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شركة جى بى أوتو وشركاتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
قائمة الدخل المجمعة - عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣إيضاح(جميع المبالغ باأللف جنيه مصري)

١٨٨ ٠٥٨ ٣١٤٢ ٠٨١ ٨٥٧٣ ٣٠٧ ٥٤٥٦ ٨٣٠ ٨المبيعات

(٢٥٨ ٨١٣ ١)(٦٧٩ ٦٧٢ ٢)(٠٥٢ ٤٨٥ ٥)(٣٥٤ ٦٦٢ ٧)تكلفة المبيعات

٩٣٠ ٢٤٤ ٦٣٥ ٤٠٨ ٨٠٥ ٨٢٢ ١٩١ ١٦٨ ١مجمل الربح 
(٣٧٣ ٥٥ )(٤٧٩ ٧١ )(٧٥٠ ١٩٠ )(٤٣١ ٢٢٣ )مصروفات البيع والتسويق

(٦٥٧ ٨٠ )(٣٥٨ ١١٢ )(٧٧٥ ٢٣٠ )(١٨٩ ٢٩٨ )مصروفات إدارية

(٣٠٠ ٦ )(٨٠٧ ٢٥ )(٣٩٩ ١٣ )(٦٢٦ ٥٣ )(٣١)مخصصات - بالصافى

٩٧٦ ٥ ٤٢٥ ٩ ٩٧٧ ٢٢ ٠٤٣ ٢٩ ايرادات اخرى

٥٧٦ ١٠٨ ٤١٦ ٢٠٨ ٨٥٨ ٤١٠ ٩٨٨ ٦٢١ أرباح النشاط
(٤٩١ ٨٦ )(٥٤٦ ١١٩ )(٩١٠ ٢٧٧ )(٣٢١ ٣٦٦ )(٣٢)تكاليف التمويل - بالصافى

٠٨٥ ٢٢ ٨٧٠ ٨٨ ٩٤٨ ١٣٢ ٦٦٧ ٢٥٥ صافي الربح قبل الضرائب
(٧٨٧ ١ )(٩٣٢ ١٦ )(٩٠٣ ١٣ )(٦٠٥ ٤٨ )(٣٣)ضرائب الدخل

٢٩٨ ٢٠ ٩٣٨ ٧١ ٠٤٥ ١١٩ ٠٦٢ ٢٠٧ صافي ربح الفترة
يتم توزيعه على النحو التالى:

٤٧٣ ٧ ٠٢٨ ٥٤ ٩٠٨ ٧٠ ٩٣٧ ١٤١ حقوق المساهمين بالشركة

٨٢٥ ١٢ ٩١٠ ١٧ ١٣٧ ٤٨ ١٢٥ ٦٥ حقوق األقلية

 ٢٩٨ ٢٠ ٩٣٨ ٧١ ٠٤٥ ١١٩ ٠٦٢ ٢٠٧

                    ٠٫٠٦                        ٠٫٤٣                  ٠٫٥٦  ١٫١٣(٣٤)نصيب السهم األساسى في الربح بالجنيه المصري

                    ٠٫٠٦                        ٠٫٤٢                  ٠٫٥٤                     ١٫٠٩(٣٤)نصيب السهم المخفض في الربح بالجنيه المصري

* اإليضاحات المرفقة من صفحة ٧ إلى صفحة ٤٤ جزء متمم للقوائم المالية المجمعة الدورية وتقرأ معها.

الثالثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبرالتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر
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شركة جى بى أوتو وشركاتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
قائمة التغير في حقوق الملكية المجمعة - عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

رأس المالإيضاح(جميع المبالغ باأللف جنيه مصري)

مدفوعات 
تحت حساب زيادة 

رأس المال

أسهم الشركة 
في حيازة 
األرباح المرحلةإحتياطيات أخرىإحتياطى قانونىالمجموعة

إجمالي حقوق 
حقوق األقليةالمساهمين

إجمالي حقوق 
الملكية

٠٦٥ ٦٢٧ ٢ ٥٢٦ ٦١١  ٥٣٩ ٠١٥ ٤٢٥٢ ٥٠٩ ٤٩٩ ٠٨٩ ٧٣٩١ ٢٨٨ (٢٧٥ ٣ )٢٥٨ ٢  ٨٩٣ ١٢٨  الرصيد في ١ يناير ٢٠١٤
٥١٢ ٢                 -٥١٢ ٢ (٥١٠ ٢٦ )٧٦٦ ٢٦ ٢٥٦ ٢ (٣٩)تسويات على األرصدة االفتتاحية

١٢٨  الرصيد المعدل فى ١ يناير ٢٠١٤ ٢٨٨ (٢٧٥ ٣ )٥١٤ ٤ ٨٩٣ ٧٣٩١ ١١٦ ٤٨٢  ٢٦٥ ٥٧٧ ٦٢٩ ٢ ٥٢٦ ٦١١  ٠٥١ ٠١٨ ٢ ٩١٥
٠٦٢ ٢٠٧  ١٢٥ ٦٥  ٩٣٧ ١٤١ ٩٣٧ ١٤١           -        -         -           -- صافى ربح الفترة

١٨٠ ٥  ١٨٠ ٥            -         -         -        -         -           -- زيادة رأس المال في الشركات التابعة
(٢٣٠ ١  )٢٠٤ ٩  (٤٣٤ ١٠ )(٣٤٣ ١٠ )         -(٩١  )         -           -- التغير في حقوق األقلية مع عدم التغير في السيطرة

(٧٥٨ ٦٨  )(٥٤٦ ٤٠ )(٢١٢ ٢٨ )(٢١٢ ٢٨ )         -        -         -           -- توزيعات أرباح
٩٥٥ ١٢  (٢٠٦ ٤ )١٦١ ١٧ ١٦١ ١٧          -         -           -- فروق ترجمة عمالت أجنبية
          -          -          -(٨١٣ ٢ )         -٨١٣ ٢          -           -- محول لإلحتياطى القانوني

٧٨٦ ٧٨٤ ٢ ٢٨٣ ٦٤٦  ٥٠٣ ١٣٨ ٢ ٤٨٤ ٥٨٣  ٤٢٦ ١٣٣ ١ ٤٦١ ٢٩١  (٢٧٥ ٣  )٥١٤ ٤  ٨٩٣ ١٢٨  الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

حقوق الملكية

* اإليضاحات المرفقة من صفحة ٧ إلى صفحة ٤٤ جزء متمم للقوائم المالية المجمعة الدورية وتقرأ معها.
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شركة جى بى أوتو وشركاتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغير في حقوق الملكية المجمعة - عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

رأس المال(جميع المبالغ باأللف جنيه مصري)

مدفوعات 
تحت حساب زيادة 

رأس المال

أسهم الشركة 
في حيازة 
األرباح المرحلةإحتياطيات أخرىإحتياطى قانونىالمجموعة

إجمالي حقوق 
حقوق األقليةالمساهمين

إجمالي حقوق 
الملكية

٧١٢ ٥٣٠ ٢ ٤٥٣ ٤٢٤  ٢٥٩ ١٠٦ ٨٢١٢ ٧٠٠ ٠٩٣ ٠٥٢ ٤٦٩١ ٢٢٥ (٢٧٥ ٣ )٢٥٨ ٢  ٨٩٣ ١٢٨  الرصيد في ١ يناير ٢٠١٣
٦١٤ ١                -٦١٤ ١ (٩٢٤ ١٥ )٢٤٨ ١٦         -         -٢٩٠ ١ تسويات على األرصدة االفتتاحية

١٢٨  الرصيد المعدل فى ١ يناير ٢٠١٣ ٢٢٥ (٢٧٥ ٣ )٥٤٨ ٣ ٨٩٣ ٤٦٩١ ٠٦٨ ٦٨٤  ٣٤١ ٣٢٦ ٥٣٢ ٢ ٤٥٣ ٤٢٤  ٨٧٣ ١٠٧ ٢ ٨٩٧
٠٤٥ ١١٩  ١٣٧ ٤٨  ٩٠٨ ٧٠ ٩٠٨ ٧٠  - - - - - صافى ربح الفترة
(٠٥٧ ٢٢٩  )(٧٣٢ ٣٥ )(٣٢٥ ١٩٣ )(٣٢٥ ١٩٣ )- - - - - توزيعات أرباح

٠١٢ ٥٣  ٠٨١ ١٧  ٩٣١ ٣٥ - ٩٣١ ٣٥  - - - - فروق ترجمة عمالت أجنبية
- - - (٣٢٣ ٢٨ )- ٣٢٣ ٢٨  - - - محول لإلحتياطى القانوني

٣٢٦ ٤٧٥ ٢ ٩٣٩ ٤٥٣  ٣٨٧ ٠٢١ ٢ ١٥٧ ٥٣٤  ٢٧٢ ١٠٤ ١ ٧٩٢ ٢٥٣  (٢٧٥ ٣  )٥٤٨ ٣  ٨٩٣ ١٢٨  الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

* اإليضاحات المرفقة من صفحة ٧ إلى صفحة ٤٤ جزء متمم للقوائم المالية المجمعة الدورية وتقرأ معها.
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شركة جى بى أوتو وشركاتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)
قائمة التدفقات النقدية المجمعة - عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٣ سبتمبر ٢٠١٤إيضاح (جميع المبالغ باأللف جنيه مصري)
المعدلة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
٩٤٨ ١٣٢ ٦٦٧ ٢٥٥ صافى ربح الفتره قبل الضرائب

تعديالت
٧٤١ ٢٧٣ ٧٠٠ ٢٨٦ فوائد مدينة

٧٦٩ ١٠٨ ٨٦٩ ١٤٢ االهالكات واالستهالكات
٤٩٩ ١ ٥٧١ ٢ استهالك تكلفة إصدار سندات

٣٩٩ ١٣ ٧٢٣ ٦٠ مخصصات - بالصافى
(٥٦١ ١٦ )(٤٠٢ ٩١ )فوائد دائنة

(٠٠٥ ٩ )(٣٥٠ ٤ )فوائد قروض مرسملة
(٣٥٣ ٥ )                 -استهالك أرباح عمليات إعادة استئجار
-(٦٧٧ ٢ )استهالك إيرادات عقود تسويق مؤجلة

-                 -أرباح بيع استثمارات عقارية
           ٤،٥٨٤,٠٠(٢٢٧ ١ )أرباح خسائر بيع أصول ثابتة وأصول بغرض البيع 

٠٢١ ٥٠٤ ٨٧٤ ٦٤٨ صافى الربح قبل التغير في رأس المال العامل
  التغيرات فى رأس المال العامل

(٣١٢ ٣٨٠ )٢١٨ ٢١١ المخزون
(٧٠١ ١٠٧ )(١٧٧ ٤١٥ )عمالء وأوراق القبض

٢٢٦ ١٨ (٦٩١ ٢٩٤ )مدينون وأرصدة مدينة أخرى
٣١٣ ٣ (٢٩٠ ٦٠ )مستحق من أطراف ذات عالقة
(٣٦٠ ١٦ )(٩٥٣ ٧ )مستحق ألطراف ذات عالقة

٧٠٧ ٢٤١ (٣٣٥ ٩٣ )دلئنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
٨٩٤ ٢٦٢ (٣٥٤ ١١ )التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

(٩٥٥ ٣ )(٩٩٤ ٦ )استخدام مخصصات
(٩٦٧ ٧ )(١٥٧ ١٨ )ضرائب دخل مسددة خالل الفترة

٩٧٢ ٢٥٠ (٥٠٥ ٣٦ )صافى التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
(٥٧٩ ٥٣٦ )(٦٦٩ ٥٤٨ )شراء أصول ثابتة

                        -(٢٣٠ ١ )المدفوع لشراء حقوق األقلية
(٦٩٥ ٦٤ )(٠٢٧ ٨٧ )المدفوع في مشروعات تحت التنفيذ

(٩٨٦ ١ )(١٢١ ١ )شراء أصول غير ملموسة
٥٦١ ١٦ ٤٠٢ ٩١ فوائد محصلة

٦١٨                          -المحصل من أصول بغرض البيع
٦١٧  ٦٢٢ ٢٥ المحصل من بيع أصول ثابتة

(٤٦٤ ٥٨٥  )(٠٢٣ ٥٢١  )صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
٠١١ ٩٣٥ ٧٦٧ ٤٩٣ ١القروض والسلفيات

(٧٤١ ٢٧٣ )(٧٠٠ ٢٨٦ )فوائد مدفوعة
-١٨٠ ٥ المدفوع من األقلية لزيادة رأس مال الشركات التابعة

(٧٦٨ ٢٣٠ )(٦٩٣ ٣٠٧ )التزامات سندات دائنة مدفوعة 
(١٠٤ ٢٣٤ )(٥٦٤ ٦٧ )توزيعات أرباح مدفوعة 
(٩٧٠ ٣٩ )٦٣٤  أوراق الدفع طويلة األجل

٤٢٨ ١٥٦  ٦٢٤ ٨٣٧  صافى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

(٠٦٤ ١٧٨ )٠٩٦ ٢٨٠ صافى (النقص) / الزيادة في النقدية وما فى حكمها
٧٥٦ ٢٦٢ ١٠٥١ ٠٨٥ ١النقدية وما في حكمها أول الفترة

٤١٨ ٤٧ ٢٤١ ١٢ أثر التغيرات في أسعار الصرف على النقدية وما في حكمها
١١٠ ١٣٢ ٤٤٢١ ٣٧٧ ١(١٠/٣، ١٣)النقدية وما فى حكمها اخر الفترة

* اإليضاحات المرفقة من صفحة ٧ إلى صفحة ٤٤ جزء متمم للقوائم المالية المجمعة الدورية وتقرأ معها.
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٥-  أصول ثابتة
مشروعاتتجهيزاتوسائلآالتأراضى
تحت التنفيذمكتبية وأثاثنقل وانتقالومعداتومباني

التكلفة
٥٥٥ ٧٤٩ ٢ ٩٢٤ ١٦٠  ١٨٤ ٢٢٠  ٨٣٠ ٤٥٥  ٧٤٢ ٤٩٨  ٨٧٥ ٤١٣ ١ الرصيد فى ١ يناير ٢٠١٤

--(٢٧٤  )٣٧٥ ٢  (٣٣١ ١ )(٧٧٠  )إعادة تبويب بعض بنود األصول الثابتة
٣٧٧   -١٦٣ ١  ١٤٥   ١٣٠   (٠٦١ ١ )فروق ترجمة القوائم المالية

٠٤٦ ٦٤٠  ٣٧٧ ٩١  ٢١٥ ٣٤  ٤١٥ ١٧٠  ٣٠٦ ١٤٠  ٧٣٣ ٢٠٣  اإلضافات
(١٤١  )(٢٤٢ ٧٤ )٦٥٦ ٩  ١٤٣ ٧  ٣٠٢ ٥٧  المحول من مشروعات تحت التنفيذ

(٣٨٦ ٥٨ )(٣٨  )(٢٩٢ ٩ )(٣٦٢ ٤٧ )(٣٠  )(٦٦٤ ١ )االستبعادات
٤٥١ ٣٣١ ٣ ٠٢١ ١٧٨  ٦٥٢ ٢٥٥  ٤٠٣ ٥٨١  ٩٦٠ ٦٤٤  ٤١٥ ٦٧١ ١ الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

االهالك
٨١٢ ٥٣٦  -٧٧٩ ١٠٣  ٧٢٥ ١٧٦  ٧٩٢ ١٦٩  ٥١٦ ٨٦  الرصيد فى ١ يناير ٢٠١٤

--(١٨٧  )٨٢٠   (٠١٥ ١ )٣٨٢   إعادة تبويب بعض بنود األصول الثابتة
٤٢٩   -٢٤٨   ٤٥   ٢٨   ١٠٨   فروق ترجمة القوائم المالية

٦٩٩ ١٤١  -٤٧٥ ٢٤  ٦٦٩ ٦٥  ٧٥٥ ٣٣  ٨٠٠ ١٧  مصروف اإلهالك
(٩٩١ ٣٣ )-(٥٩٠ ٥ )(٢٥٢ ٢٨ )(١٤  )(١٣٥  )االستبعادات

٩٤٩ ٦٤٤     ٧٢٥ ١٢٢  ٠٠٧ ٢١٥  ٥٤٦ ٢٠٢  ٦٧١ ١٠٤  الرصيد في٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
٥٠٢ ٦٨٦ ٢ ٠٢١ ١٧٨  ٩٢٧ ١٣٢  ٣٩٦ ٣٦٦  ٤١٤ ٤٤٢  ٧٤٤ ٥٦٦ ١ صافى القيمة الدفترية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
٧٤٣ ٢١٢ ٢ ٩٢٤ ١٦٠  ٤٠٥ ١١٦  ١٠٥ ٢٧٩  ٩٥٠ ٣٢٨  ٣٥٩ ٣٢٧ ١ صافى القيمة الدفترية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

*   تتمثل المشروعات تحت التنفيذ فى قيمة تكاليف المبانى والتوسعات بالمصانع التى يتم أعدادها وتجهيزها الستخدام المجموعة.

شركة جى بى أوتو وشركاتها التابعة (شركة مساهمة مصرية)

اإلجمالي

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الدورية - عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
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 شركة جى بى أوتو وشركاتھا التابعة (شركة مساھمة مصرية)
 

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھية فى  – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الدورية
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 مقدمـة -  ١

 تحــت اســم جــى بــى كابيتــال للتجــارة والتــأجير التمــويلى ١٩٩٩يوليــو  ١٥تأسست شركة جى بى أوتـو "شركة مساهمة مصرية" فى 
 القاهرة.  ٣٤٢٢، وتم تسجيلها بالسجل التجارى تحت رقم ١٩٨١لسنة  ١٥٩القانون  ألحكامطبقا 

الشــركة ليصــبح جــى  اســمتمــت الموافقــة علــى تغييــر  ٢٠٠٧أبريــل  ٢٦بناًء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 
 .٢٠٠٧مايو  ٢٣الشركة بتاريخ  أسمبى أوتو، وقد تم التأشير فى السجل التجارى لتعديل 

 مصر العربية.  الصحراوى، جمهورية أسكندريةطريق مصر  ٢٨رواش ك  أبويقع مقر الشركة الرئيسى فى المنطقة الصناعية 
تجارة وتوزيع وتسويق جميع وســائل النقــل بمــا فــى فى  )وشركاتها التابعة (يطلق عليهم مجتمعين فيما بعد "المجموعة" تقوم الشركة

 واآلالتالزراعيــة واألونــاش  والجــراراتوالمينــى بــاص والميكروبــاص  واألتوبيســاتذلك النقل الثقيل والنصف نقل وســيارات الركــوب 
دة الجديــدة والمســتعملة وأنواعهــا المصــنعة محليــًا والمســتور  أشــكالهاوتحريــك التربــة والموتــورات بمختلــف  إنهــاءالميكانيكيــة ومعــدات 

 أنواعهـــاوســـائل النقـــل والمعـــدات بجميـــع  إطـــاراتواالتجـــار فـــى قطـــع غيارهـــا ولوازمهـــا المصـــنعة محليـــًا والمســـتوردة واالتجـــار فـــى 
لمصـــنعة محليـــا والمســـتوردة. واالســـتيراد والتصـــدير والوكـــاالت التجاريـــة وبيـــع المنتجـــات والبضـــائع المســـتوردة والمحليـــة بالنقـــد أو ا

 . والنقل الجماعى للركاب ونقل البضائع أو التأجير التمويلى لباألج
 فــــــــي %٦١,٦١ م مجتمعــــــــينوقــــــــد بلغــــــــت مســــــــاهمته وعائلتــــــــه د/ رؤوف غبــــــــور هــــــــم الشــــــــركةفــــــــى  المســــــــاهمين الرئيســــــــيينإن 

 .٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

 .٢٠١٤ نوفمبر ٩تم اعتماد القوائم المالية المجمعة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة  بتاريخ 
 
 السياسات المحاسبية -  ٢

 :المجمعة هم السياسات المحاسبية التي استخدمت في إعداد القوائم الماليةملخص ألفيما يلي 
 المجمعة أسس إعداد القوائم المالية -  أ

والتى تم تطبيقها بثبات على  طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين ذات العالقة المجمعة أعدت القوائم المالية
على أساس التكلفة التاريخية والتى يتم المجمعة المالية  المالية إال إذا ذكر خالف ذلك. أعدت القوائم الفترةمدار 

  التقييم بالنسبة لألصول وااللتزامات المالية لتظهر بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. إعادةتعديلها ب
محاسبية هامة، كما طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية يتطلب استخدام تقديرات المجمعة ائم المالية إن إعداد القو 

) أهم ٤( إيضاحيبين  .يتطلب من اإلدارة استخدام تقديراتهم الحكمية عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
 القوائم المالية للمجموعة. عند إعدادألحكام الشخصية المطبقة او التقديرات المحاسبية المستخدمة 

 محاسبة معيار هناك يكون ال عندما المالية للتقارير الدولية المعايير إلى الرجوع المصرية المحاسبة معايير تتطلب
  .معينة ومعامالت أرصدة معالجة كيفية توضح قانونية متطلبات أو مصرى

 التجميع أساس -ب 
 الشركات التابعة  -  ١  

الشركات التابعة هى كل الشركات (بما فيها الشركات ألغراض خاصة) والتى تمتلك المجموعة القدرة على  
من خالل تملكها ألكثر من نصف حقوق  والتى تكون عادة السياسات المالية والتشغيلية علىالسيطرة 

مدى عند تحديد  العتباراأو تحويلها فى  ممارستهاالتصويت، ويتم أخذ حقوق التصويت المحتملة التى يمكن 
 سيطرة المجموعة.

يتم تجميع الشركة التابعة بالكامل من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة وتستبعد من التجميع من تاريخ فقد  
 السيطرة.
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 السياسات المحاسبية (تابع) -  ٢

 أساس التجميع (تابع)  -ب 
يتم استخدام طريقة الشراء للمحاسبة عن اقتناء المجموعة للشركات التابعة، ويتم قياس تكلفة االقتناء على أساس  

وأدوات حقوق الملكية المصدرة وااللتزامات القائمة والمحتملة فى تاريخ االقتناء  المقتناةالقيمة العادلة لكل من األصول 
 اشرة بتكلفة االقتناء.إلى جميع التكاليف المرتبطة مب باإلضافة

يتم تحديد القياس األولى لها على  األعمالوااللتزامات المحتملة المتوقعة فى تاريخ تجميع  المقتناةاألصول المحددة  
 أساس القيمة العادلة لها فى تاريخ االقتناء.

األصول القابلة للتحديد  يتم االعتراف بالزيادة فى تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة لنصيب المجموعة فى صافى 
المقتناة كشهرة، وٕاذا كانت تكلفة االقتناء تقل عن القيمة العادلة لنصيب المجموعة فى صافى أصول الشركة التابعة 

 المقتناة فإنه يتم االعتراف بهذا الفرق فورًا فى قائمة الدخل.

الخسائر ويتم استبعاد بين شركات المجموعة، يتم استبعاد التعامالت واألرصدة واألرباح الغير محققة على المعامالت 
 مع اعتبارها مؤشرًا على اضمحالل قيمة األصول المحولة. الغير محققة

السياسات المحاسبية المطبقة فى الشركات التابعة يتم تغييرها عند الضرورة لضمان ثبات السياسات المحاسبية 
 المطبقة على مستوى المجموعة.

 واالقتناء وحقوق األقليةعمليات البيع   - ٢
والتي ال ينتج عنها تغيير في السيطرة للمجموعة األقلية  بعمليات البيع واالقتناء التى تتم معتعترف المجموعة  -

حقوق األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع ويتم االعتراف ب بين أصحاب حقوق الملكية،على أنها معامالت 
يتم االعتراف بالفرق بين  ،من األقلية حقوق ملكيةفى حالة شراء و  .الملكيةضمن حقوق فى  األقليةإلى  الملكية

 .ضمن حقوق الملكيةالقيمة المدفوعة والقيمة الدفترية لنصيب الحصة المشتراه فى أصول الشركة التابعة 

فى الخسائر المرحلة لشركة تابعة عن حقوق ملكيتهم فى تلك الشركة يتم تحميل  األقليةإذا زاد نصيب حقوق  -
فيما عدا تلك الخسائر التى يوجد على األقلية إلزام على تحملها وبشرط  األغلبيةتلك الزيادة ضمن حقوق ملكية 

مستقبًال  أرباحاابعة لتغطية الخسائر. وٕاذا حققت الشركة الت إضافيةأن تكون لديهم القدرة على عمل استثمارات 
تغطية الخسائر التى سبق وتحملتها  هيتم مع الذيإلى المدى  األغلبيةحقوق  إضافتها إلىن هذه األرباح يتم إف

 نيابة عن األقلية.  األغلبيةحقوق 

 الشركات الشقيقة  -  ٣
ويفترض سيطرة،  أن يكونال يمتد إلى عليها ولكن  مؤثر نفوذالشركات الشقيقة هى كل الشركات التى للمجموعة  -

من حق  %٥٠إلى  %٢٠نسبة فى هذه الشركات ما بين في حالة امتالك المجموعة  وجود نفوذ مؤثر
 التصويت.

األولى لها يتم استخدام طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن االستثمارات فى شركات شقيقة ويتم االعتراف  -
 التكلفة.ب

 فى شركات شقيقة ضمن تكلفة االستثمار بعد خصم مجمع اضمحالل القيمة.تدرج الشهرة الناتجة عن المساهمة  -
يتم االعتراف فى قائمة الدخل، و  االقتناءحصة المجموعة فى أرباح وخسائر الشركات الشقيقة بعد يتم االعتراف ب -

القيمة الدفترية مقابل تعديل وذلك  ،فى االحتياطيات االقتناءحصتها فى حركة احتياطيات الشركات الشقيقة بعد ب
 حصة المجموعة فى التغيرات فى حقوق الملكية بعد تاريخ االقتناء. إجمالىلالستثمار ب
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 السياسات المحاسبية (تابع) -  ٢

 الشركات الشقيقة (تابع)  -  ٣

بما فى ذلك آية  حصة المجموعة فى خسائر شركة شقيقة عن حصتها فى الشركة الشقيقة تزيدعندما تساوى أو  -
لى المدى إ اإلضافيةيتوقف اعتراف المجموعة بنصيبها فى الخسائر غير مضمونة،  أو قروض أرصدة مدينة

الذى تتكبده المجموعة نتيجة وجود التزام قانونى أو استداللى أو فى حالة قيام المجموعة بسداد مبالغ بالنيابة 
 عن الشركة الشقيقة.

حصة المجموعة فى  بما يعادلمحقق فى التعامالت بين المجموعة والشركات الشقيقة الالربح غير  إستبعاديتم  -
محققة أيضًا إال إذا كانت المعاملة تعطى مؤشرًا الضمحالل قيمة الالشركات الشقيقة. يتم حذف الخسائر غير 

للتأكد من مالئمتها  عند الضرورة يتم تعديلهاالشقيقة  المطبقة فى الشركاتاألصل المحول. السياسات المحاسبية 
 المجموعة. فىللسياسات المطبقة 

 
 ترجمة العمالت األجنبية - ج

 التعامل والعرضعملة  )١(
فى البيئة االقتصادية  األساسيةمن شركات المجموعة باستخدام العملة  شركةيتم قياس بنود القوائم المالية لكل 

يتم عرض القوائم المالية المجمعة بالجنيه المصرى، والتى تمثل عملة و التى تعمل بها الشركة (عملة التعامل) 
 . للمجموعةالتعامل والعرض 

   المعامالت واألرصدة )٢(
باستخدام أسعار الصرف السائدة في التعامل إلى عملة  العامخالل يتم ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية 

تواريخ المعامالت.  ويدرج في قائمة الدخل أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية هذه المعامالت 
فى تاريخ  تقييم األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية إعادةوكذلك الناتجة عن 

تقييم بند ذا طبيعة نقدية بالعملة األجنبية  إعادةالناتجة عن الفروق  وترحل إلى حقوق الملكية .الميزانية
 مخصص كأداة تغطية لتغطية خطر التدفقات النقدية أو تغطية خطر صافى استثمار.

التغيرات فى القيمة العادلة لالستثمارات فى أدوات دين بالعمالت األجنبية والمبوبة كمتاحة للبيع يتم تحليل 
ة عن التغير فى التكلفة المستهلكة ألداه الدين وتغيرات ناتجة عن تغير القيمة العادلة ألداه إلى تغيرات ناتج

يتم فروق تقييم العمالت الناتجة عن التغير فى التكلفة المستهلكة فى قائمة الدخل و ويتم االعتراف بالدين. 
 التغيرات األخرى فى القيمة العادلة إلى حقوق الملكية.ترحيل 

كجزء من أرباح وخسائر القيمة العادلة، نقدية الفروق ترجمة األصول وااللتزامات المالية غير اف بيتم االعتر 
نقدية مثل أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها الفروق ترجمة األصول وااللتزامات المالية غير ويتم االعتراف ب

بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر كربح أو خسارة كجزء من أرباح وخسائر القيمة العادلة. فى حين 
 نقدية المبوبة كمتاحة للبيع ضمن فروق تقييماليتم االعتراف بفروق ترجمة األصول وااللتزامات المالية غير 

 احة للبيع ضمن حقوق الملكية.المت االستثمارات
 شركات المجموعة )٣(

تم ترجمة القوائم المالية لشركات المجموعة التى تختلف عملة التعامل والعرض لها عن عملة التعامل 
والعرض للقوائم المالية المجمعة (ال يوجد أى منهم بعمالت خاصة باقتصاد عالى التضخم) على النحو 

 التالى:
 وااللتزامات لكل ميزانية باستخدام سعر الصرف فى تاريخ الميزانية.تتم ترجمة األصول  -
(إال إذا  العاموالمصروفات لكل قائمة دخل باستخدام متوسط أسعار الصرف خالل  اإليراداتتم ترجمة ي -

كان هذا المتوسط ال يعتبر تقريب مقبول ألسعار الصرف السائدة فى تاريخ كل معاملة، وفى هذه الحالة يتم 
 والمصروفات باستخدام أسعار الصرف السائدة فى تاريخ المعامالت). اإليراداتترجمة 

 .الملكيةيتم االعتراف بفروق الترجمة كبند مستقل ضمن حقوق   -
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 ترجمة العمالت األجنبية (تابع) -ج 
فى القوائم المالية المجمعة، يتم االعتراف فى حقوق الملكية بقيمة فروق العملة الناتجة عن ترجمة صافى االستثمار 

عندما و  روض أو األدوات المالية بالعمالت األجنبية المخصصة لتغطية هذا االستثمارقفى كيانات أجنبية وكذلك ال
يتم االعتراف بها كجزء  الملكيةلى حقوق إاالستثمار فى الكيان األجنبى فإن فروق العملة المرحلة  )بيع(يتم استبعاد 

 من أرباح وخسائر استبعاد (بيع) هذا االستثمار.
 

 األصول الثابتة - د
التكلفة التاريخية كافة المصروفات تظهر األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناقصًا مجمع اإلهالك.  وتتضمن 

 المرتبطة باقتناء األصل وجعله صالحًا لالستخدام في الغرض المعد ألجله.
يتم استخدام طريقة القسط الثابت لإلهالك بحيث يتم تخفيض قيمة األصل إلى قيمته التخريدية على مدار العمر 

لكل نوع من أنواع  اإلهالكمعدالت لإلهالك، وفيما يلي  اإلنتاجي المقدر فيما عدا األراضي التي ال تعتبر أصل قابل
 األصول :

 
 %٤ - %٢ المباني

 %٢٠ - %١٠ اآلالت والمعدات
 %٢٥ - %٢٠ وسائل نقل وانتقال

 %٣٣ - %٦ تجهيزات مكتبية وأثاث

 .األمرإذا لزم  هاوتعديل لألصول الثابتة مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجيةسنويًا يتم 
صل القيمة المتوقع استردادها من التشغيل فإنه يتم تخفيض هذه القيمة على الفور الدفترية لألقيمة العندما تتجاوز 

أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة القيمة البيعية بصافى القيمة الدفترية يتم تحديد إلى القيمة المتوقع استردادها. 
 فى قائمة الدخل. بالفرقويعترف 

تكلفة ويتم رسملة تكاليف الصيانة واإلصالح على قائمة الدخل عن السنة المالية التي حدثت فيها، يتم تحميل 
التجديدات الجوهرية على تكلفة األصل عندما يكون من المتوقع أن تؤدى إلى زيادة المنافع االقتصادية المتوقعة 

تهلك على مدار العمر اإلنتاجي المتبقي لألصل أو على للشركة عن المنافع األصلية المقدرة عند اقتناء األصل، و 
 أيهما أقل. ،مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لهذه التجديدات

 
 الملموسةاألصول غير  - ه

 الشهرة  -  ١
و شقيقة عن القيمة العادلة لحصة أتتمثل الشهرة فى قيمة زيادة تكلفة اقتناء مساهمات فى شركات تابعة 

فى صافى أصول الشركة المقتناة فى تاريخ االقتناء. تدرج الشهرة الناتجة عن اقتناء شركات تابعة  المجموعة
بينما تدرج الشهرة الناتجة عن اقتناء استثمارات فى شركات شقيقة ضمن  ،ملموسةالضمن األصول غير 

 استثمارات فى شركات شقيقة. 
كان من المتوقع استرداد القيمة الدفترية للشهرة  إذالتقدير ما  إجراء التحليل الالزمب تقوم إدارة المجموعة سنوياً 

أى ويتم تحميل أعلى من القيمة المتوقع استردادها.  تكان إذابالكامل ويتم تخفيض القيمة الدفترية للشهرة 
 خسائر نتيجة اضمحالل قيمة الشهرة على قائمة الدخل وال يمكن ردها الحقًا. 

للشهرة  شقيقة القيمة الدفترية أوالخسائر الناتجة من استبعاد االستثمارات فى شركات تابعة  أوتتضمن األرباح 
 المرتبطة بهذا االستثمار. 

  



 شركة جى بى أوتو وشركاتھا التابعة (شركة مساھمة مصرية)
 

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھية فى  – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الدورية
 

  (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

- ١١ - 

 السياسات المحاسبية (تابع) -  ٢

 األصول غير الملموسة (تابع) -ه 
على وحدات  التوزيع. ويتم قيمة الشهرةفى  االضمحالل قياسرض غالشهرة على وحدات توليد النقدية ل توزيعيتم و 

تجميع األعمال التى نتج عنها ن تستفيد مباشرة من أ يتوقعالتى أو مجموعة من وحدات التوليد النقدية توليد النقدية 
 . الشهرة

 برامج الحاسب اآللى  -  ٢
عند  يتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة برامج الحاسب اآللي كمصروف في قائمة الدخل

تكبدها.  ويتم االعتراف كأصل غير ملموس بالمصروفات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وفريدة وتحت 
 سيطرة الشركة ومن المتوقع أن يتولد عنها منافع اقتصادية تتجاوز تكلفتها ألكثر من سنة.

رامج الحاسب اآللي عن يتم االعتراف كتكلفة تطوير بالمصروفات التي تؤدى إلى الزيادة أو التوسع في أداء ب
المواصفات األصلية لها، وتضاف إلى تكلفة البرامج األصلية. كما ترسمل المصروفات الخاصة باقتناء برامج 

 الحاسب اآللي كأصل غير ملموس.
 السنواتعلى مدار بطريقة القسط الثابت  يتم استهالك تكلفة برامج الحاسب اآللي المعترف بها كأصلو 

 سنوات. ثالثة بما ال يزيد عنالمتوقع االستفادة منها 

 حق المعرفة  -  ٣
يتم االعتراف بالمبالغ المدفوعة مقابل حق المعرفة كأصول غير ملموسة فى حالة وجود عمر محدد لها 

 العمر االنتاجى المتوقع لها.وتهلك على مدار 
 

 طويلة األجل غير المالية قيمة األصول اضمحالل - و
يتم فحص األصول الثابتة، واألصول غير الملموسة لتحديد قيمة خسائر اضمحالل القيمة عندما يكون هناك أحداث 
أو تغير في الظروف قد تعطى مؤشرات على أن القيمة الدفترية قد ال يتم استردادها. ويعترف بخسائر اضمحالل 

صافى القيمة العادلة القيمة المتوقع استردادها، والتي تمثل  القيمة في قائمة الدخل بمبلغ الزيادة في القيمة الدفترية عن
أيهما أعلى.  وألغراض تقدير قيمة  ،لألصل أو القيمة المتوقع استردادها من استخدامه ناقصًا تكاليف البيع

 االضمحالل في قيمة األصل، فإنه يتم تجميع األصول في أدنى مستوى يكون فيه تدفقات نقدية مستقلة.
ء خسائر اضمحالل القيمة المعترف بها في السنوات السابقة عندما يكون هناك مؤشر على أن هذه الخسائر يتم إلغا

 السنةلم تعد موجودة أو انخفضت، كما يتم إلغاء خسائر اضمحالل القيمة بحيث يتم رد المبلغ المعادل لقيمة إهالك 
 مة الدخل.عن رصيد االضمحالل في القيمة. ويعترف بهذه اإللغاءات في قائ

 
 األصول غير المتداولة (أو المجموعات الجاري التخلص منها) المحتفظ بها لغرض البيع  -ز 

يتم تبويب األصول غير المتداولة (أو المجموعات الجاري التخلص منها) كأصول محتفظ بها لغرض البيع إذا كان 
من المتوقع أنه يتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل أساسي من صفقة بيع وان يكون احتمال بيعها عال. ويتم اثباتها 

 أيهما أقل.المتوقعة ليف البيع بصافي القيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصًا تكا
  



 شركة جى بى أوتو وشركاتھا التابعة (شركة مساھمة مصرية)
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  (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

- ١٢ - 

 السياسات المحاسبية (تابع) -  ٢
 
 استثمارات متاحة للبيع  - ح

يــتم إثبــات االســتثمارات المتاحــة للبيــع بالقيمــة العادلــة فــى تــاريخ االقتنــاء، ويــتم تقيــيم االســتثمارات المتاحــة للبيــع الحقــًا 
الفـــروق الناتجـــة كإحتيـــاطى اســـتثمارات متاحـــة للبيـــع ضـــمن حقـــوق ، ويـــتم إثبـــات قيمـــة (القيمـــة الســـوقية) بالقيمــة العادلـــة

 الملكية، وعند بيع االستثمار يتم ترحيل نصيبه فى احتياطى استثمارات متاحة للبيع إلى قائمة الدخل.
بالنســبة لالســتثمارات الماليــة فــى أدوات حقــوق ملكيــة غيــر مســعرة والمصــنفة كمتاحــة للبيــع (لــيس لهــا قيمــة ســوقية فــى 

طــرق التقيــيم المقبولــة فيــتم إثبــات هــذه  بإحــدىنشــط) والتــى ال يمكــن تحديــد قيمتهــا العادلــة بدرجــة كافيــة مــن الثقــة ســوق 
االستثمارات بتكلفة اقتنائها وفى حالة حدوث انخفاض فــى قيمــة تلــك االســتثمارات فإنــه يــتم تعــديل القيمــة الدفتريــة بقيمــة 

 كل استثمار على حده.هذا االنخفاض وتحميله على قائمة الدخل وذلك ل
 

 اإليجـار - ط
 ايجار تمويلى

فإن تكلفة اإليجار بما في ذلك تكلفة الصيانة  ١٩٩٥لسنة  ٩٥بالنسبة لعقود اإليجار التي تقع ضمن نطاق القانون 
 ممارسةالتي حدثت فيها. وٕاذا قررت الشركة  السنةلألصول المستأجرة يعترف بها كمصروف في قائمة الدخل عن 

حق الشراء لألصول المستأجرة فيتم رسملة تكلفة حق الشراء كأصل ثابت ويهلك على مدار العمر اإلنتاجي المتبقي 
 من عمر األصل المتوقع بذات الطريقة المتبعة لألصول المماثلة.
انون أو تقع ضمن نطاق ذات الق ١٩٩٥لسنة  ٩٥عقود اإليجار التمويلي األخرى التي ال تقع ضمن نطاق القانون 

(القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة باإليجار  ٢٠ولكن ال تقع ضمن نطاق المعيار المحاسبى المصرى رقم 
استئجارها يتم االعتراف بها كأصل ثابت في بداية  إعادةوكذلك عند قيام الشركة ببيع األصول الثابتة وب التمويلى)

بالقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار أيهما أقل. ويتم توزيع عقد اإليجار بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو 
كل دفعة إيجار ما بين االلتزامات ومصروفات التمويل بحيث يتم تحقيق معدل ثابت لتحميل الفوائد على الرصيد 

لتزامات، ويتم التمويلي القائم.  وتبوب التزامات اإليجار التمويلي بالصافي بعد خصم مصروفات التمويل ضمن اال
تحميل قائمة الدخل بتكلفة الفائدة على مدار فترة العقد بحيث ينتج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من 
االلتزام لكل فترة. يتم إهالك األصول التي تم اقتناءها طبقًا لهذا النوع من عقود التأجير التمويلي على مدار العمر 

 على فترة العقد أيهما أقل.اإلنتاجي المتوقع لألصل أو 
األرباح الناتجة عن زيادة المبالغ المحصلة عن القيمة الدفترية لألصول ال يتم االعتراف مباشرة فى قائمة الدخل ب

تأجيلها واستهالكها على  وٕانما يتماستئجارها مرة أخرى عن طريق عقود إيجار تمويلى  ٕاعادةالثابتة التى يتم بيعها و 
 مدار فترة العقد.

 ايجار تشغيلى
يتم توزيع اجمالى المدفوعات عن عقود اإليجار التشغيلى ناقصًا آية خصومات تم الحصول عليها من المؤجر على 

اإليجار على أساس التوزيع الزمنى طبقًا أو العام بنصيبها من  السنةمدار فترة العقد. ويتم تحميل قائمة الدخل عن 
 لمبدأ االستحقاق.

 
 العقارىاالستثمار  - ى

يظهر االستثمار العقارى فى القوائم المالية بالقيمة العادلة. القيمة العادلة هى القيمة التبادلية بين أطراف كل منهم 
لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينه من الحقائق ويتعامالن بإرادة حرة. يعترف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن القيمة 

التى نتجت فيها. ويتم قياس القيمة العادلة لالستثمار العقارى  السنةضمن أرباح وخسائر العادلة لالستثمار العقارى 
 على أساس القيمة السوقية والتى يتم تحديدها عن طريق خبير مستقل. فى نهاية كل سنة مالية
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- ١٣ - 

 السياسات المحاسبية (تابع) -  ٢
 

 المخـزون - ك
. ، يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجحالبيعية أيهما أقليظهر المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة 

وتتضمن تكلفة اإلنتاج التام واإلنتاج تحت التشغيل تكلفة المواد واألجور المباشرة والتكاليف المباشرة األخرى والتكاليف 
تكلفة االقتراض. ويتمثل صافى  غير المباشرة المرتبطة باإلنتاج على أساس معدالت التشغيل المعتادة، وال تتضمن

القيمة البيعية في سعر البيع المقدر في ظروف النشاط المعتادة ناقصًا التكاليف التقديرية الالزمة لإلتمام والمصروفات 
 البيعية.

 األصول المالية - ل
 التصنيف :  -أوًال  

المالية إلى المجموعات التالية على أساس الغرض من اقتناء هذه األصول ويتم هذا  أصولهاتقوم المجموعة بتصنيف 
 :بها األولىالتصنيف عند االعتراف 

مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر (استثمارات فى أوراق مالية بغرض  أصول -  ١
 المتاجرة).

 اق.استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحق -  ٢
 والمديونيات. اإلقراض -  ٣
 أصول مالية متاحة للبيع. -  ٤

 
 األصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر : -  ١

هى األصول المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة، ويتم تصنيف األصول المالية فى هذه المجموعة اذا تم 
 فى المدى القريب. اقتنائها بصفة رئيسية بغرض البيع

 يتم تصنيف المشتقات المالية كأصول بغرض المتاجرة اال اذا كانت مخصصة للتغطية .
 األصول المصنفة فى هذه المجموعة يتم تبويبها كأصول متداولة.

 
 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق : -  ٢

و قابل للتحديد وتاريخ استحقاق محدد ولدى هى األصول المالية غير المشتقة والتى لها مبلغ سداد محدد أ
 المجموعة النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق.

القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  أساسويستثنى من هذا التصنيف ما تم االعتراف بها أوليًا على 
 والمديونيات. اإلقراضتصنيفه أوليًا على أنه متاح للبيع وما ينطبق عليه تعريف  أو

 
 والمديونيات : اإلقراض -  ٣

 هى أصول مالية وليست مشتقات مالية ولها قيمة محددة أو يمكن تحديدها وغير متداولة فى سوق نشط.
شهر من  ١٢كان تاريخ استحقاقها يزيد عن  إذا إاليتم تبويب هذه المجموعة ضمن األصول المتداولة 

 بويبها ضمن األصول غير المتداولة.تاريخ الميزانية عندئذ يتم ت
 

 األصول المالية المتاحة للبيع : -  ٤
أو التى ال تتوافر  االقتناءهى أصول مالية وليست مشتقات مالية يتم تصنيفها ضمن هذه المجموعة عند 

تبوب هذه المجموعة ضمن األصول غير  األخرى،فيها شروط الزمة لتصنيفها ضمن المجموعات 
 شهر من تاريخ الميزانية. ١٢المتداولة إال إذا كان لدى اإلدارة النية فى استبعادها خالل 
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- ١٤ - 

 السياسات المحاسبية (تابع) -  ٢
 األصول المالية (تابع) -ل 

 التبويب : إعادة  -ثانيًا 
تبويب األصول المالية بخالف المشتقات والتى لم يعد الغرض من االحتفاظ بها  إعادةللمجموعة االختيار فى  -

لعادلة من شرائها فى المستقبل القريب نقًال من مجموعة األدوات المالية المقيمة بالقيمة ا إعادةهو بيعها أو 
األولى كأداة تقييم عند االعتراف  الشركةخالل األرباح والخسائر ما لم تكن هذه األداة تم تخصيصها بمعرفة 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
المالية المقيمة  األدواتنقًال من مجموعة  والمديونياتتبويب األصول المالية بخالف القروض  إعادةيمكن  -

. فى المستقبل القريب الغير متكررةو بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر فقط فى الحاالت النادرة 
والمديونيات نقًال من  القروضتبويب األصول المالية التى تفى بتعريف  إعادةللمجموعة اختيار لذلك  باإلضافة

مجموعة األدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو من مجموعة األدوات المالية 
ة والقدرة على االحتفاظ بهذه األصول المالية خالل المستقبل المنظور يالمتاحة للبيع إذا كان لدى المجموعة الن

 التبويب. إعادةفى تاريخ  االستحقاقأو حتى تاريخ 
أرباح أو خسائر تم االعتراف بها من  أىالتبويب وال يتم رد  إعادةالتبويب بالقيمة العادلة فى تاريخ  إعادةيتم  -

التكلفة أو التكلفة  هى هتبويب إعادةلة لألصل المالى فى تاريخ وتصبح القيمة العاد قائمة الدخلقبل فى 
 المستهلكة الجديدة لألصل حسب األحوال.

لألصول المالية المعاد تبويبها للقروض والمديونيات واألصول المالية المحتفظ  سعر الفائدة الفعاليتم تحديد  -
مستقبليًا  ويتم تعديل سعر الفائدة الفعال المالية.تبويب األصول  إعادةتاريخ  على أساسبها لتاريخ االستحقاق 

 بالزيادة فى التدفقات النقدية المتوقعة.

 والقياس الالحق :األعتراف األولي   -ًا ثالث
شراء وبيع األصول المالية فى تاريخ المعاملة وهو التاريخ الذى تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع  إثباتيتم  -

 األصل المالى. 
إلى التكاليف األخرى المرتبطة  باإلضافةيتم االعتراف األولى القتناء أصل مالى بالقيمة العادلة لذلك األصل  -

بتنفيذ المعاملة فيما عدا األصول المالية التى تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتى 
تحميل التكاليف األخرى المرتبطة بتنفيذ المعاملة على قائمة يتم االعتراف األولى لها بالقيمة العادلة فقط ويتم 

 الدخل. 
يتم استبعاد األصول المالية عند انتهاء أو تحويل الحق فى الحصول على تدفقات نقدية من تلك األصول  -

 وكانت المجموعة قد حولت معظم المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية للغير.
بالقيمة العادلة من خالل  المقيمةقياس األصول المالية المتاحة للبيع واألصول المالية  ، يعادالميزانيةفى تاريخ  -

 واإلقراضاألرباح والخسائر بالقيمة العادلة. ويتم قياس االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
 والمديونيات بالتكلفة المستهلكة باستخدام معدل الفائدة الفعلى. 

تحميل قائمة الدخل بأرباح (خسائر) التغير فى القيمة العادلة لألصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من يتم  -
ويتم تحميل قائمة الدخل بإيرادات التوزيعات  فيها.المالية التى تحققت  السنةخالل األرباح والخسائر وذلك فى 

من األصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك عندما ينشأ الحق للشركة فى 
 استالم تلك التوزيعات. 
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 األصول المالية (تابع) -ل 

 : (تابع)الالحق األعتراف األولي والقياس  -ثالثًا 
خزانة) ذات الطبيعة  أذون سندات،يتم تحليل التغير فى القيمة العادلة لالستثمارات المالية فى أدوات دين ( -

والتى تم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع إلى فروق عملة ناتجة من التغير فى  األجنبيةالنقدية بالعمالت 
فروق  أثباتفى القيمة الدفترية لالستثمارات. ويتم  األخرىالتكلفة المستهلكة لالستثمارات وفروق التغيرات 

العملة الناتجة عن  العملة الناتجة عن االستثمارات المالية ذات الطبيعة النقدية فى قائمة الدخل. أما فروق
ضمن  إثباتهاالتقييم بسعر الصرف فى تاريخ الميزانية لالستثمارات المالية غير ذات الطبيعة النقدية فيتم  إعادة

حقوق الملكية. إن التغيرات األخرى فى القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع (ذات طبيعة نقدية أو غير 
 ن حقوق الملكية. ذات طبيعة نقدية) يتم تصنيفها ضم

خزانة) مصنفة ضمن االستثمارات المتاحة  أذون سندات،يتم احتساب الفائدة على االستثمارات فى أدوات دين ( -
. كما يتم تحميل كايرادات تمويلية ويتم تحميل تلك الفائدة على قائمة الدخل بيع باستخدام معدل الفائدة الفعاللل

االستثمارات المتاحة للبيع عندما ينشأ الحق للشركة فى استالم تلك  قائمة الدخل بإيرادات التوزيعات من
 التوزيعات. 

تقوم المجموعة فى تاريخ الميزانية بتقييم ما إذا كان هناك أدلة موضوعية تشير إلى وجود اضمحالل فى قيمة  -
 أصل مالى أو مجموعة من األصول المالية.

اضمحالل االستثمارات التى تم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع، يتم االعتراف فى قائمة الدخل  أوعند بيع  -
خسائر ناتجة من  أوبمجمع التغير فى القيمة العادلة والموجود ضمن حقوق الملكية، وذلك كإيرادات 

 االستثمارات.
 
  وأوراق القبض المدينون التجاريون - م

لكة باستخدام معدل األولى للمدينون التجاريون بالقيمة العادلة ويقاس الحقًا على أساس التكلفة المسته األعترافيتم 
 .، ناقصًا المخصص الالزم لمواجهة اضمحالل القيمةالفائدة الفعال

على أن المجموعة لن تتمكن يكون مخصص اضمحالل قيمة المدينون التجاريون عندما يكون هناك أدلة موضوعية 
تحصيل كل المبالغ المستحقة طبقًا لشروط التعاقد األصلية، ويؤخذ فى االعتبار عند تحديد احتمالية اضمحالل  من

أو  واإلفالس، المصاعب المالية للمدين أو احتماالت التعثر من أو أى من العوامل التاليةلكل المدينون التجاريون 
 فى السداد لمدة تزيد عن فترات االئتمان الممنوحة.الهيكلة المالية أو التقصير أو عدم االلتزام  إعادة

للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيلها  الحاليةوالقيمة  الدفتريةتتمثل قيمة المخصص فى الفرق بين القيمة 
مخصومة باستخدام سعر الفائدة الفعلى األصلى المطبق عند تحديد التكلفة المستهلكة، ويتم تخفيض األصل بقيمة 

تحصيلها خصمًا من المخصص المكون لها  الغير متوقعتلغى الديون و قائمة الدخل  إلىالمخصص وترحل الخسائر 
 فى قائمة الدخل. كإيراداتويعترف بأى تحصيالت الحقة 

 
 النقدية وما في حكمها - ن

 المتداولة في الميزانية.يتم عرض أرصدة بنوك سحب على المكشوف ضمن القروض والسلفيات كجزء من االلتزامات 
ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية، تتضمن النقدية وما في حكمها النقدية بالخزينة والودائع تحت الطلب لدى 

 .التى ال تزيد مدة استحقاقها عن ثالث أشهر من تاريخ اإليداع وأذون الخزانة البنوك
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 رأس المال - س
، إن وجدت، إلى االحتياطي القانوني.  صدارالعادية ضمن حقوق ملكية.  وتضاف عالوة اإل األسهميتم تصنيف 

والمبالغ المحصلة من المساهمين لتغطية تلك المصاريف إلى حساب  األسهم وتسجيل إصداروترحل مصاريف 
فيتم ترحيل مبلغ الزيادة إلى حساب  هماألسلنفس  صداراإل عالوةاالحتياطى القانونى أوًال، وٕاذا زادت عن مبلغ 

 احتياطى خاص ضمن حقوق الملكية.
، يتم خصم القيمة المدفوعة، بما في ذلك أي األم الشركة أسهمأى من شركات المجموعة بشراء  الشركة أو قيامعند 

كأسهم خزينة حتى يتم  الشركة األم مساهمى، من إجمالي حقوق تتعلق بعملية الشراء مصروفات خارجية إضافية
ها الحقًا، فإن إصدار أو أعيد  األسهم. إذا تم بيع هذه خالل عام من تاريخ الشراء هاإصدار  إعادةأو بيعها أو  هاءإلغا

 .الشركة األم مساهمىالقيمة المقبوضة يتم إضافتها إلى حقوق 
 

 المدفوعات المبنية على أسهم - ع
أساس المدفوعات المبنية على أسهم ومسددة فى شكل أسهم ويتم قياسه بالقيمة لدى الشركة نظام لمزايا العاملين على 

العادلة فى تاريخ منح المزايا ويتم االعتراف بالقيمة العادلة للنظام خالل مدة الحظر طبقا لتقديرات اإلدارة لما سيتم 
 تنفيذه خالل فترة المنح.

 
 القروض والسلفيات - ف

ض الحقًا بالتكلفة المستهلكة و المستلمة ناقصًا تكلفة الحصول على القرض. وتظهر القر  بالمبالغتثبت القروض أوًال 
(ناقصًا تكلفة الحصول  المبالغ المستلمة، ويتم تحميل قائمة الدخل بالفرق بين المعدل الفائدة الفعباستخدام طريقة 

 على القرض) وبين القيمة التي سيتم الوفاء بها على مدار فترة االقتراض.
باستخدام سعر الفائدة السائد فى  إلى أسهم القابلة للتحويليمثل التزامًا للقروض  الذيللجزء يتم تحديد القيمة العادلة 

ولى لتلك االلتزامات بتلك القيمة. وتظهر االعتراف األالسوق والمطبق على قرض مماثل غير قابل للتحويل. ويتم 
استحقاق تاريخ  أوحتى تاريخ التحويل  الفعمعدل الفائدة الخدام طريقة االلتزامات الحقًا بالتكلفة المستهلكة باست

ضمن  للجزء الذى يمثل التزامًا وذلكوالقيمة العادلة  المبالغ المستلمة. ويتم تسجيل الفرق بين أقرب أيهما القرض
 حقوق الملكية. 

كان لدى المجموعة حق غير مشروط لتأجيل تسوية تلك  إذايتم تصنيف القروض والسلفيات كالتزامات متداولة إال 
 شهر بعد تاريخ القوائم المالية.  ١٢االلتزامات لفترة ال تقل عن 

 
 مزايـا العاملين - ص

 نظام التأمينات والمعاشات )١(
بسداد اشتراكاتها إلى الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية على أساس إلزامي طبقًا للقواعد  المجموعةتقوم 

أي التزامات أخرى بمجرد سدادها اللتزاماتها.  المجموعةالواردة بقانون التأمينات االجتماعية. وال يوجد على 
 من تكلفة العمالة.ويعترف باالشتراكات االعتيادية كتكلفة دورية في سنة استحقاقها وتدرج ض

 حصة العاملين في األرباح )٢(
ويعترف  التى يتم توزيعهاالنقدية  من األرباح %١٠حصة للعاملين فى األرباح بواقع  مجموعةتدفع ال

بحصة العاملين في األرباح كجزء من توزيعات األرباح في حقوق الملكية وكالتزامات عندما تعتمد من 
 .  وال تسجل أي التزامات بحصة العاملين في األرباح غير الموزعة.كةكل شر الجمعية العامة لمساهمي 
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 المخصصات - ق
يتم االعتراف بالمخصص عندما يكون هناك التزام قانوني أو استداللي حالي كنتيجة ألحداث سابقة ويكون من 

االلتزامات، مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا المرجح أن يتطلب ذلك استخدام للموارد لتسوية هذه 
االلتزام. ويتم مراجعة المخصصات فى تاريخ كل ميزانية وتعديلها إلظهار أفضل تقدير حالى. وعندما يكون تأثير 

وفات المتوقعة القيمة الزمنية للنقد جوهريًا، فيجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو القيمة الحالية للمصر 
 لتزام. الالمطلوبة لتسوية ا

 الدائنون التجاريون - ر
 والخدمات المستلمة من الغير، سواء وردت عنها فواتير أم ال.أوًال بالقيمة العادلة للبضائع تثبت الدائنون التجاريون 

 . الفعال تكلفة المستهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدةوتظهر الدائنون التجاريون الحقًا بال
 

 أدوات المشتقات المالية  - ش
يتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقة، ويتم إعادة قياسها الحقًا بقيمتها العادلة.  

أو المعامالت السوقية الحديثة،  النشطة،ويتم الحصـول على القيمة العادلـة من األسعـار السوقية المعلنة في األسواق 
 حوال.أو أساليب التقييم مثل نماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات، بحسب األ

 
 تحقق اإليـراد - ت

فى القيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم متضمنًا النقدية وأرصدة المدينون التجاريون  اإليراداتتتمثل 
عن بيع بضائع أو تأدية خدمة من خالل النشاط االعتيادى للمجموعة وغير متضمنة ضرائب  الناشئةوأوراق القبض 

 كات المجموعة.المبيعات أو الخصومات أو التخفيضات وبعد إلغاء المبيعات بين شر 
بدقة يعتمد عليها وعندما يكون المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية  قياسهعندما يمكن  باإليراديتم االعتراف 

شروط أخرى خاصة بكل نشاط من أنشطة الشركة على النحو  تتحققالمرتبطة بعملية البيع إلى المجموعة، وعندما 
تبنى و  لة للقياس بدقه إال إذا كانت كافة االلتزامات المحتملة قد تم حلها.قاب اإليرادالموضح الحقًا. ال يعتبر قيمة 

المجموعة تقديراتها على أساس النتائج التاريخية أخذه فى االعتبار نوعية العمالء ونوعية المعامالت والترتيبات 
 الخاصة بكل منهما.

 التجار والمعارض –المبيعات  )١(
 أسعارهام البضائع إلى التجار الذين لهم كل الحق فى بيعها وتحديد يتم االعتراف بالمبيعات عند تسلي

شركات وبالتالى ال يوجد أى التزامات تمنع التجار من قبول البضائع، ويعترف بالتسليم سواء فى مخازن 
فى حالة و التجار  إلى والمنافعمخاطر الأو مواقع محددة طبقًا لالتفاقيات، وبالتالى تم نقل كل  المجموعة

قبول التجار للبضائع طبقًا لعقد البيع فإن إدارة المجموعة لديها أدلة موضوعية على أن كل شروط التسليم 
 االئتمانية. الفترةتم تنفيذها. ال تتضمن المبيعات إلى التجار عنصر تمويل نظرًا لقصر 
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 تحقق اإليـراد (تابع) -ت 
 أفراد وشركات –عات المبي )٢(

عند تسليم البضائع.  باإليراديتم البيع من خالل إدارات شركات المجموعة ومعارضها ويتم االعتراف 
بالنسبة للمبيعات ذات الفترات االئتمانية أطول من القصيرة فإن عنصر التمويل يتم استبعاده من قيمة 

ة باستخدام سعر المبيعات حيث يتم تحديد قيمة المبيعات على أساس القيمة الحالية لألقساط مخصوم
فى قائمة الدخل على أساس  االئتمانفترة د فوائ بإيراداتالفائدة الفعلى على ذات المعاملة. ويعترف 

 التناسب الزمنى، مع األخذ فى االعتبار سعر الفائدة على المعاملة.

 الصيانة -مبيعات الخدمات  )٣(
المجموعة بتقديم خدمات الصيانة ويتم احتسابها على أساس عدد ساعات العمل وقطع شركات تقوم 

خدمات الصيانة المحسوبة على أساس عدد الساعات وقطع الغيار عند  بإيراداتالغيار، ويتم االعتراف 
 تمام تأدية الخدمة.

 عقود التأجير التمويلى )٤(
تسجل ايرادات عقود التأجير التمويلى على أساس معدل العائد الناتج من عقد االيجار مضافًا اليه مبلغ 

قسط االهالك الدورى ويجنب الفرق بالزيادة أو النقص حسب االحوال بين االيراد المثبت بهذه يعادل 
مدين أو دائن يتم تسوية  المحاسبية فى حساب مستقل السنةالطريقة والقيمة االيجارية المستحقة عن نفس 

 رصيده مع صافى القيمة الدفترية للمال المؤجر عند انتهاء العقد.

 وائدالف إيرادات )٥(
الفوائد على أساس التوزيع الزمنى باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلى وعند وجود اضمحالل  إيراداتتثبت 

فى الرصيد المدين الناتج عن االعتراف بالفائدة فإنه يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى القيمة المتوقع 
 تحصيلها.

 التوزيعات إيراد )٦(
 توزيعات األرباح عندما ينشأ الحق فى استالمها. إيراداتتثبت 

 
 المؤجلةالجارية و الدخل  ضرائب - ث

سنويًا بتقييم  اإلدارةطبقًا لقانون الضرائب السارى فى تاريخ الميزانية، تقوم  العاميتم احتساب ضرائب الدخل عن 
مع األخذ فى االعتبار االختالفات التى قد تنشأ عن بعض التفسيرات  الضريبية اإلقرارات من خاللالموقف الضريبى 

على أساس المبالغ المتوقع أن تسدد لها أو التنظيمية ويكون المخصص المناسب  اإلداريةالصادرة من الجهات 
 لمصلحة الضرائب.

قتة بين كل من القيمة يتم تسجيل ضرائب الدخل المؤجلة بالكامل باستخدام طريقة االلتزامات على الفروق المؤ 
ال يتم االعتراف بالضرائب المؤجلة فى القوائم المالية المجمعة.  الدفتريةالضريبية لألصول وااللتزامات وبين قيمتها 

والتى فى تاريخ المعاملة ال تؤثر  األعمالالناتجة عن االعتراف األولى ألصل أو التزام بخالف الناتجة عن اندماج 
 على الربح المحاسبى أو الربح الضريبى.

ضرائب الدخل المؤجلة باستخدام السعر الضريبى وطبقًا للقانون السائد فى تاريخ الميزانية والمتوقع أن يكون يتم تحديد 
 مؤجلة.االلتزامات الضريبية ال تسويةاألصول الضريبية المؤجلة أو  مساويًا عند استخدام
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- ١٩ - 

 السياسات المحاسبية (تابع) -  ٢
 ضرائب الدخل الجارية والمؤجلة (تابع) -ث 

يتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة إلى المدى الذى من المتوقع أن يكون هناك أرباح ضريبية مستقبلية يمكن 
 معها استخدام الفروق المؤقتة التى نشأت عنها األصول الضريبية المؤجلة.

إذا كان توقيت إال يتم االعتراف بضرائب الدخل المؤجلة على الفروق المؤقتة على الشركات التابعة والشركات الشقيقة 
 أال يتم تسويته فى المستقبل المنظور. المرجحتسوية الفروق المؤقتة تحت سيطرة المجموعة ومن 

 التقارير القطاعية - خ
خدمات تخضع لمخاطر أو عائدات تختلف عن باقى قطاعات النشاط  أوقطاعات النشاط هى التى تقدم منتجات 

والقطاعات الجغرافية هى القطاعات التى تقدم منتجات أو خدمات فى إطار بيئة اقتصادية معينة تخضع لمخاطر 
 وعائدات تختلف عن مكونات تلك القطاعات التى تعمل فى بيئة اقتصادية أخرى. 

 توزيعـات األرباح - ذ
 التي تقر فيها الجمعية العامة للمساهمين هذه التوزيعات. الفترةعات األرباح في القوائم المالية في تثبت توزي

 
 األرقام المقارنة - ض

 .ةالحالي الفترةيعاد تبويب األرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريًا لتتوافق مع التغيرات في العرض المستخدم في 
 
 إدارة المخاطر المالية - ٣

 عناصر المخاطر المالية )١(
بما تتضمن هذه المخاطر مخاطر السوق (و  .إلى مخاطر مالية متنوعة المعتادة ألنشطتهانتيجة  مجموعةتتعرض ال

على التدفقات النقدية والقيمة ، ومخاطر تأثير أسعار الفائدة ومخاطر األسعار العمالت األجنبيةأسعار مخاطر  فى
 ومخاطر السيولة. ، وأيضًا مخاطر االئتمانالعادلة)

 تهدف إدارة المجموعة إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة لهذه المخاطر على األداء المالى للمجموعة.
 مخاطر السوق أ ) (
 مخاطر أسعار العمالت األجنبية -  ١ 

التغيرات فى أسعار الصرف نتيجة أنشطتها المختلفة وبصفة رئيسية لمخاطر  مجموعةتتعرض ال
األمريكى واليورو. وينتج خطر أسعار العمالت األجنبية من التعامالت التجارية الدوالر 

وكذلك المجمعة زانية المستقبلية واألصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية القائمة فى تاريخ المي
 .كيان أجنبىاالستثمارات فى  صافي

 :والموضحة بالجنيه المصرى كما يلى المجمعة ة ـخ الميزانيـز العمالت فى تاريـالجدول التالى يوضح مرك
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
 الصافى  الصافى  االلتزامات  األصول  

       
 (٨٧٢ ٥٤)  (٣٢٩ ٢٦٨) (٨٢٩ ٣١٠) ٥٠٠ ٤٢  دوالر أمريكى

 (٩٧٧ ١)  ٢٦٨ ٢ (٥٦٧ ٢) ٨٣٥ ٤  يـورو
 ٤٩٧ ٧  (١٧٨ ٩٩٠) (١٤٨ ٠٥٤ ١) ٩٧٠ ٦٣  عمالت متنوعة

  مخاطر األسعار -  ٢ 
مسجلة ومتداولة فى أو أدوات دين ال يوجد لدى المجموعة استثمارات فى أدوات حقوق ملكية 

أسواق المال وبالتالى فهى غير معرضة لخطر التغير فى القيمة العادلة لالستثمارات نتيجة تغير 
 األسعار.
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- ٢٠ - 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية - ٣

 أسعار الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلةمخاطر  -  ٣ 
تتعرض المجموعة لخطر التغير فى أسعار الفائدة نتيجة لوجود قروض طويلة األجل، القروض 
طويلة األجل بأسعار فائدة متغيرة تعرض المجموعة لمخاطر تأثر التدفقات النقدية بالتغير فى 

سعر الفائدة الثابت تعرض المجموعة لمخاطر تأثر  أسعار الفائدة، والقروض طويلة األجل ذات
 القيمة العادلة بالتغير فى أسعار الفائدة.

 جنيه مصرى،٦٢٠ ٥٠٠ ٤ وقد بلغت القروض ذات سعر الفائدة المتغير فى تاريخ الميزانية 
كما بلغت القروض ذات سعر الفائدة  )،٢٠١٣ديسمبر  ٣١جنيه مصرى فى  ٨٥٣ ٠٠٦ ٣(

والقيمة العادلة  مصرى،) جنيه ٢٠١٣ديسمبر  ٣١جنيه مصرى فى ١٢٢ ٣٠٥ ( صفرالثابت 
 للقروض ذات سعر الفائدة الثابت تعادل تقريبًا القيمة الدفترية لها فى تاريخ الميزانية.

 ٣٠رى فى ـه مصـجني ٩٨٤ ٣١٣ دة الثابت مبلغـر الفائـسعذات ة ـول الماليـت األصـوقـد بلغ
 ).٢٠١٣ديسمبر  ٣١جنيه مصرى فى  ٨٢٢ ٣٠٦( ٢٠١٤ سبتمبر

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  
     

 ٧٣٨ ٣٠٠  ٢٧٨ ٣١١  أمريكى دوالر - ودائع ألجل
 ٦٥٣ ٤  ٦٠٦ ١  مصري جنيه - ودائع ألجل
 ٤٣١ ١  ١٠٠ ١  مصري جنيه - أذون خزانة

  ٨٢٢ ٣٠٦  ٩٨٤ ٣١٣ 

 مخاطر االئتمان (ب) 
خطر االئتمان نتيجة وجود نقدية وودائع لدى البنوك وكذلك مخاطر االئتمان المرتبطة بالموزعين  ينشأ

، ويتم إدارة مخاطر االئتمان للمجموعة حسابات العمالء وأوراق القبضالمتمثلة فى  واألفرادوتجار الجملة 
 ككل.
االئتمانية  المالءةذات للبنوك فإنه يتم التعامل مع البنوك ذات التصنيف االئتمانى العالى والبنوك  بالنسبة
فى حالة عدم وجود تصنيف ائتمانى مستقل. بالنسبة للموردين وتجار الجملة تقوم إدارة االئتمان العالية 

قة فى التعامالت وعوامل أخرى. المالى والخبرات الساباالئتمانية فى ضوء المركز  المالءةبتقييم مدى 
الحد األدنى.  إلىبالنسبة لألفراد فإن الترتيبات القانونية والمستندات عند تنفيذ المعاملة تقلل خطر االئتمان 

 ويتم تكوين المخصصات الالزمة لمواجهة خطر التعثر فى السداد من قبل العمالء لكل حالة على حده.
 :المديونيات إجمالىأرصدة العمالء وأوراق القبض إلى  وفيما يلى نسبة مخصص اضمحالل قيمة

 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  
     

 ٥٥٦ ٣٧١ ١  ٠١٩ ٨٣١ ١  أوراق القبض والعمالء 
مخصص اضمحالل قيمة أرصدة العمالء وأوراق 

 القبض
 

(٦٦٣ ٢٧٣)  (١٣٧ ٢٦٤) 
 ١٩٪  ١٥٪  نسبة المخصص إلى إجمالى المديونيات

 
 مخاطر السيولة (ج)

تتطلب اإلدارة الحذرة لمخاطر السيولة االحتفاظ بمستوى كافي من النقدية وٕاتاحة تمويل من خالل مبالغ 
ألنشطة األساسية، فإن إدارة المجموعة لكافية من التسهيالت االئتمانية المتاحة. ونظرًا للطبيعة الديناميكية 

 االحتفاظ بخطوط ائتمانية معززة متاحة.تهدف إلى االحتفاظ بمرونة في التمويل من خالل 
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- ٢١ - 

  

 إدارة المخاطر المالية (تابع) - ٣
 إدارة مخاطر رأس المال )٢(

تهدف إدارة المجموعة من إدارة رأس المال إلى الحفاظ على قدرة المجموعة على االستمرار بما يحقق عائد للمساهمين 
على أفضل هيكل لرأس المال  وتوفير والحفاظوتقديم المنافع ألصحاب المصالح األخرى التى تستخدم القوائم المالية. 

 رأس المال. ةتخفيض تكلف بغرض
تخفيض رأس  أوتغيير قيمة التوزيعات المدفوعة للمساهمين ب تقوم اإلدارةهيكل لرأس المال  لأفضعلى  للمحافظة
 أسهم جديدة لرأس المال أو تخفيض الديون المستحقة على المجموعة. إصدارالمال أو 

ل صافى تقوم إدارة المجموعة بمراقبة هيكل رأس المال باستخدام نسبة صافى القروض إلى إجمالى رأس المال ويتمث
القروض فى إجمالى القروض والسلفيات وأوراق الدفع مخصومًا منها النقدية. ويتمثل إجمالى رأس المال فى إجمالى 

 حقوق الملكية بالشركة كما هو موضح فى الميزانية المجمعة باإلضافة إلى صافى القروض. 
 :٢٠١٣ديسمبر  ٣١و ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠وفيما يلى نسبة صافى القروض إلى إجمالى رأس المال فى 

 
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ إجمالى القروض وأوراق الدفع

     

 ٩٧٥ ٣١١ ٣  ٦٢٠ ٥٠٠ ٤  قروض وسلفيات 
 ٤٣١ ١٣٢  ٠٩٢ ١٤٦  موردين –أوراق دفع قصيرة األجل 

 ١٥٠  ٧٨٤  أوراق دفع طويلة األجل ودائنون
 ٥٥٦ ٤٤٤ ٣  ٤٩٦ ٦٤٧ ٤  إجمالى القروض وأوراق الدفع

 (٦٧٤ ٠٨٣ ١)  (٤٤٢ ٣٧٧ ١)  النقدية وما فى حكمها يخصم:
 ٨٨٢ ٣٦٠ ٢  ٠٥٤ ٢٧٠ ٣  صافى القروض 
 ٠٥١ ٠١٨ ٢  ٥٠٣ ١٣٨ ٢  حقوق الملكية

 ٩٣٣ ٣٧٨ ٤  ٥٥٧ ٤٠٨ ٥  إجمالى رأس المال
     

 ٥٤٪  ٦٠٪  نسبة صافى القروض إلى إجمالى رأس المال
 
 العادلةتقدير القيمة  )٣(

يفترض أن تقارب القيمة العادلة القيمة االسمية ناقصًا أى تسويات ائتمانية مقدرة لألصول المالية وااللتزامات المالية 
ذات تواريخ االستحقاق ألقل من سنة. وألغراض اإلفصاح، يتم استخدام أسعار الفائدة المتاحة للشركة لألدوات المالية 

 النقدية المستقبلية التعاقدية لتقدير القيمة العادلة لاللتزامات المالية.المشابهة وذلك لخصم التدفقات 
 االفتراضات المبنية وتضع الطرق من العديد تستخدم الشركة فإن المتداولة، غير المالية لألدوات العادلة القيمة لتقدير
 ألداة مشابهه أو المالية لألداة المتعاملين أسعار أو السوق أسعار ميزانية. تستخدم كل تاريخ في السوق أحوال على
 وذلك النقدية المستقبلية، للتدفقات المقدرة الحالية القيمة مثل األخرى، األساليب األجل. تستخدم طويلة للديون وذلك
وفى تاريخ الميزانية كانت القيمة العادلة لاللتزامات غير المتداولة ال  المالية األدوات لباقي العادلة القيمة لتحديد

 تختلف جوهريًا عن القيمة الدفترية لها وذلك لعدم اختالف معدالت الفائدة بدرجة مؤثرة.
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 واألحكام الشخصية التقديرات المحاسبية الهامة - ٤

 التقديرات والفروض المحاسبية الهامة )١( 
 األحداث، بما فيها األخرىبناء على الخبرة السابقة وبعض العناصر  المحاسبية التقديرات والفروضيتم تقييم 

 مع تلك الظروف. تتالءمثها والتى المستقبلية المنتظر حدو 
نتائج التقديرات المحاسبية مع النتائج ونادرًا ما تتساوى  ،بعمل تقديرات وفروض تتعلق بالمستقبل المجموعةتقوم و 

 المجموعة:ة. وفيما يلى أهم التقديرات والفروض التى تستخدمها الفعلي

 فى قيمة العمالء وأوراق القبض االضمحالل  - أ
فى قيمة العمالء وأوراق القبض عن طريق مراقبة اعمار الديون وتقوم إدارة المجموعة  االضمحالليتم تقدير قيمة 

بدراسة الموقف االئتمانى والقدرة عل السداد للعمالء الذين تعدت اعمار الديون المستحق عليها مدة االئتمان الممنوحة 
مركزهم االئتمانى ال يسمح  أن اإلدارةى قة على العمالء الذى تر فى قيمة المبالغ المستح ضمحالللهم ويتم تسجيل ا

 عليهم. ةبسداد المبالغ المستحق

 مخصص الضمان  -ج 
 تقدم المجموعة ضمان ضد عيوب الصناعة وذلك بالنسبة للمنتجات المصنعة محليًا.

يتم تقدير قيمة مخصص الضمان على أساس التكاليف المتوقعة لتأدية خدمة الضمان وتتضمن تلك التكاليف قيمة و 
ويتم ذلك وفقًا لخبرة اإلدارة مباشرة. الإلى نصيب من بعض المصروفات غير  باإلضافةقطع الغيار وأجور العمالة 

كما ال يتم أخذ عامل التضخم فى االعتبار لذلك  ،السنوات السابقةالناتجة عن مصروفات الضمان الفعلية خالل 
 الغرض.

 ـ  االضمحالل فى قيمة الشهرةج 
ويتم تخفيض القيمة  الشهرة لتحديد ما إذا كان هناك اضمحالل فى قيمة الشهرة،تقوم إدارة المجموعة سنويًا بتقييم 

خسائر نتيجة اضمحالل قيمة الشهرة يتم تحميلها  يةكانت أعلى من القيمة المتوقع استردادها. أ إذاالدفترية للشهرة 
 على قائمة الدخل وال يمكن ردها الحقًا.

 
 األحكام الشخصية الهامة فى تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة )٢( 

بصفة عامة فإن تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ال تتطلب من اإلدارة استخدام الحكم الشخصى (بخالف 
) الذى من الممكن أن يكون له تأثير جوهرى ١-٤ إيضاح المشار إليها فىالمحاسبية  ضبالتقديرات والفرو المتعلق 

 .المجمعة على القيم المعترف بها فى القوائم المالية



 شركة جى بى أوتو وشركاتھا التابعة (شركة مساھمة مصرية)
 

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھية فى  – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الدورية
 

 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

- ٢٣ - 

 
  األصول الثابتـة -  ٥
 

 



 التابعة (شركة مساھمة مصرية)شركة جى بى أوتو وشركاتھا 
 

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھية فى  – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الدورية
 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

 

  

- ٢٤ - 

 األصول الثابتـة (تابـع) - ٥

لسنة  ٩٥القانون رقم  ألحكام) بموجب عقود خاضعة واتوبيسات (سيارات نقل تمويلياً  إيجارالدى المجموعة أصول مستأجرة 
والتى  )٢٠رقم ( ومتطلبات معيار المحاسبة المصرى ط /٢ثابتة طبقًا للسياسة المحاسبية  كأصولوالتى ال تثبت  ١٩٩٥

 . وفيما يلى بيان عقود اإليجار:العامنوية كمصروفات فى قائمة الدخل عن ار السجبموجبها يتم االعتراف بمدفوعات اإلي

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
     

 ٤٦٩ ١٦  ٠٠٤ ٨  إجمالي مدفوعات اإليجار التعاقدية
 ٤٠  ٢٣  إجمالي القيمة الشرائية عند انتهاء اإليجار

سنوات ٥  متوسط فترات العقود سنوات ٥    
 ٣٦٧ ٣  ٠٨٢ ٢  اإليجار عن الفترة / العاممدفوعات 

 

 أصول مؤجرة تمويليًا:
والتى تثبت  ١٩٩٥لسنة  ٩٥تمويليًا بموجب عقود خاضعة ألحكام القانون رقم  إيجارامؤجرة  األصول الثابتة أصوالً تتضمن 

 كالتالى:كأصول ثابتة 
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
     

 ٥٥٩ ٦٢٨  ٧٠٦ ٠٦٤ ١  التكلفة
 (٣٤٩ ١٢٦)  (٤٨٦ ١٦٦)  مجمع اإلهالك

 ٢١٠ ٥٠٢  ٢٢٠ ٨٩٨  صافى القيمة الدفترية
 

 أصول غير ملموسة - ٦
 اإلجمالى  حق المعرفة  برامج حاسب آلى  شهرة  

         التكلفة
 ٣٣٧ ٣٠٠  ٧٠٣ ٥  ٤٩٨ ١٨  ١٣٦ ٢٧٦  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد فى 

 ٨٢٢ ٢  -  -  ٨٢٢ ٢  فروق ترجمة القوائم المالية
 ١٢٢ ١  -  ١٢٢ ١  -  اإلضافات

 ١٤١    ١٤١    المحول من مشروعات تحت التنفيذ
 ٤٢٢ ٣٠٤  ٧٠٣ ٥  ٧٦١ ١٩  ٩٥٨ ٢٧٨  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠الرصيد فى 

         
         مجمع االستهالك

 ٣١٩ ٢٠  ٧٠٣ ٥  ٦١٦ ١٤  -  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد فى 
 ١٧٠ ١  -  ١٧٠ ١  -  مصروف االستهالك

 ٤٨٩ ٢١  ٧٠٣ ٥  ٧٨٦ ١٥  -  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠الرصيد فى 
 ٩٣٣ ٢٨٢  -  ٩٧٥ ٣  ٩٥٨ ٢٧٨  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠صافى القيمة الدفترية فى 
 ٠١٨ ٢٨٠  -  ٨٨٢ ٣  ١٣٦ ٢٧٦  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١صافى القيمة الدفترية فى 

 
 الشهرة

شــركة القــاهرة لصــناعات النقــل  مـأسهــواذ بالكامــل علــى ـوشــركاتها التابعــة باالستحــو ـة جــى بــى أوتـــقامــت شركــ ،٢٠٠٧ مــارس ٢٨فــى  -
مقابـــل  مصــرى،ألــف جنيــه  ٩٩٧ ٢٠٩بقيمــة  ة لألقليــة وذلـــكـوالتــى كانــت مملوكــ %٤٩,٠٣ق شـــراء ـالشخصــى (ســيتى) عــن طريــ

 مليــون ١٧٧وقــد نتجــت شــهرة قــدرها . ج)- ٢٢ إيضــاحو (ـزيــادة رأس مــال شــركة جــى بــى أوتــ أســهم إصــدارمــن  أســهمالحصول على 
هــذه الشــهرة  تخصــيص. وقــد تــم المقتنــاةوالتى تتمثل فــى زيــادة قيمــة االقتنــاء عــن صــافى القيمــة الدفتريــة ألصــول الشــركة  جنيه مصرى

 نشاط قطاع الدراجات البخارية والتوك توك.ألصول 
 



 التابعة (شركة مساھمة مصرية)شركة جى بى أوتو وشركاتھا 
 

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھية فى  – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الدورية
 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

 

  

- ٢٥ - 

 (تابع) الشهرة
التابعــة باالســتحواذ الكامــل علــى أســهم شــركة جــى بــى للتــأجير التمــويلى  ، قامــت شــركة جــى بــى اوتــو وشــركاتها٢٠٠٨ســبتمبر  ٨فــى  -

مليــون  ١(شــركة مســاهمة مصــرية) والتــى تقــوم بالعمــل فــى مجــال التــأجير التمــويلى بكافــة مجاالتــه وقــد نــتج عــن االقتنــاء شــهرة قــدرها 
 .جنيه مصرى

كــى)  الســيارات (جــى لتجارة العالمية المجموعة فى %٥٠ فى رباالستثما شراكـة اتفاقية خـالل من ٢٠١٠ نوفمبر فى المجموعـة قامت -
تمكنهــا  حقــوق للمجموعــة االتفاقيــة هــذه وتعطــى للســيارات، هيونــداى بوكالــة الخــاص العــراق فــى القــائم النشــاط اقتناء بغرض فى االردن

مليــون جنيــه  ١٠١بمبلــغ  بشــهرة االعتــراف االســتثمار هــذا عــن نــتج كي،وقــد لجــي والتشــغيلية الماليــة السياســات علــى مــن الســيطرة
الماليــة  القــوائم الحصــرى) فــى التســويق وحــق تجاريــة ملمــوس (وكالــة غيــر كأصــل المبلــغ هــذا بإثبــات المجموعــة مصــرى، وقــد قامــت

طريقــة  لتطبيــق والقانونيــة الالزمــة المحاســبية االستشــارات علــى بالحصــول الشــركة ادارة قامــت ، وقــد٢٠١٢ديســمبر  ٣١  فــى للشــركة
 وكالة تجارية من بدالً  الى شهرة المبلغ هذا تبويب باعادة الشركة قامت ان ذلك عن نتج االستثمار وقد هذا لمعالجة المحاسبية الشراء
 حصرى. تسويق وحق

 اختبار اضمحالل الشهرة
تســتلزم وجــود مؤشــرات  اال فــى حالــةللتأكد أن القيمــة العادلــة يمكــن أن تســترد، اضمحالل الشهرة  باختبارديسمبر  ٣١تقوم الشركة سنويًا فى 

 .العامخالل  الختبارعمل ا
 النشاط:فيما يلى تحليل الشهرة طبقًا لقطاعات دية طبقًا للقطاعات التشغيلية. و يتم توزيع الشهرة على وحدات توليد النق

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
     

 ٣٧٥ ١٧٧  ٣٧٥ ١٧٧  نشاط قطاع الدراجات البخارية والتوك توك 
 ٧٦١ ٩٧  ٥٨٤ ١٠٠  العراق –مبيعات هيونداى 

 ٠٠٠ ١  ٠٠٠ ١  نشاط التأجير التمويلى
  ١٣٦ ٢٧٦  ٩٥٩ ٢٧٨ 

علــى أســاس خصــم التــدفقات النقديــة المتوقعــة مــن واقــع  هاتــم تحديــدوالتــى علــى أســاس القيمــة االســتخدامية ويــتم اختبــار اضــمحالل الشــهرة 
اإلدارة بإعـــداد الموازنـــات التقديريـــة علـــى أســـاس األداء المـــالى  وتقـــوم .ســـنوات والمعتمـــدة فـــى مجلـــس اإلدارة خمـــسالموازنـــات التقديريـــة لفتـــرة 

 لية:السوق باستخدام الفروض التاوالتشغيلى والسوقى فى السنوات السابقة وتوقعاتها لتطورات 

نشاط الدراجات  
البخارية والتوك توك 
  والتأجير التمويلي

مبيعات هيونداي 
 العراق

     
 %٨  %١٣  متوسط مجمل الربح

 %١٧  %٢٣،٧٥  سعر الخصم
 %٣  %٣  معدل النمو بعد فترة التقديرات

 

 وراق قبض طويلة األجلأ - ٧
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

     
 ٥٧١ ١٧٧  ١٢٧ ٢٩٦  )١٢(إيضاح  طويلة األجلأوراق قبض 

 (٢١٩ ٣١)  (٣٢١ ٦٨)  فوائد البيع بالتقسيط دائنة
 ٣٥٢ ١٤٦  ٨٠٦ ٢٢٧  صافى القيمة الحالية ألوراق قبض طويلة األجل

)٤٧٠(  (٨١٧ ١)  مخصص اضمحالل قيمة أوراق القبض  
 ٨٨٢ ١٤٥  ٩٨٩ ٢٢٥  الصافى



 التابعة (شركة مساھمة مصرية)شركة جى بى أوتو وشركاتھا 
 

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھية فى  – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الدورية
 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

 

  

- ٢٦ - 

 األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة - ٨

 
 أصول ثابتة  

 مخصص قضايا مخصص ضمان مخصص مخزون خسائر مرحلة وغير ملموسة
 اإلجمالى

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠
          
           أصول ضريبية مؤجلة -أ 

 ٠٨٩ ١٩  ٢٧٠ ٢١ ٣٩٥ ٧٤١ ٤ ٠٠٨ ١٢ ٠٥٦ ٤ ٧٠  يناير ١الرصيد فى 
)٤٨(  إعادة بيويب في األرصدة االفتتاحية  ٣٨٦ ١ ٧٨٦ ٣ (٢٦٣ ٦) ١٣٩ ١ -  - 

 ٠٨٩ ١٩  ٢٧٠ ٢١ ٧٨١ ١ ٥٢٧ ٨ ٧٤٥ ٥ ١٩٥ ٥ ٢٢  يناير بعد إعادة التبويب ١الرصيد فى 
 ١٨١ ٢  ٤٥٧ ٥ (١٣٠) ٤١٤ ٧ (٨٢٧ ١) - -  المحمل على قائمة الدخل

 ٢٧٠ ٢١  ٧٢٧ ٢٦ ٦٥١ ١ ٩٤١ ١٥ ٩١٨ ٣ ١٩٥ ٥ ٢٢  الرصيد فى نهاية الفترة / العام
          

          االلتزامات الضريبية المؤجلة –ب 
 (١٢٣ ٥٥)  (٨٣٩ ٦٦) - - - - (٨٣٩ ٦٦)  يناير ١الرصيد فى 

 (٧١٦ ١١)  (٤٢٨ ٩) - - - - (٤٢٧ ٩)  المحمل على قائمة الدخل
 (٨٣٩ ٦٦)  (٢٦٧ ٧٦) - - - - (٢٦٧ ٧٦)  الرصيد فى نهاية الفترة / العام

 (٥٦٩ ٤٥)  (٥٤٠ ٤٩) ٦٥١ ١ ٩٤١ ١٥ ٩١٨ ٣ ١٩٥ ٥ (٢٤٥ ٧٦)  صافى االلتزامات الضريبية
          

          الصافى –ج 
 (٠٣٤ ٣٦)  (٥٦٩ ٤٥) ٧٨١ ١ ٥٢٧ ٨ ٧٤٥ ٥ ١٩٥ ٥ (٨١٧ ٦٦)  يناير ١الرصيد فى 

 (٥٣٥ ٩)  (٩٧١ ٣) (١٣٠) ٤١٤ ٧ (٨٢٧ ١) - (٤٢٩ ٩)  المحمل على قائمة الدخل
 (٥٦٩ ٤٥)  (٥٤٠ ٤٩) ٦٥١ ١ ٩٤١ ١٥ ٩١٨ ٣ ١٩٥ ٥ (٢٤٦ ٧٦)  الرصيد فى نهاية الفترة / العام



 شركة جى بى أوتو وشركاتھا التابعة (شركة مساھمة مصرية)
 

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھية فى  – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الدورية
 

 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

- ٢٧ - 

 
 األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة (تابع) - ٨

 مثبتةالاألصول الضريبية المؤجلة غير 

 الضريبية المؤجلة وذلك نظرًا لعدم وجود تأكد جوهرى من إمكانية االستفادة منها ضريبيًا فى المستقبل.لم يتم إثبات بعض األصول 
 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
     

 ٠٣٤ ٦٦  ٤١٦ ٦٨  مخصص اضمحالل قيمة أرصدة العمالء وأوراق القبض
 ٤٣٤ ٢  ٣٣٠ ٢  مخصص اضمحالل أرصدة مدينة أخرى

 
 استثمارات عقارية - ٩

٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠   
     

٢٠١٤ يناير ١الرصيد فى    ١١٧ ٣  ١١٧ ٣ 
 ١١٧ ٣  ١١٧ ٣  الرصيد فى نهاية الفترة / العام

 
 المخـزون - ١٠

٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠   
     

 ٧٢٨ ٩٦٦  ٤٩٥ ٣٧٨  بضاعة بالطريق
 ٥٢٨ ٥٩٩  ٣٥٧ ٧٢١  سيارات وحافالت ومقطورات
 ٧٨١ ٣٢١  ٤٣٩ ٥٣٤  مكونات سيارات ومواد خام
 ٦٠٧ ١٩٠  ٦٦٩ ٢٠٥  قطع غيار بغرض البيع

 ٢٣١ ٢٤  ١٩٦ ٣٨  إنتاج تحت التشغيل
 ٥٦٥ ٥٤  ٥٦٥ ٥٨  إطارات
 -  ١٩٢ ٢  زيوت

 ٤٤٠ ١٥٧ ٢  ٩١٣ ٩٣٨ ١  اإلجمالى
 (٨٥١ ٢٩)  (٧٤٠ ٢٢)  انخفاض صافى القيمة البيعية عن التكلفة

 ٥٨٩ ١٢٧ ٢  ١٧٣ ٩١٦ ١  الصافى
 

 أصول بغرض البيع - ١١
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
 االجمالى  االجمالى مبانى اراضي 

       
 ٧٥٩ ٣١٤  ٧٥٩ ٣١٤ ٢٨٨ ١٤ ٤٧١ ٣٠٠  التكلفة

 (٦١٥ ١)  (٦١٥ ١) (٦١٥ ١) -  مجمع االهالك
 صافي القيمة الدفترية 

 الفترة / العامفي نهاية 
 

١٤٤ ٣١٣  ١٤٤ ٣١٣ ٦٧٣ ١٢ ٤٧١ ٣٠٠ 

تتمثــل األصــول بغــرض البيــع فــى األراضــى والمبــانى التــى قــررت مجــالس اإلدارة للشــركات التابعــة بيعهــا لعــدم جــدوى االحتفــاظ بهــا ضــمن 
 أصول الشركات.



 شركة جى بى أوتو وشركاتھا التابعة (شركة مساھمة مصرية)
 

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھية فى  – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الدورية
 

 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

- ٢٨ - 

 عمالء وأوراق قبض - ١٢
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

 ٧٧٤ ٧٥٠  ١٧٢ ٩١٥  إجمالى أوراق القبض
 (٥٧١ ١٧٧)  (١٢٧ ٢٩٦)  )٧أوراق قبض طويلة األجل (إيضاح 

 (٨٢٧ ٥٤)  (١٨٢ ٦٥)  فوائد البيع بالتقسيط دائنة
 ٣٧٦ ٥١٨  ٨٦٣ ٥٥٣  صافى القيمة الحالية ألوراق قبض قصيرة األجل

 ٧٨٢ ٦٢٠  ٨٤٧ ٩١٥  عمـالء
 ١٥٨ ١٣٩ ١  ٧١٠ ٤٦٩ ١  اإلجمالى

 (٦٦٧ ٢٦٣)  (٨٤٥ ٢٧١)  قيمة أرصدة عمالء وأوراق قبضمخصص اضمحالل 
 ٤٩١ ٨٧٥  ٨٦٥ ١٩٧ ١  الصافى

 

 أخرىمدينون وأرصدة مدينة  - ١٣
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

 ٤٦٥ ١٩٠  ٩٨٤ ٣٢٠  دفعات مقدمة للموردين
 ٦٣٢ ٩٤  ٨٦٥ ١١٠  ضرائب خصم

 ٨٨٣ ٢٢  ٦٥٧ ٣٠  اعتمادات مستنديه
 ٧٩١ ٢٧  ٥٦٤ ٥٤  مدفوعة مقدماً مصروفات 

 ٩٢٢ ٦  ١١٨ ١٣  تأمينات لدى الغير
 ١٦٤ ٢٧  ٩٩٣ ٢٣٣  غطاء خطابات الضمان

 ٣٦٥ ١٣  ٧٦٢ ١٧  سلف وعهد للعاملين
 ٧٨٤ ١١٩  ٤٩٤ ١٢٩  أرصدة مدينة أخرى

 ٥٨٧ ١٢  ٣٤٢ ٢٢  ضرائب مبيعات
 -  ٦٤٧ ٨   للعاملينتوزيعات أرباح مدفوعة 

 ٣٤٣ ٤  ٦١٦ ٥  الجماركمصلحة 
 ٩٣٦ ٥١٩  ٠٤٢ ٩٤٨  اإلجمالى

 (٧٣٤ ٩)  (٣١٩ ٩)  مخصص اضمحالل أرصدة مدينة أخرى
 ٢٠٢ ٥١٠  ٧٢٣ ٩٣٨  الصافى

 

 ذات عالقة أطرافالمعامالت مع  - ١٤
بالنيابة عن أو بواسطة  يوجد للشركات التابعة حسابات جارية مع أطراف ذات عالقة تتضمن تلك الحسابات كافة المدفوعات التى تمت

طراف ألالمستحقة من والى ا باألرصدةبيان  يليوفيما ، الشركات التابعة. وتقوم الشركات التابعة بتحصيل وسداد تلك المبالغ بانتظام
 ذات العالقة.

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ الرصيد المستحق من أطراف ذات عالقة
     

 ٥١  ٩٠٨ ٢٧  شركة البستان القابضة
 ٤٢٤ ١  ٤٤٥ ١  شركة جى بى الستبدال المركبات 

 -  ٢٥  شركة أوتوس لتجارة السيارات
 -  ٤٠٦  جاري مساهمين القاصد
 -  ٠٦٧ ٣٣  جارى مساهمين القلم

 ٠٢٥ ١  ٨٣٨  جاري مساهمين النبطين
 ٨٩٩  -  أعضاء مجلس اإلدارة 

  ٣٩٩ ٣  ٦٨٩ ٦٣ 
 

  



 شركة جى بى أوتو وشركاتھا التابعة (شركة مساھمة مصرية)
 

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھية فى  – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الدورية
 

 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

- ٢٩ - 

 (تابع) ذات عالقةالمعامالت مع أطراف  - ١٤
 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ الرصيد المستحق ألطراف ذات عالقة
     

 ٤٩٩ ١٤  ٧٠٦ ١٧  شركة ماركو بولو 
 -  ٤٧٠ ١  أعضاء مجلس اإلدارة 

 -  ٧٧٤ ٣  جارى مساهمين جى كى أوتو
 ١٨٣ ٢  -  شركة القاصد للتوكيالت التجارية
 ٤٩١ ٣  -  جارى مساهمين جى كى برلين

 ٧٣٠ ١٠  -  جارى مساهمين القلم 
  ٩٠٣ ٣٠  ٩٥٠ ٢٢ 

 الفترة: وفيما يلى بيان طبيعة وقيمة أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل
 قيمة المعاملـة   

 طبيعة المعاملة نوع العالقة  اسم الطرف ذات العالقة
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٤  
 ديسمبر ٣١

٢٠١٣ 
      

 -  ٣٦٩ ٢ تحويالت نقدية أعضاء مجلس إدارة االدارة التنفيذيين أعضاء مجلس
 ٧٦٩ ٢٣  ٨٠٩ ١٤ مرتبات اإلدارة العليا أعضاء مجلس إدارة 

 -  ٨٥٧ ٢٧ تحويالت نقدية مساهم باحدى الشركات التابعة شركة البستان القابضة
 -  ٢١ نقدية تحويالت مساهم باحدى الشركات التابعة شركة جى بى الستبدال المركبات 

 -  ٢٥ تحويالت نقدية مساهم باحدى الشركات التابعة شركة أوتوس لتجارة السيارات
 -  ٤٠٦ تحويالت نقدية مساهم باحدى الشركات التابعة جاري مساهمين القاصد
 -  ٧٩٧ ٤٣ تحويالت نقدية مساهم باحدى الشركات التابعة شركة القلم للتجارة العامة

 -  ١٨٦ تحويالت نقدية مساهم باحدى الشركات التابعة النبطينجاري مساهمين 
 ٢٧٤ ٢  ٢٠٧ ٣ تحويالت نقدية مساهم باحدى الشركات التابعة شركة ماركو بولو 

 -  ٧٧٤ ٣ تحويالت نقدية مساهم باحدى الشركات التابعة جاري مساهمين جى كي أوتو
 ١٠٩ ١٢  ١٨٣ ٢ تحويالت نقدية الشركات التابعةمساهم باحدى  شركة القاصد للتوكيالت التجارية
 ٨٢٨ ٧  ٤٩١ ٣ تحويالت نقدية مساهم باحدى الشركات التابعة جارى مساهمين جى كى برلين
 ٤٥٦ ٢   تحويالت نقدية مساهم باحدى الشركات التابعة شركة الملتقي للتجارة واالستثمار

 
 أذون خزانة - ١٥
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
     

 ٤١٤ ١  ٠٦٧ ١  أذون خزانة قيمة اسمية
 -  ٣٣    إجمالي الفوائد الدائنة

 ٤١٤ ١  ١٠٠ ١  المدفوع عن أذون الخزانة
 ١٧  -  الفوائد المستحقة حتى نهاية الفترة / العام

 ٤٣١ ١  ١٠٠ ١  الرصيد فى نهاية الفترة / العام



 شركة جى بى أوتو وشركاتھا التابعة (شركة مساھمة مصرية)
 

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھية فى  – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الدورية
 

 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

- ٣٠ - 

 
 نقدية وأرصدة بالبنوك - ١٦
 

 وأرصدة بالبنوكنقدية  -أ
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
     

 ٦٧٤ ٠٨٣ ١  ٣٤٢ ٣٧٦ ١  نقدية وأرصدة لدى البنوك
  ٦٧٤ ٠٨٣ ١  ٣٤٢ ٣٧٦ ١ 

 
 وما فى حكمھا النقدية -ب

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
     

 ٦٧٤ ٠٨٣ ١  ٣٤٢ ٣٧٦ ١  نقدية وأرصدة لدى البنوك
 ٤٣١ ١  ١٠٠ ١   يوم ٩١أقل من  أذون خزانة

  ١٠٥ ٠٨٥ ١  ٤٤٢ ٣٧٧ ١ 
 

 المخصصات - ١٧
 مطالبات 

 قانونية
مخصص فترة 

 مخصصات أخرى ضمان
 

 اإلجمالى
     

 ٦٢٤ ٦٥ ٣٩٩ ٢٢ ٩٠٧ ٣٤ ٣١٨ ٨ ٢٠١٤يناير  ١الرصيد فى 
 ٧ ٧ - - فروق ترجمة القوائم المالية

 ٣٥٨ ٥١ ٨٧٩ ١٤ ٤٧٩ ٣٦ - تدعيم المخصصات خالل الفترة
 (٩٩٤ ٦) - (٩٢٣ ٥) (٠٧١ ١) استخدام المخصصات خالل الفترة
 (٤٩٦) - (٤٩٦) - مخصصات إنتفى الغرض منها

 ٤٩٩ ١٠٩ ٢٨٥ ٣٧ ٩٦٧ ٦٤ ٢٤٧ ٧ ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠فى الرصيد في 
     

 ٥١٤ ٥١ ٥٥٧ ٢٥ ٦٩٥ ١٧ ٢٦٢ ٨ ٢٠١٣يناير  ١الرصيد فى 
 ٤٨٠ ٤٨٠ - - فروق ترجمة القوائم المالية

 ٣٢٢ ٢٦ ٦٢٩ ٢ ٢٩٣ ٢٣ ٤٠٠ تدعيم المخصصات خالل العام
 (٧٣٩ ٥) - (٣٩٥ ٥) (٣٤٤) استخدام المخصصات خالل العام
 (٩٥٣ ٦) (٢٦٧ ٦) (٦٨٦) - مخصصات إنتفى الغرض منها

 ٦٢٤ ٦٥ ٣٩٩ ٢٢ ٩٠٧ ٣٤ ٣١٨ ٨ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١فى الرصيد في 
 مخصص المطالبات القانونية

المخصص المكون لمواجهة مطالبات قانونية ضد المجموعة. وترى اإلدارة بعد الحصول على االستشارات  إجمالىيتمثل المبلغ فى 
 .٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ ة لن يتجاوز بصفة جوهرية قيمة المخصص المكون فىـات القانونيـناتج تلك المطالب أنة ـالقانونية المالئم

 مخصص الضمان
استبدال المنتجات التى لم تصلح للعمل بصورة مرضية وتم تقدير المخصص البالغ  أوضمانًا لمنتجاتها وتتعهد بإصالح  المجموعةتقدم 
لمطالبات الضمان المتوقعة فى ضوء خبرة اإلدارة عن السنوات الماضية لمستوى اإلصالح  الفترةجنيه مصرى فى نهاية  ٩٦٧ ٦٤قدره 

 والمردودات. 
 ).٢٠١٣ديسمبر  ٣١جنيه مصرى في  ٨٧٦ ٢٥( جنيه مصري ٨٧٦ ٢٥مان مخصص طويل األجل بمبلغ يتضمن مخصص فترة الض



 شركة جى بى أوتو وشركاتھا التابعة (شركة مساھمة مصرية)
 

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھية فى  – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الدورية
 

 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

- ٣١ - 

 (تابع) المخصصات - ١٧
  المخصصات األخرى

فيما يتعلق بأنشطة المجموعة. لم يتم اإلفصاح عن المعلومات المعتاد  أطراف أخرىتتعلق المخصصات األخرى بمطالبات متوقعة من 
نشرها حول المخصصات وفقًا لمعايير المحاسبة، نظرًا ألن اإلدارة تعتقد بأن قيامها بذلك قد يؤثر بشدة على ناتج المفاوضات مع تلك 

لغ المخصص وفقًا آلخر التطورات والمناقشات واالتفاقيات مع الهيئات والجهات. وتقوم اإلدارة بمراجعة تلك المخصصات سنويًا ويعدل المب
 .األطرافتلك 
 التزامات ضرائب الدخل - ١٨
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
     

 ٦٩٨ ٥  ٤٢١ ١٣  يناير ١الرصيد فى 
 (١٩٢ ٩)  (١٥٧ ١٨)  ضرائب مسددة خالل الفترة / العام

 ٢٥٩ ٢٠  ٦٥٦ ٤٤  )٣٣العام (إيضاح  /ضرائب الدخل خالل الفترة 
 (٣٤٤ ٣)  -  ضرائب مخصومة من المنبع

 ٤٢١ ١٣  ٩٢٠ ٣٩  الرصيد فى نهاية الفترة / العام
 قروض وسلفيات - ١٩

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
 

 البيــان
 الجزء
 الجارى

 الجزء
 طويل األجل

 
 اإلجمالى

 
 

 الجزء
 الجارى

 الجزء 
 طويل األجل

 
 اإلجمالى

        
 ١٨٦ ٦٢٧ ٢ - ١٨٦ ٦٢٧ ٢  ٥٥٣ ٣٦٣ ٢ - ٥٥٣ ٣٦٣ ٢ بنوك سحب على المكشوف

 ٦٦٧ ٣٧٩ ٠١٢ ٢١٧ ٦٥٥ ١٦٢  ٣٧٨ ٥٥٥ ١ ٠٤٥ ٥٠٩ ٣٣٣ ٠٤٦ ١ قـروض
 - - -  ٦٨٩ ٥٨١ ٨١٠ ٥٨ ٨٧٩ ٥٢٢ قروض من أطراف ذات عالقة

 ٨٥٣ ٠٠٦ ٣ ٠١٢ ٢١٧ ٨٤١ ٧٨٩ ٢  ٦٢٠ ٥٠٠ ٤ ٨٥٥ ٥٦٧ ٧٦٥ ٩٣٢ ٣ اإلجمالى       
 بنوك سحب على المكشوف -أ 

علــى  %٣,٧و %١٢يبلغ متوسط سعر الفائدة علــى أرصـــدة الســحب علــى المكشــوف القائمــة بالجنيــه المصــرى والــدوالر األمريكــى 
  التوالى.

 قـروض -ب 
 في التالي:القروض تتمثل  

حصلت المجموعة على قروض بنكية بضمان شيكات آجلة مستلمة من العمالء، وقد بلغ متوسط سعر الفائدة على هذه القــروض 
. وتتــراوح فتــرات ســداد هــذه القــروض بــين خمــس ســنوات وســبع ســنوات %١١,٩٢ وبالجنيــه المصــرى %٤,٢١بالــدوالر األمريكــى 

مبلــغ  ٢٠١٤ ســبتمبر ٣٠وقــد بلــغ رصــيد تلــك القــروض فــى  ٢٠١٩تى ح ٢٠١٣خالل األعوام من بحيث يتم سداد تلك القروض 
  جنيه مصرى.ألف  ٣٧٨ ٥٥٥ ١

 أطراف ذات عالقةقـروض من  -ج 

البرازيــل) بســعر فائــدة الليبــور  –حصــلت المجموعــة علــى قــروض بالــدوالر األمريكــى مــن شــركة مــاركو بولــو (شــركة ذات عالقــة 
جنيــه مصــرى ويســدد علــى أقســاط ســنوية ألــف  ٤٦٥ ٧٥ مبلــغ  ٢٠١٤ ســبتمبر ٣٠، وقــد بلــغ رصــيد تلــك القــروض فــى %٣+

 .٢٠١٦بحيث يتم سداد أخر قسط في سبتمبر 

 (المســاهموافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة باإلجمــاع بعــد امتنــاع الــدكتور / رؤف كمــال حنــا غبــور  ٢٠١٤يونيــو  ٢بتــاريخ 
الرئيسي ) عن التصــويت علــي توقيــع عقــدي القــرض الممنــوحين مــن المســاهم الرئيســي للشــركة هــذا وقــد تــم توقيــع عقــدي القرضــين 

 وفيما يلي ملخص بأهم شروط العقدين ٢٠١٤يونيو  ٣بتاريخ 
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- ٣٢ - 

 
 (تابع) قروض وسلفيات - ١٩

الفائدة  شروط السداد فترة السداد الحد األقصى للقرض القرض
 السنوية

 سبتمبر ٣٠في  الرصيد 
٢٠١٤  

 بالجنيه المصري

مليون  ٢٧٣في حدود  القرض (أ)
 جنية مصري

يوم تجدد تلقائيا لمدة  ٣٠
مماثلة ما لم يقم أحد 
االطراف بابالغ الطرف 
االخر برغبتة في انهاء 
القرض كتابيا قبل انتهاء 
الثالثون يوما (مدة التسهيل) 

 بثالثة ايام

يسدد القرض مع 
في نهاية الفائدة 

 مدة التسهيل

٠٠٤ ٩٩١ ٢٨١  % ١٠,٥ 

مليون دوالر ٧٠في حدود القرض (ب)
 امريكي

٣,٢٥ %  
امريكي  دوالر ٥٢٥ ٢٨٨ ٣١

 ٢٢٠ ٢٣٣ ٢٢٤( ما يعادل
 مصري) هجني

الفوائــد المحملــة علــى اصــل القرضــين مــن  ٢٠١٤ ســبتمبر ٣٠ فــى يتضــمن رصــيد قــروض قصــيرة األجــل مــن المســاهم الرئيســي
 تاريخ بداية السحب.

قــام المســاهم الرئيســي بأخطــار الشــركة برغبتــة فــي انهــاء القرضــين وعليــه أصــبح الرصــيد حــق ( نقــدي  ٢٠١٤يونيــو  ٢٩وبتــاريخ 
 مستحق األداء قبل الشركة ).

 قيمتها الدفترية. إن القيمة العادلة للقروض تقارب 
 استحقاقها:وفيما يلى تحليل رصيد القروض وبنوك سحب على المكشوف طبقًا لتواريخ  

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
     

 ٨٤١ ٧٨٩ ٢  ٧٦٥ ٩٣٢ ٣  أقل من سنة
 ٠١٢ ٢١٧  ٨٥٥ ٥٦٧  سنوات ٥أكثرمن سنة وأقل من 

 -  -  سنوات ٥أكثر من 
  ٨٥٣ ٠٠٦ ٣  ٦٢٠ ٥٠٠ ٤ 

 
 تجاريون وأرصدة دائنة أخرىدائنون  - ٢٠

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
     

 ١٠٧ ٩٨٢  ٠٤٧ ٦٥٦  دائنون تجاريون
 ٤٥٤ ٤١  ٠١٩ ١٠٧  أرصدة دائنة أخرى
 ٥٤٢ ٧٢  ٣٨٠ ١٤١  مقدمات من العمالء
 ٦٤٥ ٦١  ١١٩ ٩٩  مصلحة الضرائب
 ٩٦٦ ٧٤  ٦٩٩ ١١٩  مصروفات مستحقة

 ٤٣١ ١٣٢  ٠٩٢ ١٤٦  أوراق دفع
 ١٦٣  ٣٥٧ ١  دائنو توزيعات
 ٤٤٢ ٦  ٨٧٥ ٨  إيرادات مؤجلة

  ٧٥٠ ٣٧١ ١  ٥٨٨ ٢٧٩ ١ 
  



 شركة جى بى أوتو وشركاتھا التابعة (شركة مساھمة مصرية)
 

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھية فى  – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الدورية
 

 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

- ٣٣ - 

 سندات دائنة - ٢١
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

 
 البيــان

 الجزء
 الجارى

 الجزء
طويل 
 ألجل

 
 اإلجمالى

 
 

 الجزء
 الجارى

 الجزء
 طويل األجل

 
 اإلجمالى

        
 ٦٩٣ ٣٠٧ - ٦٩٣ ٣٠٧  - - - سندات

        يخصم :
 (٥٧١ ٢) - (٥٧١ ٢)  - - - تكلفة إصدار السندات

 ١٢٢ ٣٠٥ - ١٢٢ ٣٠٥  - - - الصافى

 اصدار سندات
 ١,٣٣وقــد تــم االكتتــاب فــى مبلــغ  ٢٠١٠ابريــل  ١٤مليــار جنيــه مصــرى فــى  ١قامــت الشــركة بفــتح بــاب االكتتــاب فــى ســندات تبلــغ قيمتهــا 

يوليــو  ١علــى أن تســتحق أول فائــدة فــى  %١٢وقــد تــم انهــاء اجــراءات التخصــيص وبلــغ ســعر الفائــدة علــى الســندات مليــار جنيــه مصــرى 
وقــد بلغــت  ٢٠١١ينــاير  ١قسط ربع سنوى على أن تبدأ بعد فتــرة الســماح ليكــون تــاريخ أول قســط فــى  ١٣. ويتم سداد السندات على ٢٠١٠

 أ). – ١ – ٣(ايضاح  دادها وسوف يتم اهالكها على مدار عمر السنداتمليون جنيه مصرى وقد تـم س ١٢تكاليف اإلصدار 
بعمل اإلستهالك الكلي المعجل بقيمة القسط العاشر واألخيــر والــذي يمثــل كامــل الرصــيد القــائم لهــذا  ٢٠١٤خالل شهر مارس  قامت الشركة

 اإلصدار من السندات.
 

 رأس المال المدفوع - ٢٢
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

 مليون سهم بقيمة اسمية  ٤٠٠رأس المال المرخص به (
 واحد جنيه مصرى للسهم الواحد)

 
٠٠٠ ٤٠٠  ٠٠٠ ٤٠٠ 

 مليون سهم بقيمة واحد  ١٢٩رأس المال المصدر والمدفوع (
 جنيه مصرى للسهم الواحد)

 
٠٠٠ ١٢٩  ٠٠٠ ١٢٩ 

)١٠٧(  ألف سهم) ١٠٧اعدام أسهم خزينة (   )١٠٧(  
  ٨٩٣ ١٢٨  ٨٩٣ ١٢٨ 

 

 اعدام أسهم خزينة
والتى تبلغ تكلفة شراءها  ٢٠١١مارس  ٢٩سهم تمثل األسهم التى تم شراؤها فى ١٠٠ ١٠٧ بإعدام عدد  ٢٠١٢عام قامت الشركة خالل 

 ألف جنيه مصرى. ١٠٧ألف جنيه مصرى متضمنة قيمة اسمية لألسهم قدرها  ٠٩٧ ٣
 االكتتاب العام والخاص

) عن طريق اكتتابات عامة وخاصة جنيه مصرى ١جنيه مصرى (القيمة االسمية للسهم ألف  ١٦٣ ٣٣المصدر بمبلغ تم زيادة رأس المال 
جنيه مصرى عالوة  ألف ٦٩١ ١٧٥ ١جنيه مصرى قيمة اسمية ومبلغ  ألف ١٦٣ ٣٣منها  ألف جنيه مصرى ٨٥٥ ٢٠٨ ١بلغت قيمتها 

يوليو  ٩م زيادة رأس مال الشركة بتاريخ ـوقد تم تخصيص أسه جنيه مصرى ألف ٠٠٠ ١٢٩ليصبح رأس المال المصدر والمسدد  إصدار
 الخاص:، وفيما يلى تفاصيل كل من االكتتاب العام والطرح ٢٠٠٧
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- ٣٤ - 

 (تابع) رأس المال المدفوع - ٢٢
 اكتتاب عام-أ 

مليون سهم  ٧,٥ األسهم، وبلغ عدد ٢٠٠٧ سبتمبر ٢٢وأغلق فى نهاية يوم عمل  ٢٠٠٧ يوليو ٢تم فتح باب االكتتاب بتاريخ 
 مبلغ إجمالىسهم ب ٥٣٣ ٧٠٣ ٢٩جنيه مصرى وتم تلقى االكتتاب فى عدد  ٠٠٠ ٥٠٠ ٢٧٧مبلغ  إجمالىب

)، ال غيروسبعمائة واحد وعشرون جنيهًا مصريًا  ألفجنيه مصرى (فقط مليار وتسعة وتسعون مليون وثالثون  ٧٢١ ٠٣٠ ٠٩٩ ١
منح كل أساس المعروضة لالكتتاب، وقد تم التخصيص األول على  األسهممرة من عدد  ٣,٩٦وبلغت نسبة التغطية ما يقرب من 

سهم)  ١٥٠المكتتب فيها من قبل المكتتب (بعد خصم  األسهمسهم والتخصيص الثانى على أساس نسبة باقى عـدد  ١٥٠مكتتب عـدد 
التى تـم تخصيصها من خالل التخصيص األول وذلك مـع مراعاة جبر  األسهم إجمالىعـد خصم المكتتب فيها ب األسهم إجمالىإلى 

 . %٢٠,٣٣الكسور لصالح صغارى المساهمين، وبلغت نسبة التخصيص الثانى 
 طرح خاص  -ب

سهم (ستة عشر مليون وسبعمائة واثنى عشر آلف وثالثمائة وست وخمسون سهم)  ٣٥٦ ٧١٢ ١٦تم االكتتاب فى عدد 
جنيه مصرى (فقط ستمائة وثمانية عشر مليون وثالثمائة وسبع وخمسون ألف ومائة واثنان  ١٧٢ ٣٥٧ ٦١٨بإجمالى قيمة 

 ًا مصريًا للسهم).جنيه مصرى للسهم (سبعة وثالثون جنيه ٣٧وسبعون جنيهًا مصريًا ال غير) وبسعر اكتتاب بلغ 
 طرح خاص (مساهمى شركة القاهرة لصناعات النقل الشخصى "سيتى") -ج

 قيمة إجمالىسهم) بأ ثلثمائة وستة الفسهم (خمسة ماليين وستمائة وخمسة وسبعون  ٣٠٦ ٦٧٥ ٥تم االكتتاب فى عدد 
 وأربعمائة وثمانية وستون جنيهًا مصريًا ال ألفجنيه مصرى (مائتان وتسعة مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون  ٤٦٨ ٩٩٧ ٢٠٩

 جنيه مصرى للسهم (سبعة وثالثون جنيهًا مصريًا للسهم). ٣٧غير) وبسعر اكتتاب 
 )Almora Resourcesطرح خاص (شركة  -د 

 سهم (ثالثة ماليين ومائتان وخمسة وسبعون ألف وأربعون سهم) بإجمالى قيمة ٠٤٠ ٢٧٥ ٣تم االكتتاب فى عدد 
جنيه مصرى للسهم (واحد  ٣١,٤٥جنيه مصرى (مائة وثالثة ماليين جنيه مصرى ال غير) وبسعر اكتتاب  ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٣

 وثالثون جنيه مصرى وخمسة وأربعون قرش للسهم).
 

 مدفوعات تحت حساب زيادة رأس المال - ٢٣
سهم بالقيمة األسمية وذلك لصالح نظام  ١٩٧ ٥١٤ ٤المدفوع تحت حساب زيادة رأس المال لعدد  المحول إلى حساب تتمثل في قيمة

 .اإلثابة والتحفيز المعتمد في الجمعية العامة الغير عادية للشركة
 

 أسهم الشركة فى حيازة المجموعة - ٢٤
 ألف ٢٧٥ ٣سهم تبلغ قيمتها االسمية  ٠٤٠ ٢٧٥ ٣إحدى شركات المجموعة بعدد  تمتلكهاأسهم فى فى حيازة المجموعة  األسهمتتمثل 

الشركات التابعة  إحدى Almora Resourcesفى رأس مال شركة جى بى أوتو التى تم اقتناءها عن طريق شركة  جنيه مصرى
ولة لالحتياطى حالمألف جنيه مصرى، وقد تم تخفيض عالوة اإلصدار  ٠٠٠ ١٠٣وقد بلغت تكلفة االقتناء  .%١٠٠والمملوكة بنسبة 

 ألف جنيه مصرى. ٧٢٥ ٩٩بالفارق بين تكلفة االقتناء والقيمة االسمية البالغ قدره الخاص 
 

 االحتياطى القانونى - ٢٥
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  

     
 ٤٦٩ ٢٢٥  ٧٣٩ ٢٨٨  يناير ١الرصيد فى 

 ٢٧٠ ٦٣  ٨١٣ ٢  المحول لالحتياطى القانوني
 -  (٩١)  التغير في السيطرةالتغير في حقوق األقلية مع عدم 
 ٧٣٩ ٢٨٨  ٤٦١ ٢٩١  الرصيد فى نهاية الفترة / العام
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 االحتياطى القانونى (تابع) - ٢٥

مــن صــافى أربــاح العــام لحســاب  %٥والنظــام األساســي للشــركة يــتم تجنيــب نســبة  ١٩٨١لســنة  ١٥٩طبقــا لقــانون الشــركات رقــم 
اقتراح مجلس اإلدارة وقف تجنيب جزء من األرباح لحساب االحتيــاطي القــانوني إذا مــا بلــغ االحتياطي القانوني. ويجوز بناء على 

 من رأس المال المصدر. االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع على المساهمين. %٥٠االحتياطي القانوني 
ل فى االحتياطى القانونى لباقى جنيه مصرى خاص بالشركة أما باقى الرصيد فيتمث ٦٦٧ ٦٦يتضمن االحتياطى القانونى مبلغ 

 شركات المجموعة.
 

 عالوة اإلصدار
 ١٩٨١لسنة  ١٥٩طلبات القانون رقم ًا لمتـاص طبقـل من االحتياطى القانونى واالحتياطى الخـإلى ك صدارالوة اإلـتم ترحيل ع

 .٢٠٠٨ مارس ٢٩بناًء على اعتماد الجمعية العامة العادية فى 
 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  
     

 ٦٩١ ١٧٥ ١  ٦٩١ ١٧٥ ١  عالوة االصدار
     ناقصًا:

 (٨٧٨ ٣٥)  (٨٧٨ ٣٥)  مصروفات االصدار
 (٧٢٥ ٩٩)  (٧٢٥ ٩٩)  عالوة االصدار الخاص بأسهم الشركة فى حيازة المجموعة

 ٠٨٨ ٠٤٠ ١  ٠٨٨ ٠٤٠ ١  رصيد عالوة االصدار
 (٤٠٠ ٦٤)  (٤٠٠ ٦٤)  المحول إلى االحتياطى القانونى

  ٦٨٨ ٩٧٥  ٦٨٨ ٩٧٥ 
 األسهم إصدارعالوة 

 كالتالى: القيمة االسمية لألسهم المصدرةفى الفرق بين المبلغ المدفوع و  األسهم إصدارتتمثل عالوة 
 

  
 المبلغ المدفوع

 األسهمعدد 
 سهم) ألف(

 
 القيمة االسمية

رأس المال 
 المصدر

 إصدارعالوة 
 األسهم

      
 ٠٠٠ ٢٧٠ ٥٠٠ ٧ جنيه ٥٠٠١ ٥٠٠٧ ٢٧٧ اكتتاب عام

 ٦٤٥ ٦٠١ ٧١٢ ١٦ جنيه ٧١٢١ ٣٥٧١٦ ٦١٨ طرح خاص

طرح خاص (مساهمى شركة القاهرة 
 ٣٢١ ٢٠٤ ٦٧٦ ٥ جنيه ٦٧٦١ ٩٩٧٥ ٢٠٩ لصناعات النقل الشخصى) "سيتى"

 طرح خاص 
 ٧٢٥ ٩٩ ٢٧٥ ٣ جنيه ٢٧٥١ ٠٠٠٣ ١٠٣ )Almora Resources(شركة 

 ٦٩١ ١٧٥ ١ ١٦٣ ٣٣ ١٦٣ ٨٥٤٣٣ ٢٠٨ ١ 

 
  



 شركة جى بى أوتو وشركاتھا التابعة (شركة مساھمة مصرية)
 

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھية فى  – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الدورية
 

 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

- ٣٦ - 

 
 األخرى االحتياطيات - ٢٦

 
احتياطى فروق 
ترجمة عمالت 

 أجنبية

القيمة العادلة 
ألسهم حوافز 

 االثابهنظام 
 والتحفيز

مدفوعات تحت 
حساب زيادة 
فائض تقييم  رأس المال

 االجمالى احتياطى خاص أصول ثابتة
       

 ٢٦٥ ١١٦ ١ ٥٨٤ ٩٧٠ ٤٩٨ ٢ (٥١٤ ٤) ٦٢٨ ٥٣ ٠٦٩ ٩٤ )المعدل(٢٠١٤يناير  ١الرصيد فى 
 ١٦١ ١٧ - - - - ١٦١ ١٧ فروق ترجمة عمالت أجنبية

 ٤٢٦ ١٣٣ ١ ٥٨٤ ٩٧٠ ٤٩٨ ٢ (٥١٤ ٤) ١١٤ ٤٩ ٢٣٠ ١١١ ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠الرصيد فى 
 

ناقصًا ما تم تحويلة إلى االحتياطى القانونى  ٢٠٠٧عالوة إصدار االسهم فى عام  صافييتمثل االحتياطى الخاص فى قيمة المحول من 
 ).٢٥إيضاح (

 وقدرها ةـم خزينـأسهرى يمثل الفرق بين تكلفة شراء ـألف جنيه مص ٩٩٠ ٢تم تخفيض االحتياطى الخاص بمبلغ ، ٢٠١١فى خالل عام 
 .٢٠١٢ عامخالل ألف جنيه مصرى والتى تم اعدامها  ١٠٧درها ـم وقـذه األسهـة االسمية لهـالف جنيه مصرى والقيم ٠٩٧ ٣

 ألف جنيه مصري تمثل الفرق بين تكلفة شراء أسهم خزينة وقدرها ١١٤ ٢تم تخفيض االحتياطي الخاص بمبلغ ، ٢٠١٢فى خالل عام 
 ألف جنيه مصري. ٢٥١ ٤ألف جنيه مصري وسعر إعادة بيعها بمبلغ  ٣٦٥ ٦

 
 حقوق األقلية - ٢٧

 
 األرباح المرحلة احتياطيات المال رأس

 اإلجمالى
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

      
 ٤٥٣ ٤٢٤ ٥٢٦ ٦١١ ٧١٢ ١٣١ ٢٢٨ ٣٥ ٥٨٦ ٤٤٤ يناير ١الرصيد فى 

 ٣٨٠ ٦٨ ١٢٥ ٦٥ ١٢٥ ٦٥ - - ربح الفترة / العام صافي
 ٩٩٠ ١٥ (٢٠٦ ٤) - (٢٠٦ ٤) - فروق ترجمة عمالت أجنبية

 ٤٣٤ ١٣٨ ١٨٠ ٥ - - ١٨٠ ٥ المالزيادة رأس 
حقوق االقلية مع عدم  التغير في

 - ٢٠٤ ٩ ٩٨٤ ٦ ٩١ ١٢٩ ٢ التغير في السيطرة
 (٧٣١ ٣٥) (٥٤٦ ٤٠) (٥٤٦ ٤٠) - - توزيعات أرباح

 ٥٢٦ ٦١١ ٢٨٣ ٦٤٦ ٢٧٥ ١٦٣ ١١٣ ٣١ ٨٩٥ ٤٥١ الرصيد فى نهاية الفترة / العام
 

 طويلة األجلودائنون أوراق دفع  - ٢٨
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
 أوراق دفع  القيمة الحالية  أوراق دفع  القيمة الحالية 

         
 ٥٨١ ١٣٢  ٥٨١ ١٣٢  ٨٧٦ ١٤٦  ٨٧٦ ١٤٦  إجمالي أوراق الدفع ودائنون

 (٤٣١ ١٣٢)  (٤٣١ ١٣٢)  (٠٩٢ ١٤٦)  (٠٩٢ ١٤٦)  )٢٠أوراق دفع أقل من سنة (إيضاح 
 ١٥٠  ١٥٠  ٧٨٤  ٧٨٤  االجمالى

 
  



 شركة جى بى أوتو وشركاتھا التابعة (شركة مساھمة مصرية)
 

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھية فى  – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الدورية
 

 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

- ٣٧ - 

 طويلة األجلإيرادات مؤجلة  - ٢٩
القيمــة الدفتريــة لقطعــة أرض مباعــة والمعــاد اســتئجارها  وصــافيتتمثــل اإليــرادات المؤجلــة طويلــة األجــل فــى الفــرق بــين ثمــن البيــع 

 .٢٠١٥ مايوتمويليًا ويتم االعتراف بأرباح البيع فى قائمة الدخل على مدار مدة عقد التأجير الذى ينتهى في 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
     

 ٦٧٧ ٢  -  أرباح أصول معاد استئجارها تمويلية
  -  ٦٧٧ ٢ 

 مبالغ تحت حساب تسوية عقود تأجير تمويلى - ٣٠
/ ٢باإليضــاح رقــم (ادة أو الــنقص بــين اإليــراد المكتســب والمثبــت وفقــًا لسياســة تحقــق اإليــراد ـات بالزيـيتمثل هذا الحساب فى الفروق

) والقيمــة اإليجاريــة المســتحقة ، هــذا ويــتم تســوية رصــيد هــذا الحســاب مــع صــافى القيمــة الدفتريــة لألصــل (المــال) المــؤجر ٤ -ش 
 عند إنتهاء عقد التأجير.

 
 خرىاأل (مصروفات) إيرادات النشاط - ٣١

 مخصصات إنتفى الغرض منها
 ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
     

 -  -  مخصص ايجارات مدفوعة مقدمة
 ٥٢٥  ٤٩٦  مخصص ضمان

 -  ٥٦٨  عمالء وأوراق قبضمخصص اضمحالل أرصدة 
 ٢٢٤ ١٠  ٤١٥  مخصصات أخري

 ٧٤٩ ١٠  ٤٧٩ ١  اجمالى مخصصات انتفى الغرض منها

 تدعيم المخصصات
 ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
     

 (٦٠٣ ١٧)  (٤٧٩ ٣٦)  مخصص ضمان
 (٩٠٦ ١)  (٧٤٧ ٣)  مخصص اضمحالل ارصدة عمالء وأوراق قبض

 (٦٣٩ ٤)  (٨٧٩ ١٤)  مخصصات أخرى
 (١٤٨ ٢٤)  (١٠٥ ٥٥)  اجمالى تدعيم المخصصات

 (٣٩٩ ١٣)  (٦٢٦ ٥٣)  صافى المخصصات فى قائمة الدخل
 

 بالصافى -تكاليف التمويل  - ٣٢
 ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
     

 ٠٩٥ ٤  -  فوائد أذون خزانة دائنة
 ٥٩٦ ١٠  ٨٧٦ ١٠  فوائد دائنـة

 ٨٦٩ ١  ٩٠٦  فوائد البيع بالتقسيط
 (١٦٥ ٢٢٤)  (٧٦٨ ٢٧٥)  فوائد مدينـة

 (٥٧٦ ٤٩)  )١٠ ٩٣٢(  فوائد سندات مدينة
 (٧٢٩ ٢٠)  (٤٠٣ ٩١)  صافى خسائر فروق إعادة تقييم عمالت أجنبية

  (٣٢١ ٣٦٦)  (٩١٠ ٢٧٧) 
 



 شركة جى بى أوتو وشركاتھا التابعة (شركة مساھمة مصرية)
 

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھية فى  – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الدورية
 

 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

- ٣٨ - 

 
 ضرائب الدخل - ٣٣
 ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
     

 ٨٤٦ ٧  ٦٥٧ ٤٤  )١٨(إيضاح  ضرائب دخل الفترة
 ٠٥٧ ٦  ٩٤٨ ٣  ضرائب مؤجلة

 ٩٠٣ ١٣  ٦٠٥ ٤٨  ضرائب الدخل عن الفترة
 

 الفتــرة مــن اعتبــارا ســنوات ثــالث لمــدة مؤقتــة ســنوية إضــافية ضــريبة بفــرض ٢٠١٤ لســنة ٢٢ رقــم القــانون صــدر ٢٠١٤ يونيــو ٢ بتــاريخ
 األشــخاص حأربــا أو الطبيعيــين األشــخاص دخــل علــي ريبةضــال وعــاء مــن جنيــه مليــون يجــاوز مــا علــى (٪٥ )بنســبة الحاليــة الضــريبية
 مــن اعتبــاراً  القــانون بهــذا وُيعمــل األحكــام، لتلــك وفقــا وتحصــيلها ربطهــا ويــتم الــدخل، علــى ريبةضــال قــانون ألحكــام طبقــاً  االعتباريــة

 ٢٠١٤.يونيو ٥ 
 قــانون مــواد بعــض بتعــديل أحكامــا القــانون هــذا منضــت وقــد ٢٠١٤ لســنة ٥٣ رقــم بقــانون الجمهــوري القــرار صدر ٢٠١٤ يونيو ٣٠ وبتاريخ

 :يلي ما أهمها من ٢٠٠٥ لسنة ٩١ بالقانون الصادر الدخل على ريبةضال
 .األرباح توزيعات على ضريبة فرض -١

 .المالية واألوراق الحصص بيع عن الناتجة الرأسمالية حاألربا على ضريبة فرض -٢

 تلــك وقــيم نتــائج بتحديــد الشــركة إدارة قامــت .مــواده تفســير فــي خــالف مــن ينــتج قــد ومــا ، للقــانون التنفيذيــة الالئحــة صــدور لعــدم ونظــراً **
 .للقانون التنفيذية الالئحة صدور عند والقيم النتائج تلك تختلف دالقانون، وق مواد لتطبيق تفسيرها ضوء في التعديالت

 
 الربح فينصيب السهم  - ٣٤
 ألساسىا  - ١

بــدون خصــم  الفتــرةربــح  صــافيالــربح الخــاص بالمســاهمين علــى أســاس  صــافيحيث أنه ال يوجــد حســاب توزيــع مقتــرح، فقــد تــم تحديــد 
 حصة العاملين ومكافآت أعضاء مجلس االدارة فى توزيعات األرباح.

(كمــا هــو موضــح بــالفقرة الســابقة) علــى المتوســط المــرجح لألســهم  الفتــرةيحتسب نصيب السهم األساسى فــى الــربح بقســمة صــافى ربــح 
 .الفترةالعادية المصدرة خالل 
 أشهر المنتهية  التسعة 

 سبتمبر ٣٠فى 
 الثالثة أشهر المنتهية  

 سبتمبر ٣٠فى 
 ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤ 

         
 ٤٧٣ ٧  ٠٢٨ ٥٤  ٩٠٨ ٧٠  ٩٣٧ ١٤١  الربح الخاص بالمساهمين صافي

         
 ٨٩٣ ١٢٨  ٨٩٣ ١٢٨  ٨٩٣ ١٢٨  ٨٩٣ ١٢٨  المتوسط المرجح لعدد االسهم المصدرة

 )(٢٧٥ ٣  )(٢٧٥ ٣  )(٢٧٥ ٣  )(٢٧٥ ٣  اسهم الشركة في حيازة المجموعة
  ٦١٨ ١٢٥  ٦١٨ ١٢٥  ٦١٨ ١٢٥  ٦١٨ ١٢٥ 

 ٠,٠٦  ٠,٤٣  ٠,٥٦  ١,١٣  االساسى فى الربح / جنيه مصرينصيب السهم 

 
  



 شركة جى بى أوتو وشركاتھا التابعة (شركة مساھمة مصرية)
 

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھية فى  – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الدورية
 

 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

- ٣٩ - 

 
 (تابع) نصيب السهم في الربح - ٣٤
 لمخفضا  - ٢

يحتسب النصيب المخفــض للســهم فــى األربــاح بتعــديل المتوســط المــرجح لعــدد األســهم العاديــة باآلثــار الناتجــة عــن كــل األســهم العاديــة 
 المحتملة المسببة لهذا االنخفاض.

 أشهر المنتهية  التسعة 
 سبتمبر ٣٠فى 

 الثالثة أشهر المنتهية  
 سبتمبر ٣٠فى 

 ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
         

 ٤٧٣ ٧  ٠٢٨ ٥٤  ٩٠٨ ٧٠  ٩٣٧ ١٤١  صافى ربح الفترة الخاص بالمساهمين
         

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة 
 ٨٩٣ ١٢٨  ٨٩٣ ١٢٨  ٨٩٣ ١٢٨  ٨٩٣ ١٢٨  (باأللف)

 )٣ ٢٧٥(  )٣ ٢٧٥(  )٣ ٢٧٥(  )٣ ٢٧٥(  أثر أسهم الشركة في حيازة المجموعة
 ٥١٤ ٤  ٥١٤ ٤  ٥١٤ ٤  ٥١٤ ٤  نظام األثابة والتحفيزأسهم حوافز 

 ١٣٢ ١٣٠  ١٣٢ ١٣٠  ١٣٢ ١٣٠  ١٣٢ ١٣٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باأللف)
         

 ٠,٠٦  ٠,٤٢  ٠,٥٤  ١,٠٩  / جنيه مصري الربحنصيب السهم المخفض فى 
 
 

  



 شركة جى بى أوتو وشركاتھا التابعة (شركة مساھمة مصرية)
 

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھية فى  – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الدورية
 

 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

- ٤٠ - 

 
 قائمة الدخل حسب طبيعة المصروف  - ٣٥
 ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
     

 ٨٥٧ ٣٠٧ ٦  ٥٤٥ ٨٣٠ ٨  مبيعات
 (٤٤١ ٣٣١ ٥)  (١٠٠ ٤٣٨ ٧)  تكاليف صناعية مباشرة

     تكاليف صناعية غير مباشرة:
 (٧٧٤ ٦٣)  (٠١٢ ٨٤)  أجور ومرتبات   
 (٨٣٧ ٨٩)  (٢٤٢ ١٤٠)  تكاليف أخرى   

 ٨٠٥ ٨٢٢  ١٩١ ١٦٨ ١  مجمل الربح
     

 ٩٧٧ ٢٢  ٠٤٣ ٢٩  إيرادات أخرى
 ٧٤٩ ١٠  ٤٨٠ ١  مخصصات انتفي الغرض منها

 ٦٩١ ١٤  ٨٧٦ ١٠  فوائد دائنة
 ٨٦٩ ١  ٩٠٧  فوائد البيع بالتقسيط

 (١٦٦ ٢٢٤)  (٧٦٨ ٢٧٥)  فوائد مدينة
 (٧٦٦ ١٩٤)  (١٠٦ ٢٢٦)  مرتبات وأجور ومزايا عاملين

 (٩٧١ ٥٥)  (١١٩ ٧٤)  مصروفات بيعية وتسويق
 (٥٧٦ ٤٩)  )١٠ ٩٣٢(  فوائد السندات المدينة

 (٥٨٦ ٤٤)  (٤١٦ ٥٢)  إيجارات
 (٧٢٩ ٢٠)  (٤٠٢ ٩١)  صافى خسائر فروق أعادة تقييم عمالت أجنبية

 (١٤٨ ٢٤)  (١٠٥ ٥٥)  مخصصاتتدعيم 
 (٤٢٠ ٢٢)  (٩٣٤ ٣٠)  اهالكات واستهالكات

 (٨٠٥ ١٢)  (٧٣٢ ٧)  استشارات
 (٧٨٣ ١٣)  (٥٥٥ ١٩)  انتقاالت

 (٩٣٩ ١١)  (٤٤٩ ٢٠)  مصروف سيارات
 (٧٨٤ ٩)  (٧٠٣ ٥)  رسوم حكومية
 (٤٩٩ ٩)  (٥١٩ ٩)  حاسب آلى

 (٨٧٣ ٥)  (٩٤٧ ١٤)  مصروفات أخرى
 (٣١١ ٦)  (٨٢٣ ٧)  تأمين

 (٨٢٥ ٥)  (٠٩٢ ٨)  تجهيزات إدارية
 (٠٣١ ٦)  (٩٨٢ ٧)  مصروفات أمن

 (٩٨٥ ٣)  (٨٤٤ ٤)  إكراميات
 (١٤٣ ٤)  (٠٣٣ ٥)  اتصاالت

 (٨٠٦ ٣)  (٢٨٣ ٤)  إصالح وصيانة
 (٠٥٥ ٤)  (٤٣٥ ٥)  مياه وكهرباء

 (٨٣٩ ٢)  (١٢٥ ٤)  مصروفات بنكية
 (٩٢٥)  (٤٣٦ ١)  عالقات عامة

 (٦٠٤ ١)  (٠٩٢ ٩)  تبرعات
 (٥٧٣)  (٧٢٥)  هدايا
 -  (٢٧٣ ١)  شحن

 ٩٤٨ ١٣٢  ٦٦٧ ٢٥٥  صافى ربح الفترة قبل الضرائب
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 التقارير القطاعية - ٣٦
 إجمالى  العمليات األخرى  دراجات بخارية / توك توك  سيارات نقل وأتوبيسات  سيارات الركوب  

 نتائج العمليات
 سبتمبر ٣٠  

٢٠١٤ 
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٣ 
 سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٤ 
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٣ 
 سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٤ 
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٣ 
 سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٤ 
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٣ 
 سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٤ 
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٣                 
 ٨٥٧ ٣٠٧ ٦ ٥٤٥ ٨٣٠ ٨  ١٧٣ ٦٣٦ ٤٩٩ ٧٨٩  ٢٣٥ ٨١٦ ٣٤٦ ٧٨٧  ٧١٣ ٣٥٢ ٣٩٣ ٦٤٧  ٨٧٧ ٥٠٢ ٤ ٣٠٧ ٦٠٦ ٦  اإليرادات

 ٨٠٥ ٨٢٢ ١٩١ ١٦٨ ١  ٥٤٨ ١٣٠ ٦٥٢ ١٥٩  ٤٩٧ ١٢٥ ٥٤١ ١٤٥  ٥١١ ٢٧ ٩٦٢ ٧٥  ٢٤٩ ٥٣٩ ٠٣٦ ٧٨٧  نتيجة القطاع 

 (٧٥٠ ١٩٠) (٤٣١ ٢٢٣)              مصروفات تسويقية

 (٧٧٥ ٢٣٠) (١٩٠ ٢٩٨)              مصروفات إدارية

 (١٤٨ ٢٤) (١٠٦ ٥٥)              مخصصات

 ٧٤٩ ١٠ ٤٨٠ ١              مخصصات انتفى الغرض منها

 ٩٧٧ ٢٢ ٠٤٣ ٢٩              إيرادات أخرى

 ٨٥٨ ٤١٠ ٩٨٧ ٦٢١              أرباح التشغيل

 (٩١٠ ٢٧٧) (٣٢١ ٣٦٦)              بالصافى –تكاليف التمويل 

 ٩٤٨ ١٣٢ ٦٦٦ ٢٥٥              صافى الربح قبل الضرائب

 (٩٠٣ ١٣) (٦٠٤ ٤٨)              ضرائب الدخل

 ٠٤٥ ١١٩ ٠٦٢ ٢٠٧              صافى ربح الفترة

                يتم توزيعه على النحو التالى:
 ٩٠٨ ٧٠ ٩٣٧ ١٤١              حقوق المساهمين بالشركة

 ١٣٧ ٤٨ ١٢٥ ٦٥              حقوق األقلية

              ٠٤٥ ١١٩ ٠٦٢ ٢٠٧ 
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 إجمالى  العمليات األخرى  دراجات بخارية / توك توك  سيارات نقل وأتوبيسات  سيارات الركوب   
معلومات 

 أخري
 سبتمبر ٣٠  

٢٠١٤ 
سبتمبر  ٣٠

٢٠١٣ 
سبتمبر  ٣٠ 

٢٠١٤ 
سبتمبر  ٣٠

٢٠١٣ 
سبتمبر  ٣٠ 

٢٠١٤ 
سبتمبر  ٣٠

٢٠١٣ 
سبتمبر  ٣٠ 

٢٠١٤ 
سبتمبر  ٣٠

٢٠١٣ 
سبتمبر  ٣٠ 

٢٠١٤ 
سبتمبر  ٣٠

٢٠١٣ 
                 

 ٦٠٩ ٢٥٨ ٧ ٧٣٩ ٠٠٥ ٩  ٥٩١ ٠٥٩ ١ ٥٩٨ ٦٤٢ ١  ٣١٩ ٣٧٩ ٤٧٥ ٣٨٥  ٢٢٧ ٧٣٨ ٣ ٩٥٩ ٥٣٧ ١  ٤٩٨ ٧١٨ ٤ ٧٠٧ ٤٣٩ ٥  أصول القطاع

 ٦٠٩ ٢٥٨ ٧ ٧٣٩ ٠٠٥ ٩  ٥٩١ ٠٥٩ ١ ٥٩٨ ٦٤٢ ١  ٣١٩ ٣٧٩ ٤٧٥ ٣٨٥  ٢٢٧ ٧٣٨ ٣ ٩٥٩ ٥٣٧ ١  ٤٩٨ ٧١٨ ٤ ٧٠٧ ٤٣٩ ٥  إجمالى األصول الموزعة

 ٢٢٨ ٠٢٠ ٥ ٦٩٠ ٢٦١ ٦  ٧٦٦ ٧٧٧ ٦٢٨ ٦٣١ ١  ٦٤٩ ١١٧ ٦٧٣ ١٠٤  ٣٣١ ٥٦٧ ٨١٤ ٦٤٣  ٤٨٢ ٥٥٧ ٣ ٥٧٥ ٨٨١ ٣  التزامات القطاع

 ٢٧٩ ٦١٠ ٠٤٦ ٦٤٠  ٢٨٦ ٤٩٢ ٥٥٣ ٥١٨  ٠٣٤ ١٠ ٦٨٦  ٠٦٠ ١٠ ٨٤٥ ٢٣  ٩٠٠ ١٠٦ ٩٦٢ ٩٦  نفقات رأسمالية

 ٧٨٨ ١٠٧ ٧٠٠ ١٤١  ٩٥٠ ٥١ ١٨٣ ٧٧  ٦٠٢ ٨٩٩  ٦٠٨ ٢٠ ٦٥٢ ٢٢  ٦٢٨ ٣٤ ٩٦٦ ٤٠  إهالك
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 األصول وااللتزامات المحتملة - ٣٧
 األصول المحتملة  أ )

مليــون جنيــه مصــرى تمثــل قيمــة أوراق قــبض خاصــة بعمــالء  ٧٦أقامــت المجموعــة دعــوى قضــائية ضــد بنــك تنميــة الصــادرات بمبلــغ 
ـــدى البنـــك لتحصـــيلها، وقـــد تقـــاعس البنـــك فـــى تحصـــيل هـــذه األوراق أو اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة ضـــد عمـــالء  المجموعـــة مودعـــة ل

الالزمــة وبنــاءًا علــى رأي المجموعة مما أدى إلى تقادم هذه األوراق وضياع حق المجموعة فــى تحصــيلها أو اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة 
 المستشار القانونى للمجموعة ترى إدارة المجموعة إن الحكم فى هذه القضية سيكون فى صالحها. 

 اللتزامات المحتملةب)  ا
فى صورة خطابات ضمان وقد بلغ رصيد خطابات الضمان الممنوحة بالجنيه المصرى  المجموعةتوجد التزامات محتملة على 

 : يليكما والموضح بالجنيه المصرى خالل النشاط االعتيادى لها  المجموعةة من والعمالت األجنبي
 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
     

 ٨٣٠ ٥٤٧  ٨٢٢ ١  دوالر أمريكى
 ٦٢٥ ٥٩  ٢٧١ ٩٤  مصريجنيه 
 ٠٩٦ ٣  ٨٧١ ٣  يابانيين 

 ٦٤٧ ١٥  ٥٤٠  كرونا سويدي
 ٥٤٢ ١  ٣٨٩  يورو
 الرأسماليةاالرتباطات  - ٣٨

 ٩٤٣ ٧٣(مبلــغ  جنيــه مصــرى ٥٠٥ ٨٦المجمعــة عــن مصــروفات رأســمالية فــى تــاريخ القــوائم الماليــة  المجموعــةبلغــت تعاقــدات 
 اإلنشــاءجديــدة تحــت  أنتــاجوتتمثل فى المبلغ الذى سوف يتم سداده عنــد اســتكمال خطــوط  )٢٠١٣ديسمبر  ٣١جنيه مصرى في 

  .نحاء الجمهوريةأوفروع أخرى ب
 التسويات على األرصدة اإلفتتاحية -٣٩

والتــي تــم الموافقــة عليهــا  ٣٩قامت الشركة بتطبيق المعالجة الحسابية لنظــام األثابــة والتحفيــز وفقــا لمعيــار المحاســبة المصــري رقــم 
 :من قبل الجمعية العامة غير العادية وقد نتج عن هذا التطبيق التسويات التالية 

 
 

 

مستحق من أطراف 
عالقةذات   

دة دائنون تجاريون وأرص
 دائنة أخرى

مدفوعات تحت حساب 
 زيادة رأس المال

 األرباح المرحلة إحتياطيات أخرى

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

٢٠١٤يناير  ١األرصدة كما عرضت في   ٤٢٥ ٥٠٩ ٤٩٩ ٠٨٩ ١ ٢٥٨ ٢ ٣٦٣ ٣٧٣ ١ ٥٠٠ ٢ 

أول المدةأرصدة تسويات على   (٥١٠ ٢٦) ٧٦٦ ٢٦ ٢٥٦ ٢ (٦١٣ ١) ٨٩٩ 

٢٠١٤يناير  ١في  الرصيد المعدل بعد التسويات  ٩١٥ ٤٨٢ ٢٦٥ ١١٦ ١ ٥١٤ ٤ ٧٥٠ ٣٧١ ١ ٣٩٩ ٣ 
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 الشركات التابعة - ٤٠

 التالية:القوائم المالية المجمعة لشركة جى بى اوتو "شركة مساهمة مصرية" تتضمن القوائم المالية للشركات التابعة 
 نسبة الملكية   
    

 %١٠٠   "ش.م.م" شركة آر جى انفستمنت
 %٩٩,٤٤٩   "ش.م.م" الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيالت التجارية (ايتامكو)

 %٩٩,٥٢٨   "ش.م.م" الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل (غبور مصر)
 %١٠٠   "ش.م.م" (اإلسكندرية)شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة 

 %٥١   بولو لتصنيع الحافالت "ش.م.م"شركة جى بى 
 %١٠٠   "ش.م.م" Almora Resourcesشركة 

 %٩٩   "ش.م.م" شركة هرم للنقل
 %١٠٠   "ش.م.م" شركة جى بى للتأجير التمويلى

 %١٠٠   شركة هرم للنقل السياحى "ش.م.م"
 %٦٦,٢٠   )شركة جى بى عالب (شركة جزائرية

 %٧٥   شركة ماستر أوتوموتيف "ش.م.م"
 %٨٠   شركة خدمات استشارات الميكرو تمويل (مشروعى) "ش.م.م"

 %٥٠   اى)كجى شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات (
 %٩٩,٩٨   "ش.م.م" شركة جى بى لوجيستكس

 %٩٩   ""ش.م.م شركة جى بى كابيتال
 %٩٠   السيارات "ش.م.م"شركة درايف لتجارة 

 %٩٠   شركة درايف للتخصيم "ش.م.م"
 %٦٨   شركة غبور القلم

 %١٠٠   شركة جى بى جلوبال
 %٥٤   شركة جى بى آر
 %٤٨,٨٠   للخدمات شركة جى بى آر

 %٩٩   شركة إيجيبت أوتو مول
 %٦٠   شركة جي بي البستان
 %٩٠   شركة مصر لإلطارات

 %١٠٠   شركة بان أفريكان
 %١٠٠   شركة تايرز اند مور

 


