
أوتـوجـى بـى شركة 
شركة مساھمة مصریة
تقریر الفحص المحدود

المنتھیةأشھرالتسعةفترة عن الدوریةالمستقلةوالقوائم المالیة
٢٠١٣سبتمبر٣٠فى 



)شركة مساھمة مصریة(شركة جـى بـى أوتـو 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠القوائم المالیة المستقلة الدوریة عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى 

صفحةالفھرس

١الفحص المحدودتقریر 

٢المستقلةالمیزانیة

٣المستقلةخلقائمة الد

  ٤  المستقلةلكیةقائمة التغیرات فى حقوق الم

  ٥  المستقلةقائمة التدفقات النقدیة

٢٣-٦  المستقلةاإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة







)شركة مساھمة مصریة(شركة جـى بـى أوتـو 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى -قائمة الدخـل المستقلة 

-٣-

سبتمبر٣٠الثالثة أشھر المنتھیة فى سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فى التسعة

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢إیضاح)جمیع المبالغ بالجنیھ المصري(

٧٤٤٫٢٣٣٫٠٨٢٧٩٫٨٦١٫١٣٦٢٨٫٠٦٩٫٣٥٨٢٥٫١٥٠٫٥٨٠توزیع المصروفات على الشركات التابعة

)٧٫١٨١٫٢٣٩()٥٫٨٠٩٫١٩٢()٢١٫٣٦٠٫٤٤٤()١٨٫٩١١٫٩٦٤(١٨مصروفات إداریة

--)١٫٣٦٤٫٠٤٢(-  ١٦القیمة العادلة ألسھم حوافز العضو المنتدب

)٦٦٫٨٢٢()٨٠٫٣٤٤()٦٦٫٨٢٢()١٫٢٠٢٫٢٥١(مصروفات البیع والتوزیع

٢٤٫١١٨٫٨٦٧٥٧٫٠٦٩٫٨٢٨٢٢٫١٧٩٫٨٢٢١٧٫٩٠٢٫٥١٩أرباح النشاط

٤٫٠٩٥٫٠٥٦١٦٫٥٤٥٫٤٩٥٦١٢٫٣٥٦٤٫٧٤١٫٨١٤فوائد أوراق مالیة دائنة

--١٠٫٠٩٩٫٣٦٢١٤٫٤٠٥٫٦٩٥توزیعات أرباح

١٫٦٩٢٫٢٩٤)٧٫٢٠٧٫١٢٣(٢٨٫٢٩٦٫١٠٣٣٫٣٨٧٫٥٠٨فروق عملة)خسائر(ح أربا

١٫٥٣١٫٩٤٧٢٫٩٠٩٫٤٧٩٤٠٩٫٧٩٠٦٦٥٫٥٣٦فوائد دائنة

)٢٣٫٩٠٩٫٤٦١()١٤٫١٧٤٫٢٦٠()٧٧٫٨٢٣٫٢١١()٤٩٫٥٧٥٫٩١١(فوائد سندات مدینة

)١٫٠٩٢٫٧٠٢()٧٩٨٫٤٤١()٢٫٠٨٩٫٠٩٩()٢٫٨٣٩٫٠٦٢(فوائد مدینة

-١٥٫٧٢٦٫٣٦٢١٤٫٤٠٥٫٦٩٥١٫٠٢٢٫١٤٤صافى ربح الفترة

-١٧٠٫١٢٠٫١١٠٫١٢نصیب السھم االساسى من األرباح

-١٧٠٫١٢٠٫١١٠٫١٢نصیب السھم المخفض من األرباح

الدوریةالمستقلةالمالیةتمثل جزء متمم للقوائم ٢٣إلى صفحة  ٦اإلیضاحات المرفقة من صفحة 



)شركة مساھمة مصریة(جـى بـى أوتـو شركة

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –قائمة التغیرات فى حقوق الملكیة المستقلة 

- ٤  -

رأس المال المدفوع)جمیع المبالغ بالجنیھ المصري(

تحت مسددة مدفوعات

حساب زیادة رأس 

اإلجمالياألرباح المرحلةأسھم خزینةاحتیاطیات أخرىاحتیاطى قانونىالمال

٧٣٩٫٤٥٣٫٣٧٧٢٫٠٢٤٫٣١٤٫٢٤٨)٩٫٤٦١٫٦٧٠(٢٠١٢١٢٩٫٠٠٠٫٠٠٠٢٫٢٥٧٫٥٠٠٦٦٫٦٦٦٫٥٩٨١٫٠٩٦٫٣٩٨٫٤٤٣ینایر ١الرصید فى 

١٤٫٤٠٥٫٦٩٥١٤٫٤٠٥٫٦٩٥-----صافى ربح الفترة

١٫٣٦٤٫٠٤٢--١٫٣٦٤٫٠٤٢---محول الى احتیاطیات أخرى

)١٥٠٫٥٣٣٫٣٣١()١٥٠٫٥٣٣٫٣٣١(-----توزیعات أرباح

٤٫٢٤٩٫٩٩٧-٩٫٤٦١٫٦٧٠)٥٫١٠٤٫٥٧٣(--)١٠٧٫١٠٠(خزینةاسھم 

٦٠٣٫٣٢٥٫٧٤١١٫٨٩٣٫٨٠٠٫٦٥١-٢٠١٢١٢٨٫٨٩٢٫٩٠٠٢٫٢٥٧٫٥٠٠٦٦٫٦٦٦٫٥٩٨١٫٠٩٢٫٦٥٧٫٩١٢سبتمبر ٣٠الرصید فى 

٨٣٩٫٥٤٩٫٠٨٢٢٫١٣٠٫٠٢٣٫٩٩٢-٢٠١٣١٢٨٫٨٩٢٫٩٠٠٢٫٢٥٧٫٥٠٠٦٦٫٦٦٦٫٥٩٨١٫٠٩٢٫٦٥٧٫٩١٢ینایر ١الرصید فى 

١٥٫٧٢٦٫٣٦٢١٥٫٧٢٦٫٣٦٢-----صافى ربح الفترة

)١٨٠٫٦٩٤٫٢٦٨()١٨٠٫٦٩٤٫٢٦٨(-----توزیعات أرباح

٦٧٤٫٥٨١٫١٧٦١٫٩٦٥٫٠٥٦٫٠٨٦-٢٠١٣١٢٨٫٨٩٢٫٩٠٠٢٫٢٥٧٫٥٠٠٦٦٫٦٦٦٫٥٩٨١٫٠٩٢٫٦٥٧٫٩١٢سبتمبر ٣٠الرصید فى 

الدوریةالمستقلةتمثل جزء متمم للقوائم المالیة٢٣إلى صفحة  ٦اإلیضاحات المرفقة من صفحة 



)شركة مساھمة مصریة(شركة جـى بـى أوتـو 

٢٠١٣بر سبتم ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى -قائمة التدفقات النقدیة المستقلة 

- ٥  -

٢٠١٢سبتمبر ٢٠١٣٣٠سبتمبر ٣٠)جمیع المبالغ بالجنیھ المصري(

التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

١٥٫٧٢٦٫٣٦٢١٤٫٤٠٥٫٦٩٥صافى ربح الفترة

:تعدیالت 

٥٢٫٤١٤٫٩٧٣٧٩٫٩١٢٫٣١٠فوائد مدینة

)١٩٫٤٥٤٫٩٧٤()٥٫٦٢٧٫٠٠٣(فوائد دائنة

١٫٩٢٨٫٥٧٢-استھالك تكلفة إصدار السندات

١٫٣٦٤٫٠٤٢-القیمة العادلة ألسھم حوافز العضو المنتدب

)١٤٫٤٠٥٫٦٩٥()١٠٫٠٩٩٫٣٦٢(أرباح توزیعات

٥٢٫٤١٤٫٩٧٠٦٣٫٧٤٩٫٩٥٠

التغیر فى رأس المال العامل

)٤٫١٨٦٫٩٧٣()١٫٦٤٨٫١٨٥(مدینون وأرصدة مدینة أخرى

٣٢١٫٧٣٩٫٢٥٥٢١١٫٣٢٩٫٨٠٦مستحق من أطراف ذات عالقة

٥٫٨٣٨٫٥٩٠٥٧٦٫٣٢٦دائنون وأرصدة دائنة أخرى

٣٧٨٫٣٤٤٫٦٣٠٢٧١٫٤٦٩٫١٠٩طة التشغیلأنشالناتجة من صافى التدفقات النقدیة 

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

)١٣٤٫٧١٠٫٤٩٧()١٨٠٫٦٩٤٫٢٦٨(توزیعات أرباح

٢٠٫٠٢٤٫٥٩٣-بنوك سحب على المكشوف

٤٫٢٤٩٫٩٩٧-المحصل من بیع أسھم خزینة

)٢٣٠٫٧٦٩٫٠٠٠()٢٢٩٫٢٦٨٫٩٩٩(سندات دائنة

)٣٤١٫٢٠٤٫٩٠٧()٤٠٩٫٩٦٣٫٢٦٧(األنشطة التمویلیةالمستخدمة فىصافي التدفقات النقدیة 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

٥٫٦٢٧٫٠٠٣١٩٫٤٥٤٫٩٧٤فوائد مقبوضة

)٧٩٫٩١٢٫٣١٠()٥٢٫٤١٤٫٩٧٣(فوائد مدفوعة

)٦٠٫٤٥٧٫٣٣٦()٤٦٫٧٨٧٫٩٧٠(األنشطة االستثماریةدمة فىالمستخصافي التدفقات النقدیة 

)١٣٠٫١٩٣٫١٣٤()٧٨٫٤٠٦٫٦٠٧(فى النقدیة وما فى حكمھاالنقص صافى 

١٢٠٫٠٢٥٫٩٣٥٢٨٨٫٩٨٥٫٧٦٠النقدیة وما فى حكمھا أول الفترة

٤١٫٦١٩٫٣٢٨١٥٨٫٧٩٢٫٦٢٦أخر الفترةالنقدیة وما فى حكمھا

المستقلة الدوریةتمثل جزء متمم للقوائم المالیة٢٣إلى صفحة  ٦حات المرفقة من صفحة اإلیضا



)شركة مساھمة مصریة(شركة جـى بـى أوتـو 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى -اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المستقلة الدوریة 

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات بالجنیھ المصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

- ٦  -

مقدمـة-١

�Εѧγγ΄Η�ϭ˰ѧΗϭ�ϰѧΑ�ϰѧΟ�Δϛέѧη"Δϳέѧλ ϣ�ΔϣϫΎѧγϣ�Δϛέѧη"�ϰѧϓ˺ ˾�ϭѧϳϟϭϳ˺ ̂ ̂ ̂�ΎѧϘΑρϡΎѧϛΣϷ�ϥϭϧΎѧϘϟ˺ ˾ ̂�Δϧѧγϟ˺ ̂ ́ ˺�ϡѧΗϭ�ˬ

.القاھرة٣٤٢٢تسجیلھا بالسجل التجارى تحت رقم 

٢٠٠٧�ϰѧΟ�Αѧλأبریل ٢٦الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة بتاریخ بناًء على قرار ϳϟ�Δϛέηϟ�ϡγ�έϳϳϐΗ�ϰϠϋ�ΔϘϓϭϣϟ�ΕϣΗ

�ΦϳέΎѧΗΑ�Δϛέѧηϟ�ϡγ�ϝϳΩόΗϟ�ϯ έΎΟΗϟ�ϝΟγϟ�ϰϓ�έϳη΄Ηϟ�ϡΗ�Ωϗϭ�ˬϰϠϳϭϣΗϟ�έϳΌΗϟϭ�ΓέΎΟΗϠϟ�ϝΎΗϳΑΎϛ�ϰΑ�ϰΟ�ϥϣ�˱ϻΩΑ�ϭΗϭ�ϰΑ٢٣

.٢٠٠٧مایو 

�ϰѧѧϓ�ϰѧѧγϳέϟ�Δϛέѧѧηϟ�έѧѧϘϣ�ϊ ѧѧϘϳ�ϙ�ε ϭέ�ϭѧѧΑ�ΔϳϋΎϧѧѧλ ϟ�ΔѧѧϘρϧϣϟ˻ ́�έѧѧλ ϣ�ΔѧѧϳέϭϬϣΟ�ˬϯ ϭέΣѧѧλ ϟ�ΔϳέΩϧϛѧѧγ·�έѧѧλ ϣ�ϕѧѧϳέρ

.العربیة

�ΓέΎΟΗΑ�Δϛέηϟ�ϡϭϘΗ�Ώϭѧϛέϟ�ΕέΎϳγϭ�ϝϘϧ�ϑ λ ϧϟϭ�ϝϳϘΛϟ�ϝϘϧϟ�ϙϟΫ�ϰϓ�ΎϣΑ�ϝϘϧϟ�ϝΎγϭ�ϊ ϳϣΟ�ϕϳϭγΗϭ�ϊ ϳί ϭΗϭΕΎѧγϳΑϭΗϷϭ

ϣϟ�ΕΩѧόϣϭ�ΔϳϛϳϧΎϛϳ˯ΎѧϬϧ·�ΕέϭѧΗϭϣϟϭ�ΔѧΑέΗϟ�ϙѧϳέΣΗϭواآلالتوالمینى باص والمیكروباص والجرارات الزراعیة واألوناش 

ΎѧϳϠΣϣ�Δόϧѧλ˱�أشكالھابمختلف  ϣϟ�ΎѧϬϣί ϭϟϭ�ΎѧϫέΎϳϏ�ϊ ρϗ�ϰϓ�έΎΟΗϻϭ�ΔϠϣόΗγϣϟϭ�ΓΩϳΩΟϟ�ΓΩέϭΗγϣϟϭ�˱ΎϳϠΣϣ�Δόϧλ ϣϟ�ΎϬϋϭϧϭ

�ϊإطاراتوالمستوردة واالتجار فى  ѧϳϣΟΑ�ΕΩѧόϣϟϭ�ϝѧϘϧϟ�ϝΎγϭΎѧϬϋϭϧΓΩέϭΗѧγϣϟϭ�ΎѧϳϠΣϣ�Δόϧѧλ ϣϟ.ϭ�έϳΩѧλ Ηϟϭ�ΩέϳΗѧγϻ

.التأجیر التمویلىوأباألجلوالوكاالت التجاریة وبیع المنتجات والبضائع المستوردة والمحلیة بالنقد أو 

%.٧٠رؤوف غبور وعائلتھ وقـد بلغت مساھمتھم مجتمعین /إن المساھمین الرئیسیین فى الشركة ھـم د

.٢٠١٣نوفمبر ١٣مجلس اإلدارة فى اجتماعھ بتاریخ قبللإلصدار من المستقلة تم اعتماد القوائم المالیة 

السیاسات المحاسبیة-٢

:المستقلةھم السیاسات المحاسبیة التي استخدمت في إعداد القوائم المالیةملخص ألفیما یلي 

المستقلةأسس إعداد القوائم المالیة-أ

έѧλالمستقلة أعدت القوائم المالیة  ϣϟ�ΔΑѧγΎΣϣϟ�έϳϳΎόϣϟ�˱ΎϘΑρΔѧϗϼόϟ�ΕΫ�ϥϳϧϭѧϘϟϭ�Δϳ�ϰѧϠϋ�ΕΎѧΑΛΑ�ΎѧϬϘϳΑρΗ�ϡѧΗ�ϰѧΗϟϭ

ϙѧϟΫ�ϑ ϼѧΧ�έѧϛΫ�Ϋ·�ϻ·�ΔѧϳϟΎϣϟ�Δϧγϟ�έΩϣ.�ϡΗѧϳ�ϰѧΗϟϭ�ΔѧϳΧϳέΎΗϟ�ΔѧϔϠϛΗϟ�α Ύѧγ�ϰѧϠϋ�ΔϠϘΗѧγϣϟ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ϡϭѧϘϟ�ΕΩѧϋ

.والخسائرتعدیلھا بإعادة التقییم بالنسبة لألصول وااللتزامات المالیة لتظھر بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

وقد أعدت الشركة أیضاً القوائم المالیة .تم إعداد ھذه القوائم المالیة المستقلة للشركة طبقاً ألحكام القوانین المحلیة

المجمعة للشركة وشركاتھا التابعة طبقاً لمعاییر المحاسبة المصریة، وقد تم تجمیع الشركات التابعة تجمیعاً كلیاً فى 

عة وھى الشركة التى تمتلك فیھا الشركة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أكثر من نصف حقوق القوائم المالیة المجم

التصویت أو لدیھا القدرة على السیطرة على السیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة التابعة، ویمكن الحصول على 

.القوائم المالیة المجمعة من إدارة الشركة

�ΕέϳΩѧϘΗ�ϡΩΧΗѧγ�ΏѧϠρΗϳ�Δϳέѧλإن إعداد القوائم المالیة طبقاً ل ϣϟ�ΔΑѧγΎΣϣϟ�έϳϳΎѧόϣ�ϥѧϣ�ΏѧϠρΗϳ�Ύѧϣϛ�ˬΔѧϣΎϫ�ΔϳΑѧγΎΣϣ

�ΔϳΑѧѧγΎΣϣϟ�ΕΎѧѧγΎϳγϟ�ϕѧѧϳΑρΗ�Ωѧѧϧϋ�ΔѧѧϳϣϛΣϟ�ϡϬΗέϳΩѧѧϘΗ�ϡΩΧΗѧѧγ�ΓέΩϹΔϛέѧѧηϠϟ.�ΡΎѧѧο ϳ·�ϥϳѧѧΑϳ)٤ (�ΕέϳΩѧѧϘΗϟ�ϡѧѧϫ

.للشركةألحكام الشخصیة المطبقة عند إعداد القوائم المالیة االمحاسبیة المستخدمة  و

ϥϭѧϛϳϙΎѧϧϫέΎѧϳόϣΔΑѧγΎΣϣ ال έϳέΎѧϘΗϠϟΔѧϳϟΎϣϟΎϣΩѧϧϋالدولیةالمعاییرإلىالرجوعالمصریةالمحاسبةمعاییرلبتتط

.معینةومعامالتأرصدة معالجة كیفیةتوضحقانونیةمتطلباتأومصرى

ترجمة العمالت األجنبیة-ب 

التعامل والعرضعملة   )١(

ستقلة لكل شركة من شركات المجموعة باستخدام العملة األساسیة فى البیئة یتم قیاس بنود القوائم المالیة الم

ویتم عرض القوائم المالیة المستقلة بالجنیھ المصرى، والتى تمثل )عملة التعامل(االقتصادیة التى تعمل بھا الشركة 

.عملة التعامل والعرض للشركة



)شركة مساھمة مصریة(شركة جـى بـى أوتـو 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى -اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المستقلة الدوریة 

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات بالجنیھ المصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٧-

  )تابع( السیاسات المحاسبیة-٢

  )تابع( األجنبیةترجمة العمالت -ب 

المعامالت واألرصدة)٢(

باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواریخ التعامل إلى عملة خالل العام یتم ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبیة 

ویدرج في قائمة الدخل أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسویة ھذه المعامالت وكذلك الناتجة .المعامالت

وترحل إلى حقوق .فى تاریخ المیزانیةاألصول وااللتزامات ذات الطبیعة النقدیة بالعمالت األجنبیةعن إعادة تقییم

الملكیة الفروق الناتجة عن إعادة تقییم بند ذا طبیعة نقدیة بالعملة األجنبیة مخصص كأداة تغطیة لتغطیة خطر 

.التدفقات النقدیة أو تغطیة خطر صافى استثمار

ت فى القیمة العادلة لالستثمارات فى أدوات دین بالعمالت األجنبیة والمبوبة كمتاحة للبیع إلى یتم تحلیل التغیرا

ویتم .تغیرات ناتجة عن التغیر فى التكلفة المستھلكة ألداه الدین وتغیرات ناتجة عن تغیر القیمة العادلة ألداه الدین

ة المستھلكة فى قائمة الدخل ویتم ترحیل التغیرات االعتراف بفروق تقییم العمالت الناتجة عن التغیر فى التكلف

.األخرى فى القیمة العادلة إلى حقوق الملكیة

یتم االعتراف بفروق ترجمة األصول وااللتزامات المالیة غیر النقدیة كجزء من أرباح وخسائر القیمة العادلة، ویتم 

مثل أدوات حقوق الملكیة المحتفظ بھا بالقیمة االعتراف بفروق ترجمة األصول وااللتزامات المالیة غیر النقدیة 

فى حین یتم االعتراف .العادلة من خالل األرباح والخسائر كربح أو خسارة كجزء من أرباح وخسائر القیمة العادلة

بفروق ترجمة األصول وااللتزامات المالیة غیر النقدیة المبوبة كمتاحة للبیع ضمن فروق تقییم االستثمارات المتاحة 

.بیع ضمن حقوق الملكیةلل

االستثمارات فى شركات تابعة-ج

یتم المحاسبة عن االستثمارات فى شركات تابعة وشقیقة باستخدام طریقة التكلفة حیث یتم إثبات االستثمارات فى 

ار على ویتم تقدیر االضمحالل لكل استثم.شركات تابعة وشقیقة بتكلفة االقتناء مخصوماً منھا االضمحالل فى القیمة

وأقل من %٢٠والشركات الشقیقة ھي الشركات التي تملك الشركة فیھا أكثر من .حده ویتم إثباتھ فى قائمة الدخل

بینما الشركات من حقوق التصویت أو التي للشركة تأثیر قوى علیھا بما ال یمتد إلى القدرة على السیطرة%٥٠

من حقوق التصویت أو التى للشركة القدرة على السیطرة على %٥٠التابعة ھى الشركات التى تمتلك فیھا أكثر من 

.السیاسات اإلداریة والتشغیلیة

االستثمارات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق-د

تمثل االستثمارات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق أصوال مالیة غیر مشتقة ذات مبلغ سداد محدد أو قابل 

ویتم اعادة .وتاریخ استحقاق محدد ولدى إدارة الشركة النیة والقدرة على االحتفاظ بھا حتى تاریخ استحقاقھاللتحدید 

تبویب كل المجموعة على أنھا متاحة للبیع إذا قامت الشركة ببیع مبلغ ھام من األصول المالیة المحتفظ بھا حتى 

.تاریخ االستحقاق باستثناء حاالت الضرورة

المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق یتم اإلثبات األولى لھا بالقیمة العادلة التى تمثل القیمة االستثمارات 

االسمیة مضاف الیھا عالوة اإلصدار أو مستبعد منھا خصم اإلصدار وذلك حسب األحوال ویتم قیاسھا الالحق 

ھور فى القیمة العادلة عن القیمة الدفتریة لكل وفى حالة حدوث تد.بالتكلفة المستھلكة باستخدام معدل العائد الفعلى

سند یتم تعدیل القیمة الدفتریة بھ وتحمل على قائمة الدخل على أنھ فى حالة حدوث ارتفاع فى القیمة العادلة یتم 

.إضافتھ إلى قائمة الدخل فى حدود ما سبق تحمیلھ على قوائم الدخل عن فترات مالیة سابقة
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)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات بالجنیھ المصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٨-

  )تابع( یةالسیاسات المحاسب-٢

األجل ةطویلغیر المالیةقیمة األصولاضمحالل-ھـ

القیمة عندما یكون ھناك أحداث أو تغیر في الظروف اضمحالللتحدید قیمة خسائر غیر المالیة یتم فحص األصول 

الدخل القیمة في قائمةاضمحاللویعترف بخسائر .قد تعطى مؤشرات على أن القیمة الدفتریة قد ال یتم استردادھا

صافى القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیعبمبلغ الزیادة في القیمة الدفتریة عن القیمة المتوقع استردادھا، والتي تمثل 

في قیمة األصل، االضمحاللوألغراض تقدیر قیمة .أیھما أعلى،لألصل أو القیمة المتوقع استردادھا من استخدامھ

.توى یكون فیھ تدفقات نقدیة مستقلةفإنھ یتم تجمیع األصول في أدنى مس

القیمة المعترف بھا في السنوات السابقة عندما یكون ھناك مؤشر على أن ھذه الخسائر لم اضمحاللیتم إلغاء خسائر 

القیمة بحیث یتم رد المبلغ المعادل لقیمة إھالك السنة عن اضمحالل تعد موجودة أو انخفضت، كما یتم إلغاء خسائر 

.ویعترف بھذه اإللغاءات في قائمة الدخل.في القیمةلضمحالرصید اال

اإلیجـار-و

یتم توزیع اجمالى المدفوعات عن عقود اإلیجار التشغیلى ناقصاً آیة خصومات تم الحصول علیھا من المؤجر على 

طبقاً لمبدأ ویتم تحمیل قائمة الدخل عن السنة بنصیبھا من اإلیجار على أساس التوزیع الزمنى.مدار فترة العقد

.االستحقاق

األصول المالیة-ز 

:التصنیف -أوالً  

تقوم الشركة بتصنیف أصولھا المالیة إلى المجموعات التالیة على أساس الغرض من اقتناء ھذه األصول ویتم ھذا 

:التصنیف عند االعتراف األولى بھا 

استثمارات فى أوراق مالیة بغرض (خسائر أصول مالیة مقیمة بالقیمة العادلة من خالل األرباح وال-١

).المتاجرة

.استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق-٢

.اإلقراض والمدیونیات-٣

.أصول مالیة متاحة للبیع  -  ٤

:األصول المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر -١

المتاجرة، ویتم تصنیف األصول المالیة فى ھذه المجموعة إذا تم ھى األصول المالیة المحتفظ بھا بغرض 

.اقتنائھا بصفة رئیسیة بغرض البیع فى المدى القریب

.یتم تصنیف المشتقات المالیة كأصول بغرض المتاجرة إال إذا كانت مخصصة للتغطیة 

.األصول المصنفة فى ھذه المجموعة یتم تبویبھا كأصول متداولة

:محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق استثمارات-٢

ھى األصول المالیة غیر المشتقة والتى لھا مبلغ سداد محدد أو قابل للتحدید وتاریخ استحقاق محدد ولدى 

.المجموعة النیة والقدرة على االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

لعادلة من خالل األرباح والخسائر ویستثنى من ھذا التصنیف ما تم االعتراف بھا أولیاً على أساس القیمة ا

.أو تصنیفھ أولیاً على أنھ متاح للبیع وما ینطبق علیھ تعریف اإلقراض والمدیونیات
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)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات بالجنیھ المصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٩-

  )تابع( السیاسات المحاسبیة-٢

  )تابع(األصول المالیة -ز 

:اإلقراض والمدیونیات -٣

.دیدھا وغیر متداولة فى سوق نشطھى أصول مالیة ولیست مشتقات مالیة ولھا قیمة محددة أو یمكن تح

شھر من ١٢یتم تبویب ھذه المجموعة ضمن األصول المتداولة إال إذا كان تاریخ استحقاقھا یزید عن 

.تاریخ المیزانیة عندئذ یتم تبویبھا ضمن األصول غیر المتداولة

ھا والمستحق من تتضمن ھذه المجموعة أرصدة العمالء وأوراق القبض والمدینون والنقدیة وما فى حكم

.أطراف ذات عالقة

:األصول المالیة المتاحة للبیع   -  ٤

ھى أصول مالیة ولیست مشتقات مالیة یتم تصنیفھا ضمن ھذه المجموعة عند االقتناء أو التى ال تتوافر 

فیھا شروط الزمة لتصنیفھا ضمن المجموعات األخرى ، تبوب ھذه المجموعة ضمن األصول غیر 

.شھر من تاریخ المیزانیة١٢إذا كان لدى اإلدارة النیة فى استبعادھا خالل المتداولة إال

:إعادة التبویب-ثانیاً 

للشركة االختیار فى إعادة تبویب األصول المالیة بخالف المشتقات والتى لم یعد الغرض من االحتفاظ بھا ھو -

األدوات المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من خالل بیعھا أو إعادة شرائھا فى المستقبل القریب نقالً من مجموعة 

األرباح والخسائر ما لم تكن ھذه األداة تم تخصیصھا بمعرفة المنشأة عند االعتراف األولى كأداة تقییم بالقیمة 

.العادلة من خالل األرباح والخسائر

موعة األدوات المالیة المقیمة یمكن إعادة تبویب األصول المالیة بخالف القروض والمدیونیات نقالً من مج-

باإلضافة لذلك للشركة .بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر فقط فى الحاالت النادرة الغیر متكررة

اختیار إعادة تبویب األصول المالیة التى تفى بتعریف القروض والمدیونیات نقالً من مجموعة األدوات المالیة 

خالل األرباح أو الخسائر أو من مجموعة األدوات المالیة المتاحة للبیع إذا كان لدى المقیمة بالقیمة العادلة من 

الشركة النیة والقدرة على االحتفاظ بھذه األصول المالیة خالل المستقبل المنظور أو حتى تاریخ االستحقاق 

.فى تاریخ إعادة التبویب

بویب وال یتم رد أى أرباح أو خسائر تم االعتراف بھا من یتم إعادة التبویب بالقیمة العادلة فى تاریخ إعادة الت-

قبل فى قائمة الدخل وتصبح القیمة العادلة لألصل المالى فى تاریخ إعادة تبویبھ ھى التكلفة أو التكلفة 

.المستھلكة الجدیدة لألصل حسب األحوال

المدیونیات واألصول المالیة المحتفظ یتم تحدید سعر الفائدة الفعلى لألصول المالیة المعاد تبویبھا للقروض و-

.بھا لتاریخ االستحقاق على أساس تاریخ إعادة تبویب األصول المالیة

یتم إثبات شراء وبیع األصول المالیة فى تاریخ المعاملة وھو التاریخ الذى تلتزم فیھ الشركة بشراء أو بیع -

.األصل المالى

القیمة العادلة لذلك األصل باإلضافة إلى التكالیف األخرى المرتبطة یتم االعتراف األولى القتناء أصل مالى ب-

بتنفیذ المعاملة فیما عدا األصول المالیة التى تم تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتى 

المعاملة على قائمة یتم االعتراف األولى لھا بالقیمة العادلة فقط ویتم تحمیل التكالیف األخرى المرتبطة بتنفیذ 

.الدخل
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  )تابع(األصول المالیة -ز 

:القیاس والقیاس الالحق-ثالثاً 

یتم استبعاد األصول المالیة عند انتھاء أو تحویل الحق فى الحصول على تدفقات نقدیة من تلك األصول -

.افع المرتبطة بالملكیة للغیروكانت الشركة قد حولت معظم المخاطر والمن

فى تاریخ المركز المالى، یعاد قیاس األصول المالیة المتاحة للبیع واألصول المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من -

ویتم قیاس االستثمارات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق .خالل األرباح والخسائر بالقیمة العادلة

.ات بالتكلفة المستھلكة باستخدام معدل الفائدة الفعلىواإلقراض والمدیونی

التغیر فى القیمة العادلة لألصول المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من )خسائر(یتم تحمیل قائمة الدخل بأرباح -

ویتم تحمیل قائمة الدخل بإیرادات .خالل األرباح والخسائر وذلك فى السنة المالیة التى تحققت فیھا 

وزیعات من األصول المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك عندما ینشأ الحق الت

.للشركة فى استالم تلك التوزیعات

ذات الطبیعة )سندات ، أذون خزانة(یتم تحلیل التغیر فى القیمة العادلة لالستثمارات المالیة فى أدوات دین -

والتى تم تصنیفھا كاستثمارات متاحة للبیع إلى فروق عملة ناتجة من التغیر فى النقدیة بالعمالت األجنبیة

ویتم إثبات فروق .التكلفة المستھلكة لالستثمارات وفروق التغیرات األخرى فى القیمة الدفتریة لالستثمارات

العملة الناتجة عن أما فروق.العملة الناتجة عن االستثمارات المالیة ذات الطبیعة النقدیة فى قائمة الدخل

إعادة التقییم بسعر الصرف فى تاریخ المیزانیة لالستثمارات المالیة غیر ذات الطبیعة النقدیة فیتم إثباتھا 

ذات طبیعة نقدیة أو (إن التغیرات األخرى فى القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع .ضمن حقوق الملكیة

.ن حقوق الملكیةیتم تصنیفھا ضم)غیر ذات طبیعة نقدیة

مصنفة ضمن االستثمارات )سندات ، أذون خزانة(یتم احتساب الفائدة على االستثمارات فى أدوات دین -

كما یتم تحمیل قائمة .المتاحة للبیع باستخدام معدل الفائدة الفعلى ویتم تحمیل تلك الفائدة على قائمة الدخل

.تاحة للبیع عندما ینشأ الحق للشركة فى استالم تلك التوزیعاتالدخل بإیرادات التوزیعات من االستثمارات الم

تقوم الشركة فى تاریخ المیزانیة بتقییم ما إذا كان ھناك أدلة موضوعیة تشیر إلى وجود اضمحالل فى قیمة -

.أصل مالى أو مجموعة من األصول المالیة

متاحة للبیع، یتم االعتراف فى قائمة الدخل عند بیع أو اضمحالل االستثمارات التى تم تصنیفھا كاستثمارات-

بمجمع التغیر فى القیمة العادلة والموجود ضمن حقوق الملكیة، وذلك كإیرادات أو خسائر ناتجة من 

.االستثمارات

النقدیة وما في حكمھا-ح

في یتم عرض أرصدة بنوك سحب على المكشوف ضمن القروض والسلفیات كجزء من االلتزامات المتداولة 

.المیزانیة

ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدیة، تتضمن النقدیة وما في حكمھا النقدیة بالخزینة والودائع تحت الطلب لدى 

.وأذون الخزانة التى ال تزید مدة استحقاقھا عن ثالث أشھر من تاریخ اإلیداعالبنوك
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  )تابع( السیاسات المحاسبیة-٢

رأس المال-ط

.وتضاف عالوة اإلصدار، إن وجدت، إلى االحتیاطي القانوني.سھم العادیة ضمن حقوق ملكیةیتم تصنیف األ

األسھم والمبالغ المحصلة من المساھمین لتغطیة تلك المصاریف إلى حساب وتسجیلوترحل مصاریف إصدار

مبلغ الزیادة إلى حساب االحتیاطى القانونى أوالً، وإذا زادت عن مبلغ عالوة اإلصدار لنفس األسھم فیتم ترحیل

.احتیاطى خاص ضمن حقوق الملكیة

تتعلق بعملیة ، یتم خصم القیمة المدفوعة، بما في ذلك أي مصروفات خارجیة إضافیةقیام الشركة بشراء أسھمھاعند 

عام أو بیعھا أو إعادة إصدارھا وذلك فى خاللھاء، من إجمالي حقوق المساھمین كأسھم خزینة حتى یتم إلغاالشراء

إذا تم بیع ھذه األسھم أو أعید إصدارھا الحقاً، فإن القیمة المقبوضة یتم إضافتھا إلى حقوق .من تاریخ الشراء

.المساھمین

المدفوعات المبنیة على أسھم-ي 

ة لدى الشركة نظام لمزایا العاملین على أساس المدفوعات المبنیة على أسھم ومسددة فى شكل أسھم ویتم قیاسھ بالقیم

العادلة فى تاریخ منح المزایا ویتم االعتراف بالقیمة العادلة للنظام فى قوائم الدخل على مدار فترة الحظر طبقا 

.لتقدیرات اإلدارة لما سیتم تنفیذه خالل فترة المنح

المخصصات-ك

بقة ویكون من یتم االعتراف بالمخصص عندما یكون ھناك التزام قانوني أو استداللي حالي كنتیجة ألحداث سا

المرجح أن یتطلب ذلك استخدام للموارد لتسویة ھذه االلتزامات، مع إمكانیة إجراء تقدیر قابل لالعتماد علیھ لقیمة 

وعندما یكون .ویتم مراجعة المخصصات فى تاریخ كل میزانیة وتعدیلھا إلظھار أفضل تقدیر حالى.ھذا االلتزام

فیجب أن یكون المبلغ المعترف بھ كمخصص ھو القیمة الحالیة للمصروفات تأثیر القیمة الزمنیة للنقد جوھریاً، 

.المتوقعة المطلوبة لتسویة االلتزام

تحقق اإلیـراد-ل

تتمثل اإلیرادات فى القیمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم متضمناً النقدیة وأرصدة المدینون التجاریون 

یع بضائع أو تأدیة خدمة من خالل النشاط االعتیادى للشركة وغیر متضمنة ضرائب وأوراق القبض الناشئة عن ب

.المبیعات أو الخصومات أو التخفیضات

یتم االعتراف باإلیراد عندما یمكن قیاسھ بدقة یعتمد علیھا وعندما یكون المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادیة 

حقق شروط أخرى خاصة بكل نشاط من أنشطة الشركة على النحو المرتبطة بتحقیق اإلیراد إلى الشركة، وعندما تت

وتبنى .ال یعتبر قیمة اإلیراد قابلة للقیاس بدقھ إال إذا كانت كافة االلتزامات المحتملة قد تم حلھا.الموضح الحقاً 

.اصة بھاالشركة تقدیراتھا على أساس النتائج التاریخیة أخذه فى االعتبار نوعیة المعامالت والترتیبات الخ

التجار والمعارض–المبیعات )١(

یتم االعتراف بالمبیعات عند تسلیم البضائع إلى التجار الذین لھم كل الحق فى بیعھا وتحدید أسعارھا 

وبالتالى ال یوجد أى التزامات تمنع التجار من قبول البضائع، ویعترف بالتسلیم سواء فى مخازن الشركة 

ع إلى التجار وفى حالة قبول التجار أو مواقع محددة طبقاً لالتفاقیات، وبالتالى تم نقل كل المخاطر والمناف

ال . للبضائع طبقاً لعقد البیع فإن إدارة الشركة لدیھا أدلة موضوعیة على أن كل شروط التسلیم تم تنفیذھا

.تتضمن المبیعات إلى التجار عنصر تمویل نظراً لقصر السنة االئتمانیة
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-١٢-

  )تابع( السیاسات المحاسبیة-٢

  )تابع( تحقق اإلیـراد-ل

أفراد وشركات–المبیعات )٢(

بالنسبة للمبیعات .یتم البیع من خالل إدارة الشركة ومعارضھا ویتم االعتراف باإلیراد عند تسلیم البضائع

ذات الفترات االئتمانیة أطول من القصیرة فإن عنصر التمویل یتم استبعاده من قیمة المبیعات حیث یتم 

مة الحالیة لألقساط مخصومة باستخدام سعر الفائدة الفعلى على ذات تحدید قیمة المبیعات على أساس القی

ویعترف بإیرادات فوائد فترة االئتمان فى قائمة الدخل على أساس التناسب الزمنى، مع األخذ فى .المعاملة

.االعتبار سعر الفائدة على المعاملة

الصیانة–مبیعات الخدمات )٣(

ویتم احتسابھا على أساس عدد ساعات العمل وقطع الغیار، ویتم تقوم الشركة بتقدیم خدمات الصیانة

االعتراف بإیرادات خدمات الصیانة المحسوبة على أساس عدد الساعات وقطع الغیار عند تمام تأدیة 

.الخدمة

إیرادات الفوائد  )٤(

عند وجود تثبت إیرادات الفوائد على أساس التوزیع الزمنى باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلى و

اضمحالل فى الرصید المدین الناتج عن االعتراف بالفائدة فإنھ یتم تخفیض القیمة الدفتریة إلى القیمة 

.المتوقع تحصیلھا

إیراد التوزیعات )٥(

.تثبت إیرادات توزیعات األرباح عندما ینشأ الحق فى استالمھا

ضرائب الدخل الجاریة والمؤجلة-م

لعام طبقاً لقانون الضرائب السارى فى تاریخ المیزانیة، تقوم اإلدارة سنویاً بتقییم یتم احتساب ضرائب الدخل عن ا

الموقف الضریبى من خالل اإلقرارات الضریبیة مع األخذ فى االعتبار االختالفات التى قد تنشأ عن بعض 

س المبالغ المتوقع أن التفسیرات الصادرة من الجھات اإلداریة أو التنظیمیة ویكون المخصص المناسب لھا على أسا

.تسدد لمصلحة الضرائب

یتم تسجیل ضرائب الدخل المؤجلة بالكامل باستخدام طریقة االلتزامات على الفروق المؤقتة بین كل من القیمة 

.الضریبیة لألصول وااللتزامات وبین قیمتھا الدفتریة فى القوائم المالیة

العتراف األولى ألصل أو التزام بخالف الناتجة عن اندماج ال یتم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناتجة عن ا

.األعمال والتى فى تاریخ المعاملة ال تؤثر على الربح المحاسبى أو الربح الضریبى

یتم تحدید ضرائب الدخل المؤجلة باستخدام السعر الضریبى وطبقاً للقانون السائد فى تاریخ المیزانیة والمتوقع أن 

.تخدام األصول الضریبیة المؤجلة أو تسویة االلتزامات الضریبیة المؤجلةیكون مساویاً عند اس

یتم االعتراف باألصول الضریبیة المؤجلة إلى المدى الذى من المتوقع أن یكون ھناك أرباح ضریبیة مستقبلیة یمكن 

.معھا استخدام الفروق المؤقتة التى نشأت عنھا األصول الضریبیة المؤجلة

رباحتوزیعـات األ-ن 

.في السنة التي تقر فیھا الجمعیة العامة للمساھمین ھذه التوزیعاتالمستقلة تثبت توزیعات األرباح في القوائم المالیة 

األرقام المقارنة-س

  .ةالحالیالسنةیعاد تبویب األرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروریاً لتتوافق مع التغیرات في العرض المستخدم في 
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-١٣-

المخاطر المالیةإدارة-٣

عناصر المخاطر المالیة)١(

بما فى (وتتضمن ھذه المخاطر مخاطر السوق .إلى مخاطر مالیة متنوعةالمعتادةألنشطتھانتیجة الشركةتتعرض 

ذلك مخاطر أسعار العمالت األجنبیة ومخاطر األسعار ومخاطر تأثیر أسعار الفائدة على التدفقات النقدیة والقیمة 

.وأیضاً مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة،)العادلة

.تھدف إدارة الشركة إلى تقلیل اآلثار السلبیة المحتملة لھذه المخاطر على األداء المالى للشركة

.ال تستخدم الشركة أى من األدوات المالیة المشتقة لتغطیة أخطار محددة

مخاطر السوق)أ (

مخاطر أسعار العمالت األجنبیة-١

.التغیرات فى أسعار الصرف نتیجة أنشطتھا المختلفة وبصفة رئیسیة الدوالر األمریكىلمخاطر الشركةتتعرض

وینتج خطر أسعار العمالت األجنبیة من التعامالت التجاریة المستقبلیة واألصول وااللتزامات بالعمالت األجنبیة 

  .جنبىالقائمة فى تاریخ المیزانیة وكذلك صافى االستثمارات فى كیان أ

:الجدول التالى یوضح مراكز العمالت فى تاریخ المیزانیة والموضحة بالجنیھ المصرى كما یلى 

أصــول

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

٣٩٠٫٣٣٥٫٣٢٠٣٦٢٫٢٩٥٫٤٩٨دوالر أمریكى

مخاطر األسعار -٢

أدوات دین مسجلة ومتداولة فى أسواق المال وبالتالى ال یوجد لدى الشركة استثمارات فى أدوات حقوق ملكیة أو 

.فھى غیر معرضة لخطر التغیر فى القیمة العادلة لالستثمارات نتیجة تغیر األسعار

مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدیة والقیمة العادلة-٣

.ة األجل والتى تستحق بفائدة ثابتةتتعرض الشركة لمخاطر القیمة العادلة الناتجة من تقییم سندات دائنة طویل

مخاطر االئتمان)ب(

ینشأ خطر االئتمان نتیجة وجود نقدیة وودائع لدى البنوك وكذلك مخاطر االئتمان المرتبطة بالموزعین وتجار الجملة 

.واألفراد المتمثلة فى حسابات العمالء وأوراق القبض، ویتم إدارة مخاطر االئتمان للشركة ككل

للبنوك فإنھ یتم التعامل مع البنوك ذات التصنیف االئتمانى العالى والبنوك ذات المالءة االئتمانیة العالیة فى بالنسبة 

.حالة عدم وجود تصنیف ائتمانى مستقل

مخاطر السیولة)ج(

افیة من تتطلب اإلدارة الحذرة لمخاطر السیولة االحتفاظ بمستوى كافي من النقدیة وإتاحة تمویل من خالل مبالغ ك

تھدف إلى االحتفاظ الشركةألنشطة األساسیة، فإن إدارة لونظراً للطبیعة الدینامیكیة .المتاحةالتسھیالت االئتمانیة 

.بمرونة في التمویل من خالل االحتفاظ بخطوط ائتمانیة معززة متاحة

إدارة مخاطر رأس المال)٢(

على قدرة الشركة على االستمرار بما یحقق عائد للمساھمین تھدف إدارة الشركة من إدارة رأس المال إلى الحفاظ 

وتوفیر والحفاظ على أفضل ھیكل لرأس .وتقدیم المنافع ألصحاب المصالح األخرى التى تستخدم القوائم المالیة

.المال بغرض تخفیض تكلفة رأس المال

المدفوعة للمساھمین أو تخفیض رأس للمحافظة على أفضل ھیكل لرأس المال تقوم اإلدارة بتغییر قیمة التوزیعات

.المال أو إصدار أسھم جدیدة لرأس المال أو تخفیض الدیون المستحقة على الشركة
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-١٤-

  )تابع( إدارة المخاطر المالیة-٣

  )تابع(إدارة مخاطر رأس المال )٢(

س المال ویتمثل صافى إلى إجمالى رأالقروضتقوم إدارة الشركة بمراقبة ھیكل رأس المال باستخدام نسبة صافى 

.مخصوماً منھا النقدیة وما فى حكمھاات الدائنةوالسندفى إجمالى الدائنون واألرصدة الدائنة األخرىالقروض

ویتمثل إجمالى رأس المال فى إجمالى حقوق الملكیة بالشركة كما ھو موضح فى المیزانیة المستقلة باإلضافة إلى 

.القروضصافى 

:٢٠١٢دیسمبر ٣١و٢٠١٣سبتمبر٣٠إلى إجمالى رأس المال فى القروض ـى وفیما یلى نسبة صاف

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠القروضإجمالى

٣٨٠٫٩٧٣٫١٤٣٦١٠٫٢٤٢٫١٤٢التزامات سندات دائنة

١٤٫٦٢٣٫٧١١٨٫٧٨٥٫١٢١دائنون وأرصدة دائنة أخرى

)١٢٠٫٠٢٥٫٩٣٥()٤١٫٦١٩٫٣٢٨(النقدیة وما فى حكمھا:یخصم 

٣٥٣٫٩٧٧٫٥٢٦٤٩٩٫٠٠١٫٣٢٨القروضصافى 

١٫٩٦٥٫٠٥٦٫٠٨٦٢٫١٣٠٫٠٢٣٫٩٩٢حقوق الملكیة

٢٫٣١٩٫٠٣٣٫٦١٢٢٫٦٢٩٫٠٢٥٫٣٢٠رأس المالإجمالى

%١٩%١٥إجمالى رأس المالإلىالقروضنسبة صافى 

تقدیر القیمة العادلة)٣(

عادلة القیمة االسمیة ناقصاً أى تسویات ائتمانیة مقدرة لألصول المالیة وااللتزامات المالیة یفترض أن تقارب القیمة ال

وألغراض اإلفصاح، یتم استخدام أسعار الفائدة المتاحة للشركة لألدوات .ذات تواریخ االستحقاق ألقل من سنة

.دیر القیمة العادلة لاللتزامات المالیةالمالیة المشابھة وذلك لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التعاقدیة لتق

االفتراضاتوتضعالطرقمنالعدیدتستخدمالشركةفإن،المتداولةغیرالمالیةلألدواتالعادلةالقیمةلتقدیر

ألداةأوالمالیةلألداةالمتعاملینأسعارأوالسوقأسعارتستخدم.میزانیةكلتاریخ في السوقأحوال على المبنیة

المستقبلیة،النقدیةللتدفقاتالمقدرةالحالیةالقیمةمثلاألخرى،األسالیبتستخدم.األجلطویلةللدیونوذلكھمشابھ

وفى نھایة السنة كانت القیمة العادلة لاللتزامات غیر المتداولة ال المالیةاألدوات لباقي العادلةالقیمةلتحدیدوذلك

.تختلف جوھریاً عن القیمة الدفتریة لھا

القیمة العادلة للسندات الدائنة

یتم تحدید القیمة العادلة للسندات الدائنة المقیدة فى أسواق نشطة عن طریق الحصول على القیمة العادلة من األسعار 

.السوقیة المعلنة فى ھذه األسواق النشطة أو المعامالت السوقیة الحدیثة فى تاریخ إعداد القوائم المالیة المستقلة



)شركة مساھمة مصریة(شركة جـى بـى أوتـو 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى -اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المستقلة الدوریة 

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات بالجنیھ المصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-١٥-

واألحكام الشخصیةلتقدیرات المحاسبیة الھامةا-  ٤

التقدیرات والفروض المحاسبیة الھامة

یتم تقییم التقدیرات والفروض المحاسبیة بناء على الخبرة السابقة وبعض العناصر األخرى، بما فیھا األحداث المستقبلیة 

.المنتظر حدوثھا والتى تتالءم مع تلك الظروف

.ات وفروض تتعلق بالمستقبل وقد ال تتساوي نتائج التقدیرات المحاسبیة مع النتائج الفعلیةوتقوم الشركة بعمل تقدیر

استثمارات فى شركات تابعة  -  ٥

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

نسبة المساھمةجنیھ مصرىنسبة المساھمةجنیھ مصرى

%٩٩٤٫٢٦٣٫٠٠٠١٠٠%٩٩٤٫٢٦٣٫٠٠٠١٠٠انفستمنت. جى.شركة آر

الشركة الدولیة للتجارة والتسویق

%٢١١٫٩٣١٫٥٦٨٩%٢١١٫٩٣١٫٥٦٨٩"ایتامكو"والتوكیالت التجاریة 

Almoraشركة  Resources٦٠٫٠٠٠١٠٠%٦٠٫٠٠٠١٠٠%

١٫٢٠٦٫٢٥٤٫٥٦٨١٫٢٠٦٫٢٥٤٫٥٦٨

ضمن االستثمارات فى شركات تابعة حیث أن "ایتامكو"ت التجاریة الشركة الدولیة للتجارة والتسویق والتوكیالاالستثمارات فى تم تبویب

�ΔϛϭϠϣϣ�Δϛέηϟ�ϩΫϫ�ΓέηΎΑϣ�ΔΑѧγϧΑ̂%�ΔΑѧγϧΑϭ�ϭѧΗϭ�ϰѧΑ�ϰѧΟ�Δϛέѧηϟ̂ ˹%ΔѧόΑΎΗϟ�ΕΎϛέѧηϟ�ϕѧϳέρ�ϥѧϋ�έѧηΎΑϣ�έѧϳϏ�ϕѧϳέρΑ.�ϊ ѧϳϣΟϭ

.الشركات مصریة وتعمل داخل مصر

مدینون أرصدة مدینة أخرى  -  ٦

٢٠١٢دیسمبر٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

٣٫٣٢١٫١٤٦٢٫٢٨٠٫٨٩٣ضرائب خصم من المنبع

٨٩٣٫٨٩٥٢٨٥٫٩٦٣مصروفات مدفوعة مقدماً 

٤٫٢١٥٫٠٤١٢٫٥٦٦٫٨٥٦



)شركة مساھمة مصریة(شركة جـى بـى أوتـو 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى -اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المستقلة الدوریة 

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات بالجنیھ المصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-١٦-

أطراف ذات عالقة المعامالت مع-٧

:ذات العالقة موضحة بالبیان التالى األطرافأرصدة 

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠المستحق من أطراف ذات عالقة 

١٫٦٦٨٫٥٧٩٫٤٦٤١٫٦٣٠٫٣٤٦٫٦١١ركة آر جى انفستمنتش

٣٩٠٫٣٣٥٫٣٢٠٣٦٢٫٢٩٥٫٤٩٨االسكندریة-غبور للتجارة العالمیة بالمناطق الحرة ركة ش

٧٫٥٦٦٫٥٠٧١٩٫٥٢٨٫٧٩٠"غبور مصر"الشركة المصریة لتصنیع وسائل النقل 

٨٤٫٤٤٧-"مشروعى"شركة خدمات استشارات المیكروتمویل 

٣٨٫٦٢٣٣٨٫٦١٥شركة جى بى كابیتال لالستشارات

٣٦٫١٤٥٣٦٫١٤٥شركة جى بى قلم

٤٫٥٠١١٤٫٥٠٥شركة جى بى للتأجیر التمویلى

٦٩٦٤٥٩شركة ھرم للنقل السیاحى

٢٫٠٦٦٫٥٦١٫٢٥٦٢٫٠١٢٫٣٤٥٫٠٧٠

:ناقصاً 

المستحق ألطراف ذات عالقة

٩٤٦٫٣٣٢٫٦٩٣٥٨٥٫٣٢٤٫٦٤٢"ایتامكو"الشركة الدولیة للتجارة والتسویق والتوكیالت التجاریة 

١٠٫٦٤٢٫٢١٤٦٫٥٤٨٫٤١٥شركة المورا

١٫٠١٢٫١١٢٢٦٨٫١١٧شركة ھرم للنقل

-١٠٫٢٣٤"مشروعي"شركة خدمات استشارات المیكروتمویل 

٩٥٧٫٩٩٧٫٢٥٣٥٩٢٫١٤١٫١٧٤

١٫١٠٨٫٥٦٤٫٠٠٣١٫٤٢٠٫٢٠٣٫٨٩٦الصافى

٢٠٠٦�ϥ�αدیسمبر ٢٦قامت الشركة بإبرام عقد بتاریخ  Ύѧγ�ϰѧϠϋ�έϭѧΑϏ�ΕΎϛέѧη�ΔѧϋϭϣΟϣ�ϰѧϓ�ΔϘϳϘѧηϟϭ�ΔѧόΑΎΗϟ�ΎϬΗΎϛέηϭ�Δϛέηϟ�ϥϳΑ

Ηϣϟ�ΩѧϘόϟ�ϑ.لمجموعة واحدة من المساھمین كما أن بینھم معامالت تجاریة متعددةجمیع الشركات مملوكة  έѧρ�ϊ ѧϳϣΟ�ϕϔΗ�Ωϗϭ�ϰѧϓ�ΔѧϠΛϣ

�ΕΎϛέηϟ�ΔϓΎϛϭ�ΔόΑΎΗϟ�ϥѧϋ�ϡϬΗϼϣΎѧόΗ�ϥѧϋ�ΔѧΟΗΎϧϟϭ�ϡϬϧѧϳΑ�ΔϛέΗѧηϣϟ�ΕΎΑΎѧγΣϠϟ�ΔϳϭѧγΗ�˯έѧΟ·�ΔѧϳϟΎϣ�Δϧγ�ϝϛ�ΔϳΎϬϧ�ϰϓ�ϡΗϳ�ϥ�ϰϠϋ�ΔϘϳϘηϟ

�ϑ έѧρϷ�ϯ Ωϟ�ϑ έρ�ϝϛϟ�ΔϘΣΗγϣϟ�ώϟΎΑϣϟ�ϲϟΎϣΟ·�ϥϳΑ�Δλ ΎϘϣϟ�ϕϳέρϯ έѧΧϷ�ϑ έѧρϷ�ΔѧϓΎϛ�ϟΎѧλ ϟ�ϪѧϳϠϋ�ΔϘΣΗѧγϣϟ�ώϟΎѧΑϣϟ�ϲϟΎѧϣΟ·ϭ

�ίأنعلى  ،األخرى ѧϛέϣϟ�ΫΎѧΧΗ�ϡΗѧϳ�ϥ�ϰѧϠϋ�ϥϳΩѧϣ�ϭ�ϥѧΩ�Ωϳλ έϟ�ϥΎϛ�˯ϭγ�ϑ έρ�ϝϛ�Δϳϧί ϳϣΑ�Δλ ΎϘϣϟ�ϥϋ�ΞΗΎϧϟ�Ωϳλ έϟ�έΎϬυ�ϡΗϳ

.كأساس إلجراء المقاصة والتسویة بین كافة الشركاتفترةالمالي فى كل 

�ΔϘΣΗѧγϣϟ�ΔѧϧϳΩϣϟ�ώϟΎѧΑϣϟ�ϥϳѧΑ�Δѧλ ΎϘϣ�˯έΟΈѧΑ�Δϛέѧηϟ�ΕѧϣΎϗ�ϕΑѧγ�Ύѧϣ�ϰѧϠϋ�˯ΎϧΑϭϥѧϣέѧηϟ�ΕΎϛϭ�ΔѧόΑΎΗϟ�ϰѧϓ�ΔϘϳϘѧηϟ˼ ˹έΑϣΗΑѧγ٢٠١٣

�ώѧϠΑϣΑ�ϥϳΩѧϣ�Ωϳѧλـالشقیقوالتابعةشركاتعلى الوالمبالغ الدائنة المستحقة  έ�Δѧλ ΎϘϣϟ�ΔѧΟϳΗϧ�ΕϧΎϛϭ�ΦϳέΎΗϟ�ΕΫ�ϰϓ�Δ˺ ̄ ˺ ˹ ́ ̄ ˾ ˿ ˽ ̄ ˹ ˹ ˼

.صري مستحق من باقى شركات المجموعةجنیھ م

Ϋ�ϑالفترةالشركة خالل قامت  έρ�ϊ ϣ�ΕϼϣΎόϣϟ�ν όΑ�˯έΟΈΑ�ˬρΎѧηϧϟΎΑ�ΔѧρΑΗέϣ�ϯ έѧΧ�ΕΎϣΩѧΧϭ�ΔѧϳΩϘϧ�ΕϼϳϭѧΣΗ�ϰϓ�ϝΛϣΗΗ�Δϗϼϋ�Ε

.جنیھ مصرى ألعضاء اإلدارة العلیا بالشركة١٨٫٣١٠٫٩٤٧بسداد مبلغ فترةالكما قامت الشركة خالل 



)شركة مساھمة مصریة(شركة جـى بـى أوتـو 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى -اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المستقلة الدوریة 

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات بالجنیھ المصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-١٧-

  )تابع(أطراف ذات عالقة المعامالت مع-٧

:فترةالقة خالل عالالطراف ذات األالمعامالت مع طبیعة وقیمة أھم ووفیما یلى بیان 

:المستحق من أطراف ذات عالقة

قیمة المعامالتعة المعاملةیطبنوع العالقةاسم الشركة

٣٨٫٢٣٢٫٨٥٣تحویالت نقدیةشركة تابعةشركة أر جى انفستمنت 

٢٨٫٠٣٩٫٨٢٢تحویالت نقدیةشركة تابعةاالسكندریة-شركة غبور للتجارة العالمیة بالمناطق الحرة 

١١٫٩٦٢٫٢٨٣تحویالت نقدیةشركة تابعة"غبور مصر"الشركة المصریة لتصنیع وسائل النقل 

:المستحق إلى أطراف ذات عالقة

قیمة المعامالتعة المعاملةیطبنوع العالقةاسم الشركة

٣٦١٫٠٠٨٫٠٥١حویالت نقدیةت  شركة تابعة"ایتامكو"الشركة الدولیة للتجارة والتسویق والتوكیالت التجاریة 

٤٫٠٩٣٫٧٩٩تحویالت نقدیةشركة تابعةشركة آلمـورا

رىـأخ

ھا التابعة بجزء من مصروفاتھا اإلداریة والبیعیة والتسویقیة وقد بلغ ذلك الجزء تتقوم الشركة بتحمیل شركة ار جى انفستمنت وشركا

.ىجنیھ مصر٤٤٫٢٣٣٫٠٨٢مبلغ  الفترةخالل تحمیلھالذى تم 

أذون خزانة-٨

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

٩٠٫٨٧٥٫٠٠٠-أذون خزانة قیمة اسمیة

)٢٫٧٣١٫٧٩٣(-اجمالى الفوائد الدائنة

٨٨٫١٤٣٫٢٠٧-المدفوع من أذون الخزانة

١٫٠٨٠٫٤٩٦-الفوائد المستحقة

٨٩٫٢٢٣٫٧٠٣-ون الخزانةرصید أذ



)شركة مساھمة مصریة(شركة جـى بـى أوتـو 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى -اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المستقلة الدوریة 

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات بالجنیھ المصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-١٨-

نقدیة وأرصدة بالبنوك-٩

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

-٣٫٣٧٢نقدیة بالخزینة

٤١٫٦١٥٫٩٥٦٣٠٫٨٠٢٫٢٣٢حسابات جاریة لدى البنوك

٤١٫٦١٩٫٣٢٨٣٠٫٨٠٢٫٢٣٢

دة بالبنوك وأذون الخزانة التى ال تزید مدة تتضمن النقدیة وأرصإعداد قائمة التدفقات النقدیة فإن النقدیة وما فى حكمھا ألغراض

:استحقاقھا عن ثالثة شھور والمبینة كالتالى 

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

٤١٫٦١٩٫٣٢٨٣٠٫٨٠٢٫٢٣٢نقدیة وأرصدة بالبنوك

٨٩٫٢٢٣٫٧٠٣-)٨ایضاح (أذون خزانة 

٤١٫٦١٩٫٣٢٨١٢٠٫٠٢٥٫٩٣٥

ة دائنة أخرىوأرصددائنون-١٠

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

١٢٫٩٥٩٫٤٣٠٥٫٦٠٥٫٢٤١دائنو توزیعات أرباح

١٫٠٣٣٫٢٧٩٩١٤٫٧٦٨مصلحة الضرائب

١٤٧٫٤٠٩١٤٨٫٨٨٩دائنون 

٤١٤٫٦٠٢١٫٩٠٥٫٢٩٩مصروفات مستحقة

٦٨٫٩٩١٧٧٫٥٤٤أرصدة دائنة أخرى

١٣٣٫٣٨٠-أوراق دفع

١٤٫٦٢٣٫٧١١٨٫٧٨٥٫١٢١

التزامات سندات دائنة-١١

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

االجمالىالجزء طویل األجلالجزء الجارىاالجمالىالجزء طویل األجلالجزء الجارى

٢٣٠٫٧٦٩٫٠٠٠١٥٣٫٨٤٧٫٠٠٠٣٨٤٫٦١٦٫٠٠٠٢٣٠٫٧٦٩٫٠٠٠٣٨٤٫٦١٦٫٠٠٠٦١٥٫٣٨٥٫٠٠٠سندات

:صم یخ

)٥٫١٤٢٫٨٥٨()٣٫٢١٤٫٢٨٦()١٫٩٢٨٫٥٧٢()٣٫٦٤٢٫٨٥٧()١٫٧١٤٫٢٨٥()١٫٩٢٨٫٥٧٢(تكلفة اصدار السندات

٢٢٨٫٨٤٠٫٤٢٨١٥٢٫١٣٢٫٧١٥٣٨٠٫٩٧٣٫١٤٣٢٢٨٫٨٤٠٫٤٢٨٣٨١٫٤٠١٫٧١٤٦١٠٫٢٤٢٫١٤٢الصافى

ملیار ١٫٣٣وقد تم االكتتاب فى مبلغ ٢٠١٠ابریل ١٤ى فى ملیار جنیھ مصر١قامت الشركة بفتح باب االكتتاب فى سندات تبلغ قیمتھا 

�ΕΩϧѧγϟ�ϰѧϠϋ�ΓΩѧΎϔϟ�έόѧγ�ώϠΑϭ�ι ϳλ ΧΗϟ�Ε˯έΟ�˯ΎϬϧ�ϡΗ�Ωϗϭ�ϯ έλ ϣ�ϪϳϧΟ˺ ˻%�ϰѧϓ�ΓΩѧΎϓ�ϝϭ�ϕΣΗѧγΗ�ϥ�ϰѧϠϋ˺�ϭѧϳϟϭϳ˻ ˹ ˺ ˹.

˻١�έϳΎѧϧϳن تاریخ أول قسط فى قسط ربع سنوى على أن تبدأ بعد فترة السماح لیكو١٣ویتم سداد السندات على  ˹ ˺ ˻�ϑ ϳϟΎѧϛΗ�ΕѧϐϠΑ�Ωѧϗϭ

قد بلغت سبتمبر٣٠م سدادھا وسوف یتم اھالكھا على مدار عمر السندات وبھذا تكون التكلفة فى ـملیون جنیھ مصرى وقد ت١٢اإلصدار 

.جنیھ مصرى٣٫٦٤٢٫٨٥٧



)شركة مساھمة مصریة(شركة جـى بـى أوتـو 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى -اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المستقلة الدوریة 

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات بالجنیھ المصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-١٩-

رأس المال المدفوع-١٢

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

رأس المال المرخص بھ 

٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)جنیھ للسھم١ة اسمیھ ـم بقیمـسھ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(

١٢٩٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٩٫٠٠٠٫٠٠٠)جنیھ للسھم١ة اسمیھـبقیمسھم١٢٩٫٠٠٠٫٠٠٠(رأس المال المصدر

)١٠٧٫١٠٠()١٠٧٫١٠٠()جنیھ للسھم١سھم بقیمة اسمیة ١٠٧٫١٠٠(اعدام أسھم خزینة 

١٢٨٫٨٩٢٫٩٠٠١٢٨٫٨٩٢٫٩٠٠المدفوعمصدر والرأس المال 

تم تجزئة أسھم رأسمال الشركة بتعدیل القیمة االسمیة ٢٠٠٧ینایر٢٨بناء على قرار الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة فى -

.جنیھ مصرى١٠٠جنیھ مصرى بدالً من  ٥للسھم لتصبح 

تم تجزئة أسھم رأسمال الشركة بتعدیل القیمة االسمیة ٢٠٠٧مایو ٢٠فى بناء على قرار الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة -

.جنیھ مصرى ٥جنیھ مصرى بدالً من ١للسھم لتصبح 

تم زیادة رأس المال المرخص بھ لیصبح ٢٠٠٧مارس  ٥بناء على قرار الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة فى -

تحدید زیادة رأس المال المصدر، وقد تم زیادة رأس المال المصدر جنیھ مصرى وتفویض مجلس اإلدارة فى٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

:على النحو التالى 

جنیھ مصرى وتم التأشیر فى ٩٥٫٨٣٧٫٠٠٠جنیھ مصرى لیصبح ٨٥٫٨٣٧٫٠٠٠زیادة رأس المال المصدر بمبلغ *

.٢٠٠٧مایو ٢٧السجل التجارى للشركة بتاریخ 

عن طریق )جنیھ مصرى١القیمة االسمیة للسھم (جنیھ مصرى ٣٣٫١٦٣٫٠٠٠المصدر بمبلغ تم زیادة رأس المال *

جنیھ ٣٣٫١٦٣٫٠٠٠منھا جنیھ مصرى١٫٢٠٨٫٨٥٤٫٦٤٠بلغت قیمتھا )نقدیة وغیر نقدیة(اكتتابات عامة وخاصة 

لیصبح رأس المال المصدر والمسدد ، جنیھ مصرى عالوة إصدار١٫١٧٥٫٦٩١٫٦٤٠مصرى قیمة اسمیة ومبلغ 

وتم التأشیر فى ٢٠٠٧یولیو٩وقد تم تخصیص أسھم زیادة رأس مال الشركة بتاریخ جنیھ مصرى ١٢٩٫٠٠٠٫٠٠٠

:، وفیما یلى تفاصیل كل من االكتتاب العام والطرح الخاص ٢٠٠٧یولیو ١٠السجل التجارى للشركة بتاریخ 

اكتتاب عام-أ 

ملیون ٧٫٥، وبلغ عدد األسھم ٢٠٠٧یولیو ٢عمل وأغلق فى نھایة یوم٢٠٠٧سبتمبر٢٢تم فتح باب االكتتاب بتاریخ 

سھم بإجمالى مبلغ ٢٩٫٧٠٣٫٥٣٣جنیھ مصرى وتم تلقى االكتتاب فى عدد ٢٧٧٫٥٠٠٫٠٠٠سھم بإجمالى مبلغ 

فقط ملیار وتسعة وتسعون ملیون وثالثون ألف وسبعمائة واحد وعشرون جنیھاً (جنیھ مصرى ١٫٠٩٩٫٠٣٠٫٧٢١

مرة من عدد األسھم المعروضة لالكتتاب، وقد تم التخصیص ٣٫٩٦التغطیة ما یقرب من ، وبلغت نسبة)مصریاً الغیر

سھم والتخصیص الثانى على أساس نسبة باقى عـدد األسھم المكتتب فیھا من قبل ١٥٠األول على منح كل مكتتب عـدد 

سھم التى تـم تخصیصھا من خالل إلى إجمالى األسھم المكتتب فیھا بعـد خصم إجمالى األ)سھم١٥٠بعد خصم (المكتتب 

%.٢٠٫٣٣التخصیص األول وذلك مـع مراعاة جبر الكسور لصالح صغارى المساھمین، وبلغت نسبة التخصیص الثانى 

طرح خاص-ب

)ستة عشر ملیون وسبعمائة واثنى عشر آلف وثالثمائة وست وخمسون سھم(سھم ١٦٫٧١٢٫٣٥٧تم االكتتاب فى عدد 

واثنانفقط ستمائة وثمانیة عشر ملیون وثالثمائة وسبع وخمسون ألف ومائة (جنیھ مصرى ٦١٨٫٣٥٧٫١٧٢قیمة  إجمالىب

).سبعة وثالثون جنیھاً مصریاً للسھم(جنیھ مصرى للسھم ٣٧وبسعر اكتتاب بلغ )وسبعون جنیھاً مصریاً الغیر



)شركة مساھمة مصریة(شركة جـى بـى أوتـو 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى -اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المستقلة الدوریة 

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات بالجنیھ المصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٢٠-

  )تابع( رأس المال المدفوع-١٢

")سیتى"عات النقل الشخصى مساھمى شركة القاھرة لصنا(طرح خاص -ج

بإجمالى قیمة )خمسة مالیین وستمائة وخمسة وسبعون الف وستمائة وثالثة سھم(سھم ٥٫٦٧٥٫٦٠٣تم االكتتاب فى عدد 

مائتان وتسعة ملیون وتسعمائة وسبعة وتسعون الف وأربعمائة وثمانیة وستون جنیھاً (جنیھ مصرى ٢٠٩٫٩٩٧٫٤٦٨

).سبعة وثالثون جنیھاً مصریاً للسھم(جنیھ مصرى للسھم ٣٧وبسعر اكتتاب )مصریاً الغیر

Almoraشركة (طرح خاص -د  Resources(

قیمة  إجمالىب) ثالثة مالیین ومئتان وخمسة وسبعون الف وأربعون سھم(سھم ٣٫٢٧٥٫٠٤٠تم االكتتاب فى عدد 

جنیھ مصرى للسھم ٣١٫٤٥تاب وبسعر اكت)مائة وثالثة مالیین جنیھ مصرى الغیر(جنیھ مصرى ١٠٣٫٠٠٠٫٠٠٠

).واحد وثالثون جنیھ مصرى وخمسة وأربعون قرش للسھم(

مدفوعات تحت حساب زیادة رأس المال-١٣

٢٠٠٩�ΔϛέѧηϠϟ�ϪѧΗΎϣΩΧ�ϰѧϠϋ�Γ́ѧϓΎϛϣ�ΏΩѧΗϧϣϟ�ΓέΩϹ�αمارس ٣٠طبقاً لقرار الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة فى  ѧϠΟϣ�ϭο ϋ�ϧϣ�ϡΗ

٢٫٢٥٧٫٥٠٠�ΓΩѧϣϟ�ΎѧϬϳϓ�ϑن عدد خالل العامین الماضیی έѧλ Ηϟ�έѧυΣ�ϊ ѧϣ�Δϛέѧηϟ�ϝΎϣ�α έ�ϡ˰Ϭγ�ϥϣ�ϡϬγ˼�Ϫѧϟ�ϕѧΣϳ�ϥ�ϰѧϠϋ�Εϭϧѧγ

�ϝΎѧϣϟ�α.خالل فترة الحظر الحصول على التوزیعات وحق التصویت عن ھذه األسھم έ�ΓΩΎѧϳί �ΏΎѧγΣ�ΕѧΣΗ�ΕΎϋϭϓΩѧϣϟ�Ωϳѧλ έ�ϝΛϣΗϳϭ

للحصول على موافقة ھیئة سوق المال على ھذا اإلجراءاتركة وجارى اتخاذ أعاله فى القیمة االسمیة لتلك األسھم والمسددة بواسطة الش

.اإلصدار

احتیاطى قانونى  - ١٤

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

٦٦٫٦٦٦٫٥٩٨٦٦٫٦٦٦٫٥٩٨ینایر١الرصید فى 

٦٦٫٦٦٦٫٥٩٨٦٦٫٦٦٦٫٥٩٨سبتمبر٣٠الرصید فى 

�ϲρΎѧϳΗΣϻ�ΏΎѧγΣϟ�ϡΎѧόϟ�ΡΎѧΑέ�ϰϓΎѧλ% ١٩٨١�ΔΑѧγϧ�ΏϳϧΟΗ�ϡΗϳ�ΔϛέηϠϟ�ϲγΎγϷ�ϡΎυϧϟϭ٥ة لسن ١٥٩طبقا لقانون الشركات رقم  �ϥѧϣ

ویجوز بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وقف تجنیب جزء من األرباح لحساب االحتیاطي القانوني إذا ما بلغ االحتیاطي القانوني .القانوني

.قابل للتوزیع على المساھمیناالحتیاطي القانوني غیر.من رأس المال المصدر%٥٠

بناًء على ١٩٨١لسنة  ١٥٩تم ترحیل عالوة اإلصدار إلى كل من االحتیاطى القانونى واالحتیاطى الخـاص طبقـاً لمتطلبات القانون رقم 

.٢٠٠٨مارس ٢٩اعتماد الجمعیة العامة العادیة فى 



)شركة مساھمة مصریة(شركة جـى بـى أوتـو 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى -اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المستقلة الدوریة 

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات بالجنیھ المصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٢١-

  )تابع(احتیاطى قانونى -١٤

عالوة إصدار األسھم-أ 

:عالوة إصدار االسھم فى الفرق بین المبلغ المدفوع ورأس المال المصدر كالتالى تتمثل

عدد االسھمالمبلغ المدفوع

القیمة 

االسمیة

رأس المال 

عالوة إصدار األسھمالمصدر

٧٫٥٠٠٫٠٠٠٢٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠جنیھ٢٧٧٫٥٠٠٫٠٠٠٧٫٥٠٠٫٠٠٠١اكتتاب عام

١٦٫٧١٢٫٣٥٧٦٠١٫٦٤٤٫٨١٥جنیھ٦١٨٫٣٥٧٫١٧٢١٦٫٧١٢٫٣٥٧١طرح خاص

مساھمى (طرح خاص 

شركة القاھرة لصناعات 

"النقل الشخصى ٥٫٦٧٥٫٦٠٣٢٠٤٫٣٢١٫٨٦٥جنیھ٢٠٩٫٩٩٧٫٤٦٨٥٫٦٧٥٫٦٠٣١"سیتى)

شركة(طرح خاص 

Almora Resources٣٫٢٧٥٫٠٤٠٩٩٫٧٢٤٫٩٦٠جنیھ١٠٣٫٠٠٠٫٠٠٠٣٫٢٧٥٫٠٤٠١

٣٣٫١٦٣٫٠٠٠١٫١٧٥٫٦٩١٫٦٤٠-١٫٢٠٨٫٨٥٤٫٦٤٠٣٣٫١٦٣٫٠٠٠  جمالىاإل

مصروفات إصدار األسھم-ب

�ΎѧϬΗϣϳϗ�ώϟΎΑϟ�ϡϬγϷ�έΩλ ·�ΕΎϓϭέλ ϣ�ϝΛϣΗΗ˼ ˾ ̄ ́ ̀ ̀ ̄ ˽ ˺ ˼�ϯ έѧλ ϣ�ϪѧϳϧΟϰѧϓ�Δϛέѧηϟ�ϝΎѧϣ�α έ�ΓΩΎѧϳί �ϡϬѧγ�Ρέѧρ�ΕΎϓϭέѧλ ϣ�Δѧϣϳϗ

.ىمصروفات التسجیل والترویج والمصروفات القانونیة والمھنیة األخروالتى تمثل)طرح عام وخاص(

احتیاطیات أخرى  - ١٥

.١٩٨١لسنة  ١٥٩طلبات القانون رقم طبقاً لمتاإلصدارمن عالوة تحویلھفى ما تم تتمثل االحتیاطیات األخرى

احتیاطى خاص

القیمة العادلة ألسھم 

حوافز العضو المنتدب

بیع أسھم /إعدام 

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠الخزینة

١٫٠٩٢٫٦٥٧٫٩١٢١٫٠٩٢٫٦٥٧٫٩١٢)٥٫١٠٤٫٥٧٣(١٫٠٧٥٫٤١٤٫٢٢٧٢٢٫٣٤٨٫٢٥٨

القیمة العادلة ألسھم حوافز العضو المنتدب  - ١٦

�ΦϳέΎѧΗΑ�ΓΩѧϘόϧϣϟ�ΔѧϳΩΎόϟ�έѧϳϏ�ΔϣΎόϟ�ΔϳόϣΟϟ�Εέέϗ˼ ˹�α έΎѧϣ˻ ˹ ˹ ̂�ΩΩѧϋ�ΏΩѧΗϧϣϟ�ΓέΩϹ�α ѧϠΟϣ�ϭѧο ϋ�ϧѧϣ˻ ̄ ˻ ˾ ̀ ̄ ˾ ˹ ˹�ϥѧϣ�ϡϬѧγ

�ΓΩѧϣ�Δϛέѧηϟ�ΔѧϣΩΧ�ϰϓ�ΏΩΗϧϣϟ�ϭο.تھ للشركةأسھم رأس مال الشركة مجاناً كمكافأة على خدما όϟ�ϰο ϣϳ�ϥ�ϰϠϋ˼�ΦϳέΎѧΗ�ϥѧϣ�Εϭϧѧγ

.إبرام عقد تخصیص األسھم لصالحة وفى نھایة ھذه المدة تنتقل ملكیة األسھم إلیھ



)شركة مساھمة مصریة(شركة جـى بـى أوتـو 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى -اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المستقلة الدوریة 

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات بالجنیھ المصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٢٢-

  )تابع(القیمة العادلة ألسھم حوافز العضو المنتدب -١٦

:دلة لألسھم كما یلى ھذا وقد تم تحدید قیمة تلك الخدمات عن طریق القیمة العا

القیمـةبیـان

سھم٢٫٢٥٧٫٥٠٠عدد االسھم

جنیھ مصرى٢٠٠٩١٠٫٩٠مارس ٣٠القیمة العادلة للسھم فى ×

جنیھ مصرى٢٤٫٦٠٦٫٧٥٠

سنوات٢٠٠٩٣تبدأ من فترة الحظر

ھ مصرىجنی٢٠١٣٢٤٫٦٠٦٫٧٥٠سبتمبر٣٠حتى  من تاریخ المنحنصیب الفترات

جنیھ مصرى)٢٤٫٦٠٦٫٧٥٠(تحمیلھ على قائمة الدخل فى سنوات سابقةسبقما 

-ما تم تحمیلھ خالل الفترة

نصیب السھم األساسى من الربح-١٧

األساسى-١

�Δѧλ Σ�ϡѧλ Χ�ϥϭΩѧΑ�ΓέѧΗϔϟ�ѧΑέ�ϰϓΎѧλ �α Ύγ�ϰϠϋ�Αέϟ�ϰϓΎλ �ΩϳΩΣΗ�ϡΗ�ΩϘϓ�ˬΡέΗϘϣ�ϊ ϳί ϭΗ�ΏΎγΣ�ΩΟϭϳ�ϻ�Ϫϧ�Ι ϳΣ�ΕѧϓΎϛϣϭ�ϥϳϠϣΎѧόϟ

.أعضاء مجلس االدارة فى توزیعات األرباح

على المتوسط المرجح لألسھم العادیة )كما ھو موضح بالفقرة السابقة(یحتسب نصیب السھم األساسى فى الربح بقسمة صافى ربح الفترة 

.المصدرة خالل الفترة

٢٠١٢سبتمبر ٢٠١٣٣٠سبتمبر ٣٠

١٥٫٧٢٦٫٣٦٢١٤٫٤٠٥٫٦٩٥صافى ربح الفترة

١٢٨٫٨٩٢٫٩٠٠١٢٨٫٨١٢٫٦٧٧متوسط عدد األسھم المصدرة

٠٫١٢٠٫١١نصیب السھم األساسي فى الربح

المخفض-٢

�ΔѧϠϣΗΣϣϟ�ΔѧϳΩΎόϟ�ϡϬγϷ�ϝϛ�ϥϋ�ΔΟΗΎϧϟ�έΎΛϵΎΑ�ΔϳΩΎόϟ�ϡϬγϷ�ΩΩόϟ�Οέϣϟ�ργϭΗϣϟ�ϝϳΩόΗΑ�ΡΎΑέϷ�ϰϓ�ϡϬγϠϟ�ν ϔΧϣϟ�Ώϳλ ϧϟ�ΏγΗΣϳ

.مسببة لھذا االنخفاضال

٢٠١٢سبتمبر ٢٠١٣٣٠سبتمبر ٣٠

١٥٫٧٢٦٫٣٦٢١٤٫٤٠٥٫٦٩٥صافى ربح الفترة

١٢٨٫٨٩٢٫٩٠٠١٢٨٫٨١٢٫٦٧٧المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة

:تم تعدیلھ 

٢٫٢٥٧٫٥٠٠٢٫٢٥٧٫٥٠٠أسھم حوافز العضو المنتدب

١٣١٫١٥٠٫٤٠٠١٣١٫٠٧٠٫١٧٧األسھم العادیةالمتوسط المرجح لعدد

٠٫١٢٠٫١١نصیب السھم المخفض فى األرباح



)شركة مساھمة مصریة(شركة جـى بـى أوتـو 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى -اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المستقلة الدوریة 

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات بالجنیھ المصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٢٣-

قائمة الدخل حسب طبیعة المصروف -١٨

٢٠١٢سبتمبر ٢٠١٣٣٠سبتمبر ٣٠

٤٤٫٢٣٣٫٠٨٢٧٩٫٨٦١٫١٣٦توزیع المصروفات على الشركات التابعة

٥٫٦٢٧٫٠٠٣١٩٫٤٥٤٫٩٧٤فوائد دائنة

١٠٫٠٩٩٫٣٦٢١٤٫٤٠٥٫٦٩٥توزیعات أرباح

٢٨٫٢٩٦٫١٠٣٣٫٣٨٧٫٥٠٨صافى أرباح فروق أعادة تقییم عمالت أجنبیة

)٧٧٫٨٢٣٫٢١١()٤٩٫٥٧٥٫٩١١(فوائد سندات مدینة

)١٩٫٠٢٠٫٧٢٠()١٨٫٤٧٢٫١٣٩(مرتبات وأجور ومزایا عاملین

)٢٫٠٨٩٫٠٩٩()٢٫٨٣٩٫٠٦٢(فوائد مدینة

)١٫٦٦٠٫٥٢٠()٥١٠٫٢٠٨(استشارات

)١٫٣٦٤٫٠٤٢(-القیمة العادلة ألسھم حوافز العضو المنتدب

)٥٠٢٫٧٠٨(-تجھیزات إداریة

)١٣٨٫٥٤٦()٥٤٫٤٧٩(حاسب آلى

)٤٥٫٨٣٢()٥٤٫٥٨٧(مصروفات أخرى

)٤٢٫٦١٧()١٫٠٥١(انتقاالت

)١٣٫٠٤٣(-اتصاالت

)٢٫٩٨٢()٨٣٤٫١٤٢(ومیةرسوم حك

)٢٦٠(-إكرامیات

)٣٨(-مصروف سیارات

  -       )٥٦٦(    مصروفات بنكیة

-)٣٩٣(تأمین

-)١٨٦٫٦٥٠(عالقات عامة

١٥٫٧٢٦٫٣٦٢١٤٫٤٠٥٫٦٩٥صافى ربح الفترة

الموقف الضریبى-١٩

:یةالضریبة على أرباح األشخاص االعتیاد–أوال 

.والئحتھ التنفیذیة٢٠٠٥لسنة  ٩١ألحكام قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم الشركة خاضعة-

.تقوم الشركة بتقدیم االقرارات الضریبیة فى مواعیدھا القانونیة-

:ضریبة كسب العمل–ثانیا 

.یتم خصم الضریبة شھریا ویتم توریدھا لمصلحة الضرائب

:مبیعاتضریبة ال –ثالثا 

.وتم السداد٢٠٠٧تم فحص الشركة حتى عام -

.٢٠١٢وحتى٢٠٠٨من ائب بالنسبة للسنوات لم یتم الفحص من قبل مصلحة الضر-




