
جى بى أوتو وشركاتھا التابعةركة ش
ركة مساھمة مصریةش

تقریر الفحص المحدود
أشھر المنتھیةالتسعةفترة الدوریة عن والقوائم المالیة المجمعة 
٢٠١٣سبتمبر٣٠فى 



)شركة مساھمة مصریة(شركة جى بى أوتو وشركاتھا التابعة 

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

صفحةالفھرس

١الفحص المحدودتقریر 

٢المیزانیة المجمعة

٣المجمعةقائمة الدخل

  ٥ – ٤  الملكیة المجمعةفي حقوق ات قائمة التغیر

  ٦  المجمعةقائمة التدفقات النقدیة

  ٤٦ -  ٧المجمعةاإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة







)شركة مساھمة مصریة(شركة جى بى أوتو وشركاتھا التابعة 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –قائمة الدخل المجمعة 

-٣-

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فى الثالثةسبتمبر٣٠التسعة أشھر المنتھیة فى 

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢إیضاح)جنیھ مصريباأللف ع المبالغ جمی(

٦٫٣٠٧٫٨٥٧٥٫٩٣٥٫٩٢٣٢٫٠٥٨٫١٨٨٢٫٠٤٥٫٦٨٥المبیعات

)١٫٧٧٥٫٠٥١()١٫٨١٣٫٢٥٨()٥٫٢١٩٫٢٦٢()٥٫٤٨٥٫٠٥٢(تكلفة المبیعات

٨٢٢٫٨٠٥٧١٦٫٦٦١٢٤٤٫٩٣٠٢٧٠٫٦٣٤مجمل الربح

)٥٢٫٨٧٧()٥٥٫٣٧٣()١١٠٫٥٠٣()١٩٠٫٧٥٠(والتسویقمصروفات البیع

)٦٥٫٦٨٥()٨٠٫٦٥٧()٢١٣٫٩٣٤()٢٣٠٫٧٧٥(مصروفات إداریة

)٥٫٩٤٢()٦٫٣٠٠()٩٤٩()١٣٫٣٩٩(٣٣مصروفات أخرى

--)١٫٣٦٤(-  ٣٤القیمة العادلة ألسھم حوافز العضو المنتدب

٢٢٫٩٧٧١٩٫٩٠٨٥٫٩٧٦٦٫١٠١أخرىإیرادات 

٤١٠٫٨٥٨٤٠٩٫٨١٩١٠٨٫٥٧٦١٥٢٫٢٣١النشاطأرباح 

)٥٩٫٨٩٣()٨٦٫٤٩١()٢١٢٫٠٦٧()٢٧٧٫٩١٠(  ٣٥  بالصافى – تكالیف التمویل

١٣٢٫٩٤٨١٩٧٫٧٥٢٢٢٫٠٨٥٩٢٫٣٣٨صافى الربح قبل الضرائب 

)٨٫٧٧٥()١٫٧٨٧()٢١٫٦٩٤()١٣٫٩٠٣(  ٣٦ضرائب الدخل

١١٩٫٠٤٥١٧٦٫٠٥٨٢٠٫٢٩٨٨٣٫٥٦٣صافى ربح الفترة

:یتم توزیعھ على النحو التالى 

٧٠٫٩٠٨١٤١٫٨٩٦٧٫٤٧٣٦٥٫٣٦٧حقوق المساھمین بالشركة

٢٩٤٨٫١٣٧٣٤٫١٦٢١٢٫٨٢٥١٨٫١٩٦حقوق األقلیة

١١٩٫٠٤٥١٧٦٫٠٥٨٢٠٫٢٩٨٨٣٫٥٦٣

٣٧٠٫٥٥١٫١٠٠٫٠٦٠٫٥٠السھم االساسى من األرباحنصیب

٣٧٠٫٥٤١٫٠٨٠٫٠٦٠٫٥٠نصیب السھم المخفض من األرباح

الدوریةالمجمعةمثل جزء متمم للقوائم المالیةت ٤٦إلى صفحة ٧اإلیضاحات المرفقة من صفحة 



)شركة مساھمة مصریة(شركة جى بى أوتو وشركاتھا التابعة 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –ت فى حقوق الملكیة المجمعة قائمة التغیرا

- ٤  -

:٢٠١٣سبتمبر٣٠التسعة أشھر المنتھیة فى

الملكیةحقوق

رأس المال)جنیھ مصريباأللف جمیع المبالغ (

مدفوعات تحت 

حساب زیادة 

رأس المال

أسھم الشركة 

فى حیازة 

المجموعة

احتیاطى 

قانونى

احتیاطیات

أخرى

األرباح 

المرحلة

حقوق إجمالى 

حقوق األقلیةالمساھمین

إجمالى حقوق 

الملكیة

٢٢٥٫٤٦٩١٫٠٥٢٫٠٩٣٧٠٠٫٨٢١٢٫١٠٦٫٢٥٩٤٢٤٫٤٥٣٢٫٥٣٠٫٧١٢)٣٫٢٧٥(٢٠١٣١٢٨٫٨٩٣٢٫٢٥٨ینایر ١الرصید فى 

٧٠٫٩٠٨٧٠٫٩٠٨٤٨٫١٣٧١١٩٫٠٤٥-----الفترةصافى ربح 

)٢٢٩٫٠٥٧()٣٥٫٧٣٢()١٩٣٫٣٢٥()١٩٣٫٣٢٥(-----توزیعات أرباح

٣٥٫٩٣١١٧٫٠٨١٥٣٫٠١٢-٣٥٫٩٣١----فروق ترجمة عمالت أجنبیة

---)٢٨٫٣٢٣(-٢٨٫٣٢٣---محول لالحتیاطى القانونى

٢٥٣٫٧٩٢١٫٠٨٨٫٠٢٤٥٥٠٫٠٨١٢٫٠١٩٫٧٧٣٤٥٣٫٩٣٩٢٫٤٧٣٫٧١٢)٣٫٢٧٥(٢٠١٣١٢٨٫٨٩٣٢٫٢٥٨سبتمبر ٣٠الرصید في 

الدوریةالمجمعةمثل جزء متمم للقوائم المالیةت ٤٦إلى صفحة ٧من صفحة اإلیضاحات المرفقة



)شركة مساھمة مصریة(شركة جى بى أوتو وشركاتھا التابعة 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –ت فى حقوق الملكیة المجمعة قائمة التغیرا

- ٥  -

:٢٠١٢سبتمبر ٣٠التسعة أشھر المنتھیة فى

حقوق الملكیة

رأس المال)جنیھ مصريباأللف جمیع المبالغ (

مدفوعات تحت 

حساب زیادة 

رأس المال

أسھم الشركة 

فى حیازة 

أسھم خزینةالمجموعة

احتیاطى 

قانونى

احتیاطیات

أخرى

األرباح 

المرحلة

إجمالى حقوق 

حقوق األقلیةالمساھمین

إجمالى حقوق 

الملكیة

٢١٤٫١٥٨١٫٠٣٦٫٣٠٦٦١٤٫٩٩٥١٫٩٨٣٫٩٨٠٣٤٣٫٩٤٢٢٫٣٢٧٫٩٢٢)٩٫٤٦٢()٣٫٢٧٥(٢٠١٢١٢٩٫٠٠٠٢٫٢٥٨ینایر ١الرصید فى 

١٤١٫٨٩٦١٤١٫٨٩٦٣٤٫١٦٢١٧٦٫٠٥٨------الفترةصافى ربح 

)١٨٥٫٣٣٨()٢٠٫٤٨١()١٦٤٫٨٥٧()١٦٤٫٨٥٧(------توزیعات أرباح

٢٫٣٣٠٥٫٥٦٠٧٫٨٩٠-٢٫٣٣٠-----فروق ترجمة عمالت أجنبیة

٤٫٢٥١-٤٫٢٥١-)٥٫١٠٤(-٩٫٤٦٢--)١٠٧(أسھم خزینة

١٫٣٦٤-١٫٣٦٤-١٫٣٦٤-----احتیاطیات أخرى

---)١٣٫٠٩٤(-١٣٫٠٩٤----محول لالحتیاطى القانونى

حصة األقلیة فى رأس مال 

١٤٫٩٠٢١٤٫٩٠٢--------الشركات التابعة

٢٢٧٫٢٥٢١٫٠٣٤٫٨٩٦٥٧٨٫٩٤٠١٫٩٦٨٫٩٦٤٣٧٨٫٠٨٥٢٫٣٤٧٫٠٤٩-)٣٫٢٧٥(٢٠١٢١٢٨٫٨٩٣٢٫٢٥٨سبتمبر٣٠الرصید في 

الدوریةالمجمعةمثل جزء متمم للقوائم المالیةت ٤٦إلى صفحة ٧اإلیضاحات المرفقة من صفحة 



)شركة مساھمة مصریة(شركة جى بى أوتو وشركاتھا التابعة 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –قائمة التدفقات النقدیة المجمعة 

- ٦  -  

٢٠١٢سبتمبر ٢٠١٣٣٠سبتمبر ٣٠إیضاح)ريجنیھ مصباأللف جمیع المبالغ (

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
١٣٢٫٩٤٨١٩٧٫٧٥٢فترة قبل الضرائب صافى ربح ال

:تعدیالت
٢٧٣٫٧٤١٢٢٠٫٣٤٤فوائد مدینة

١٠٨٫٧٦٩٨٩٫٢٦٦االھالكات واالستھالكات
١٫٤٩٩١٫٩٢٩دار سنداتاستھالك تكلفة اص

١٫٣٦٤-القیمة العادلة ألسھم حوافز العضو المنتدب
١٣٫٣٩٩٩٤٩بالصافى–مخصصات 

)٣٤٫٩٨٨()١٦٫٥٦١(فوائد دائنة
)١٣٫٢٣٠()٩٫٠٠٥(فوائد قروض مرسملة

)٤٫٢٨٣()٥٫٣٥٣(استھالك أرباح عملیات إعادة استئجار
)٥٠٠(-ت عقد تسویق مؤجلةاستھالك إیرادا

)٣٢٩(-أرباح بیع استثمارات عقاریة
)١٤٩(٤٫٥٨٤وأصول بغرض البیعخسائر بیع أصول ثابتة)أرباح(

٥٠٤٫٠٢١٤٥٨٫١٢٥صافى الربح قبل التغیر فى راس المال العامل

التغیرات فى رأس المال العامل
٢١٤٫٢٢٩)٣٨٠٫٣١٢(مخزون

)١٥٣٫٨٩٢()١٠٧٫٧٠١(عمالء وأوراق قبض
)٢٣٫٥٥٠(١٨٩٫٤٨٣مدینون وأرصدة مدینة أخرى

)٢٫٤٤٣(٣٫٣١٣مستحق من أطراف ذات عالقة
٨٫٣٢٨)١٦٫٣٦٠(مستحق ألطراف ذات عالقة

٢٤٣٫٣٢٠٢٣١٫٦٦٥دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى
٤٣٥٫٧٦٤٧٣٢٫٤٦٢یةنشطة التشغیلاأللناتجة من التدفقات النقدیة ا

)٦٫٢٠٠()٣٫٩٥٥(استخدام مخصصات
)٢١٫٩٥٤()٧٫٩٦٧(ضرائب دخل مسددة خالل الفترة

)٢٢٠٫٣٤٤()٢٧٣٫٧٤١(فوائد مدفوعة
١٥٠٫١٠١٤٨٣٫٩٦٤صافى التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التشغیلیة

النقدیة من األنشطة االستثماریةالتدفقات 
)٢٠٣٫٢٣٦()٥٣٦٫٥٧٩(شراء أصول ثابتة

)١٢٢٫١٠٤()٦٤٫٦٩٥(المدفوع فى مشروعات تحت التنفیذ
)١٨()١٫٩٨٦(شراء أصول غیر ملموسة

١٦٫٥٦١٣٤٫٩٨٨فوائد محصلة
-٦١٨المحصل من أصول بغرض البیع

٦١٧٩٫٦٣٦ثابتةالمحصل من بیع أصول
٣٫٠٠٠-المحصل من بیع استثمارات عقاریة

٢٫٨٠١-أذون خزانة
-)١٧١٫٢٥٧(مدفوعات تحت حساب االستثمارات

)٢٧٤٫٩٣٣()٧٥٦٫٧٢١(األنشطة االستثماریةالمستخدمة فىصافى التدفقات النقدیة 

لتمویلیةالتدفقات النقدیة من األنشطة ا
٩٣٥٫٠١١٣٥٢٫٩١٥القروض والسلفیات

١٤٫٩٠٢-المدفوع من االقلیة لزیادة رأس مال الشركات التابعة
٤٫٢٥١-المحصل من بیع أسھم خزینة

)٢٣٠٫٧٦٩()٢٣٠٫٧٦٨(التزامات سندات دائنة مدفوعة
)١٧٦٫٥٣١()٢٣٥٫٧١٧(توزیعات أرباح مدفوعة

)٤٫٧٩١()٣٩٫٩٧٠(وراق الدفع طویلة األجلأ
)٤٠٫٠٢٣(٤٢٨٫٥٥٦األنشطة التمویلیة)المستخدمة فى(منالناتجة صافى التدفقات النقدیة

/النقص(صافى ١٦٩٫٠٠٨)١٧٨٫٠٦٤(الزیادة في النقدیة وما في حكمھا)
١٫٢٦٢٫٧٥٦١٫١٥٨٫٧٥٩الفترةالنقدیة وما في حكمھا أول 

٤٧٫٤١٨٨٫٤٢٠أثر التغیرات فى أسعار الصرف على النقدیة وما فى حكمھا
١٨١٫١٣٢٫١١٠١٫٣٣٦٫١٨٧فترةالنقدیة وما في حكمھا أخر ال

الدوریةالمجمعةمثل جزء متمم للقوائم المالیةت ٤٦إلى صفحة ٧اإلیضاحات المرفقة من صفحة 



)شركة مساھمة مصریة(وتو وشركاتھا التابعة شركة جى بى أ

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٧-

مقدمـة-١

�Εѧγγ΄Ηϭ�ϰѧѧΑ�ϰѧѧΟ�Δϛέѧѧη�ϭ˰ѧѧΗ"Δϳέѧѧλ ϣ�ΔϣϫΎѧѧγϣ�Δϛέѧѧη"�ϰѧѧϓ˺ ˾�ϭѧѧϳϟϭϳ˺ ̂ ̂ ̂�έϳΌѧѧΗϟϭ�ΓέΎѧѧΟΗϠϟ�ϝΎѧѧΗϳΑΎϛ�ϰѧѧΑ�ϰѧѧΟ�ϡѧѧγ�ΕѧѧΣΗ

.القاھرة٣٤٢٢، وتم تسجیلھا بالسجل التجارى تحت رقم ١٩٨١لسنة  ١٥٩القانون ألحكامطبقا التمویلى

�ϰѧΟ�Αѧλاسمقة على تغییر تمت المواف٢٠٠٧أبریل ٢٦بناًء على قرار الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة بتاریخ  ϳϟ�Δϛέηϟ

.٢٠٠٧مایو ٢٣الشركة بتاریخ أسمبى أوتو، وقد تم التأشیر فى السجل التجارى لتعدیل 

�ΔϳϋΎϧѧѧλ ϟ�ΔѧѧϘρϧϣϟ�ϰѧѧϓ�ϰѧѧγϳέϟ�Δϛέѧѧηϟ�έѧѧϘϣ�ϊ ѧѧϘϳϭѧѧΑ ٢٨رواش ك�έѧѧλ ϣ�ϕѧѧϳέρΔϳέΩϧϛѧѧγ�έѧѧλ ϣ�ΔѧѧϳέϭϬϣΟ��ˬϯ ϭέΣѧѧλ ϟ

.العربیة

�ΓέΎΟΗ�ΎѧϣΑ�ϝϘϧϟ�ϝΎγϭ�ϊفى  )"المجموعة"علیھم مجتمعین فیما بعد یطلق (وشركاتھا التابعة تقوم الشركة ϳϣΟ�ϕϳϭγΗϭ�ϊ ϳί ϭΗϭ

الزراعیة واألوناش والجراراتوالمینى باص والمیكروباص واألتوبیساتفى ذلك النقل الثقیل والنصف نقل وسیارات الركوب 

�ΓΩѧϳΩΟϟ�ΓΩέϭΗѧγϣϟϭ�˱ΎѧϳϠΣϣ�Δόϧѧλكالھاأشوتحریك التربة والموتورات بمختلف إنھاءالمیكانیكیة ومعدات واآلالت ϣϟ�ΎϬϋϭϧϭ

وسائل النقل والمعدات بجمیع إطاراتوالمستعملة واالتجار فى قطع غیارھا ولوازمھا المصنعة محلیاً والمستوردة واالتجار فى 

ѧο.المصنعة محلیا والمستوردةأنواعھا Αϟϭ�ΕΎѧΟΗϧϣϟ�ϊ ѧϳΑϭ�ΔѧϳέΎΟΗϟ�ΕϻΎϛϭϟϭ�έϳΩλ Ηϟϭ�ΩέϳΗγϻϭ�ΔѧϳϠΣϣϟϭ�ΓΩέϭΗѧγϣϟ�ϊ Ύ

.والنقل الجماعى للركاب ونقل البضائعالتأجیر التمویلىوأباألجلبالنقد أو 

%.٧٠٫٥٦م مجتمعینوقد بلغت مساھمتھوعائلتھرؤوف غبور/دھمالشركةفى  المساھمین الرئیسیینإن 

.٢٠١٣نوفمبر ١٣العضو المنتدب بتاریخ رئیس مجلس اإلدارة ولإلصدار من قبل المجمعة تم اعتماد القوائم المالیة 

السیاسات المحاسبیة-٢

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

المجمعةأسس إعداد القوائم المالیة-أ

والتى تم تطبیقھا بثبات على ذات العالقةطبقاً لمعاییر المحاسبة المصریة والقوانین المجمعةأعدت القوائم المالیة

على أساس التكلفة التاریخیة والتى یتم المجمعة المالیة أعدت القوائم.مدار السنة المالیة إال إذا ذكر خالف ذلك

.التقییم بالنسبة لألصول وااللتزامات المالیة لتظھر بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائرإعادةتعدیلھا ب

محاسبیة ھامة، كما طبقاً لمعاییر المحاسبة المصریة یتطلب استخدام تقدیرات المجمعة إعداد القوائم المالیة إن 

أھم ) ٤( إیضاحیبین .اإلدارة استخدام تقدیراتھم الحكمیة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعةیتطلب من 

.عند إعداد القوائم المالیة للمجموعةألحكام الشخصیة المطبقةاوالتقدیرات المحاسبیة المستخدمة 

 محاسبة معیارھناكیكون ال عندماالمالیةللتقاریرالدولیةالمعاییرإلىالرجوعالمصریةالمحاسبةمعاییرتتطلب

.معینةومعامالتأرصدة معالجة كیفیةتوضحقانونیةمتطلباتأومصرى

التجمیعأساس-ب

الشركات التابعة-١

والتى تمتلك المجموعة القدرة على )بما فیھا الشركات ألغراض خاصة(ركات التابعة ھى كل الشركات الش

من خالل تملكھا ألكثر من نصف حقوق والتى تكون عادةالسیاسات المالیة والتشغیلیة علىالسیطرة 

مدى عند تحدید تباراالعأو تحویلھا فى ممارستھاالتصویت، ویتم أخذ حقوق التصویت المحتملة التى یمكن 

.سیطرة المجموعة

یتم تجمیع الشركة التابعة بالكامل من تاریخ انتقال السیطرة إلى المجموعة وتستبعد من التجمیع من تاریخ فقد 

.السیطرة



)شركة مساھمة مصریة(وتو وشركاتھا التابعة شركة جى بى أ

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٨-

  )تابع( السیاسات المحاسبیة-٢

  )تابع( أساس التجمیع-ب

وعة للشركات التابعة، ویتم قیاس تكلفة االقتناء على یتم استخدام طریقة الشراء للمحاسبة عن اقتناء المجم

وأدوات حقوق الملكیة المصدرة وااللتزامات القائمة والمحتملة المقتناةأساس القیمة العادلة لكل من األصول 

.إلى جمیع التكالیف المرتبطة مباشرة بتكلفة االقتناء باإلضافةفى تاریخ االقتناء 

یتم تحدید القیاس األولى لھا األعمالاللتزامات المحتملة المتوقعة فى تاریخ تجمیع واالمقتناةاألصول المحددة 

.على أساس القیمة العادلة لھا فى تاریخ االقتناء

یتم االعتراف بالزیادة فى تكلفة االقتناء عن القیمة العادلة لنصیب المجموعة فى صافى األصول القابلة 

تكلفة االقتناء تقل عن القیمة العادلة لنصیب المجموعة فى صافى أصول للتحدید المقتناة كشھرة، وإذا كانت

.الشركة التابعة المقتناة فإنھ یتم االعتراف بھذا الفرق فوراً فى قائمة الدخل

ویتم استبعاد یتم استبعاد التعامالت واألرصدة واألرباح الغیر محققة على المعامالت بین شركات المجموعة، 

.مع اعتبارھا مؤشراً على اضمحالل قیمة األصول المحولة ققةالغیر محالخسائر 

السیاسات المحاسبیة المطبقة فى الشركات التابعة یتم تغییرھا عند الضرورة لضمان ثبات السیاسات 

.المحاسبیة المطبقة على مستوى المجموعة

عملیات البیع واالقتناء وحقوق األقلیة-٢

األقلیة على أنھا معامالت مع أطراف خارج المجموعة، االقتناء التى تتم معبعملیات البیع وتعترف المجموعة -

فى حالة شراء و.فى قائمة الدخلاألقلیةإلى حقوق الملكیةاألرباح أو الخسائر الناتجة عن بیع ویتم االعتراف ب

صیب الحصة المشتراه فى یتم االعتراف بالفرق بین القیمة المدفوعة والقیمة الدفتریة لن،من األقلیةحقوق ملكیة

.أصول الشركة التابعة كشھرة

فى الخسائر المرحلة لشركة تابعة عن حقوق ملكیتھم فى تلك الشركة یتم تحمیل تلك األقلیةإذا زاد نصیب حقوق -

فیما عدا تلك الخسائر التى یوجد على األقلیة إلزام على تحملھا وبشرط أن األغلبیةالزیادة ضمن حقوق ملكیة 

ن إمستقبالً فأرباحاوإذا حققت الشركة التابعة .لتغطیة الخسائرإضافیةلدیھم القدرة على عمل استثمارات تكون 

تغطیة الخسائر التى سبق وتحملتھا حقوق ھإلى المدى الذى یتم معاألغلبیةحقوق إضافتھا إلىھذه األرباح یتم 

.نیابة عن األقلیةاألغلبیة

الشركات الشقیقة-٣

سیطرة، وتتراوح ال یمتد إلى أن یكونعلیھا ولكن مؤثرنفوذركات الشقیقة ھى كل الشركات التى للمجموعة الش-

.من حق التصویت%٥٠إلى %٢٠نسبة المساھمة فى ھذه الشركات ما بین 

األولى لھایتم استخدام طریقة حقوق الملكیة للمحاسبة عن االستثمارات فى شركات شقیقة ویتم االعتراف -

  .التكلفةب

.تدرج الشھرة الناتجة عن المساھمة فى شركات شقیقة ضمن تكلفة االستثمار بعد خصم مجمع اضمحالل القیمة-

یتم االعتراف فى قائمة الدخل، واالقتناءحصة المجموعة فى أرباح وخسائر الشركات الشقیقة بعد یتم االعتراف ب-

مقابل تعدیل القیمة الدفتریة وذلك ،فى االحتیاطیاتاالقتناءد حصتھا فى حركة احتیاطیات الشركات الشقیقة بعب

.حصة المجموعة فى التغیرات فى حقوق الملكیة بعد تاریخ االقتناء إجمالىلالستثمار ب



)شركة مساھمة مصریة(وتو وشركاتھا التابعة شركة جى بى أ

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٩-

  )تابع( السیاسات المحاسبیة-٢

)تابع( الشركات الشقیقة-٣

بما فى ذلك آیة عن حصتھا فى الشركة الشقیقةحصة المجموعة فى خسائر شركة شقیقة تزیدعندما تساوى أو -

لى المدى إاإلضافیةیتوقف اعتراف المجموعة بنصیبھا فى الخسائر غیر مضمونة، أو قروضأرصدة مدینة

الذى تتكبده المجموعة نتیجة وجود التزام قانونى أو استداللى أو فى حالة قیام المجموعة بسداد مبالغ بالنیابة عن 

.الشركة الشقیقة

حصة المجموعة فى بما یعادلمحقق فى التعامالت بین المجموعة والشركات الشقیقة الالربح غیر إستبعادیتم -

محققة أیضاً إال إذا كانت المعاملة تعطى مؤشراً الضمحالل قیمة الیتم حذف الخسائر غیر .الشركات الشقیقة

عند الضرورة للتأكد من مالئمتھا یتم تعدیلھایقة الشقالمطبقة فى الشركاتالسیاسات المحاسبیة .األصل المحول

.المجموعة فىللسیاسات المطبقة 

ترجمة العمالت األجنبیة-ج

التعامل والعرضعملة   )١(

فى البیئة االقتصادیة التى األساسیةمن شركات المجموعة باستخدام العملة شركةیتم قیاس بنود القوائم المالیة لكل 

یتم عرض القوائم المالیة المجمعة بالجنیھ المصرى، والتى تمثل عملة التعامل و)عملة التعامل(تعمل بھا الشركة 

.للمجموعةوالعرض 

المعامالت واألرصدة)٢(

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

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

وترحل إلى حقوق .فى تاریخ المیزانیةتقییم األصول وااللتزامات ذات الطبیعة النقدیة بالعمالت األجنبیةإعادةعن 

نبیة مخصص كأداة تغطیة لتغطیة خطر تقییم بند ذا طبیعة نقدیة بالعملة األجإعادةالناتجة عن الفروق الملكیة 

.التدفقات النقدیة أو تغطیة خطر صافى استثمار

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

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

التغیرات یتم ترحیل فروق تقییم العمالت الناتجة عن التغیر فى التكلفة المستھلكة فى قائمة الدخل واالعتراف ب

.األخرى فى القیمة العادلة إلى حقوق الملكیة

ویتم أرباح وخسائر القیمة العادلة، كجزء من نقدیة الفروق ترجمة األصول وااللتزامات المالیة غیر یتم االعتراف ب

نقدیة مثل أدوات حقوق الملكیة المحتفظ بھا بالقیمة الفروق ترجمة األصول وااللتزامات المالیة غیر االعتراف ب

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

المتاحة االستثماراتنقدیة المبوبة كمتاحة للبیع ضمن فروق تقییمالصول وااللتزامات المالیة غیر بفروق ترجمة األ

.للبیع ضمن حقوق الملكیة

شركات المجموعة)٣(

تم ترجمة القوائم المالیة لشركات المجموعة التى تختلف عملة التعامل والعرض لھا عن عملة التعامل والعرض 

:على النحو التالى )ال یوجد أى منھم بعمالت خاصة باقتصاد عالى التضخم(ة للقوائم المالیة المجمع

.تتم ترجمة األصول وااللتزامات لكل میزانیة باستخدام سعر الصرف فى تاریخ المیزانیة-

إال إذا كان (العاموالمصروفات لكل قائمة دخل باستخدام متوسط أسعار الصرف خالل اإلیراداتتم ترجمة ی-

المتوسط ال یعتبر تقریب مقبول ألسعار الصرف السائدة فى تاریخ كل معاملة، وفى ھذه الحالة یتم ترجمة ھذا

).والمصروفات باستخدام أسعار الصرف السائدة فى تاریخ المعامالتاإلیرادات

.الملكیةیتم االعتراف بفروق الترجمة كبند مستقل ضمن حقوق -



)شركة مساھمة مصریة(وتو وشركاتھا التابعة شركة جى بى أ

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-١٠-

  )بعتا( السیاسات المحاسبیة-٢

  )تابع( ترجمة العمالت األجنبیة-ج 

فى القوائم المالیة المجمعة، یتم االعتراف فى حقوق الملكیة بقیمة فروق العملة الناتجة عن ترجمة صافى االستثمار 

عندما وروض أو األدوات المالیة بالعمالت األجنبیة المخصصة لتغطیة ھذا االستثمار قفى كیانات أجنبیة وكذلك ال

یتم االعتراف بھا كجزء الملكیةلى حقوق إاالستثمار فى الكیان األجنبى فإن فروق العملة المرحلة )بیع(عاد یتم استب

.ھذا االستثمار)بیع(من أرباح وخسائر استبعاد 

األصول الثابتة-د

المصروفات وتتضمن التكلفة التاریخیة كافة.تظھر األصول الثابتة بالتكلفة التاریخیة ناقصاً مجمع اإلھالك

.المرتبطة باقتناء األصل وجعلھ صالحاً لالستخدام في الغرض المعد ألجلھ

یتم استخدام طریقة القسط الثابت لإلھالك بحیث یتم تخفیض قیمة األصل إلى قیمتھ التخریدیة على مدار العمر 

لكل نوع من أنواع اإلھالكدالت معاإلنتاجي المقدر فیما عدا األراضي التي ال تعتبر أصل قابل لإلھالك، وفیما یلي 

:األصول 

%٤ -% ٢المباني

%٢٠-%١٠والمعداتاآلالت

%٢٥-%٢٠وسائل نقل وانتقال

%٣٣ -% ٦  تجھیزات مكتبیة وأثاث

.إذا لزم األمرلألصول الثابتةمراجعة وتعدیل القیمة التخریدیة واألعمار اإلنتاجیةسنویاً یتم 

صل القیمة المتوقع استردادھا من التشغیل فإنھ یتم تخفیض ھذه القیمة على الفور لدفتریة لألاقیمة العندما تتجاوز 

أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة القیمة البیعیة بصافى القیمة الدفتریة یتم تحدید .إلى القیمة المتوقع استردادھا

.فى قائمة الدخلبالفرقویعترف 

تكلفة ویتم رسملة الح على قائمة الدخل عن السنة المالیة التي حدثت فیھا، تكالیف الصیانة واإلصیتم تحمیل 

التجدیدات الجوھریة على تكلفة األصل عندما یكون من المتوقع أن تؤدى إلى زیادة المنافع االقتصادیة المتوقعة 

لمتبقي لألصل أو على للشركة عن المنافع األصلیة المقدرة عند اقتناء األصل، وتھلك على مدار العمر اإلنتاجي ا

.أیھما أقل،مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لھذه التجدیدات

الملموسةاألصول غیر -ھ

الشھرة-١

المجموعةو شقیقة عن القیمة العادلة لحصة أتتمثل الشھرة فى قیمة زیادة تكلفة اقتناء مساھمات فى شركات تابعة 

تدرج الشھرة الناتجة عن اقتناء شركات تابعة ضمن األصول . القتناءفى صافى أصول الشركة المقتناة فى تاریخ ا

بینما تدرج الشھرة الناتجة عن اقتناء استثمارات فى شركات شقیقة ضمن استثمارات فى شركات ،ملموسةالغیر 

.شقیقة

قیمة الدفتریة للشھرة كان من المتوقع استرداد الإذاإجراء التحلیل الالزم لتقدیر ما ب تقوم إدارة المجموعة سنویاً 

أى خسائر ویتم تحمیل .أعلى من القیمة المتوقع استردادھاتكان إذابالكامل ویتم تخفیض القیمة الدفتریة للشھرة 

.نتیجة اضمحالل قیمة الشھرة على قائمة الدخل وال یمكن ردھا الحقاً 

للشھرة شقیقة القیمة الدفتریةأوتابعة الخسائر الناتجة من استبعاد االستثمارات فى شركات أوتتضمن األرباح 

.المرتبطة بھذا االستثمار



)شركة مساھمة مصریة(وتو وشركاتھا التابعة شركة جى بى أ

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-١١-

  )تابع( السیاسات المحاسبیة-٢

  )تابع(األصول غیر الملموسة -ھ 

على وحدات التوزیعویتم .قیمة الشھرةفى  االضمحاللقیاسرض غالشھرة على وحدات تولید النقدیة لتوزیعیتم و

تجمیع األعمال التى نتج عنھا ن تستفید مباشرة من أیتوقعالتى وحدات التولید النقدیة أو مجموعة من تولید النقدیة 

.الشھرة

برامج الحاسب اآللى-٢

یتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطویر أو صیانة برامج الحاسب اآللي كمصروف في قائمة الدخل عند 

ت المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وفریدة وتحت سیطرة ویتم االعتراف كأصل غیر ملموس بالمصروفا.تكبدھا

.الشركة ومن المتوقع أن یتولد عنھا منافع اقتصادیة تتجاوز تكلفتھا ألكثر من سنة

یتم االعتراف كتكلفة تطویر بالمصروفات التي تؤدى إلى الزیادة أو التوسع في أداء برامج الحاسب اآللي عن 

كما ترسمل المصروفات الخاصة باقتناء برامج .ى تكلفة البرامج األصلیةالمواصفات األصلیة لھا، وتضاف إل

.الحاسب اآللي كأصل غیر ملموس

المتوقع السنواتعلى مدار بطریقة القسط الثابت یتم استھالك تكلفة برامج الحاسب اآللي المعترف بھا كأصلو

.سنوات ثالثة بما ال یزید عناالستفادة منھا 

حق المعرفة-٣

تم االعتراف بالمبالغ المدفوعة مقابل حق المعرفة كأصول غیر ملموسة فى حالة وجود عمر محدد لھا وتھلك على ی

مدار العمر االنتاجى المتوقع لھا، وتم تحدید العمر االنتاجى التفاقیة حق المعرفة مع شركة ھیونداى كوربوریشن 

أساس عدد السیارات المتوقع بیعھا تحت ھذه االتفاقیة، إلنتاج السیارات تحت اإلسم التجارى ھیونداى سوناتا على

بما یعادل نسبة عدد السیارات المباعة إلى اجمالى عدد السیارات المتوقع بیعھا بھذه الثالثة أشھروتحمل قائمة الدخل 

.تحت ھذه االتفاقیة

األجل ةطویلغیر المالیةقیمة األصولاضمحالل-و

القیمة عندما یكون ھناك أحداث اضمحاللملموسة لتحدید قیمة خسائر الألصول غیر یتم فحص األصول الثابتة، وا

اضمحاللویعترف بخسائر .أو تغیر في الظروف قد تعطى مؤشرات على أن القیمة الدفتریة قد ال یتم استردادھا

صافى القیمة العادلة والتي تمثل القیمة في قائمة الدخل بمبلغ الزیادة في القیمة الدفتریة عن القیمة المتوقع استردادھا،

وألغراض تقدیر قیمة .أیھما أعلى،لألصل أو القیمة المتوقع استردادھا من استخدامھناقصاً تكالیف البیع

.في قیمة األصل، فإنھ یتم تجمیع األصول في أدنى مستوى یكون فیھ تدفقات نقدیة مستقلةاالضمحالل

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

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

.ویعترف بھذه اإللغاءات في قائمة الدخل.في القیمةضمحاللرصید اال

المحتفظ بھا لغرض البیع)أو المجموعات الجاري التخلص منھا(المتداولة األصول غیر-ز

كأصول محتفظ بھا لغرض البیع إذا كان )أو المجموعات الجاري التخلص منھا(یتم تبویب األصول غیر المتداولة 

ویتم اثباتھا .عالمن المتوقع أنھ یتم استرداد قیمتھا الدفتریة بشكل أساسي من صفقة بیع وان یكون احتمال بیعھا 

.بصافي القیمة الدفتریة أو القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع أیھما أقل
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)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-١٢-

  )تابع( السیاسات المحاسبیة-٢

استثمارات متاحة للبیع-ح

�ϊ ϳΑϠϟ�ΔΣΎΗϣϟ�ΕέΎϣΛΗγϻ�ΕΎΑΛ·�ϡΗϳ˯ΎѧϧΗϗϻ�ΦϳέΎѧΗ�ϰѧϓ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϣϳϘϟΎΑΕέΎϣΛΗѧγϻ�ϡϳѧϳϘΗ�ϡΗѧϳϭ�ˬѧϳΑϠϟ�ΔѧΣΎΗϣϟع �˱ΎѧϘΣϻ

Δϳϗϭѧγϟ�ΔѧϣϳϘϟ(�ϰρΎѧϳΗΣΈϛ�ΔѧΟΗΎϧϟ�ϕϭέѧϔϟ�Δѧϣϳϗ�ΕΎѧΑΛ·�ϡΗѧϳϭ�ˬ�ΕέΎϣΛΗѧγ�ϕϭѧϘΣ�ϥϣѧο(بالقیمة العادلة �ϊ ѧϳΑϠϟ�ΔѧΣΎΗϣ

.قائمة الدخلترحیل نصیبھ فى احتیاطى استثمارات متاحة للبیع إلى ، وعند بیع االستثمار یتم الملكیة

�ΔϳϟΎϣϟ�ΕέΎϣΛΗγ�ΔϳϛϠϣ�ϕϭϘΣ�ΕϭΩ�ϰϓ�ΔѧΣΎΗϣϛ�Δϔϧѧλالبالنسبة ل ϣϟϭ�Γέόγϣ�έϳϏ�ϊ ѧϳΑϠϟ)�ϰѧϓ�Δϳϗϭѧγ�Δѧϣϳϗ�ΎѧϬϟ�α ϳѧϟ

ΔѧϘΛϟ�ϥѧϣ�ΔϳϓΎϛ�ΔΟέΩΑ�ΔϟΩΎόϟ�ΎϬΗϣϳϗ�ΩϳΩΣΗ�ϥϛϣϳ�ϻ�ϰΗϟϭϯ)سوق نشط ΩѧΣΈΑΔѧϟϭΑϘϣϟ�ϡϳѧϳϘΗϟ�ϕέѧρ ف�ϩΫѧϫ�ΕΎѧΑΛ·�ϡΗѧϳ

�ΔѧϣϳϘΑ�ΔѧϳέΗϓΩϟنخفاض فى قیمة تلك االستثمارات فإنھ یتم تعدیل القیمةاستثمارات بتكلفة اقتنائھا وفى حالة حدوث الا

.نخفاض وتحمیلھ على قائمة الدخل وذلك لكل استثمار على حدهالھذا ا

اإلیجـار-ط

ایجار تمویلى

فإن تكلفة اإلیجار بما في ذلك تكلفة الصیانة ١٩٩٥لسنة  ٩٥بالنسبة لعقود اإلیجار التي تقع ضمن نطاق القانون 

ممارسةوإذا قررت الشركة .التي حدثت فیھاالسنةخل عن لألصول المستأجرة یعترف بھا كمصروف في قائمة الد

حق الشراء لألصول المستأجرة فیتم رسملة تكلفة حق الشراء كأصل ثابت ویھلك على مدار العمر اإلنتاجي المتبقي 

.من عمر األصل المتوقع بذات الطریقة المتبعة لألصول المماثلة

أو تقع ضمن نطاق ذات القانون ١٩٩٥لسنة  ٩٥ن نطاق القانون عقود اإلیجار التمویلي األخرى التي ال تقع ضم

القواعد والمعاییر المحاسبیة المتعلقة باإلیجار (٢٠ولكن ال تقع ضمن نطاق المعیار المحاسبى المصرى رقم 

دایة یتم االعتراف بھا كأصل ثابت في باستئجارھاإعادةوكذلك عند قیام الشركة ببیع األصول الثابتة وب)التمویلى

ویتم توزیع .عقد اإلیجار بالقیمة العادلة لألصل المستأجر أو بالقیمة الحالیة للحد األدنى لمدفوعات اإلیجار أیھما أقل

كل دفعة إیجار ما بین االلتزامات ومصروفات التمویل بحیث یتم تحقیق معدل ثابت لتحمیل الفوائد على الرصید 

ار التمویلي بالصافي بعد خصم مصروفات التمویل ضمن االلتزامات، ویتم وتبوب التزامات اإلیج.التمویلي القائم

تحمیل قائمة الدخل بتكلفة الفائدة على مدار فترة العقد بحیث ینتج معدل فائدة دوري ثابت على الرصید المتبقي من 

التمویلي على مدار العمر یتم إھالك األصول التي تم اقتناءھا طبقاً لھذا النوع من عقود التأجیر.االلتزام لكل فترة

.اإلنتاجي المتوقع لألصل أو على فترة العقد أیھما أقل

األرباح الناتجة عن زیادة المبالغ المحصلة عن القیمة الدفتریة لألصول ال یتم االعتراف مباشرة فى قائمة الدخل ب

تأجیلھا واستھالكھا على وإنما یتمى استئجارھا مرة أخرى عن طریق عقود إیجار تمویلإعادةالثابتة التى یتم بیعھا و

.مدار فترة العقد

تشغیلىایجار 

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

یع الزمنى طبقاً اإلیجار على أساس التوزأو العام بنصیبھا من السنةویتم تحمیل قائمة الدخل عن .مدار فترة العقد

.لمبدأ االستحقاق

االستثمار العقارى-ى

القیمة العادلة ھى القیمة التبادلیة بین أطراف كل منھم لدیھ .یظھر االستثمار العقارى فى القوائم المالیة بالقیمة العادلة

ائر الناتجة عن القیمة یعترف باألرباح أو الخس.الرغبة فى التبادل وعلى بینھ من الحقائق ویتعامالن بإرادة حرة

ویتم قیاس القیمة العادلة لالستثمار العقارى .التى نتجت فیھاالسنةالعادلة لالستثمار العقارى ضمن أرباح وخسائر 

.على أساس القیمة السوقیة والتى یتم تحدیدھا عن طریق خبیر مستقلفى نھایة كل سنة مالیة



)شركة مساھمة مصریة(وتو وشركاتھا التابعة شركة جى بى أ
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)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-١٣-

  )تابع( السیاسات المحاسبیة-٢

ـزونالمخ-ك

.، یتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة المتوسط المرجحأیھما أقلالبیعیة یظھر المخزون بالتكلفة أو صافى القیمة 

وتتضمن تكلفة اإلنتاج التام واإلنتاج تحت التشغیل تكلفة المواد واألجور المباشرة والتكالیف المباشرة األخرى 

.لى أساس معدالت التشغیل المعتادة، وال تتضمن تكلفة االقتراضوالتكالیف غیر المباشرة المرتبطة باإلنتاج ع

الالزمة التقدیریةفي سعر البیع المقدر في ظروف النشاط المعتادة ناقصاً التكالیفالبیعیةویتمثل صافى القیمة 

.لإلتمام والمصروفات البیعیة

األصول المالیة-ل

:التصنیف -أوالً  

المالیة إلى المجموعات التالیة على أساس الغرض من اقتناء ھذه األصول ویتم ھذا ھاأصولتقوم المجموعة بتصنیف 

:بھا األولىالتصنیف عند االعتراف 

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

).المتاجرة

.تحقاقاستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االس-٢

.والمدیونیاتاإلقراض-٣

.أصول مالیة متاحة للبیع  -  ٤

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

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

.بیع فى المدى القریباقتنائھا بصفة رئیسیة بغرض ال

.یتم تصنیف المشتقات المالیة كأصول بغرض المتاجرة اال اذا كانت مخصصة للتغطیة 

.األصول المصنفة فى ھذه المجموعة یتم تبویبھا كأصول متداولة

:استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق -٢

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

.المجموعة النیة والقدرة على االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

القیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر أساسویستثنى من ھذا التصنیف ما تم االعتراف بھا أولیاً على 

.والمدیونیاتاإلقراضیف تصنیفھ أولیاً على أنھ متاح للبیع وما ینطبق علیھ تعرأو

:والمدیونیات اإلقراض-٣

.ھى أصول مالیة ولیست مشتقات مالیة ولھا قیمة محددة أو یمكن تحدیدھا وغیر متداولة فى سوق نشط

شھر من ١٢كان تاریخ استحقاقھا یزید عن إذاإالیتم تبویب ھذه المجموعة ضمن األصول المتداولة 

.م تبویبھا ضمن األصول غیر المتداولةتاریخ المیزانیة عندئذ یت

:األصول المالیة المتاحة للبیع   -  ٤

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

، تبوب ھذه المجموعة ضمن األصول غیر األخرىفیھا شروط الزمة لتصنیفھا ضمن المجموعات 

.شھر من تاریخ المیزانیة١٢إال إذا كان لدى اإلدارة النیة فى استبعادھا خالل المتداولة
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)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-١٤-

  )تابع( السیاسات المحاسبیة-٢

  )تابع(األصول المالیة -ل 

:التبویبإعادة-ثانیاً 

بھا تبویب األصول المالیة بخالف المشتقات والتى لم یعد الغرض من االحتفاظإعادةللمجموعة االختیار فى -

لعادلة من شرائھا فى المستقبل القریب نقالً من مجموعة األدوات المالیة المقیمة بالقیمة اإعادةھو بیعھا أو 

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

.بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

المالیة المقیمة األدواتنقالً من مجموعة والمدیونیاتتبویب األصول المالیة بخالف القروض إعادةیمكن-

.فى المستقبل القریبالغیر متكررةوبالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر فقط فى الحاالت النادرة 

والمدیونیات نقالً القروضبتعریف تبویب األصول المالیة التى تفىإعادةللمجموعة اختیار لذلك  باإلضافة

من مجموعة األدوات المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو من مجموعة األدوات 

ة والقدرة على االحتفاظ بھذه األصول المالیة خالل المستقبل یالمالیة المتاحة للبیع إذا كان لدى المجموعة الن

.التبویبإعادةفى تاریخ االستحقاقالمنظور أو حتى تاریخ 

أرباح أو خسائر تم االعتراف بھا من أىالتبویب وال یتم رد إعادةالتبویب بالقیمة العادلة فى تاریخ إعادةیتم -

التكلفة أو التكلفة ھىھتبویبإعادةوتصبح القیمة العادلة لألصل المالى فى تاریخ قائمة الدخلقبل فى 

.لألصل حسب األحوالالمستھلكة الجدیدة 

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

ویتم تعدیل سعر الفائدة الفعلى مستقبلیاً .تبویب األصول المالیةإعادةتاریخ على أساسبھا لتاریخ االستحقاق 

.المتوقعةبالزیادة فى التدفقات النقدیة 

:القیاس والقیاس الالحق-اً ثالث

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

.األصل المالى

المرتبطة إلى التكالیف األخرى  باإلضافةیتم االعتراف األولى القتناء أصل مالى بالقیمة العادلة لذلك األصل -

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

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

.الدخل

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

.وكانت المجموعة قد حولت معظم المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكیة للغیر

بالقیمة العادلة من خالل المقیمة، یعاد قیاس األصول المالیة المتاحة للبیع واألصول المالیة المیزانیةفى تاریخ -

ویتم قیاس االستثمارات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق .لخسائر بالقیمة العادلةاألرباح وا

.والمدیونیات بالتكلفة المستھلكة باستخدام معدل الفائدة الفعلىواإلقراض

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

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

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

.للشركة فى استالم تلك التوزیعات
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)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-١٥-

  )تابع( ةالسیاسات المحاسبی-٢

  )تابع(األصول المالیة -ل 

)تابع: (القیاس والقیاس الالحق-ثالثاً 

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

ة ناتجة من التغیر فى والتى تم تصنیفھا كاستثمارات متاحة للبیع إلى فروق عملاألجنبیةالنقدیة بالعمالت 

فروق أثباتویتم .فى القیمة الدفتریة لالستثماراتاألخرىالتكلفة المستھلكة لالستثمارات وفروق التغیرات 

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

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

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

.یتم تصنیفھا ضمن حقوق الملكیة)غیر ذات طبیعة نقدیة

مصنفة ضمن االستثمارات )خزانةأذونسندات ، (فى أدوات دین یتم احتساب الفائدة على االستثمارات-

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

استالم تحمیل قائمة الدخل بإیرادات التوزیعات من االستثمارات المتاحة للبیع عندما ینشأ الحق للشركة فى

.تلك التوزیعات

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

.أصل مالى أو مجموعة من األصول المالیة

ة الدخل اضمحالل االستثمارات التى تم تصنیفھا كاستثمارات متاحة للبیع، یتم االعتراف فى قائمأوعند بیع -

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

.االستثمارات

وأوراق القبضالمدینون التجاریون-م

یتم اإلثبات األولى للمدینون التجاریون بالقیمة العادلة ویقاس الحقاً على أساس التكلفة المستھلكة باستخدام معدل

.الفائدة الفعلى، ناقصاً المخصص الالزم لمواجھة اضمحالل القیمة

على أن المجموعة لن تتمكن یكون مخصص اضمحالل قیمة المدینون التجاریون عندما یكون ھناك أدلة موضوعیة 

حالل من تحصیل كل المبالغ المستحقة طبقاً لشروط التعاقد األصلیة، ویؤخذ فى االعتبار عند تحدید احتمالیة اضم

أو واإلفالس، المصاعب المالیة للمدین أو احتماالت التعثر من أو أى من العوامل التالیةلكل المدینون التجاریون 

.الھیكلة المالیة أو التقصیر أو عدم االلتزام فى السداد لمدة تزید عن فترات االئتمان الممنوحةإعادة

للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقع تحصیلھا الحالیةالقیمة والدفتریةتتمثل قیمة المخصص فى الفرق بین القیمة 

مخصومة باستخدام سعر الفائدة الفعلى األصلى المطبق عند تحدید التكلفة المستھلكة، ویتم تخفیض األصل بقیمة 

تحصیلھا خصماً من المخصص المكون لھاالغیر متوقعتلغى الدیون وقائمة الدخل إلىالمخصص وترحل الخسائر 

.فى قائمة الدخلكإیراداتویعترف بأى تحصیالت الحقة 

النقدیة وما في حكمھا-ن

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

.المیزانیة

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

.التى ال تزید مدة استحقاقھا عن ثالث أشھر من تاریخ اإلیداعالبنوك
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)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-١٦-

  )تابع( السیاسات المحاسبیة-٢

رأس المال-س

.، إن وجدت، إلى االحتیاطي القانونيصداروتضاف عالوة اإل.العادیة ضمن حقوق ملكیةاألسھمیتم تصنیف 

والمبالغ المحصلة من المساھمین لتغطیة تلك المصاریف إلى حساب األسھملوتسجیإصداروترحل مصاریف 

فیتم ترحیل مبلغ الزیادة إلى حساب األسھملنفس صداراإلعالوةاالحتیاطى القانونى أوالً، وإذا زادت عن مبلغ 

.احتیاطى خاص ضمن حقوق الملكیة

، یتم خصم القیمة المدفوعة، بما في ذلك أي األم كةالشرأسھمأى من شركات المجموعة بشراء الشركة أوقیامعند 

كأسھم خزینة حتى یتم الشركة األممساھمى، من إجمالي حقوق تتعلق بعملیة الشراءمصروفات خارجیة إضافیة

ھا الحقاً، فإن إصدارأو أعید األسھمإذا تم بیع ھذه .خالل عام من تاریخ الشراءھاإصدارإعادةأو بیعھا أو ھاءإلغا

.الشركة األممساھمىلقیمة المقبوضة یتم إضافتھا إلى حقوق ا

المدفوعات المبنیة على أسھم-ع

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

ظام خالل مدة الحظر طبقا لتقدیرات اإلدارة لما سیتم العادلة فى تاریخ منح المزایا ویتم االعتراف بالقیمة العادلة للن

.تنفیذه خالل فترة المنح

القروض والسلفیات-ف

ض الحقاً بالتكلفة المستھلكة ووتظھر القر.المستلمة ناقصاً تكلفة الحصول على القرض بالمبالغتثبت القروض أوالً 

ناقصاً تكلفة الحصول (المبالغ المستلمةلدخل بالفرق بین ، ویتم تحمیل قائمة امعدل الفائدة الفعلىباستخدام طریقة 

.وبین القیمة التي سیتم الوفاء بھا على مدار فترة االقتراض)على القرض

باستخدام سعر الفائدة السائد فى إلى أسھمالقابلة للتحویلللجزء الذى یمثل التزاماً للقروض یتم تحدید القیمة العادلة 

وتظھر .ولى لتلك االلتزامات بتلك القیمةاالعتراف األویتم .مماثل غیر قابل للتحویلالسوق والمطبق على قرض

ً بالتكلفة المستھلكة باستخدام طریقة  استحقاق تاریخ أوحتى تاریخ التحویل معدل الفائدة الفعلى االلتزامات الحقا

ضمن للجزء الذى یمثل التزاماً وذلكدلة والقیمة العاالمبالغ المستلمةویتم تسجیل الفرق بین .اقربأیھماالقرض

.حقوق الملكیة

كان لدى المجموعة حق غیر مشروط لتأجیل تسویة تلك إذایتم تصنیف القروض والسلفیات كالتزامات متداولة إال 

.شھر بعد تاریخ القوائم المالیة١٢االلتزامات لفترة ال تقل عن 

مزایـا العاملین-ص

المعاشاتنظام التأمینات و)١(

طبقاً للقواعد بسداد اشتراكاتھا إلى الھیئة العامة للتأمینات االجتماعیة على أساس إلزاميالمجموعةتقوم 

أي التزامات أخرى بمجرد سدادھا المجموعةوال یوجد على .الواردة بقانون التأمینات االجتماعیة

.سنة استحقاقھا وتدرج ضمن تكلفة العمالةویعترف باالشتراكات االعتیادیة كتكلفة دوریة في.اللتزاماتھا

حصة العاملین في األرباح)٢(

ویعترف التى یتم توزیعھاالنقدیة من األرباح%١٠حصة للعاملین فى األرباح بواقع مجموعةتدفع ال

بحصة العاملین في األرباح كجزء من توزیعات األرباح في حقوق الملكیة وكالتزامات عندما تعتمد من 

.وال تسجل أي التزامات بحصة العاملین في األرباح غیر الموزعة.ة العامة لمساھمي الشركةالجمعی
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)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-١٧-

  )تابع( السیاسات المحاسبیة-٢

المخصصات-ق

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

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

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

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

.لتزامالالمتوقعة المطلوبة لتسویة ا

الدائنون التجاریون-ر

.والخدمات المستلمة من الغیر، سواء وردت عنھا فواتیر أم الأوالً بالقیمة العادلة للبضائع تثبت الدائنون التجاریون 

.الفعلىریقة معدل الفائدةتكلفة المستھلكة باستخدام طوتظھر الدائنون التجاریون الحقاً بال

أدوات المشتقات المالیة -ش

.یتم االعتراف بالمشتقات بالقیمة العادلة في تاریخ الدخول في عقد المشتقة، ویتم إعادة قیاسھا الحقاً بقیمتھا العادلة

معامالت السوقیة ویتم الحصـول على القیمة العادلـة من األسعـار السوقیة المعلنة في األسواق النشطة ، أو ال

.الحدیثة، أو أسالیب التقییم مثل نماذج التدفقات النقدیة المخصومة ونماذج تسعیر الخیارات، بحسب األحوال

وتظھر جمیع المشتقات ضمن األصول إذا كانت قیمتھا العادلة موجبة، أو ضمن االلتزامات إذا كانت قیمتھا العادلة 

.سالبة

تحقق اإلیـراد-ت

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

عن بیع بضائع أو تأدیة خدمة من خالل النشاط االعتیادى للمجموعة وغیر متضمنة ضرائب الناشئةوأوراق القبض 

.بین شركات المجموعةالمبیعات أو الخصومات أو التخفیضات وبعد إلغاء المبیعات 

بدقة یعتمد علیھا وعندما یكون المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادیة قیاسھعندما یمكن باإلیرادیتم االعتراف 

شروط أخرى خاصة بكل نشاط من أنشطة الشركة على النحو قتتحقالمرتبطة بعملیة البیع إلى المجموعة، وعندما 

تبنى و.قابلة للقیاس بدقھ إال إذا كانت كافة االلتزامات المحتملة قد تم حلھااداإلیرال یعتبر قیمة .الموضح الحقاً 

المجموعة تقدیراتھا على أساس النتائج التاریخیة أخذه فى االعتبار نوعیة العمالء ونوعیة المعامالت والترتیبات 

.الخاصة بكل منھما

التجار والمعارض–المبیعات )١(

أسعارھاد تسلیم البضائع إلى التجار الذین لھم كل الحق فى بیعھا وتحدید یتم االعتراف بالمبیعات عن

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

حالة فى والتجار إلىوالمنافعمخاطر الأو مواقع محددة طبقاً لالتفاقیات، وبالتالى تم نقل كل المجموعة

قبول التجار للبضائع طبقاً لعقد البیع فإن إدارة المجموعة لدیھا أدلة موضوعیة على أن كل شروط التسلیم 

.االئتمانیةالسنةال تتضمن المبیعات إلى التجار عنصر تمویل نظراً لقصر .تم تنفیذھا
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)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-١٨-

  )تابع( السیاسات المحاسبیة-٢

  )تابع( تحقق اإلیـراد-ت

أفراد وشركات–المبیعات )٢(

.عند تسلیم البضائعباإلیرادیتم البیع من خالل إدارات شركات المجموعة ومعارضھا ویتم االعتراف 

بالنسبة للمبیعات ذات الفترات االئتمانیة أطول من القصیرة فإن عنصر التمویل یتم استبعاده من قیمة 

ة باستخدام سعر الفائدة الیة لألقساط مخصومالمبیعات حیث یتم تحدید قیمة المبیعات على أساس القیمة الح

فى قائمة الدخل على أساس التناسب االئتمانفترة فوائد بإیراداتویعترف .الفعلى على ذات المعاملة

.الزمنى، مع األخذ فى االعتبار سعر الفائدة على المعاملة

الصیانة-مبیعات الخدمات )٣(

نة ویتم احتسابھا على أساس عدد ساعات العمل وقطع المجموعة بتقدیم خدمات الصیاشركات تقوم 

خدمات الصیانة المحسوبة على أساس عدد الساعات وقطع الغیار عند بإیراداتالغیار، ویتم االعتراف 

.تمام تأدیة الخدمة

عقود التأجیر التمویلى  )٤(

یجار مضافاً الیھ مبلغ تسجل ایرادات عقود التأجیر التمویلى على أساس معدل العائد الناتج من عقد اال

قسط االھالك الدورى ویجنب الفرق بالزیادة أو النقص حسب االحوال بین االیراد المثبت بھذه یعادل 

مدین أو دائن یتم تسویة المحاسبیة فى حساب مستقلالسنةالطریقة والقیمة االیجاریة المستحقة عن نفس 

.نتھاء العقدرصیده مع صافى القیمة الدفتریة للمال المؤجر عند ا

الفوائدإیرادات  )٥(

الفوائد على أساس التوزیع الزمنى باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلى وعند وجود إیراداتتثبت 

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

.المتوقع تحصیلھا

التوزیعاتإیراد  )٦(

.توزیعات األرباح عندما ینشأ الحق فى استالمھاإیراداتثبت ت

المؤجلةالجاریة والدخل ضرائب-ث

سنویاً بتقییم اإلدارةطبقاً لقانون الضرائب السارى فى تاریخ المیزانیة، تقوم العامیتم احتساب ضرائب الدخل عن 

تبار االختالفات التى قد تنشأ عن بعض مع األخذ فى االعالضریبیةاإلقراراتمن خاللالموقف الضریبى 

على أساس المبالغ المتوقع أن لھا أو التنظیمیة ویكون المخصص المناسب اإلداریةالتفسیرات الصادرة من الجھات 

.تسدد لمصلحة الضرائب

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

ال یتم االعتراف بالضرائب المؤجلة .فى القوائم المالیة المجمعةالدفتریةالضریبیة لألصول وااللتزامات وبین قیمتھا 

والتى فى تاریخ المعاملة ال تؤثر األعمالالناتجة عن االعتراف األولى ألصل أو التزام بخالف الناتجة عن اندماج 

.على الربح المحاسبى أو الربح الضریبى

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

.االلتزامات الضریبیة المؤجلةتسویةاألصول الضریبیة المؤجلة أو مساویاً عند استخدامیكون 



)شركة مساھمة مصریة(وتو وشركاتھا التابعة شركة جى بى أ

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-١٩-

  )تابع( السیاسات المحاسبیة-٢

  )تابع(ؤجلة ضرائب الدخل الجاریة والم-ث

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

إذا كان إال والشركات الشقیقة یتم االعتراف بضرائب الدخل المؤجلة على الفروق المؤقتة على الشركات التابعة

.أال یتم تسویتھ فى المستقبل المنظورالمرجحتوقیت تسویة الفروق المؤقتة تحت سیطرة المجموعة ومن 

التقاریر القطاعیة-خ

خدمات تخضع لمخاطر أو عائدات تختلف عن باقى قطاعات النشاط أوقطاعات النشاط ھى التى تقدم منتجات 

یة ھى القطاعات التى تقدم منتجات أو خدمات فى إطار بیئة اقتصادیة معینة تخضع لمخاطر والقطاعات الجغراف

.وعائدات تختلف عن مكونات تلك القطاعات التى تعمل فى بیئة اقتصادیة أخرى

توزیعـات األرباح-ذ

.ھمین ھذه التوزیعاتالتي تقر فیھا الجمعیة العامة للمساالسنةتثبت توزیعات األرباح في القوائم المالیة في 

األرقام المقارنة-ض

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



)شركة مساھمة مصریة(وتو وشركاتھا التابعة شركة جى بى أ
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)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٢٠-

إدارة المخاطر المالیة-٣

عناصر المخاطر المالیة)١(

بما (تتضمن ھذه المخاطر مخاطر السوق و.متنوعةإلى مخاطر مالیةالمعتادةألنشطتھانتیجة مجموعةتتعرض ال

على التدفقات النقدیة والقیمة ، ومخاطر تأثیر أسعار الفائدة ومخاطر األسعارالعمالت األجنبیةأسعار مخاطر  فى

.، وأیضاً مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة)العادلة

.تھدف إدارة المجموعة إلى تقلیل اآلثار السلبیة المحتملة لھذه المخاطر على األداء المالى للمجموعة

مخاطر السوق)أ (

مخاطر أسعار العمالت األجنبیة-١

التغیرات فى أسعار الصرف نتیجة أنشطتھا المختلفة وبصفة رئیسیة الدوالر لمخاطر مجموعةتتعرض ال

وینتج خطر أسعار العمالت األجنبیة من التعامالت التجاریة المستقبلیة واألصول .األمریكى والیورو

كیان وكذلك صافى االستثمارات فى المجمعة وااللتزامات بالعمالت األجنبیة القائمة فى تاریخ المیزانیة 

.أجنبى

المصرى كما والموضحة بالجنیھ المجمعة ة ـخ المیزانیـز العمالت فى تاریـالجدول التالى یوضح مرك

:یلى 

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

الصافىالصافى االلتزامات األصول 

)٣٥٥٫٧١٨()٢٢٫٣٥٧()٦٠٨٫٤٦٧(٥٨٦٫١١٠دوالر أمریكى

)٦٧٣()٢٫٠٦٦()٥٫٣٩٧(٣٫٣٣١یـورو

٢٦٫٢٦٣٩٢٫٢٨٩-٢٦٫٢٦٣عمالت متنوعة

مخاطر األسعار-٢

مسجلة ومتداولة فى أسواق أو أدوات دین جد لدى المجموعة استثمارات فى أدوات حقوق ملكیة ال یو

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

مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدیة والقیمة العادلة-٣

التغیر فى أسعار الفائدة نتیجة لوجود قروض طویلة األجل، القروض طویلة تتعرض المجموعة لخطر

األجل بأسعار فائدة متغیرة تعرض المجموعة لمخاطر تأثر التدفقات النقدیة بالتغیر فى أسعار الفائدة، 

ى والقروض طویلة األجل ذات سعر الفائدة الثابت تعرض المجموعة لمخاطر تأثر القیمة العادلة بالتغیر ف

.أسعار الفائدة

جنیھ مصرى، كما بلغت ٣٫٠٠١٫٨٦٥وقد بلغت القروض ذات سعر الفائدة المتغیر فى تاریخ المیزانیة 

والقیمة العادلة للقروض ذات سعر الفائدة .جنیھ مصرى٣٨٤٫٦١٦القروض ذات سعر الفائدة الثابت 

.فى تاریخ المیزانیةالثابت تعادل تقریباً القیمة الدفتریة لھا

سبتمبر٣٠رى فى ـھ مصـجنی٣٤٢٫٣٠٠دة الثابت مبلغـر الفائـذات سعة ـول المالیـت األصـقـد بلغو

).٢٠١٢دیسمبر٣١جنیھ مصرى فى ٧٣٤٫٦٨٨(٢٠١٣

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

٣٢٧٫٢٧١٦٠٧٫٢٠٢دوالر أمریكىودائع ألجل

١٣٫٢٨٠٣٦٫٢٨٤جنیھ مصرىودائع ألجل

١٫٧٤٨٩١٫٢٠٢جنیھ مصرىذون خزانةأ

٣٤٢٫٢٩٩٧٣٤٫٦٨٨



)شركة مساھمة مصریة(وتو وشركاتھا التابعة شركة جى بى أ

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٢١-

  )تابع( إدارة المخاطر المالیة-٣

  )تابع( عناصر المخاطر المالیة)١(

مخاطر االئتمان)ب(

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

، ویتم إدارة مخاطر االئتمان حسابات العمالء وأوراق القبضالمتمثلة فى دواألفراوتجار الجملة 

.للمجموعة ككل

االئتمانیة المالءةذات للبنوك فإنھ یتم التعامل مع البنوك ذات التصنیف االئتمانى العالى والبنوك  بالنسبة

جملة تقوم إدارة االئتمان بالنسبة للموردین وتجار ال.فى حالة عدم وجود تصنیف ائتمانى مستقلالعالیة 

.االئتمانیة فى ضوء المركز المالى والخبرات السابقة فى التعامالت وعوامل أخرىالمالءةبتقییم مدى 

.الحد األدنىإلىبالنسبة لألفراد فإن الترتیبات القانونیة والمستندات عند تنفیذ المعاملة تقلل خطر االئتمان 

.جھة خطر التعثر فى السداد من قبل العمالء لكل حالة على حدهویتم تكوین المخصصات الالزمة لموا

:المدیونیاتإجمالىوفیما یلى نسبة مخصص اضمحالل قیمة أرصدة العمالء وأوراق القبض إلى 

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

١٫١٩٩٫٩١٣١٫٠٩٥٫١١٠وشیكات تحت التحصیلأوراق القبض والعمالء

قیمة أرصدة العمالء وأوراق مخصص اضمحالل

)٢٥٧٫٤٠٦()٢٦٨٫٧١٢(القبض

%٢٤%٢٢نسبة المخصص إلى إجمالى المدیونیات

مخاطر السیولة)ج(

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

المجموعةألنشطة األساسیة، فإن إدارة لظراً للطبیعة الدینامیكیة ون.المتاحةكافیة من التسھیالت االئتمانیة 

.تھدف إلى االحتفاظ بمرونة في التمویل من خالل االحتفاظ بخطوط ائتمانیة معززة متاحة

إدارة مخاطر رأس المال)٢(

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

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

.رأس المال ةتخفیض تكلفبغرضلرأس المال 

تخفیض رأس أوتغییر قیمة التوزیعات المدفوعة للمساھمین ب تقوم اإلدارةھیكل لرأس المال أفضلعلى  للمحافظة

.أسھم جدیدة لرأس المال أو تخفیض الدیون المستحقة على المجموعةإصدارلمال أو ا

تقوم إدارة المجموعة بمراقبة ھیكل رأس المال باستخدام نسبة صافى القروض إلى إجمالى رأس المال ویتمثل 

الى رأس المال فى ویتمثل إجم.صافى القروض فى إجمالى القروض والسلفیات وأوراق الدفع مخصوماً منھا النقدیة

.إجمالى حقوق الملكیة بالشركة كما ھو موضح فى المیزانیة المجمعة باإلضافة إلى صافى القروض
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)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٢٢-

  )تابع( إدارة المخاطر المالیة-٣

  )تابع(إدارة مخاطر رأس المال )٢(

:٢٠١٢دیسمبر ٣١و٢٠١٣سبتمبر٣٠رأس المال فى إجمالىوفیما یلى نسبة صافى القروض إلى 

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠وأوراق الدفعالقروضإجمالى

٣٫٢٢٣٫٣٩٦٢٫٥١٧٫٦٥٤قروض وسلفیات 

٧٧٫٥١٩٧٣٫٢٣٤موردین-أوراق دفع قصیرة األجل 

٧٥٫٥٦٣١١٥٫٥٣٣أوراق دفع طویلة األجل ودائنون

٣٫٣٧٦٫٤٧٨٢٫٧٠٦٫٤٢١إجمالى القروض

)١٫٢٦٢٫٧٥٥()١٫١٣٢٫١١٠(فى حكمھاالنقدیة وما:یخصم 

٢٫٢٤٤٫٣٦٨١٫٤٤٣٫٦٦٦صافى القروض 

٢٫٠١٩٫٧٧٣٢٫١٠٦٫٢٥٩حقوق الملكیة

٤٫٢٦٤٫١٤١٣٫٥٤٩٫٩٢٥رأس المالإجمالى

%٤١%٥٣نسبة صافى القروض إلى إجمالى رأس المال

تقدیر القیمة العادلة)٣(

دلة القیمة االسمیة ناقصاً أى تسویات ائتمانیة مقدرة لألصول المالیة وااللتزامات المالیة یفترض أن تقارب القیمة العا

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

.ر القیمة العادلة لاللتزامات المالیةالمالیة المشابھة وذلك لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التعاقدیة لتقدی

االفتراضاتوتضعالطرقمنالعدیدتستخدمالشركةفإن،المتداولةغیرالمالیةلألدواتالعادلةالقیمةلتقدیر

ألداةأوالمالیةلألداةالمتعاملینأسعارأوالسوقأسعارتستخدم.میزانیةكلتاریخ في السوقأحوال على المبنیة

المستقبلیة،النقدیةللتدفقاتالمقدرةالحالیةالقیمةمثلاألخرى،األسالیبتستخدم.األجلطویلةللدیونوذلكمشابھھ

غیر المتداولة ال كانت القیمة العادلة لاللتزاماتتاریخ المیزانیةوفى المالیةاألدوات لباقي العادلةالقیمةلتحدیدوذلك

.معدالت الفائدة بدرجة مؤثرةفھا وذلك لعدم اختالتختلف جوھریاً عن القیمة الدفتریة ل



)شركة مساھمة مصریة(وتو وشركاتھا التابعة شركة جى بى أ

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٢٣-

واألحكام الشخصیةالتقدیرات المحاسبیة الھامة- ٤

التقدیرات والفروض المحاسبیة الھامة)١(

األحداث، بما فیھا األخرىبناء على الخبرة السابقة وبعض العناصر المحاسبیةالتقدیرات والفروضیتم تقییم 

.مع تلك الظروفتتالءمثھا والتى حدوالمستقبلیة المنتظر

نتائج التقدیرات المحاسبیة مع النتائج ونادراً ما تتساوى ،بعمل تقدیرات وفروض تتعلق بالمستقبلالمجموعةتقوم و

:جموعةوفیما یلى أھم التقدیرات والفروض التى تستخدمھا الم.الفعلیة

لالستثمارات العقاریةتحدید القیمة العادلة -أ

.ومبانىأراضىوالتى تتكون من على خبیر مستقل لالستثمارات العقاریة القیمة العادلة فى تحدیداإلدارةتعتمد 

وال تتوقع اإلدارة .مثل الموقع والمساحة واالستخدامالتقییم الفنىألعدادویقوم الخبیر المستقل باستخدام عناصر فنیة 

.لالستثمارات العقاریةالعادلة یرات فى القیمة أن تتأثر نتائج أعمال المجموعة سلباً بالتغ

فى قیمة العمالء وأوراق القبضاالضمحالل-ب 

فى قیمة العمالء وأوراق القبض عن طریق مراقبة اعمار الدیون وتقوم إدارة المجموعة االضمحاللیتم تقدیر قیمة 

ار الدیون المستحق علیھا مدة االئتمان بدراسة الموقف االئتمانى والقدرة عل السداد للعمالء الذین تعدت اعم

مركزھم االئتمانى أناإلدارةقة على العمالء الذى ترى فى قیمة المبالغ المستحضمحاللالممنوحة لھم ویتم تسجیل ا

.علیھم ةال یسمح بسداد المبالغ المستحق

مخصص الضمان-ج 

.لمصنعة محلیاً تقدم المجموعة ضمان ضد عیوب الصناعة وذلك بالنسبة للمنتجات ا

یتم تقدیر قیمة مخصص الضمان على أساس التكالیف المتوقعة لتأدیة خدمة الضمان وتتضمن تلك التكالیف قیمة و

ویتم ذلك وفقاً لخبرة اإلدارة .مباشرةالإلى نصیب من بعض المصروفات غیر  باإلضافةقطع الغیار وأجور العمالة 

ھذا وال یتم حساب القیمة الحالیة للمصروفات .الثالث سنوات السابقةالناتجة عن مصروفات الضمان الفعلیة خالل 

.المتوقعة عند تقدیر قیمة المخصص، كما ال یتم أخذ عامل التضخم فى االعتبار لذلك الغرض

ضرائب الدخل-د  

ل لضرائب الدخل على شركات األموال وتقوم الشركة بإجراء التقدیرات لمخصص ضرائب الدخالمجموعةتخضع 

للضرائب عن المبالغ األولیة  ئىوذلك باالستعانة بالخبرة االستشاریة ألحد الخبراء وفى حالة اختالف الناتج النھا

التى حدثت السنةمثل تلك الفروق ستؤثر على ضرائب الدخل ومخصص الضرائب المؤجلة فى فإنالتى تم تسجیلھا

.فیھا تلك الفروق

االضمحالل فى قیمة الشھرة-ھـ 

ویتم تخفیض القیمة الشھرة لتحدید ما إذا كان ھناك اضمحالل فى قیمة الشھرة،وم إدارة المجموعة سنویاً بتقییم تق

خسائر نتیجة اضمحالل قیمة الشھرة یتم تحمیلھا یةأ.كانت أعلى من القیمة المتوقع استردادھاإذاالدفتریة للشھرة 

.على قائمة الدخل وال یمكن ردھا الحقاً 

ألحكام الشخصیة الھامة فى تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعةا)٢(

بخالف (بصفة عامة فإن تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة ال تتطلب من اإلدارة استخدام الحكم الشخصى 

الذى من الممكن أن یكون لھ تأثیر جوھرى)١-٤ إیضاحالمشار إلیھا فىالمحاسبیة ضالمتعلق بالتقدیرات والفرو

.المجمعةعلى القیم المعترف بھا فى القوائم المالیة



)شركة مساھمة مصریة(التابعة شركة جى بى أوتو وشركاتھا

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٢٤-

األصول الثابتـة   -  ٥
أراضى

ومباني

آالت

عداتوم

وسائل

نقل وانتقال

تجھیزات

مكتبیة وأثاث

مشروعات

اإلجماليتحت التنفیذ

التكلفة

٢٠١٣١٫٠٤٧٫٥٢٥٤٤٩٫١١٨٣١٨٫٦٠٠١٦٩٫٥٣٩١٢٤٫١٦٥٢٫١٠٨٫٩٤٧ینایر ١الرصید فى 

٤٫٠٢٠-٥٨٣٢٨٠٤٢٨٢٫٧٢٩فروق ترجمة القوائم المالیة

٣٩٧٫٨٣٨٢٥٫٤٦٩٩٧٫٨٢١٢٤٫٤٥٦٦٤٫٦٩٥٦١٠٫٢٧٩اإلضافات

-)٢٠٫٧١٣(٩٫٣٥٨-١٠٫٠٦٦١٫٢٨٩المحول من مشروعات تحت التنفیذ

)٢٩٦٫٤٦٣(-)١٨()٣٠٫٩٢٧()١٧٤()٢٦٥٫٣٤٤(االستبعادات

٢٠١٣١٫١٩٠٫٦٦٨٤٧٥٫٩٨٢٣٨٥٫٩٢٢٢٠٦٫٠٦٤١٦٨٫١٤٧٢٫٤٢٦٫٧٨٣سبتمبر ٣٠الرصید في 

االھالك

٣٨٧٫٨٨٦-٢٠١٣٦٨٫٣٣٥١٣٣٫١٨٥١٠٧٫٠٩٧٧٩٫٢٦٩ینایر ١الرصید فى 

٨٥٥-٣١١٤١١٥٧٣٤٦فروق ترجمة القوائم المالیة

١٠٧٫٧٥٥-١٢٫٥٣١٢٦٫٨٧١٥٠٫١٥٦١٨٫١٩٧مصروف اإلھالك

)١٥٫٤٩٠(-)٧()١٥٫٤٤٢()٣٥(  )٦(  ستبعاداتالا

٤٨١٫٠٠٦-٢٠١٣٨١٫١٧١١٦٠٫٠٦٢١٤١٫٩٦٨٩٧٫٨٠٥سبتمبر ٣٠الرصید في

٢٠١٣١٫١٠٩٫٤٩٧٣١٥٫٩٢٠٢٤٣٫٩٥٤١٠٨٫٢٥٩١٦٨٫١٤٧١٫٩٤٥٫٧٧٧سبتمبر ٣٠صافى القیمة الدفتریة في

٢٠١٢٩٧٩٫١٩٠٣١٥٫٩٣٣٢١١٫٥٠٣٩٠٫٢٧٠١٢٤٫١٦٥١٫٧٢١٫٠٦١دیسمبر ٣١دفتریة فى صافى القیمة ال

.التى یتم أعدادھا وتجھیزھا الستخدام المجموعةوالتوسعات بالمصانع تتمثل المشروعات تحت التنفیذ فى قیمة تكالیف المبانى *



)شركة مساھمة مصریة(التابعة شركة جى بى أوتو وشركاتھا

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٢٥-

  )تابـع(األصول الثابتـة   - ٥

"٢٠"معیار المحاسبة المصرى رقم یارات ركوب مستأجرة إیجاراً تمویلیاً ال تقع ضمن نطاق تتضمن وسائل النقل واالنتقال س

)١٧(یتم معالجتھا محاسبیاً طبقاً لمعیار المحاسبة الدولى رقم لذا، )القواعد والمعاییر المحاسبیة المتعلقة باإلیجار التمویلى(

:وكانت صافى قیمتھا الدفتریة كالتالى د/٢اسبیة یتم االعتراف بھا كأصول ثابتة طبقاً للسیاسة المححیث

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

١٠٫٦٢٥١٠٫٦٢٥أصول إیجار تمویلي–التكلفة 

)١٠٫٦٢٥()١٠٫٦٢٥(مجمع اإلھـالك

--صافى القیمة الدفتریة

لسنة  ٩٥القانون رقم ألحكامبموجب عقود خاضعة )واتوبیساتسیارات نقل(تمویلیاً إیجارالدى المجموعة أصول مستأجرة 

والتى )٢٠(رقم ومتطلبات معیار المحاسبة المصرىط/٢ثابتة طبقاً للسیاسة المحاسبیة كأصولوالتى ال تثبت ١٩٩٥

:عقود اإلیجاروفیما یلى بیان.العامنویة كمصروفات فى قائمة الدخل عن ار السجبموجبھا یتم االعتراف بمدفوعات اإلی

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

١٦٫٤٦٩٤٠٫٦٩٩التعاقدیةإجمالي مدفوعات اإلیجار

٤٠٦٩إجمالي القیمة الشرائیة عند انتھاء اإلیجار

سنوات ٥    سنوات ٥    فترات العقودمتوسط 

٢٫٥٩٥٥٫٢٦٩العام/الفترة عن مدفوعات اإلیجار 

:مویلیاً أصول مؤجرة ت

والتى تثبت ١٩٩٥لسنة  ٩٥تمویلیاً بموجب عقود خاضعة ألحكام القانون رقم إیجارامؤجرة األصول الثابتة أصوالً تتضمن 

:كأصول ثابتة كالتالى 

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

٥٤٠٫٢٩٥٣٦٦٫٩١١التكلفة

)٨٤٫٩٠٦()١١٥٫٨١٠(مجمع اإلھالك

٤٢٤٫٤٨٥٢٨٢٫٠٠٥لدفتریةصافى القیمة ا



)شركة مساھمة مصریة(التابعة شركة جى بى أوتو وشركاتھا

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٢٦-

أصول غیر ملموسة  - ٦

اإلجمالىحق المعرفةبرامج حاسب آلىشھرة

التكلفة

٢٠١٣٢٦٨٫٣١١١٤٫١٦٦٥٫٧٠٣٢٨٨٫١٨٠ینایر ١الرصید فى 

٧٫٠٢٧--٧٫٠٢٧فروق ترجمة القوائم المالیة

١٫٩٨٦-١٫٩٨٦-االضافات

٢٠١٣٢٧٥٫٣٣٨١٦٫١٥٢٥٫٧٠٣٢٩٧٫١٩٣سبتمبر ٣٠فى  الرصید

مجمع االستھالك

١٣٫٤١٩٥٫٧٠٣١٩٫١٢٢-٢٠١٣ینایر ١الرصید فى 

١٫٠١٤-١٫٠١٤-مصروف االستھالك

١٤٫٤٣٣٥٫٧٠٣٢٠٫١٣٦-٢٠١٣سبتمبر ٣٠الرصید فى 

صافى القیمة الدفتریة 

٢٧٧٫٠٥٧-٢٠١٣٢٧٥٫٣٣٨١٫٧١٩تمبر سب ٣٠فى 

صافى القیمة الدفتریة 

٢٦٩٫٠٥٨-٢٠١٢٢٦٨٫٣١١٧٤٧دیسمبر ٣١فى 

الشھرة

�ϝѧϘϧϟ�ΕΎϋΎϧλمـأسھواذ بالكامل على ـو وشركاتھا التابعة باالستحـة جى بى أوتـقامت شرك،٢٠٠٧مارس٢٨فى   - ϟ�ΓέϫΎϘϟ�Δϛέη

مقابل الحصول ، جنیھ مصرى ٢٠٩٫٩٩٧بقیمة ة لألقلیة وذلكـوالتى كانت مملوك%٤٩٫٠٣راء ق شـعن طری)سیتى(الشخصى 

�ϥѧϣέΩѧλأسھمعلى  ·ϡϬѧγѧΗϭ�ϰѧΑ�ϰѧΟ�Δϛέѧη�ϝΎѧϣ�α έ�ΓΩΎѧϳίو ـ)ΡΎѧο ϳ·ج- ٢٤(.�ΎϫέΩѧϗ�ΓέϬѧη�ΕѧΟΗϧ�Ωѧϗϭ˺ ̀ ̀ ̄ ˼ ̀ ˾�ϪѧϳϧΟ

ϟ�ϝϭѧλمصرى Ϸ�ΔѧϳέΗϓΩϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ϰϓΎѧλ �ϥѧϋ�˯ΎѧϧΗϗϻ�Δѧϣϳϗ�ΓΩΎѧϳί �ϰѧϓ�ϝΛϣΗΗ�ϰΗϟϭ�ΔϛέѧηΓΎѧϧΗϘϣϟ.�ϡѧΗ�Ωѧϗϭι ϳѧλ ΧΗ�ΓέϬѧηϟ�ϩΫѧϫ

.)سیتى(ألصول شركة القاھرة لصناعات النقل الشخصى

�ϰϠϳϭѧϣΗϟ�έϳΌѧΗϠϟ�ϰѧΑ�ϰѧΟ�Δϛέѧη�ϡϬѧγ�ϰѧϠϋ�ϝѧϣΎϛϟ�ΫϭΣΗѧγϻΎΑ�ΔόΑΎΗϟ�ΎϬΗΎϛέηϭ�ϭΗϭ�ϰΑ�ϰΟ�Δϛέη�ΕϣΎϗ،٢٠٠٨سبتمبر٨فى   -

˺ϟ�έϳΌΗϟ�ϝΎΟϣ�ϰϓ�ϝϣόϟΎΑ�ϡϭϘΗ�ϰΗϟϭϪѧΗϻΎΟϣ�ΔѧϓΎϛΑ�ϰϠϳϭϣΗ�ΎϫέΩѧϗ�ΓέϬѧη�˯ΎѧϧΗϗϻ�ϥѧϋ�ΞΗѧϧ�Ωѧϗϭ)شركة مساھمة مصریة( ̄ ˹ ˹ ˹

.جنیھ مصرى

 جى( السیاراتلتجارةالعالمیةالمجموعة فى %٥٠ فى باالستثمار ةـشراكاتفاقیةاللـخ من٢٠١٠نوفمبر فى ةـالمجموعقامت-

للمجموعةحقوقاالتفاقیةھذهوتعطى.لسیاراتل ھیونداىبوكالةالخاصالعراق فى القائمالنشاطاقتناءبغرضاالردن فى) كى

جنیھ٨٩٫٩٣٦ بمبلغ بشھرةاالعترافاالستثمارھذاعن نتج وقد..كي لجي والتشغیلیةالمالیةالسیاسات على السیطرةمنتمكنھا

المالیةوائمالق فى) الحصرىالتسویقوحقتجاریةوكالة(ملموسغیركأصلالمبلغھذابإثباتالمجموعةقامتوقد.مصرى

طریقةلتطبیقالالزمةوالقانونیةالمحاسبیةاالستشارات على بالحصولالشركةادارةقامتوقد.٢٠١٢دیسمبر٣١ فى للشركة

وكالةمنبدالً شھرةالىالمبلغھذاتبویبباعادةالشركةقامتانذلكعن نتج وقداالستثمارھذا لمعالجة المحاسبیةالشراء

.حصرىویقتس وحق ةیتجار

اختبار اضمحالل الشھرة

تستلزم وجود مؤشرات اال فى حالةللتأكد أن القیمة العادلة یمكن أن تسترد، اضمحالل الشھرة باختباردیسمبر ٣١الشركة سنویاً فى تقوم

.العامخالل الختبارعمل ا

:یلى تحلیل الشھرة طبقاً لقطاعات النشاط فیما و.دیة طبقاً للقطاعات التشغیلیةیتم توزیع الشھرة على وحدات تولید النق

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

١٧٧٫٣٧٥١٧٧٫٣٧٥نشاط قطاع الدرجات البخاریة والتوك توك 

٨٩٫٩٣٦٨٩٫٩٣٦العراق–مبیعات ھیونداى 

١٫٠٠٠١٫٠٠٠نشاط التأجیر التمویلى

٢٦٨٫٣١١٢٦٨٫٣١١



)شركة مساھمة مصریة(التابعة شركة جى بى أوتو وشركاتھا

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٢٧-

  )تابع(سة أصول غیر ملمو  - ٦

�ΓέϬηϟ�ϝϼΣϣο �έΎΑΗΧ�ϡΗϳϭ�ΔϳϣΩΧΗѧγϻ�ΔѧϣϳϘϟ�α Ύѧγ�ϰϠϋ�ϰѧΗϟϭΩѧϳΩΣΗ�ϡѧΗΎϫ�ϊ ѧϗϭ�ϥѧϣ�ΔѧόϗϭΗϣϟ�ΔѧϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩѧΗϟ�ϡѧλ Χ�α Ύѧγ�ϰѧϠϋ

�ϰϟΎѧϣϟ�˯ΩϷ�αوتقوم.سنوات والمعتمدة فى مجلس اإلدارةخمسالموازنات التقدیریة لفترة  Ύѧγ�ϰѧϠϋ�ΔϳέϳΩϘΗϟ�ΕΎϧί ϭϣϟ�ΩΩϋΈΑ�ΓέΩϹ

.والتشغیلى والسوقى فى السنوات السابقة وتوقعاتھا لتطورات السوق

شقیقةشركةاستثمارات فى -٧

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

٢٫٤١٤٢٫٤١٤شركة جى بى الستبدال المركبات

)٢٫٤١٤()٢٫٤١٤(مخصص اضمحالل استثمارات فى شركة شقیقة

--

مسددة تحت حساب استثماراتمبالغ   - ٨

.تتمثل مبالغ مسددة تحت حساب إستثمارات فى مبالغ مدفوعة من أحد شركات المجموعة لتأسیس شركات فى جمھوریة الجزائر

وراق قبض طویلة األجلأ-٩

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

١٢٣٫٥٥٥٥٦٫٨٦٩أوراق قبض طویلة األجل

)١٤٫٠٧٤()١١٫١٧٦(قسیط دائنةفوائد البیع بالت

١١٢٫٣٧٩٤٢٫٧٩٥صافى القیمة الحالیة ألوراق قبض طویلة األجل

)٦٤٢()٣٤٠(مخصص اضمحالل قیمة أوراق القبض

١١٢٫٠٣٩٤٢٫١٥٣الصافى



)شركة مساھمة مصریة(التابعة شركة جى بى أوتو وشركاتھا

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٢٨-

األصول وااللتزامات الضریبیة المؤجلة-١٠

أصول ثابتة 

مخصص قضایامخصص ضمانمخصص مخزونخسائر مرحلةوغیر ملموسة

اإلجمالى

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

أصول ضریبیة مؤجلة-أ 

٧٠٦٫٠٥٦٧٫٧٦٠٤٫٨٠٨٣٩٥١٩٫٠٨٩١٦٫٢١٠ینایر١الرصید فى 

١٫٠٧١٢٫٨٧٩)٢٣(٣٫٠٩٤)٢٫٠٠٠(--محمل على قائمة الدخلال

٧٠٦٫٠٥٦٥٫٧٦٠٧٫٩٠٢٣٧٢٢٠٫١٦٠١٩٫٠٨٩العام/الفترة فى نھایةالرصید

االلتزامات الضریبیة المؤجلة–ب

٥٥٫١٢٣٣١٫٠٩٦----٥٥٫١٢٣ینایر١الرصید فى

٧٫١٠٥٢٤٫٠٢٧----٧٫١٠٥محمل على قائمة الدخلال

٦٢٫٢٢٨٥٥٫١٢٣----٦٢٫٢٢٨العام/فترة فى نھایة الالرصید

)٣٦٫٠٣٤()٤٢٫٠٦٨(٦٫٠٥٦٥٫٧٦٠٧٫٩٠٢٣٧٢)٦٢٫١٥٨(صافى االلتزامات الضریبیة

)١٤٫٨٨٦()٣٦٫٠٣٤(٦٫٠٥٦٧٫٧٦٠٤٫٨٠٨٣٩٥)٥٥٫٠٥٣(ینایر١الرصید فى 

)٢١٫١٤٨(    )٦٫٠٣٤()٢٣(  ٣٫٠٩٤)٢٫٠٠٠(  -     )٧٫١٠٥(محمل على قائمة الدخلال

)٣٦٫٠٣٤()٤٢٫٠٦٨(٦٫٠٥٦٥٫٧٦٠٧٫٩٠٢٣٧٢)٦٢٫١٥٨(العام/فى نھایة الفترة الرصید



)شركة مساھمة مصریة(كاتھا التابعة شركة جى بى أوتو وشر

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٢٩-

  )تابع(األصول وااللتزامات الضریبیة المؤجلة -١٠

مثبتةالاألصول الضریبیة المؤجلة غیر 

.عدم وجود تأكد جوھرى من إمكانیة االستفادة منھا ضریبیاً فى المستقبللم یتم إثبات بعض األصول الضریبیة المؤجلة وذلك نظراً ل

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

٦٧٫١٧٨٦٤٫٣٥٢مخصص اضمحالل قیمة أرصدة العمالء وأوراق القبض

٢٫٠٨٠٢٫٦٦١مخصص اضمحالل أرصدة مدینة أخرى

استثمارات عقاریة-١١

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

٣٫١١٧٥٫٤٨١ینایر١الرصید فى 

)٢٫٦٧١(-بیع استثمارات عقاریة

٣٠٧-قائمة الدخل–أرباح إعادة تقییم 

٣٫١١٧٣٫١١٧العام/فى نھایة الفترة الرصید

االستثمارات ویتم تبویب .یة لمدیونیات بعض العمالءومبانى آلت ملكیتھا للمجموعة كتسوأراضىفى قیمة االستثمارات العقاریةتتمثل 

.من ھذه األصول عن طریق البیع فى األجل القریبالنیة للتخلصاإلدارةأنھ لیس لدىالمتداولة حیث غیر ضمن األصول العقاریة

تقریر أخرسوقیة، وقد قام الخبیر بإعداد لتقییم ھذه األصول وتحدید القیمة المالیة  سنةكل تقوم الشركة بتعیین خبیر فنى مستقل فى نھایة 

ألف جنیھ ٣٫١١٧وقد كانت القیمة العادلة لتلك األصول من واقع أخر تقریر تقییم .٢٠١٢دیسمبر٣١عن تقییم ھذه األصول فى

.مصرى 

المخـزون-١٢

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

١٫٠١٨٫٦٥٠٨٦٩٫٠٠٨بضاعة بالطریق

٤١٣٫٤٧٠    ٦١٥٫٤٠٤وحافالت ومقطوراتسیارات

٢٢٣٫٤٥٨٢٩٣٫٩٠٣مكونات سیارات ومواد خام

١٨٧٫١٢٦١٥٦٫٢٤٤قطع غیار بغرض البیع

٢١٫٥٣١٢٤٫٩٥٥إنتاج تحت التشغیل

-٧٤٫٤٢٣اطارات

٢٩٫٢٩٠٣١٫٩٩٠مخزون سیارات مستعملة

٢٫١٦٩٫٨٨٢١٫٧٨٩٫٥٧٠اإلجمالى

)٣٧٫٣٠١()٢٩٫٧٩٥(ى القیمة البیعیة عن التكلفةانخفاض صاف

٢٫١٤٠٫٠٨٧١٫٧٥٢٫٢٦٩الصافى



)شركة مساھمة مصریة(كاتھا التابعة شركة جى بى أوتو وشر

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٣٠-

أصول بغرض البیع-١٣

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

االجمالىاالجمالى  مبانى  اراضي

٣١١٫٢٦٢١٣٫٦٦١٣٢٤٫٩٢٣٣٣١٫٦١٣التكلفة

)١٫٦١٥()٩٨٨()٩٨٨(-مجمع االھالك

صافي القیمة الدفتریة 

٣١١٫٢٦٢١٢٫٦٧٣٣٢٣٫٩٣٥٣٢٩٫٩٩٨العام/نھایة الفترة في 

�ϥϣѧο �ΎѧϬΑ�υΎѧϔΗΣϻ�ϯ ϭΩѧΟ�ϡΩѧόϟ�ΎѧϬόϳΑ�ΔѧόΑΎΗϟ�ΕΎϛέѧηϠϟ�ΓέΩϹ�α ϟΎѧΟϣ�Εέέϗ�ϰΗϟ�ϰϧΎΑϣϟϭ�ϰο έϷ�ϰϓ�ϊ ϳΑϟ�ν έϐΑ�ϝϭλ Ϸ�ϝΛϣΗΗ

.أصول الشركات

عمالء وأوراق قبض  -  ١٤

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

٦٢٤٫٣٤٩٤٨٩٫٥١٣إجمالى أوراق القبض

)٥٦٫٨٦٩()١٢٣٫٥٥٥()٩إیضاح (أوراق قبض طویلة األجل 

)٢٤٫٣٩٨()٢١٫٥٥١(فوائد البیع بالتقسیط دائنة

٤٧٩٫٢٤٣٤٠٨٫٢٤٦صافى القیمة الحالیة ألوراق قبض قصیرة األجل

٥٩٧٫١١٥٦٢٩٫٩٩٥    عمـالء

١٫٠٧٦٫٣٥٨١٫٠٣٨٫٢٤١  جمالىاإل

)٢٥٦٫٧٦٤()٢٦٨٫٣٧٢(مخصص اضمحالل قیمة أرصدة عمالء وأوراق قبض

٨٠٧٫٩٨٦٧٨١٫٤٧٧الصافى

أخرىمدینون وأرصدة مدینة   -  ١٥

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

٢٥٧٫٤٤٠١٦٥٫٨٤١دفعات مقدمة للموردین

١٢٦٫٥١٠٨٥٫٤٩٦ضرائب خصم

٣٧٫٩٤٥٩٣٫٠٢٠اعتمادات مستندیھ

٤٣٫٧٣٥٤٠٫٧٠٦مصروفات مدفوعة مقدماً 

١٠٫٤٣٦١٧٫٤٦٢تأمینات لدى الغیر

٢٥٫٧٩٢١٣٫٩٤٨غطاء خطابات الضمان

١٤٫٩٢٧١٢٫٠٢٥سلف وعھد للعاملین

٥٢٫٤٣٠١٣٫٨٩٩    أرصدة مدینة أخرى

١٠٫٠٥٧٩٫٦٦٦ضرائب مبیعات

١٢٫٢٥٦٧٫٧٨٧أرباح مدفوعة مقدماً للعاملینتوزیعات 

٨٫٨٨٤٧٫٧٥٩مصلحة الجمارك

٦٠٠٫٤١٢٤٦٧٫٦٠٩اإلجمالى

)١٠٫٦٤٤()٨٫٨١٨(مخصص اضمحالل أرصدة مدینة أخرى

٥٩١٫٥٩٤٤٥٦٫٩٦٥الصافى



)شركة مساھمة مصریة(كاتھا التابعة شركة جى بى أوتو وشر

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٣١-

ذات عالقةأطرافالمعامالت مع   -  ١٦

ذات عالقة تتضمن تلك الحسابات كافة المدفوعات التى تمت بالنیابة عن أو بواسطة یوجد للشركات التابعة حسابات جاریة مع أطراف

طراف ذات ألالمستحقة من والى اباألرصدةوفیما یلى بیان ، وتقوم الشركات التابعة بتحصیل وسداد تلك المبالغ بانتظام.الشركات التابعة

.العالقة

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠الرصید المستحق من أطراف ذات عالقة

-١٫٨٥٣شركة القاصد

١٫٣٥١١٫٣٥١)شركة شقیقة(شركة جى بى الستبدال المركبات 

٤٫٣٣٧-برلینشركة جى كى 

٣٦٨٦٥شركة القلم للتجارة العامة

٣٫٢٤٠٦٫٥٥٣

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠الرصید المستحق ألطراف ذات عالقة

١٣٫٧٣١١٢٫٢٢٥البرازیل –شركة ماركو بولو 

٦٩٢١٤٫٢٩٢شركة القاصد للتوكیالت التجاریة

١٫٢٨١-مستحق إلى أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیین

٢٫٤٥٦-شركة الملتقي للتجارة واالستثمار

٤١٨-شركة أوتوس لتجارة السیارات

١١١-لتجارة السیاراتشركة السلیمانیة 

١٤٫٤٢٣٣٠٫٧٨٣

:الفترةوفیما یلى بیان طبیعة وقیمة أھم المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل

قیمة المعاملـة

طبیعة المعاملةنوع العالقةاسم الطرف ذات العالقة

سبتمبر ٣٠

٢٠١٣

سبتمبر ٣٠

٢٠١٢

١٫٢٨١١٧٫٤٧١تحویالت نقدیةعضاء مجلس ادارةأیذیینأعضاء مجلس االدارة التنف

)١٧٫٧٢٠(١٨٫٣١١مرتبات اإلدارة العلیا أعضاء مجلس إدارة

١٫٥٠٦٢٤٦تحویالت نقدیةمساھم باحدى الشركات التابعةالبرازیل–شركة ماركو بولو 

١٥٫٤٥٣٧٫٩٩٦ت نقدیةتحویالمساھم باحدى الشركات التابعةشركة القاصد للتوكیالت التجاریة

٤٫٣٣٧٤٫٤٩٨تحویالت نقدیةشركة تابعةشركة جى كى برلین

-٢٫٤٥٦تحویالت نقدیةشركة تابعةشركة الملتقي للتجارة واالستثمار

-٨٢٩تحویالت نقدیةشركة تابعةشركة القلم للتجارة العامة



)شركة مساھمة مصریة(كاتھا التابعة شركة جى بى أوتو وشر

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٣٢-

أذون خزانة-١٧

٢٠١٢بر دیسم٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

١٫٨٠٠٩٢٫٩٧٥أذون خزانة قیمة اسمیة

)٢٫٨٦٣()١٢١(إجمالي الفوائد الدائنة

١٫٦٧٩٩٠٫١١٢المدفوع عن أذون الخزانة

٦٩١٫٠٩٠العام/نھایة الفترة الفوائد المستحقة حتى

١٫٧٤٨٩١٫٢٠٢العام/نھایة الفترة الرصید فى 

بنوكنقدیة وأرصدة بال-١٨

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

١٫١٣٠٫٣٦٢١٫١٧٣٫٥٣٢نقدیة وأرصدة لدى البنوك

١٫١٣٠٫٣٦٢١٫١٧٣٫٥٣٢

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

:أشھر والمبینة كالتالىاستحقاقھا عن ثالثة 

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

١٫١٣٠٫٣٦٢١٫١٧٣٫٥٣٢نقدیة وأرصدة بالبنوك

١٫٧٤٨٨٩٫٢٢٤أذون خزانة

١٫١٣٢٫١١٠١٫٢٦٢٫٧٥٦



)شركة مساھمة مصریة(كاتھا التابعة شركة جى بى أوتو وشر

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٣٣-

المخصصات-١٩

٢٠١٣سبتمبر ٣٠التسعة أشھر المنتھیة فى 

مطالبات

قانونیة

مخصص فترة 

  جمالىاإلرىمخصصات أخضمان

٢٠١٣٨٫٢٦٢١٧٫٦٩٥٢٥٫٥٥٧٥١٫٥١٤ینایر ١الرصید فى 

١٫٤٧٧١٫٤٧٧--فروق ترجمة عمالت أجنبیة

١٧٫٦٠٣١٫٧٢٨١٩٫٣٣١-الفترةتدعیم المخصصات خالل 

)٣٫٩٥٥(-)٣٫٨٦٤()٩١(استخدام المخصصات خالل الفترة

)٦٫٧٤٥()٦٫٢٢٠()٥٢٥(-مخصصات إنتفى الغرض منھا

٢٠١٣٨٫١٧١٣٠٫٩٠٩٢٢٫٥٤٢٦١٫٦٢٢سبتمبر ٣٠فى الرصید في 

٢٠١٢٧٫٢٨٤١١٫٦٧١٢٤٫٢٨٣٤٣٫٢٣٨ینایر ١الرصید فى 

٣٠٦٣٠٦--فروق ترجمة القوائم المالیة

١٫٤٧٨١٧٫٠٩١٣٫٤٠٥٢١٫٩٧٤العامتدعیم المخصصات خالل 

)٧٫٣١٦()٢٫٤٠٠()٤٫٤١٦()٥٠٠(العاماستخدام المخصصات خالل 

)٦٫٦٨٨()٣٧()٦٫٦٥١(-مخصصات إنتفى الغرض منھا

٢٠١٢٨٫٢٦٢١٧٫٦٩٥٢٥٫٥٥٧٥١٫٥١٤دیسمبر ٣١فى الرصید في 

مخصص المطالبات القانونیة

بعد الحصول على االستشارات وترى اإلدارة.المخصص المكون لمواجھة مطالبات قانونیة ضد المجموعةإجمالىیتمثل المبلغ فى 

.٢٠١٣سبتمبر٣٠ة لن یتجاوز بصفة جوھریة قیمة المخصص المكون فىـات القانونیـناتج تلك المطالبأنة ـالقانونیة المالئم

مخصص الضمان

یر المخصص البالغ استبدال المنتجات التى لم تصلح للعمل بصورة مرضیة وتم تقدأوضماناً لمنتجاتھا وتتعھد بإصالح المجموعةتقدم 

لمطالبات الضمان المتوقعة فى ضوء خبرة اإلدارة عن السنوات الماضیة لمستوى اإلصالح العامجنیھ مصرى فى نھایة ٣٠٫٩٠٩قدره 

.والمردودات

.)٢٠١٢جنیھ مصرى عام ١٠٫٨٥٦(جنیھ مصري١٠٫٨٥٦یتضمن مخصص فترة الضمان مخصص طویل األجل بمبلغ 

األخرىالمخصصات 

لم یتم اإلفصاح عن المعلومات المعتاد .فیما یتعلق بأنشطة المجموعةأطراف أخرىلق المخصصات األخرى بمطالبات متوقعة من تتع

نشرھا حول المخصصات وفقاً لمعاییر المحاسبة، نظراً ألن اإلدارة تعتقد بأن قیامھا بذلك قد یؤثر بشدة على ناتج المفاوضات مع تلك 

م اإلدارة بمراجعة تلك المخصصات سنویاً ویعدل المبلغ المخصص وفقاً آلخر التطورات والمناقشات واالتفاقیات وتقو.الھیئات والجھات

.األطرافمع تلك 



)شركة مساھمة مصریة(كاتھا التابعة شركة جى بى أوتو وشر

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٣٤-

التزامات ضرائب الدخل-٢٠

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

٥٫٦٩٨٢١٫٤٤٥ینایر١فى رصید ال

)٢٧٫٩١١()٧٫٩٦٧(العام/الفترة خالل ضرائب مسددة 

٧٫٨٤٦١٧٫٧١٩)٣٦إیضاح (العام ضرائب الدخل عن 

  )٥٫٥٥٥(    -       ضرائب مخصومة من المنبع

٥٫٥٧٧٥٫٦٩٨العام/نھایة الفترة الرصید فى 

قروض وسلفیات-٢١

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

البیــان

الجزء

الجارى

الجزء

اإلجمالىطویل األجل

  ءالجز

الجارى

الجزء 

اإلجمالىطویل األجل

١٫٧٥٠٫١١٠-٢٫٤٦٩٫٣٩٦١٫٧٥٠٫١١٠-٢٫٤٦٩٫٣٩٦بنوك سحب على المكشوف

١٥٩٫٤٤٢٢١٣٫٥٨٥٣٧٣٫٠٢٧٢٨٫٠٠٠١٢٩٫٣٠٢١٥٧٫٣٠٢قـروض

٢٫٦٢٨٫٨٣٨٢١٣٫٥٨٥٢٫٨٤٢٫٤٢اإلجمالى

٣

١٫٧٧٨٫١١٠١٢٩٫٣٠٢١٫٩٠٧٫٤١٢

وك سحب على المكشوفبن  -أ 

ϭѧΗϭ�ϰѧΑ�ϰѧΟ�Δϛέѧηϭ�ΕϧϣΗѧγϔϧ�ϰѧΟ�έ�Δϛέѧη�ϥѧϣ�ϼϛ�ϥϣ�ΔϳϧϣΎο Η�ΕϻΎϔϛΑ�Ϫϧϭϣο ϣ�ϑ ϭηϛϣϟ�ϰϠϋ�ΏΣγ�ϙϭϧΑ�ϥ·.�ώѧϠΑϳϭ

�ϰѧϛϳέϣϷ�έϻϭΩѧϟϭ�ϯ έѧλ ϣϟ�ϪѧϳϧΟϟΎΑ�ΔѧϣΎϘϟ�ϑ ϭѧηϛϣϟ�ϰѧϠϋ�ΏΣγϟ�ΓΩ˰λ έ�ϰϠϋ�ΓΩΎϔϟ�έόγ�ργϭΗϣ˺ �ϰѧϠϋ%٣٫٧و%˺

.التوالى

قـروض-ب 

:في التاليالقروضتتمثل 

-�ϩΫѧϫ�ϰѧϠϋ�ΓΩѧΎϔϟ�έόѧγ�ρѧγϭΗϣ�ώѧϠΑ�Ωѧϗϭ�ˬ˯ ϼѧϣόϟ�ϥϣ�ΔϣϠΗγϣ�ΔϠΟ�ΕΎϛϳη�ϥΎϣο Α�ΔϳϛϧΑ�ν ϭέϗ�ϰϠϋ�ΔϋϭϣΟϣϟ�ΕϠλ Σ

�ϯ%٤٫٢١القروض بالدوالر األمریكى  έѧλ ϣϟ�ϪϳϧΟϟΎΑ�ϭ˺ ˺ ̄ ̂ ˻.%�α ѧϣΧ�ϥϳѧΑ�ν ϭέѧϘϟ�ϩΫѧϫ�ΩΩѧγ�ΕέѧΗϓ�ΡϭέѧΗΗϭ

٢٠١٩�νحتى  ٢٠١٣عوام من سنوات وسبع سنوات بحیث یتم سداد تلك القروض خالل األ ϭέѧϘϟ�ϙѧϠΗ�Ωϳѧλ έ�ώѧϠΑ�Ωϗϭ

.جنیھ مصرى٣٠٠٫٨٧٦مبلغ  ٢٠١٣سبتمبر٣٠فى 

-�ϭѧϟϭΑ�ϭϛέΎϣ�Δϛέη�ϥϣ�ϰϛϳέϣϷ�έϻϭΩϟΎΑ�ν ϭέϗ�ϰϠϋ�ΔϋϭϣΟϣϟ�ΕϠλ Σ)�Δѧϗϼϋ�ΕΫ�Δϛέѧη–ϝѧϳί έΑϟ(�ΓΩѧΎϓ�έόѧγΑ

�ϡϭѧϋϷ�ϝϼѧΧ�νوتتراوح فترة سداد ھذه القروض بین سنتین وخمس سنوات بحیث%٣+للیبور ا ϭέѧϘϟ�ϩΫѧϫ�ΩΩγ�ϡΗϳ

.جنیھ مصرى٧٢٫١٥١مبلغ  ٢٠١٣سبتمبر٣٠وقد بلغ رصید تلك القروض فى .٢٠١٤حتى  ٢٠١٣من 

.إن القیمة العادلة للقروض البنكیة تقارب قیمتھا الدفتریة

:وفیما یلى تحلیل رصید القروض وبنوك سحب على المكشوف طبقاً لتواریخ استحقاقھا 

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

٢٫٧٠٩٫٦٨٢١٫٧٧٨٫١١٠أقل من سنة

١٢٩٫٣٦٩١٢٥٫٩٣٠سنوات ٥أكثرمن سنة وأقل من 

٣٫٣٧٢٣٫٣٧٢سنوات ٥أكثر من 



)شركة مساھمة مصریة(كاتھا التابعة شركة جى بى أوتو وشر

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٣٥-

٢٫٨٤٢٫٤٢٣١٫٩٠٧٫٤١٢



)شركة مساھمة مصریة(كاتھا التابعة شركة جى بى أوتو وشر

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٣٦-

دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى-٢٢

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

٧١١٫٨٥٦٩٤٠٫٠٤٨تجاریوندائنون

٤١٩٫٦٦٥٢٨٫٢٧٩أرصدة دائنة أخرى

١٨٦٫١٨٠٨٦٫٤٨٣مقدمات من العمالء

٢٧٫٠٠٩٣٣٫٩١٢مصلحة الضرائب

٥٧٫٤٣٢٧٥٫١٦٥مصروفات مستحقة

٧٧٫٥١٩٧٣٫٢٣٤أوراق دفع

١٧٫٠٣٨٢٣٫٦٩٨دائنو توزیعات

٦٫٥٩٠٦٫٥٥٢إیرادات مؤجلة

١٫٥٠٣٫٢٨٩١٫٢٦٧٫٣٧١

سندات دائنة-٢٣

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

البیــان

الجزء

الجارى

الجزء

اإلجمالىطویل ألجل

الجزء

الجارى

الجزء

اإلجمالىطویل األجل

٢٣٠٫٧٦٩١٥٣٫٨٤٧٣٨٤٫٦١٦٢٣٠٫٧٦٩٣٨٤٫٦١٥٦١٥٫٣٨٤سندات

:یخصم 

)٥٫١٤٢()٣٫٢١٣()١٫٩٢٩()٣٫٦٤٣()١٫٧١٤()١٫٩٢٩(داتتكلفة إصدار السن

٢٢٨٫٨٤٠١٥٢٫١٣٣٣٨٠٫٩٧٣٢٢٨٫٨٤٠٣٨١٫٤٠٢٦١٠٫٢٤٢الصافى

اصدار سندات

�ΎѧϬΗϣϳϗ�ώѧѧϠΑΗ�ΕΩϧѧγ�ϰѧϓ�ΏΎѧΗΗϛϻ�ΏΎѧѧΑ�ΗѧϔΑ�Δϛέѧηϟ�ΕѧϣΎϗ˺�ϰѧϓ�ϯ έѧλ ϣ�ϪѧѧϳϧΟ�έΎѧϳϠϣ˺ ˽�ϝѧϳέΑ˻ ˹ ˺ ˹�ϰѧѧΗΣϭ˻�ϭϳΎѧϣ˻ ˹ ˺ ˹�ϡѧѧΗ�Ωѧϗϭ�ˬ

ربع سنوى وقد استحقت ودفعت أول فائدة فى %١٢ملیار جنیھ مصرى وبلغ سعر الفائدة على السندات ١بلغ االكتتاب والتخصیص فى م

١٣�ϥϭѧϛϳϟ�ΡΎϣγϟ�ΓέΗϓ�ΩόΑ�ΩΑΗ�ϥ�ϰϠϋ�ϯویتم سداد السندات على .جنیھ مصرى٥١٫٣٧٣والبالغ قیمتھا ٢٠١٠یولیو ١ ϭϧγ�ϊ Αέ�ργϗ

١٢�έΩѧϣ�ϰѧϠϋ�Ύ˰ѧϬϛϼϫ�ϡΗѧϳ�ϑیف االصدار وقد بلغت تكال.٢٠١٢ینایر ١تاریخ أول قسط فى  ϭγϭ�Ύ˰ϫΩΩγ�ϡΗ�Ωϗϭ�ϯ έλ ϣ�ϪϳϧΟ�ϥϭϳϠϣ

.عمر السندات

رأس المال المدفوع  -  ٢٤

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

ملیون سھم بقیمة اسمیة ٤٠٠(رأس المال المرخص بھ 

٤٠٠٫٠٠٠٤٠٠٫٠٠٠)واحد جنیھ مصرى للسھم الواحد

ملیون سھم بقیمة واحد ١٢٩(والمدفوع رأس المال المصدر 

١٢٩٫٠٠٠١٢٩٫٠٠٠)جنیھ مصرى للسھم الواحد

)١٠٧()١٠٧()ألف سھم١٠٧(أسھم خزینة اعدام 

١٢٨٫٨٩٣١٢٨٫٨٩٣



)شركة مساھمة مصریة(كاتھا التابعة شركة جى بى أوتو وشر

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٣٧-

  )تابع( رأس المال المدفوع  -  ٢٤

اعدام أسھم خزینة

والتى تبلغ تكلفة شراءھا ٢٠١١مارس ٢٩تى تم شراؤھا فى سھم تمثل األسھم ال١٠٧٫١٠٠بإعدام عدد العامقامت الشركة خالل 

.ألف جنیھ مصرى١٠٧ألف جنیھ مصرى متضمنة قیمة اسمیة لألسھم قدرھا ٣٫٠٩٧

االكتتاب العام والخاص

عن طریق اكتتابات عامة )جنیھ مصرى١القیمة االسمیة للسھم (جنیھ مصرى ألف ٣٣٫١٦٣المصدر بمبلغ تم زیادة رأس المال 

جنیھ ألف١٫١٧٥٫٦٩١جنیھ مصرى قیمة اسمیة ومبلغ ألف٣٣٫١٦٣منھا ألف جنیھ مصرى١٫٢٠٨٫٨٥٥بلغت قیمتھا خاصة و

م زیادة رأس مال ـوقد تم تخصیص أسھجنیھ مصرىألف١٢٩٫٠٠٠لیصبح رأس المال المصدر والمسدد إصدارمصرى عالوة 

:االكتتاب العام والطرح الخاص ، وفیما یلى تفاصیل كل من٢٠٠٧یولیو ٩الشركة بتاریخ 

اكتتاب عام-أ 

ملیون سھم ٧٫٥األسھم، وبلغ عدد ٢٠٠٧یولیو ٢وأغلق فى نھایة یوم عمل ٢٠٠٧سبتمبر٢٢تم فتح باب االكتتاب بتاریخ 

مبلغ  إجمالىسھم ب٢٩٫٧٠٣٫٥٣٣جنیھ مصرى وتم تلقى االكتتاب فى عدد ٢٧٧٫٥٠٠٫٠٠٠مبلغ  إجمالىب

ال وسبعمائة واحد وعشرون جنیھاً مصریاً ألففقط ملیار وتسعة وتسعون ملیون وثالثون (جنیھ مصرى ١٫٠٩٩٫٠٣٠٫٧٢١

المعروضة لالكتتاب، وقد تم التخصیص األول على األسھممرة من عدد ٣٫٩٦، وبلغت نسبة التغطیة ما یقرب من )غیر

المكتتب فیھا من قبل المكتتب األسھماقى عـدد سھم والتخصیص الثانى على أساس نسبة ب١٥٠منح كل مكتتب عـدد أساس 

التى تـم تخصیصھا من خالل التخصیص األسھمإجمالىالمكتتب فیھا بعـد خصم األسھمإجمالىإلى )سھم١٥٠بعد خصم (

%.٢٠٫٣٣األول 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 ١٦٫٧١٢٫٣٥٦الكتتاب فى عدد تم ا

فقط ستمائة وثمانیة عشر ملیون وثالثمائة وسبع وخمسون ألف ومائة واثنان (جنیھ مصرى ٦١٨٫٣٥٧٫١٧٢بإجمالى قیمة 

).سبعة وثالثون جنیھاً مصریاً للسھم(للسھم جنیھ مصرى٣٧وبسعر اكتتاب بلغ )وسبعون جنیھاً مصریاً ال غیر

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

قیمة  إجمالىب) وستمائة وثالثة سھمالفخمسة مالیین وستمائة وخمسة وسبعون (سھم ٥٫٦٧٥٫٣٠٦تم االكتتاب فى عدد 

وأربعمائة وثمانیة وستون جنیھاً مصریاً ألفئة وسبعة وتسعون مائتان وتسعة ملیون وتسعما(جنیھ مصرى ٢٠٩٫٩٩٧٫٤٦٨

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

Almoraشركة (طرح خاص -د  Resources(

إجمالى قیمة ب) وخمسة وسبعون ألف وأربعون سھمنثالثة مالیین ومائتا(سھم ٣٫٢٧٥٫٠٤٠تم االكتتاب فى عدد 

واحد (جنیھ مصرى للسھم ٣١٫٤٥وبسعر اكتتاب )مائة وثالثة مالیین جنیھ مصرى ال غیر(جنیھ مصرى ١٠٣٫٠٠٠٫٠٠٠

).وثالثون جنیھ مصرى وخمسة وأربعون قرش للسھم

مدفوعات تحت حساب زیادة رأس المال  -  ٢٥

تم منح عضو مجلس اإلدارة المنتدب مكافأة على خدماتھ للشركة ٢٠٠٩مارس ٣٠طبقاً لقرار الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة فى 

سنوات على أن یحق لھ ٣مع حظر التصرف فیھا لمدة ال الشركةـسھم من أسھم رأس م٢٫٢٥٧٫٥٠٠خالل العامین الماضیین عدد 

تحت حساب زیادة رأس المال ویتمثل رصید المدفوعات.خالل فترة الحظر الحصول على التوزیعات وحق التصویت عن ھذه األسھم

.أعاله فى القیمة االسمیة لتلك األسھم وجارى اتخاذ االجراءات للحصول على موافقة ھیئة سوق المال على ھذا اإلصدار



)شركة مساھمة مصریة(كاتھا التابعة شركة جى بى أوتو وشر

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٣٨-

أسھم الشركة فى حیازة المجموعة  -  ٢٦

الف ٣٫٢٧٥تبلغ قیمتھا االسمیة سھم٣٫٢٧٥٫٠٤٠إحدى شركات المجموعة بعدد تمتلكھاأسھم فى فى حیازة المجموعة األسھمتتمثل 

Almoraفى رأس مال شركة جى بى أوتو التى تم اقتناءھا عن طریق شركة جنیھ مصرى Resourcesالشركات التابعة إحدى

ولة لالحتیاطى حالمألف جنیھ مصرى، وقد تم تخفیض عالوة اإلصدار ١٠٣٫٠٠٠وقد بلغت تكلفة االقتناء %.١٠٠والمملوكة بنسبة 

.ألف جنیھ مصرى٩٩٫٧٢٥بالفارق بین تكلفة االقتناء والقیمة االسمیة البالغ قدره الخاص 

االحتیاطى القانونى-٢٧

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

٢٢٥٫٤٦٩٢١٤٫١٥٨ینایر١الرصید فى 

٢٨٫٣٢٣١١٫٣١١المحول لالحتیاطى القانونى

٢٥٣٫٧٩٢٢٢٥٫٤٦٩العام/نھایة الفترة الرصید فى 

�ϲρΎѧϳΗΣϻ�ΏΎѧγΣϟ�ϡΎѧόϟ�ΡΎѧΑέ�ϰϓΎѧλ% ١٩٨١�ΔΑѧγϧ�ΏϳϧΟΗ�ϡΗϳ�ΔϛέηϠϟ�ϲγΎγϷ�ϡΎυϧϟϭ٥لسنة  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

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

جنیھ مصرى خاص بالشركة أما باقى الرصید فیتمثل فى االحتیاطى القانونى لباقى شركات ٦٦٫٦٦٧یتضمن االحتیاطى القانونى مبلغ 

.المجموعة

عالوة اإلصدار

بناًء على ١٩٨١لسنة  ١٥٩طلبات القانون رقم اً لمتـاص طبقـحتیاطى القانونى واالحتیاطى الخل من االـإلى كصدارالوة اإلـتم ترحیل ع

.٢٠٠٨مارس٢٩اعتماد الجمعیة العامة العادیة فى 

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

١٫١٧٥٫٦٩١١٫١٧٥٫٦٩١عالوة االصدار

:ناقصاً 

)٣٥٫٨٧٨()٣٥٫٨٧٨(مصروفات االصدار

)٩٩٫٧٢٥()٩٩٫٧٢٥(عالوة االصدار الخاص بأسھم الشركة فى حیازة المجموعة

١٫٠٤٠٫٠٨٨١٫٠٤٠٫٠٨٨رصید عالوة االصدار

)٦٤٫٤٠٠()٦٤٫٤٠٠(المحول إلى االحتیاطى القانونى

٩٧٥٫٦٨٨٩٧٥٫٦٨٨



)شركة مساھمة مصریة(كاتھا التابعة شركة جى بى أوتو وشر

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٣٩-

  )تابع(االحتیاطى القانونى -٢٧

األسھمإصدارعالوة 

  :كالتالى  القیمة االسمیة لألسھم المصدرةفى الفرق بین المبلغ المدفوع واألسھمإصدارتتمثل عالوة

المبلغ المدفوع

األسھمعدد 

القیمة االسمیة)سھمألف(

رأس المال 

المصدر

إصدارعالوة 

األسھم

٧٫٥٠٠٢٧٠٫٠٠٠جنیھ٢٧٧٫٥٠٠٧٫٥٠٠١اكتتاب عام

١٦٫٧١٢٦٠١٫٦٤٥یھجن ٦١٨٫٣٥٧١٦٫٧١٢١طرح خاص

مساھمى شركة القاھرة لصناعات (طرح خاص 

"النقل الشخصى ٥٫٦٧٦٢٠٤٫٣٢١جنیھ٢٠٩٫٩٩٧٥٫٦٧٦١"سیتى)

طرح خاص 

Almoraشركة ( Resources(٣٫٢٧٥٩٩٫٧٢٥جنیھ١٠٣٫٠٠٠٣٫٢٧٥١

١٫٢٠٨٫٨٥٤٣٣٫١٦٣٣٣٫١٦٣١٫١٧٥٫٦٩١

األخرىاالحتیاطیات-٢٨

احتیاطى فروق

ترجمة عمالت 

أجنبیة

القیمة العادلة 

ألسھم حوافز 

العضو المنتدب

فائض تقییم 

االجمالىاحتیاطى خاصأصول ثابتة

٢٠١٣٥٦٫٦٦٣٢٢٫٣٤٨٢٫٤٩٨٩٧٠٫٥٨٤١٫٠٥٢٫٠٩٣ینایر ١الرصید فى 

٣٥٫٩٣١---٣٥٫٩٣١فروق ترجمة عمالت أجنبیة

٢٠١٣٩٢٫٥٩٤٢٢٫٣٤٨٢٫٤٩٨٩٧٠٫٥٨٤١٫٠٨٨٫٠٢٤سبتمبر ٣٠فى الرصید 

ناقصاً ما تم تحویلة إلى االحتیاطى القانونى ٢٠٠٧یتمثل االحتیاطى الخاص فى قیمة المحول من صافى عالوة إصدار االسھم فى عام 

).٢٧(إیضاح 

وقدرھا  ةـم خزینـأسھبین تكلفة شراء رى یمثل الفرق ـألف جنیھ مص٢٫٩٩٠تم تخفیض االحتیاطى الخاص بمبلغ ، ٢٠١٢فى خالل عام 

.٢٠١٢عامخالل ألف جنیھ مصرى والتى تم اعدامھا ١٠٧درھا ـم وقـذه األسھـة االسمیة لھـالف جنیھ مصرى والقیم٣٫٠٩٧

ألف جنیھ مصري تمثل الفرق بین تكلفة شراء أسھم خزینة وقدرھا٢٫١١٤تم تخفیض االحتیاطي الخاص بمبلغ ، ٢٠١٢فى خالل عام 

.ألف جنیھ مصري٤٫٢٥١ألف جنیھ مصري وسعر إعادة بیعھا بمبلغ ٦٫٣٦٥

حقوق األقلیة-٢٩

األرباح المرحلةاحتیاطیاترأس المال

اإلجمالى

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

٣٠٦٫١٥٢١٩٫٢٣٨٩٩٫٠٦٣٤٢٤٫٤٥٣٣٤٣٫٩٤٢ینایر١الرصید فى 

٤٨٫١٣٧٤٨٫١٣٧٥٨٫١٣٤--العام/صافى ربح الفترة 

١٧٫٠٨١١٦٫٥٥٦-١٧٫٠٨١-فروق ترجمة عمالت أجنبیة

٢٧٫٢٨٠----زیادة رأس المال

)٢١٫٤٥٩()٣٥٫٧٣٢()٣٥٫٧٣٢(--توزیعات أرباح

٤٥٣٫٩٣٩٤٢٤٫٤٥٣  ٣٠٦٫١٥٢٣٦٫٣١٩١١١٫٤٦٨العام/الرصید فى نھایة الفترة 



)شركة مساھمة مصریة(كاتھا التابعة شركة جى بى أوتو وشر

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٤٠-

طویلة األجلودائنون أوراق دفع -٣٠

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

أوراق دفعالقیمة الحالیةأوراق دفعالقیمة الحالیة

١٥٣٫٠٨٢١٥٣٫٠٨٢١٨٨٫٧٦٧١٨٨٫٩٨٧إجمالي أوراق الدفع ودائنون

)٧٣٫٢٣٤()٧٣٫٢٣٤()٧٧٫٥١٩()٧٧٫٥١٩()٢٢إیضاح (أوراق دفع أقل من سنة 

٧٥٫٥٦٣٧٥٫٥٦٣١١٥٫٥٣٣١١٥٫٧٥٣االجمالى

طویلة األجلإیرادات مؤجلة -٣١

یتم تتمثل اإلیرادات المؤجلة طویلة األجل فى الفرق بین ثمن البیع وصافى القیمة الدفتریة لقطعة أرض مباعة والمعاد استئجارھا تمویلیاً و

.٢٠١٥على مدار مدة عقد التأجیر الذى ینتھى في سبتمبر االعتراف بأرباح البیع فى قائمة الدخل

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

٤٫٢٨٣٩٫٦٣٦أرباح أصول معاد استئجارھا تمویلیة

٤٫٢٨٣٩٫٦٣٦

تمویلىمبالغ تحت حساب تسویة عقود تأجیر-٣٢

�ϡѧϗέ�ΡΎοادة أو النقص بین ـات بالزیـیتمثل ھذا الحساب فى الفروق ϳϹΎΑ�ΩέϳϹ�ϕϘΣΗ�ΔγΎϳγϟ�˱ΎϘϓϭ�ΕΑΛϣϟϭ�ΏγΗϛϣϟ�ΩέϳϹ)٤ -ش /٢ (

�ϝѧλ ϸϟ�ΔѧϳέΗϓΩϟ�ΔѧϣϳϘϟ�ϰϓΎѧλ �ϊ ѧϣ�ΏΎѧγΣϟ�Ϋѧϫ�Ωϳѧλ έ�ΔϳϭѧγΗ�ϡΗѧϳϭ�Ϋѧϫ�ˬ�ΔϘΣΗγϣϟ�ΔϳέΎΟϳϹ�ΔϣϳϘϟϭ)ϝΎѧϣϟ(�ΩѧϘϋ�˯ΎѧϬΗϧ·�Ωѧϧϋ�έΟ̈́ ѧϣϟ

.التأجیر

خرىاألإیرادات النشاط)مصروفات(-٣٣

غرض منھامخصصات إنتفى ال

٢٠١٢سبتمبر ٢٠١٣٣٠سبتمبر ٣٠

١٠٫٢٩٦-مخصص ایجارات مدفوعة مقدماً 

٥٢٥٥٣٩مخصص ضمان

٣٦٣-مخصص اضمحالل أرصدة عمالء وأوراق قبض

٣٧    ١٠٫٢٢٤مخصصات أخرى

١٠٫٧٤٩١١٫٢٣٥انتفى الغرض منھااجمالى مخصصات

تدعیم المخصصات

٢٠١٢سبتمبر ٢٠١٣٣٠مبر سبت ٣٠

)٨٫٣٤٥()١٧٫٦٠٣(مخصص ضمان

)٢٫٤٨٢()١٫٩٠٦(مخصص اضمحالل ارصدة عمالء وأوراق قبض

)١٫٣٥٧()٤٫٦٣٩(مخصصات أخرى

)١٢٫١٨٤()٢٤٫١٤٨(اجمالى تدعیم المخصصات

)٩٤٩()١٣٫٣٩٩(صافى المخصصات فى قائمة الدخل



)شركة مساھمة مصریة(كاتھا التابعة شركة جى بى أوتو وشر

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٤١-

دلة ألسھم حوافز العضو المنتدبالقیمة العا  -  ٣٤

�ΦϳέΎѧѧΗΑ�ΓΩѧѧϘόϧϣϟ�ΔѧѧϳΩΎόϟ�έѧѧϳϏ�ΔѧѧϣΎόϟ�ΔѧѧϳόϣΟϟ�Εέέѧѧϗ˼ ˹�α έΎѧѧϣ˻ ˹ ˹ ̂ΏΩѧѧΗϧϣϟ�ΓέΩϹ�α ѧѧϠΟϣ�ϭѧѧο ϋ�ϧѧѧϣد/έϭѧѧΑϏ�ϑ ϭ̈́ έ�ΩΩѧѧϋ

على أن یمضى العضو المنتدب فى خدمة الشركة مدة .سھم من أسھم رأس مال الشركة مجاناً كمكافأة على خدماتھ للشركة٢٫٢٥٧٫٥٠٠

.نوات من تاریخ إبرام عقد تخصیص األسھم لصالحة وفى نھایة ھذه المدة تنتقل ملكیة األسھم إلیھس ٣

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

القیمـة

سھمألف ٢٫٢٥٨عدد االسھم

جنیھ مصري٢٠٠٩١٠٫٩مارس ٣٠القیمة العادلة للسھم فى تاریخ المنح الموافق×

٢٤٫٦٠٧

سنوات٢٠٠٩٣فترة الحظر تبدأ من 

٢٠١٣٢٤٫٦٠٧سبتمبر٣٠نصیب الفترات من تاریخ المنح حتى 

)٢٤٫٦٠٧(ما سبق تحمیلھ على قائمة الدخل عن سنوات سابقة

-الفترةما تم تحمیلھ خالل 

:جنیھ مصرى على النحو التالى ٢٤٫٦٠٧یة بمبلغ ھذا وقد تم تحمیل حقوق الملك

القیمـة

٢٫٢٥٨)٢٥إیضاح (مدفوعات تحت حساب زیادة رأس المال

٢٢٫٣٤٩)٢٨ایضاح (احتیاطیات أخرى

٢٤٫٦٠٧اجمالى المحمل على حقوق الملكیة

  بالصافى - تكالیف التمویل   -  ٣٥

٢٠١٢سبتمبر ٢٠١٣٣٠سبتمبر ٣٠

٤٫٠٩٥١٦٫٥٤٥فوائد أذون خزانة

١٠٫٥٩٦١٥٫٩٣١فوائد دائنـة

١٫٨٦٩٢٫٥١٢فوائد البیع بالتقسیط

)١٤٢٫٥٢١(    )٢٢٤٫١٦٥(فوائد مدینـة

)٧٧٫٨٢٣()٤٩٫٥٧٦(فوائد السندات المدینة

)٢٦٫٧١١()٢٠٫٧٢٩(صافى خسائر فروق إعادة تقییم عمالت أجنبیة

٢١٢٫٠٦٧(٢٧٧٫٩١٠(



)شركة مساھمة مصریة(كاتھا التابعة شركة جى بى أوتو وشر

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٤٢-

ضرائب الدخل  -  ٣٦

٢٠١٢سبتمبر ٢٠١٣٣٠سبتمبر ٣٠

٧٫٨٤٦٨٫٩١٤ضرائب دخل الفترة

٦٫٠٥٧١٢٫٧٨٠ضرائب مؤجلة

١٣٫٩٠٣٢١٫٦٩٤فترةضرائب الدخل عن ال

١٣٢٫٩٤٨١٩٧٫٧٥٢صافى ربح الفترة قبل الضرائب 

٣٣٫٢٣٨٥٤٫٦٣٢بضرائب الدخل على اساس معدالت الضرائ

١٨٫٣٠٠٦٫٩٩٨خسائر ضریبیة لم یسبق االعتراف بھا

٤٫٧٦٤٤٫٠٧٨مصروفات غیر معترف بھا ضریبیا

)٤٢٫٠٤٠()٤٢٫٣٩٩(إیرادات غیر خاضعة للضریبة

)١٫٩٧٤(-استخدام مخصصات سبق خضوعھا للضریبة

١٣٫٩٠٣٢١٫٦٩٤الفترةضرائب الدخل عن

صیب السھم من الربحن  - ٣٧

األساسى-١

�Δѧλالفترةحیث أنھ ال یوجد حساب توزیع مقترح، فقد تم تحدید صافى الربح الخاص بالمساھمین على أساس صافى ربح  Σ�ϡѧλ Χ�ϥϭΩѧΑ

.العاملین ومكافآت أعضاء مجلس االدارة فى توزیعات األرباح

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

.الفترةالمصدرة خالل 

سبتمبر٣٠الثالثة أشھر المنتھیة فى سبتمبر٣٠التسعة أشھر المنتھیة فى 

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

٧٠٫٩٠٨١٤١٫٨٩٦٧٫٤٧٣٦٥٫٣٦٧صافى الربح الخاص بالمساھمین

١٢٨٫٨٩٣١٢٨٫٨١٣١٢٨٫٨٩٣١٢٨٫٨١٣المتوسط المرجح لعدد االسھم المصدرة

٠٫٥٠    ٠٫٥٥١٫١٠٠٫٠٦نصیب السھم االساسى فى الربح



)شركة مساھمة مصریة(كاتھا التابعة شركة جى بى أوتو وشر

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٤٣-

  )تابع(نصیب السھم من الربح -٣٧

المخفض-٢

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

.المسببة لھذا االنخفاض

أشھر المنتھیة التسعة

سبتمبر٣٠فى 

الثالثة أشھر المنتھیة 

سبتمبر٣٠فى 

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

٧٠٫٩٠٨١٤١٫٨٩٦٧٫٤٧٣٦٥٫٣٦٧صافى ربح الفترة الخاص بالمساھمین

١٢٨٫٨٩٣١٢٨٫٨١٣١٢٨٫٨٩٣١٢٨٫٨١٣توسط المرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة الم

:تم تعدیلھ 

٢٫٢٥٨٢٫٢٥٨٢٫٢٥٨٢٫٢٥٨أسھم حوافز العضو المنتدب

١٣١٫١٥١١٣١٫٠٧١١٣١٫١٥١١٣١٫٠٧١المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 

٠٫٥٠    ١٫٠٨٠٫٠٦    ٠٫٥٤األرباحنصیب السھم المخفض فى



)شركة مساھمة مصریة(كاتھا التابعة شركة جى بى أوتو وشر

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

- ٤٤  -

قائمة الدخل حسب طبیعة المصروف -٣٨

٢٠١٢سبتمبر ٢٠١٣٣٠سبتمبر ٣٠

٦٫٣٠٧٫٨٥٧٥٫٩٣٥٫٩٢٣مبیعات

:یخصم

)٥٫١٠٦٫٩٤٠()٥٫٣٣١٫٤٤١(تكالیف صناعیة مباشرة

:تكالیف صناعیة غیر مباشرة 

)٤٥٫٥١٤()٦٣٫٧٧٤(أجور ومرتبات

)٦٦٫٨٠٨()٨٩٫٨٣٧(تكالیف أخرى

٨٢٢٫٨٠٥٧١٦٫٦٦١مجمل الربح

١٤٫٦٩١٣٢٫٤٧٦فوائد دائنة

٢٢٫٩٧٧١٩٫٩٠٨إیرادات أخرى

١٠٫٧٤٩١١٫٢٣٥رد مخصصات انتفى الغرض منھا

١٫٨٦٩٢٫٥١٢فوائد البیع بالتقسیط

)١٤٤٫٧١٨()١٩٤٫٧٦٦(مرتبات وأجور ومزایا عاملین

)١٤٢٫٥٢١()٢٢٤٫١٦٦(فوائد مدینة

)٧٧٫٨٢٣()٤٩٫٥٧٦(فوائد سندات مدینة

)٤١٫٧٠٣()٥٥٫٩٧١(مصروفات بیعیة وتسویق

)٣٣٫٤٧٨()٤٤٫٥٨٦(إیجارات

)٢٦٫٧١١()٢٠٫٧٢٩(صافى خسائر فروق أعادة تقییم عمالت أجنبیة

)١٨٫١٥٢()٢٢٫٤٢٠(اھالكات واستھالكات

)١٢٫٩٤٧()١٣٫٧٨٣(انتقاالت

)١٢٫١٨٤()٢٤٫١٤٨(تدعیم مخصصات

)١١٫٨١٦()١٢٫٨٠٥(استشارات

)١٠٫٢٠٧()١١٫٩٣٩(مصروف سیارات

)٨٫٧٠٩()٩٫٤٩٩(حاسب آلى

)٨٫٦٠٨()٣٫٩٨٥(اكرامیات

)٥٫١٠٥()٩٫٧٨٤(رسوم حكومیة

)٤٫٧٤٨()٦٫٠٣١(مصروفات أمن

)٤٫٠٦٩()٦٫٣١١(تأمین

)٣٫٧٤٤()٤٫١٤٣(اتصاالت

)٣٫٥٦٩()٥٫٨٧٣(مصروفات أخرى

)٣٫٢٥٣()٥٫٨٢٥(تجھیزات إداریة

)٢٫٩٧٦()٤٫٠٥٥(میاه وكھرباء

)٢٫٧٦٣()٢٫٨٣٩(مصروفات بنكیة

)١٫٧٦١()٣٫٨٠٦(إصالح وصیانة

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

)٧١١(-شحن

)٥١٦()١٫٦٠٤(تبرعات

)٥٠٦()٩٢٥(عالقات عامة

)٣٧٨()٥٧٣(ھدایا

١٣٢٫٩٤٨١٩٧٫٧٥٢صافى ربح الفترة قبل الضرائب



)شركة مساھمة مصریة(كاتھا التابعة شركة جى بى أوتو وشر

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

- ٤٥  -

التقاریر القطاعیة-٣٩

إجمالىخرىالعملیات األتوك توك/دراجات بخاریة سیارات نقل وأتوبیساتسیارات الركوب

نتائج العملیات

سبتمبر ٣٠

٢٠١٣

سبتمبر ٣٠

٢٠١٢

سبتمبر ٣٠

٢٠١٣

سبتمبر ٣٠

٢٠١٢

سبتمبر ٣٠

٢٠١٣

سبتمبر ٣٠

٢٠١٢

سبتمبر ٣٠

٢٠١٣

سبتمبر ٣٠

٢٠١٢

سبتمبر ٣٠

٢٠١٣

سبتمبر ٣٠

٢٠١٢

٤٫٥٠٢٫٨٧٧٤٫٤٠٦٫٩٢٢٣٥٢٫٥٧٢٣٥٧٫٧١٣٨١٦٫٢٣٥٧٧٦٫٧٥٤٦٣٦٫١٧٣٣٩٤٫٥٣٤٦٫٣٠٧٫٨٥٧٥٫٩٣٥٫٩٢٣االیرادات

٥٣٩٫٢٤٩٤٧٨٫٧٢٩٢٧٫٥١١١٦٫٥٣٩١٢٥٫٤٩٧١٤٨٫٨٣٨١٣٠٫٥٤٨٧٢٫٥٥٥٨٢٢٫٨٠٥٧١٦٫٦٦١نتیجة القطاع 

)١١٠٫٥٠٣()١٩٠٫٧٥٠(مصروفات تسویقیة

)٢١٣٫٩٣٤(  )٢٣٠٫٧٧٥(مصروفات إداریة

ادلة ألسھم حوافز القیمة الع

)١٫٣٦٤(-العضو المنتدب

٢٢٫٩٧٧١٩٫٩٠٨إیرادات أخرى

)١٢٫١٨٤()٢٤٫١٤٨(مخصصات

١٠٫٧٤٩١١٫٢٣٥مخصصات انتفى الغرض منھا

٤١٠٫٨٥٨٤٠٩٫٨١٩أرباح التشغیل

)٢١٢٫٠٦٧()٢٧٧٫٩١٠(تكالیف التمویل

)٢١٫٦٩٤()١٣٫٩٠٣(ضرائب الدخل

١١٩٫٠٤٥١٧٦٫٠٥٨صافى ربح الفترة

)٣٤٫١٦٢()٤٨٫١٣٧(حقوق األقلیة

٧٠٫٩٠٨١٤١٫٨٩٦صافى ربح الفترة بعد حقوق األقلیة

معلومات أخرى

٤٫٧١٨٫٤٩٨٣٫٧٣٨٫٢٢٧١٫٣٧١٫٢٠٢١٫٢٥٣٫٠٦٢٣٧٩٫٣١٩٢٩٩٫٤٨١١٫٠٥٩٫٥٩١٧٢١٫٩٢٦٧٫٢٥٨٫٦٠٩٦٫٠١٢٫٦٩٦أصول القطاع

٢٫٤١٤-٢٫٤١٤-------استثمارات فى شركات شقیقة

٤٫٧١٨٫٤٩٨٣٫٧٣٨٫٢٢٧١٫٣٧١٫٢٠٢١٫٢٥٣٫٠٦٢٣٧٩٫٣١٩٢٩٩٫٤٨١١٫٠٥٩٫٥٩١٧٢٤٫٣٤٠٧٫٢٥٨٫٦٠٩٦٫٠١٥٫١١٠إجمالى األصول الموزعة

٣٫٥٥٧٫٤٨٢٢٫٣٧٦٫٤٦٣٥٦٧٫٣٣١٣٢٩٫٣٨٣١١٧٫٦٤٩٥٣٫٤٦٢٧٧٧٫٧٦٦٩٠٨٫٤١٧٥٫٠٢٠٫٢٢٨٣٫٦٦٧٫٧٢٥التزامات القطاع

٤٩٢٫٢٨٦١٦٠٫٦٤٠٦١٠٫٢٧٩٣٣٨٫٥٧٠-١٠٦٫٩٠٠١٤٣٫١١١١٠٫٠٦٠٣٤٫٨١٩١٠٫٠٣٤نفقات رأسمالیة

٣٤٫٦٢٨٢٦٫٥٠٢٢٠٫٦٠٨٢٠٫٦٤٢٦٠٢٦٣٢٥١٫٩٥٠٤٠٫٧٠٩١٠٧٫٧٨٨٨٨٫٤٨٥إھالك



)شركة مساھمة مصریة(كاتھا التابعة شركة جى بى أوتو وشر

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

- ٤٦  -

األصول وااللتزامات المحتملة-٤٠

األصول المحتملة)أ 

�ώѧѧϠΑϣΑ�ΕέΩΎѧѧλ ϟ�ΔѧѧϳϣϧΗ�ϙѧѧϧΑ�Ωѧѧο �ΔϳΎѧѧο ϗ�ϯ ϭѧѧϋΩ�ΔѧѧϋϭϣΟϣϟ�ΕѧѧϣΎϗ˿ ̀ΎΧ�ν Αѧѧϗ�ϕέϭ�Δѧѧϣϳϗ�ϝѧѧΛϣΗ�ϯ έѧѧλ ϣ�ϪѧѧϳϧΟ�ϥϭѧѧϳϠϣ�˯ϼѧѧϣόΑ�Δѧѧλ

�ΔѧϋϭϣΟϣϟ�˯ϼѧϣϋ�Ωѧο �ΔѧϳϧϭϧΎϘϟ�Ε˯έѧΟϹ�ΫΎѧΧΗ�ϭ�ϕέϭϷ�ϩΫϫ�ϝϳλ ΣΗ�ϰϓ�ϙϧΑϟ�α ϋΎϘΗ�Ωϗϭ�ˬΎϬϠϳλ ΣΗϟ�ϙϧΑϟ�ϯ Ωϟ�ΔϋΩϭϣ�ΔϋϭϣΟϣϟ

�έΎѧηΗγϣϟ�ϱέ�ϰѧϠϋ�˱˯ΎѧϧΑϭ�Δѧϣί ϼϟ�ΔѧϳϧϭϧΎϘϟ�Ε˯έѧΟϹ�ΫΎѧΧΗ�ϭ�ΎϬϠϳѧλ ΣΗ�ϰѧϓ�ΔѧϋϭϣΟϣϟ�ϕΣ�ωΎϳο ϭ�ϕέϭϷ�ϩΫϫ�ϡΩΎϘΗ�ϰϟ·�ϯ Ω�Ύϣϣ

ϭϧΎϘϟΎϬΣϟΎѧλ �ϰѧϓ�ϥϭϛϳѧγ�Δϳѧο Ϙϟ�ϩΫѧϫ�ϰѧϓ�ϡѧϛΣϟ�ϥ·�ΔѧϋϭϣΟϣϟ�ΓέΩ·�ϯ έΗ�ΔϋϭϣΟϣϠϟ�ϰϧ.�ΓΩѧλ έ�ϰѧϓ�ϝϼΣϣѧο ϻ�ι ѧλ Χϣ�ϥ ѧ́Α�˱ΎѧϣϠϋ

٢٣�ΔѧϟΎΣ�ϰѧϓϭ�ˬΕέΩΎѧλالعمالء وأوراق القبض یتضمن مبلغ  ϟ�ΔѧϳϣϧΗ�ϙѧϧΑ�ϰѧϓ�ΔѧϋΩϭϣϟ�ν ΑѧϘϟ�ϕέϭ�Δѧϣϳϗ�ϝѧΑΎϘϣ�ϯ έλ ϣ�ϪϳϧΟ�ϥϭϳϠϣ

.بالكاملالحكم لصالح الشركة سوف یتم رد المخصص 

االلتزامات المحتملة)ب

فى صورة خطابات ضمان وقد بلغ رصید خطابات الضمان الممنوحة بالجنیھ المصرى والعمالت المجموعةتوجد التزامات محتملة على 

:كما یلىوالموضح بالجنیھ المصرى خالل النشاط االعتیادى لھا المجموعةاألجنبیة من 

٢٠١٢دیسمبر٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

٤٣٥٫٣١٨٦٩٩٫٣٤٤دوالر أمریكى

٨٥٫٨٣٦٣٩٫٨٠٢جنیھ مصرى

٣٫٧٧٦٥٣٦ین یابانى

٢٣كرونا سویدي

االرتباطات الرأسمالیة-٤١

٧٦٫٩٩٢ϑالمجمعة بلغت تعاقدات الشركة عن مصروفات رأسمالیة فى تاریخ القوائم المالیة  ϭѧγ�ϯ Ϋѧϟ�ώѧϠΑϣϟ�ϰѧϓ�ϝѧΛϣΗΗϭ�ϯ έλ ϣ�ϪϳϧΟ

.اإلنشاءجدیدة تحت أنتاجیتم سداده عند استكمال خطوط 



)شركة مساھمة مصریة(كاتھا التابعة شركة جى بى أوتو وشر

٢٠١٣سبتمبر ٣٠عن فترة التسعة أشھر المنتھیة فى –اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة

)جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیھ مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(

-٤٧-

الشركات التابعة-٤٢

:تتضمن القوائم المالیة للشركات التابعة التالیة"شركة مساھمة مصریة"القوائم المالیة المجمعة لشركة جى بى اوتو 

نسبة الملكیة

%١٠٠"م.م.ش"شركة آر جى انفستمنت

%٩٩٫٤٤٩"م.م.ش")ایتامكو(ة للتجارة والتسویق والتوكیالت التجاریة الشركة الدولی

%٩٩٫٥٢٨"م.م.ش")غبور مصر(الشركة المصریة لتصنیع وسائل النقل 

%١٠٠"م.م.ش")اإلسكندریة(شركة غبور للتجارة العالمیة بالمناطق الحرة 

%٥١"م.م.ش"بولو لتصنیع الحافالت شركة جى بى 

Almoraشركة  Resources"١٠٠"م.م.ش%

%٩٩"م.م.ش"شركة ھرم للنقل

%١٠٠"م.م.ش"شركة جى بى للتأجیر التمویلى

%١٠٠"م.م.ش"شركة ھرم للنقل السیاحى 

%٥١)شركة جزائریة(شركة جى بى عالب 

%٧٥"م.م.ش"شركة ماستر أوتوموتیف 

"روعىمش(شركة خدمات استشارات المیكرو تمویل  %٨٥"م.م.ش)

%٥٠)اىكجى (شركة المجموعة العالمیة لتجارة السیارات 

%٩٩٫٩٨"م.م.ش"شركة جى بى لوجیستكس

%٩٩"م.م.ش"شركة جى بى كابیتال

%٩٠"م.م.ش"شركة درایف لتجارة السیارات 

%٩٠"م.م.ش"شركة درایف للتخصیم 

%٦٨شركة غبور القلم

%١٠٠ى جلوبالشركة جى ب




