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٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤إیضاح(جمیع المبالغ باأللف جنیه مصري)

٥٤٠ ٠٨١ ٢٤٧٣ ٢٠٥ ٢٣١٣ ٧٤٩ ٥٦٣٥ ٤٠٥ ٦المبیعات

(٥٠٩ ٦٨٣ ٢)(١٦٤ ٨١٦ ٢)(٦٧٥ ٩٨٩ ٤)(٠٢٦ ٦١٤ ٥)تكلفة المبیعات

٠٣١ ٣٩٨ ٠٨٣ ٣٨٩ ٥٥٦ ٧٥٩ ٥٣٧ ٧٩١ مجمل الربح 
٥٥٧ ١٠ ١٤٤ ١٠ ٦١٨ ١٩ ٧٥٠ ١٧ ایرادات اخرى

(٥٧٩ ١١٥ )(٢٣٩ ١٥٣ )(٨٣١ ١٨٥ )(٨٦٧ ٢٦١ )مصروفات إداریة

(٠٦٦ ٥٨ )(٥٠٣ ٧٧ )(٩٥٢ ١٥١ )(٦٩١ ١٥٨ )مصروفات البیع والتسویق

(٤٤٧ ١٧ )(٢٦٣ ٨ )(٨١٩ ٢٧ )(٨٩٢ ١٢ )(٢٨)مخصصات ( بالصافى)

-(٦٣٤ ٢ )-(٦٣٤ ٢ )خسائر إستثمارات

٤٩٦ ٢١٧ ٥٨٨ ١٥٧ ٥٧٢ ٤١٣ ٢٠٣ ٣٧٣ أرباح النشاط
(٣٥٣ ١٣٩ )(٥٦٠ ١٠٢ )(٧٧٥ ٢٤٦ )(٨١٨ ٢٤٩ )(٢٩)تكالیف تمویلیة ( بالصافى)

١٤٣ ٧٨ ٠٢٨ ٥٥ ٧٩٧ ١٦٦ ٣٨٥ ١٢٣ صافي ربح الفترة قبل ضرائب الدخل
(٥٢٢ ١٤ )(٦٢٨ ٣٢ )(٦٧٣ ٣١ )(٨٣٧ ٥٣ )(٣٠)ضرائب الدخل

٦٢١ ٦٣ ٤٠٠ ٢٢ ١٢٤ ١٣٥ ٥٤٨ ٦٩ صافي ربح الفترة بعد ضرائب الدخل
یتم توزیعه على النحو التالى:
٩٠٨ ٣٩ ٢٩٥ ٥٠ ٩٠٩ ٨٧ ٣٧٥ ١٠٢ نصیب مساهمي الشركة األم

٧١٣ ٢٣ (٨٩٥ ٢٧ )٢١٥ ٤٧ (٨٢٧ ٣٢ )نصیب أصحاب الحقوق غیر ذوي السیطرة

 ٦٢١ ٦٣ ٤٠٠ ٢٢ ١٢٤ ١٣٥ ٥٤٨ ٦٩

٠٫٣١            ٠٫٦٨٠٫١١٣                   ٠٫٣٥٦(٣١)نصیب السهم األساسى في الربح (جنیه مصري / للسهم)

٠٫٣٠            ٠٫٦٧٠٫١١٣                   ٠٫٣٥٦(٣١)نصیب السهم المخفض في الربح (جنیه مصري / للسهم)

* اإلیضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المالیة الدوریة المجمعة وتقرأ معها.

شركة جى بى أوتو 
(شركة مساهمة مصریة)

قائمة الدخل الدوریة المجمعة
عن فترة الستة أشهر المنتهیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٥

الثالثة أشهر المنتهیة في ٣٠ یونیوالستة أشهر المنتهیة في ٣٠ یونیو

- ٣ -



رأس المالإیضاح(جمیع المبالغ باأللف جنیه مصري)
أسهم الشركة 

في حیازة 
المجموعة

أرباح مرحلةإحتیاطیات أخرىإحتیاطى قانونى
صافى ربح 
العام / الفترة

األجمالي
أصحاب الحقوق 
غیر ذوي السیطرة

إجمالي حقوق 
الملكیة

٩٢٣ ٧٧٣ ٢ ٧٨٢ ٦٣٧  ١٤١ ١٣٦ ٩٨٩٢ ١٧٣ ٠٤٠ ٤٩٦ ٧٨٤ ٠٦٦ ٢٦٥١ ٢٦٧ (٢٧٥ ٣ )٣٣٨ ١٣٥  الرصید في ١ ینایر ٢٠١٥
         --             -(٩٨٩ ١٧٣ )٩٨٩ ١٧٣  - - - - المحول لألرباح المرحلة

٥٤٨ ٦٩  (٨٢٧ ٣٢ )٣٧٥ ١٠٢  ٣٧٥ ١٠٢  - - - - - صافى ربح الفترة
(٩٢٣ ١١ )(٧٦٣ ٩ )(١٦٠ ٢ )- (١٦٠ ٢ )- - - - التغیر في حقوق األقلیة مع عدم التغیر في السیطرة

(٧١٢ ٧٥ )(٠٦١ ٢٩ )(٦٥١ ٤٦ )- (٦٥١ ٤٦ )- - - - توزیعات أرباح
١٢٧ ٦٨  ٩٣٣ ١٨  ١٩٤ ٤٩  - - ١٩٤ ٤٩  - - - فروق ترجمة قوائم مالیة لنشاط أجنبي

٣٣١ ٩  - ٣٣١ ٩  - - ٣٣١ ٩  - - - القیمة العادلة ألسهم نظامي األثابة والتحفیز
(١٢٣ ١ )- (١٢٣ ١ )- - (١٢٣ ١ )- - - تكالیف إصدار أسهم زیادة رأس المال

١١٩ ٩٤٥  ٦٧٨ ٩  ٤٤١ ٩٣٥  - - - - (٢٣١ ٢٣ )٦٧٢ ٩٥٨  زیادة رأس المال
         --             -- (٢١٨ ٢٦ )- ٢١٨ ٢٦  - - محول لإلحتیاطى القانوني

٢٩٠ ٧٧٧ ٣ ٧٤٢ ٥٩٤  ٥٤٨ ١٨٢ ٣ ٣٧٥ ١٠٢  ٠٠٠ ٥٩٥  ١٨٦ ١٢٤ ١ ٤٨٣ ٢٩٣  (٥٠٦ ٢٦  )٠١٠ ٠٩٤ ١ الرصید في ٣٠ یونیو ٢٠١٥
                           

حقوق مساهمي الشركة األم

* اإلیضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المالیة الدوریة المجمعة وتقرأ معها.

شركة جى بى أوتو 
(شركة مساهمة مصریة)

قائمة التغیر في حقوق الملكیة الدوریة المجمعة
عن الفترة المالیة المنتهیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٥

- ٤ -



٣٠ یونیو ٢٠١٤

رأس المالإیضاح(جمیع المبالغ باأللف جنیه مصري)
مدفوعات 

تحت حساب زیادة 
رأس المال

أسهم الشركة 
في حیازة 
المجموعة

أرباح مرحلةاألحتیاطیات أخرىاألحتیاطى قانونى
صافى ربح 
العام / الفترة

األجمالي
أصحاب الحقوق 
غیر ذوي السیطرة

إجمالي حقوق 
الملكیة

٠٦٥ ٦٢٧ ٢ ٥٢٦ ٦١١  ٥٣٩ ٠١٥ ٢ ٠٠١ ١١٦  ٤٢٤ ٣٩٣  ٤٩٩ ٠٨٩ ١ ٧٣٩ ٢٨٨  (٢٧٥ ٣ )٢٥٨ ٢  ٨٩٣ ١٢٨  الرصید  فى ١ ینایر ٢٠١٤
           -           -           -(٠٠١ ١١٦ )٠٠١ ١١٦             -            -        -           -         -المحول لألرباح المرحلة

١٢٤ ١٣٥  ٢١٥ ٤٧  ٩٠٩ ٨٧ ٩٠٩ ٨٧           -           -            -        -           -         -صافى ربح الفترة
٥٠٩ ٤  ٥٠٩ ٤            -        -         -           -            -        -           -         -زیادة رأس المال في الشركات التابعة

(٣٥٩   )٨٣٨ ١  (١٩٧ ٢ )        -(١٩٧ ٢ )            -            -        -           -         -التغیر في حقوق األقلیة مع عدم التغیر في السیطرة
(١٢٤ ٦٧  )(٩١١ ٣٨ )(٢١٣ ٢٨ )        -(٢١٣ ٢٨ )            -            -        -           -         -توزیعات أرباح

٣٥٠ ٢٥  ٠٩٥ ٥  ٢٥٥ ٢٠         -         -٢٥٥ ٢٠              -        -           -         -فروق ترجمة قوائم مالیة لنشاط أجنبي
          -          -          -        -(٨١٣ ٢ )           -٨١٣ ٢         -           -         -محول لإلحتیاطى القانوني في الشركات التابعة

٥٦٥ ٧٢٤ ٢ ٢٧٢ ٦٣١  ٢٩٣ ٠٩٣ ٢ ٩٠٩ ٨٧  ٢٠٢ ٤٧٦  ٧٥٤ ١٠٩ ١ ٥٥٢ ٢٩١  (٢٧٥ ٣  )٢٥٨ ٢ ٨٩٣ ١٢٨  الرصید في ٣٠ یونیو ٢٠١٤
(  ١١٧ ٩٦٥)#REF!  (٧٢٥ ٠٥٢ ١ )٢٧٢ ٦٣١  (٢٥٥ ٠٨٩ ١ )(٤٦٦ ١٤  )(٧٩٨ ١١٨  )(٤٣٢ ١٤  )(٩٣١ ١  )٢٣١ ٢٣

حقوق مساهمي الشركة األم

* اإلیضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المالیة الدوریة المجمعة وتقرأ معها.

شركة جى بى أوتو
(شركة مساهمة مصریة)

قائمة التغیر في حقوق الملكیة الدوریة المجمعة
عن الفترة المالیة المنتهیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٥

- ٥ -



٣٠ یونیو ٣٠٢٠١٤ یونیو ٢٠١٥إیضاح (جمیع المبالغ باأللف جنیه مصري)

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
٧٩٧ ١٦٦ ٣٨٥ ١٢٣ صافى ربح الفترة قبل الضرائب

تسویات
٤٩٥ ١٨٧ ٥١٠ ١٨٨ (٢٩)فوائد مدینة

٧٠٧ ٩٠ ٩٦٤ ١١٩ (٦،٥)إهالك و إستهالك الفترة
٥٧١ ٢ - استهالك تكلفة إصدار سندات

٤٤٨ ٢٨ ٦٦٦ ٧ (٢٨)مخصصات (بالصافى)
- ٣٦٣ ١٠ األنخفاض في قیمة األصول المتداولة (بالصافى)

- ٣٣١ ٩ القیمة العادلة ألسهم نظام اإلثابة و التحفیز
- (١٢٣ ١ )مصروفات أصدار أسهم

(٣٨٧ ٩ )(٧٦٨ ١٥ )(٢٩)فوائد دائنة
- (٣٦٥ ٤ )فوائد قروض مرسملة

(٦٧٧ ٢ )(٦٥٨ ٢ )أرباح رأسمالیة - بیع و إعادة استئجار
(٥٨٥  )(١٣٤  )أرباح بیع أصول ثابتة

٣٦٩ ٤٦٣ ١٧١ ٤٣٥ صافى الربح قبل التغیر في رأس المال العامل
  التغیرات فى رأس المال العامل

٧٠٧ ١٨٤ (٦٩٥ ٢١١ )المخزون
(٥٤٠ ٣٥٧ )(٨٣٤ ٣١ )عمالء وأوراق القبض

(٢٩٠ ٤٣ )(٥٩٩ ١٤ )مدینون وأرصدة مدینة أخرى
(٢٣٩ ١٤١ )(٥٢١ ٢٤ )مستحق من أطراف ذات عالقة
٧٧٤ ٩٢ (٧٢٧ ٢ )مستحق ألطراف ذات عالقة

(١٢٢ ٢٥٠ )٧٣٥ ٤٣٨ دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى
(٣٤١ ٥١ )٥٣٠ ٥٨٨ التدفقات النقدیة الناتجة من / (المستخدمه في) األنشطة التشغیلیة

(٢٥٨ ٤ )(٢٤٢ ٥ )مخصصات - مستخدمة
(١٧٥ ١٥ )(٨٠٢ ٢٧ )ضرائب دخل مسددة خالل العام/الفترة

(٦٢٧ ٦٦ )(٧٤٦ ٤٦ )توزیعات أرباح مدفوعة 
(٤٠١ ١٣٧ )٧٤٠ ٥٠٨ صافى التدفقات النقدیة الناتجة من /  (المستخدمة في) األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
(٩٣٣ ٤٣٤ )(٩٦٤ ٦٣٤ )مدفوعات ألقتناء أصول ثابتة و مشروعات تحت التنفیذ

(٣٥٩  )(٩٢٣ ١١ )التغیر في حقوق األقلیة مع عدم التغیر في السیطرة
(٧٣  )(٧٧٧  )مدفوعات ألقتناء أصول غیر ملموسة

٣٨٧ ٩ ٦١٠ ١٤ فوائد دائنة - محصلة
٩٥٧ ١٨ ٩٩٥ ١٢ المحصل من بیع أصول ثابتة

(٠٢١ ٤٠٧  )(٠٥٩ ٦٢٠  )صافى التدفقات النقدیة (المستخدمة في) األنشطة االستثماریة

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
٥٠٩ ٤ ٦٧٨ ٩ سداد من حقوق األقلیة  - زیادة رأس مال الشركات التابعة

٤٧٣ ٢٦٠ ٥٠٤١ ٦٩٧ القروض والسلفیات - متحصالت
- ٩٩٤ ٤٤٩ (٢١)المحصل من زیادة رأس المال 
(٦٩٣ ٣٠٧ )- التزامات سندات دائنة مدفوعة 

٤٣١  ٥٤٦ ١ أوراق الدفع طویلة األجل
(٤٩٥ ١٨٧ )(٨٣٤ ١٩٨ )فوائد مدینة - مدفوعة

٢٢٥ ٧٧٠  ٨٨٨ ٩٥٩  صافى التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التمویلیة

٨٠٣ ٢٢٥ ٥٦٩ ٨٤٨ صافى الزیادة / (النقص) في النقدیة وما فى حكمها
١٠٥ ٠٨٥ ٥٧٧١ ١٧٧ ١النقدیة في أول الفترة

٧٨٩ ١٨ ٥٨٦ ٧٣ أثر التغیرات في أسعار الصرف على النقدیة وما في حكمها
٦٩٧ ٣٢٩ ٧٣٢١ ٠٩٩ ٢( ١٦-ب)النقدیة وما في حكمها فى نهایة الفترة 

* اإلیضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المالیة الدوریة المجمعة وتقرأ معها.
  

شركة جى بى أوتو 
(شركة مساهمة مصریة)

قائمة التدفقات النقدیة الدوریة المجمعة
عن الفترة المالیة المنتهیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٥

- ٦ -



 شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصریة)
 ٢٠١٥ یونیو ٣٠المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

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

- ٧ - 

 

 مقدمـة -  ١
ــــــــــو "شركة مساهمة مصریة" فى   تحت اسم جى بى كابیتال للتجارة والتأجیر التمویلى ١٩٩٩یولیو  ١٥تأسست شركة جى بى أوتـ

 القاهرة.  ٣٤٢٢، وتم تسجیلها بالسجل التجارى تحت رقم ١٩٨١لسنة  ١٥٩القانون  ألحكامطبقا 
الشــــركة لیصــــبح جى  اســــمتمت الموافقة على تغییر  ٢٠٠٧أبریل  ٢٦بناًء على قرار الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة بتاریخ 

 .٢٠٠٧مایو  ٢٣الشركة بتاریخ  أسمبى أوتو، وقد تم التأشیر فى السجل التجارى لتعدیل 
 مصر العربیة.  الصحراوى، جمهوریة أسكندریةطریق مصر  ٢٨رواش ك  أبویقع مقر الشركة الرئیسى فى المنطقة الصناعیة 

ل بما فى تجارة وتوزیع وتســویق جمیع وســائل النقفى  )وشــركاتها التابعة (یطلق علیهم مجتمعین فیما بعد "المجموعة" تقوم الشــركة
 واآلالتناش الزراعیة واألو  والجراراتوالمینى باص والمیكروباص  واألتوبیســــاتذلك النقل الثقیل والنصــــف نقل وســــیارات الركوب 

والمســــــتعملة  دة الجدیدةوأنواعها المصــــــنعة محلیًا والمســـــتور  أشـــــكالهاوتحریك التربة والموتورات بمختلف  إنهاءالمیكانیكیة ومعدات 
 اعهاأنو وســــــــــــــائل النقل والمعدات بجمیع  إطاراتواالتجار فى قطع غیارها ولوازمها المصــــــــــــــنعة محلیًا والمســــــــــــــتوردة واالتجار فى 

 .  مویلىوالتأجیر الت باألجلالمصنعة محلیا والمستوردة والتصدیر وبیع المنتجات والبضائع المستوردة والمحلیة بالنقد أو 
 في %٥٨,٨ م مجتمعینوقــــد بلغــــت مســــــــــــــــــاهمته وعــــائلتــــه د/ رؤوف غبور هم الشـــــــــــــــركــــةفى  مین الرئیســـــــــــــــیینالمســــــــــــــــــاهإن 

 .٢٠١٥ یونیو ٣٠ 

 .٢٠١٥ أغسطس ١٠ اإلدارة بتاریخالمجمعة لإلصدار من قبل مجلس الدوریة تم اعتماد القوائم المالیة 
 
 السیاسات المحاسبیة - ٢

 :المجمعة التي استخدمت في إعداد القوائم المالیةهم السیاسات المحاسبیة ملخص ألفیما یلي 
 المجمعة أسس إعداد القوائم المالیة -أ 

على مدار  والتى تم تطبیقها بثبات طبقًا لمعاییر المحاسبة المصریة والقوانین ذات العالقة المجمعة أعدت القوائم المالیة
على أساس التكلفة التاریخیة والتى یتم تعدیلها المجمعة المالیة  المالیة إال إذا ذكر خالف ذلك. أعدت القوائم الفترات

  التقییم بالنسبة لألصول وااللتزامات المالیة لتظهر بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. إعادةب
ما یتطلب هامة، كمحاسبیة طبقًا لمعاییر المحاسبة المصریة یتطلب استخدام تقدیرات المجمعة إن إعداد القوائم المالیة 

) أهم التقدیرات ٤( إیضاحیبین  .من اإلدارة استخدام تقدیراتهم الحكمیة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة
 عند إعداد القوائم المالیة للمجموعة.ألحكام الشخصیة المطبقة او المحاسبیة المستخدمة 

 محاسبة معیار هناك یكون ال عندما المالیة للتقاریر الدولیة المعاییر إلى الرجوع المصریة المحاسبة معاییر تتطلب
  .معینة ومعامالت أرصدة معالجة كیفیة توضح قانونیة متطلبات أو مصرى

 التجمیع أساس -ب 
 الشركات التابعة  -  ١  

الشركات التابعة هى كل الشركات (بما فیها الشركات ألغراض خاصة) والتى تمتلك المجموعة القدرة على  
، من خالل تملكها ألكثر من نصف حقوق التصویت والتى تكون عادة السیاسات المالیة والتشغیلیة علىالسیطرة 

طرة مدى سیعند تحدید  العتباراأو تحویلها فى  ممارستهاویتم أخذ حقوق التصویت المحتملة التى یمكن 
 المجموعة.

یتم تجمیع الشركة التابعة بالكامل من تاریخ انتقال السیطرة إلى المجموعة وتستبعد من التجمیع من تاریخ فقد  
 السیطرة.
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 السیاسات المحاسبیة (تابع) -  ٢
 أساس التجمیع (تابع)  -ب 

یتم استخدام طریقة الشراء للمحاسبة عن اقتناء المجموعة للشركات التابعة، ویتم قیاس تكلفة االقتناء على أساس القیمة  
 اإلضافةبوأدوات حقوق الملكیة المصدرة وااللتزامات القائمة والمحتملة فى تاریخ االقتناء  المقتناةالعادلة لكل من األصول 

 اشرة بتكلفة االقتناء.إلى جمیع التكالیف المرتبطة مب
ى یتم تحدید القیاس األولى لها عل األعمالوااللتزامات المحتملة المتوقعة فى تاریخ تجمیع  المقتناةاألصول المحددة  

 أساس القیمة العادلة لها فى تاریخ االقتناء.

تحدید المقتناة األصول القابلة لل صافيیتم االعتراف بالزیادة فى تكلفة االقتناء عن القیمة العادلة لنصیب المجموعة فى  
قتناة أصول الشركة التابعة الم صافيكشهرة، وٕاذا كانت تكلفة االقتناء تقل عن القیمة العادلة لنصیب المجموعة فى 

 فإنه یتم االعتراف بهذا الفرق فورًا فى قائمة الدخل.

لخسائر اویتم استبعاد بین شركات المجموعة، یتم استبعاد التعامالت واألرصدة واألرباح الغیر محققة على المعامالت 
وجود إضمحالل في قیمة  علىمن تلك المعامالت مع األخذ في اإلعتبار أن تلك الخسائر تعد مؤشرًا  الغیر محققة

 .األصول محل تلك المعامالت
لمحاسبیة المطبقة ت االسیاسات المحاسبیة المطبقة فى الشركات التابعة یتم تغییرها عند الضرورة لضمان ثبات السیاسا

 على مستوى المجموعة.

 عملیات البیع واالقتناء وحقوق األقلیة  - ٢
موعة والتي ال ینتج عنها تغییر في السیطرة للمجاألقلیة  بعملیات البیع واالقتناء التى تتم معتعترف المجموعة  -

 ق الملكیةحقو األرباح أو الخسائر الناتجة عن بیع ویتم االعتراف ب بین أصحاب حقوق الملكیة،على أنها معامالت 
مة یتم االعتراف بالفرق بین القی ،من األقلیة حقوق ملكیةفى حالة شراء و  .ضمن حقوق الملكیةفى  األقلیةإلى 

 .ضمن حقوق الملكیةالمدفوعة والقیمة الدفتریة لنصیب الحصة المشتراه فى أصول الشركة التابعة 

فى الخسائر المرحلة لشركة تابعة عن حقوق ملكیتهم فى تلك الشركة یتم تحمیل تلك  األقلیةإذا زاد نصیب حقوق  -
فیما عدا تلك الخسائر التى یوجد على األقلیة إلزام على تحملها وبشرط أن  األغلبیةالزیادة ضمن حقوق ملكیة 

ن إستقبًال فم أرباحاركة التابعة لتغطیة الخسائر. وٕاذا حققت الش إضافیةتكون لدیهم القدرة على عمل استثمارات 
قوق تغطیة الخسائر التى سبق وتحملتها ح هیتم مع الذيإلى المدى  األغلبیةحقوق  إضافتها إلىهذه األرباح یتم 

 نیابة عن األقلیة.  األغلبیة

 الشركات الشقیقة  -  ٣
ویفترض  سیطرة، یمتد إلى أن یكونال علیها ولكن  مؤثر نفوذالشركات الشقیقة هى كل الشركات التى للمجموعة  -

 من حق التصویت. %٥٠إلى  %٢٠نسبة فى هذه الشركات ما بین في حالة امتالك المجموعة  وجود نفوذ مؤثر
 التكلفة.بلها  األولىیتم استخدام طریقة حقوق الملكیة للمحاسبة عن االستثمارات فى شركات شقیقة ویتم االعتراف  -
 المساهمة فى شركات شقیقة ضمن تكلفة االستثمار بعد خصم مجمع اضمحالل القیمة.تدرج الشهرة الناتجة عن  -
م االعتراف یتفى قائمة الدخل، و  االقتناءحصة المجموعة فى أرباح وخسائر الشركات الشقیقة بعد یتم االعتراف ب -

مة الدفتریة مقابل تعدیل القیوذلك  ،فى االحتیاطیات االقتناءحصتها فى حركة احتیاطیات الشركات الشقیقة بعد ب
 حصة المجموعة فى التغیرات فى حقوق الملكیة بعد تاریخ االقتناء. إجمالىلالستثمار ب
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- ٩ - 

 

 السیاسات المحاسبیة (تابع) -  ٢

 الشركات الشقیقة (تابع)  -  ٣

ذلك آیة  فى بما حصة المجموعة فى خسائر شركة شقیقة عن حصتها فى الشركة الشقیقة تزیدعندما تساوى أو  -
 الذيدى لى المإ اإلضافیةیتوقف اعتراف المجموعة بنصیبها فى الخسائر غیر مضمونة،  أو قروض أرصدة مدینة

تتكبده المجموعة نتیجة وجود التزام قانونى أو استداللى أو فى حالة قیام المجموعة بسداد مبالغ بالنیابة عن الشركة 
 الشقیقة.

ة فى حصة المجموع بما یعادلمحقق فى التعامالت بین المجموعة والشركات الشقیقة الالربح غیر  إستبعادیتم  -
محققة أیضًا إال إذا كانت المعاملة تعطى مؤشرًا الضمحالل قیمة الالشركات الشقیقة. یتم حذف الخسائر غیر 

ى المطبقة فة . السیاسات المحاسبیتسجیل خسائر إضمحالل إلىمحل المعاملة فیتم دراسة مدي الحاجة األصل 
 المجموعة. فىعند الضرورة للتأكد من مالئمتها للسیاسات المطبقة  یتم تعدیلهاالشقیقة  الشركات

 
 ترجمة العمالت األجنبیة - ج

 التعامل والعرضعملة  )١(
قتصادیة فى البیئة اال األساسیةمن شركات المجموعة باستخدام العملة  شركةیتم قیاس بنود القوائم المالیة لكل 

یتم عرض القوائم المالیة المجمعة بالجنیه المصرى، والتى تمثل عملة و التى تعمل بها الشركة (عملة التعامل) 
 . للمجموعةالعرض 

   المعامالت واألرصدة )٢(
باستخدام أسعار الصرف السائدة في التعامل إلى عملة  الفترةخالل یتم ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبیة 

تواریخ المعامالت. ویدرج في قائمة الدخل أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسویة هذه المعامالت وكذلك 
وترحل  .ةفى تاریخ المیزانی تقییم األصول وااللتزامات ذات الطبیعة النقدیة بالعمالت األجنبیة إعادةالناتجة عن 

تقییم بند ذا طبیعة نقدیة بالعملة األجنبیة مخصص كأداة تغطیة  إعادةالناتجة عن الفروق إلى حقوق الملكیة 
 استثمار. صافيلتغطیة خطر التدفقات النقدیة أو تغطیة خطر 

متاحة ستثمارات أالتغیرات فى القیمة العادلة لالستثمارات فى أدوات دین بالعمالت األجنبیة والمبوبة كیتم تحلیل 
للبیع إلى تغیرات ناتجة عن التغیر فى التكلفة المستهلكة ألداه الدین وتغیرات ناتجة عن تغیر القیمة العادلة 

تم یفروق تقییم العمالت الناتجة عن التغیر فى التكلفة المستهلكة فى قائمة الدخل و ویتم االعتراف بألداه الدین. 
 لى حقوق الملكیة.التغیرات األخرى فى القیمة العادلة إترحیل 

كجزء من أرباح وخسائر القیمة العادلة، نقدیة الفروق ترجمة األصول وااللتزامات المالیة غیر یتم االعتراف ب
نقدیة مثل أدوات حقوق الملكیة المحتفظ بها الفروق ترجمة األصول وااللتزامات المالیة غیر ویتم االعتراف ب

ئر كربح أو خسارة كجزء من أرباح وخسائر القیمة العادلة. فى حین بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسا
 منقدیة المبوبة كمتاحة للبیع ضمن فروق تقییالیتم االعتراف بفروق ترجمة األصول وااللتزامات المالیة غیر 

 المتاحة للبیع ضمن حقوق الملكیة. االستثمارات
 شركات المجموعة )٣(

موعة التى تختلف عملة التعامل والعرض لها عن عملة العرض للقوائم تم ترجمة القوائم المالیة لشركات المج
 التالى:المالیة المجمعة (ال یوجد أى منهم بعمالت خاصة باقتصاد عالى التضخم) على النحو 

 تتم ترجمة األصول وااللتزامات لكل میزانیة باستخدام سعر الصرف فى تاریخ المیزانیة. -
ذا كان (إال إ الفترةوالمصروفات لكل قائمة دخل باستخدام متوسط أسعار الصرف خالل  اإلیراداتتم ترجمة ی -

هذا المتوسط ال یعتبر تقریب مقبول ألسعار الصرف السائدة فى تاریخ كل معاملة، وفى هذه الحالة یتم ترجمة 
 والمصروفات باستخدام أسعار الصرف السائدة فى تاریخ المعامالت). اإلیرادات

  األعتراف بفروق الترجمة ضمن بند حقوق الملكیةیتم    -
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 السیاسات المحاسبیة (تابع) -  ٢

 ترجمة العمالت األجنبیة (تابع) -ج 
الستثمار ا صافيفى القوائم المالیة المجمعة، یتم االعتراف فى حقوق الملكیة بقیمة فروق العملة الناتجة عن ترجمة 

عندما یتم و روض أو األدوات المالیة بالعمالت األجنبیة المخصصة لتغطیة هذا االستثمار قفى كیانات أجنبیة وكذلك ال
كجزء من  یتم االعتراف بها الملكیةلى حقوق إاالستثمار فى الكیان األجنبى فإن فروق العملة المرحلة  )بیع(استبعاد 

 أرباح وخسائر استبعاد (بیع) هذا االستثمار.
 

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

 باقتناء األصل وجعله صالحًا لالستخدام في الغرض المعد ألجله.
العمر  ریتم استخدام طریقة القسط الثابت لإلهالك بحیث یتم تخفیض قیمة األصل إلى قیمته التخریدیة على مدا

أنواع  لكل نوع من اإلهالكمعدالت اإلنتاجي المقدر فیما عدا األراضي التي ال تعتبر أصل قابل لإلهالك، وفیما یلي 
 األصول:

 
 %٤ - %٢ المباني

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

 %٣٣ - %٦ تجهیزات مكتبیة وأثاث

 .إذا لزم األمر هاوتعدیل لألصول الثابتة التخریدیة واألعمار اإلنتاجیةمراجعة القیمة سنویًا یتم 
صل القیمة المتوقع استردادها من التشغیل فإنه یتم تخفیض هذه القیمة على الفور إلى الدفتریة لألقیمة العندما تتجاوز 

 أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة القیمة البیعیة بصافى القیمة الدفتریة ویعترفیتم تحدید القیمة المتوقع استردادها. 
 فى قائمة الدخل. بالفرق

كلفة التجدیدات تویتم رسملة تكالیف الصیانة واإلصالح على قائمة الدخل عن السنة المالیة التي حدثت فیها، یتم تحمیل 
أن تؤدى إلى زیادة المنافع االقتصادیة المتوقعة للشركة عن  الجوهریة على تكلفة األصل عندما یكون من المتوقع

المنافع األصلیة المقدرة عند اقتناء األصل، وتهلك على مدار العمر اإلنتاجي المتبقي لألصل أو على مدار العمر 
 أیهما أقل. ،اإلنتاجي المتوقع لهذه التجدیدات

 
 الملموسةاألصول غیر  - ه

 الشهرة  -  ١
و شقیقة عن القیمة العادلة لحصة أتتمثل الشهرة فى قیمة زیادة تكلفة اقتناء مساهمات فى شركات تابعة 

أصول الشركة المقتناة فى تاریخ االقتناء. تدرج الشهرة الناتجة عن اقتناء شركات تابعة  صافيفى  المجموعة
بینما تدرج الشهرة الناتجة عن اقتناء استثمارات فى شركات شقیقة ضمن  ،ملموسةالضمن األصول غیر 

 استثمارات فى شركات شقیقة. 
ة كان من المتوقع استرداد القیمة الدفتریة للشهر  إذاإجراء التحلیل الالزم لتقدیر ما ب تقوم إدارة المجموعة سنویاً 

أى خسائر حمیل ویتم تأعلى من القیمة المتوقع استردادها.  تكان إذابالكامل ویتم تخفیض القیمة الدفتریة للشهرة 
 نتیجة اضمحالل قیمة الشهرة على قائمة الدخل وال یمكن ردها الحقًا. 

للشهرة  یةشقیقة القیمة الدفتر  أوالخسائر الناتجة من استبعاد االستثمارات فى شركات تابعة  أوتتضمن األرباح 
 المرتبطة بهذا االستثمار. 



 شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصریة)
 ٢٠١٥ یونیو ٣٠المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

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

- ١١ - 

 

 سیاسات المحاسبیة (تابع)ال -  ٢

 األصول غیر الملموسة (تابع) -ه 
لى وحدات تولید ع التوزیع. ویتم قیمة الشهرةفى  االضمحالل قیاسرض غالشهرة على وحدات تولید النقدیة ل توزیعیتم و 

 . نها الشهرةع تجمیع األعمال التى نتجن تستفید مباشرة من أ یتوقعالتى تولید النقدیة أو مجموعة من وحدات النقدیة 
 برامج الحاسب اآللى  -  ٢

یتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطویر أو صیانة برامج الحاسب اآللي كمصروف في قائمة الدخل عند 
تكبدها.  ویتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وفریدة وتحت سیطرة الشركة ومن المتوقع 

 .كأصل غیر ملموس أكثر من سنة لمدة اقتصادیة تتجاوز تكلفتهاأن یتولد عنها منافع 
یتم االعتراف كتكلفة تطویر بالمصروفات التي تؤدى إلى الزیادة أو التوسع في أداء برامج الحاسب اآللي عن 
المواصفات األصلیة لها، وتضاف إلى تكلفة البرامج األصلیة. كما ترسمل المصروفات الخاصة باقتناء برامج 

 اسب اآللي كأصل غیر ملموس.الح
المتوقع  سنواتالعلى مدار بطریقة القسط الثابت  یتم استهالك تكلفة برامج الحاسب اآللي المعترف بها كأصلو 

 سنوات. ثالثة بما ال یزید عناالستفادة منها 

 حق المعرفة  -  ٣
یتم االعتراف بالمبالغ المدفوعة مقابل حق المعرفة كأصول غیر ملموسة فى حالة وجود عمر محدد لها وتهلك 

 العمر االنتاجى المتوقع لها.على مدار 
 

 طویلة األجل غیر المالیة قیمة األصول اضمحالل - و
یتم فحص األصول الثابتة، واألصول غیر الملموسة لتحدید قیمة خسائر اضمحالل القیمة عندما یكون هناك أحداث 
أو تغیر في الظروف قد تعطى مؤشرات على أن القیمة الدفتریة قد ال یتم استردادها. ویعترف بخسائر اضمحالل القیمة 

یمة العادلة ناقصًا الق صافيالقیمة المتوقع استردادها، والتي تمثل  في قائمة الدخل بمبلغ الزیادة في القیمة الدفتریة عن
أیهما أعلى.  وألغراض تقدیر قیمة االضمحالل في  ،لألصل أو القیمة المتوقع استردادها من استخدامه تكالیف البیع

 قیمة األصل، فإنه یتم تجمیع األصول في أدنى مستوى یكون فیه تدفقات نقدیة مستقلة.
ء خسائر اضمحالل القیمة المعترف بها في السنوات السابقة عندما یكون هناك مؤشر على أن هذه الخسائر لم یتم إلغا

عن  سنةالتعد موجودة أو انخفضت، كما یتم إلغاء خسائر اضمحالل القیمة بحیث یتم رد المبلغ المعادل لقیمة إهالك 
 مة الدخل.رصید االضمحالل في القیمة. ویعترف بهذه اإللغاءات في قائ

 
 األصول غیر المتداولة (أو المجموعات الجاري التخلص منها) المحتفظ بها لغرض البیع  -ز 

یتم تبویب األصول غیر المتداولة (أو المجموعات الجاري التخلص منها) كأصول محتفظ بها لغرض البیع إذا كان من 
المتوقع أنه یتم استرداد قیمتها الدفتریة بشكل أساسي من صفقة بیع وان یكون احتمال بیعها عال. ویتم اثباتها بصافي 

 أیهما أقل.المتوقعة لیف البیع القیمة الدفتریة أو القیمة العادلة ناقصًا تكا
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 استثمارات متاحة للبیع  - ح

یتم إثبات االســــــــــــــتثمارات المتاحة للبیع بالقیمة العادلة فى تاریخ االقتناء، ویتم تقییم االســــــــــــــتثمارات المتاحة للبیع الحقًا 
الفروق الناتجة كإحتیاطى اســـــــــــتثمارات متاحة للبیع ضـــــــــــمن حقوق ، ویتم إثبات قیمة (القیمة الســـــــــــوقیة) بالقیمة العادلة

 الملكیة، وعند بیع االستثمار یتم ترحیل نصیبه فى احتیاطى استثمارات متاحة للبیع إلى قائمة الدخل.
بالنســــــبة لالســــــتثمارات المالیة فى أدوات حقوق ملكیة غیر مســــــعرة والمصــــــنفة كمتاحة للبیع (لیس لها قیمة ســــــوقیة فى 

ت هذه طرق التقییم المقبولة فیتم إثبا بإحدىنشـــــــــــط) والتى ال یمكن تحدید قیمتها العادلة بدرجة كافیة من الثقة ســـــــــــوق 
االســــــتثمارات بتكلفة اقتنائها وفى حالة حدوث انخفاض فى قیمة تلك االســــــتثمارات فإنه یتم تعدیل القیمة الدفتریة بقیمة 

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

 اإلیجـار - ط
 ایجار تمویلى

فإن تكلفة اإلیجار بما في ذلك تكلفة الصیانة  ١٩٩٥لسنة  ٩٥بالنسبة لعقود اإلیجار التي تقع ضمن نطاق القانون 
حق  مارسةمالتي حدثت فیها. وٕاذا قررت الشركة  السنةلألصول المستأجرة یعترف بها كمصروف في قائمة الدخل عن 

الشراء لألصول المستأجرة فیتم رسملة تكلفة حق الشراء كأصل ثابت ویهلك على مدار العمر اإلنتاجي المتبقي من 
 عمر األصل المتوقع بذات الطریقة المتبعة لألصول المماثلة.

انون أو تقع ضمن نطاق ذات الق ١٩٩٥لسنة  ٩٥عقود اإلیجار التمویلي األخرى التي ال تقع ضمن نطاق القانون 
 (القواعد والمعاییر المحاسبیة المتعلقة باإلیجار التمویلى) ٢٠ولكن ال تقع ضمن نطاق المعیار المحاسبى المصرى رقم 

استئجارها یتم االعتراف بها كأصل ثابت في بدایة عقد اإلیجار  إعادةوكذلك عند قیام الشركة ببیع األصول الثابتة وب
بالقیمة الحالیة للحد األدنى لمدفوعات اإلیجار أیهما أقل. ویتم توزیع كل دفعة بالقیمة العادلة لألصل المستأجر أو 

إیجار ما بین االلتزامات ومصروفات التمویل بحیث یتم تحقیق معدل ثابت لتحمیل الفوائد على الرصید التمویلي القائم.  
لدخل لتزامات، ویتم تحمیل قائمة اوتبوب التزامات اإلیجار التمویلي بالصافي بعد خصم مصروفات التمویل ضمن اال

بتكلفة الفائدة على مدار فترة العقد بحیث ینتج معدل فائدة دوري ثابت على الرصید المتبقي من االلتزام لكل فترة. یتم 
إهالك األصول التي تم اقتناءها طبقًا لهذا النوع من عقود التأجیر التمویلي على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل 

 على فترة العقد أیهما أقل.أو 
األرباح الناتجة عن زیادة المبالغ المحصلة عن القیمة الدفتریة لألصول الثابتة ال یتم االعتراف مباشرة فى قائمة الدخل ب

ار فترة تأجیلها واستهالكها على مد وٕانما یتماستئجارها مرة أخرى عن طریق عقود إیجار تمویلى  ٕاعادةالتى یتم بیعها و 
 العقد.

 ایجار تشغیلى
یتم توزیع اجمالى المدفوعات عن عقود اإلیجار التشغیلى ناقصًا آیة خصومات تم الحصول علیها من المؤجر على 

اإلیجار على أساس التوزیع الزمنى طبقًا لمبدأ بنصیبها من  الفترةمدار فترة العقد. ویتم تحمیل قائمة الدخل عن 
 االستحقاق.

 
 االستثمار العقارى - ى

یظهر االستثمار العقارى فى القوائم المالیة بالقیمة العادلة. القیمة العادلة هى القیمة التبادلیة بین أطراف كل منهم لدیه 
الرغبة فى التبادل وعلى بینه من الحقائق ویتعامالن بإرادة حرة. یعترف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن القیمة العادلة 

فى  التى نتجت فیها. ویتم قیاس القیمة العادلة لالستثمار العقارى / الفترة السنةح وخسائر لالستثمار العقارى ضمن أربا
 على أساس القیمة السوقیة والتى یتم تحدیدها عن طریق خبیر مستقل. مالیة/ فترة نهایة كل سنة 

 
تطویرها أو  في مرحلة(أراضي أو مباني أو كلیهما ) محتفظ بها  اتتتمثل اإلستثمارات العقاریة تحت التطویر في عقار 

 . ةعقاری اتعادة تطویرها إلستخدامها المستقبلي كإستثمار إ 
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 (تابع) االستثمار العقارى -ى 
 معمالت.األولي تكالیف التكلفته و یجب أن یتضمن القیاس التحت التطویر أولیًا ب ةالعقاری اتقاس اإلستثمار تو 

في القوائم المالیة  ةالعقاری اتظهر اإلستثمار توعندئذ  ةعقاری اتو عندما تنتهي عملیة التطویر یتم التحویل إلي إستثمارا
 بالقیمة العادلة.

  
 المخـزون - ك

. وتتضمن المرجح طریقة المتوسط، یتم تحدید التكلفة باستخدام أیهما أقل البیعیةالقیمة  صافيیظهر المخزون بالتكلفة أو 
تكلفة اإلنتاج التام واإلنتاج تحت التشغیل تكلفة المواد واألجور المباشرة والتكالیف المباشرة األخرى والتكالیف غیر 

القیمة  افيصالمباشرة المرتبطة باإلنتاج على أساس معدالت التشغیل المعتادة، وال تتضمن تكلفة االقتراض. ویتمثل 
 سعر البیع المقدر في ظروف النشاط المعتادة ناقصًا التكالیف التقدیریة الالزمة لإلتمام والمصروفات البیعیة. في البیعیة

 األصول المالیة - ل
 التصنیف :  -أوًال  

المالیة إلى المجموعات التالیة على أساس الغرض من اقتناء هذه األصول ویتم هذا  أصولهاتقوم المجموعة بتصنیف 
 :بها األولىالتصنیف عند االعتراف 

 مالیة مقیمة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر (استثمارات فى أوراق مالیة بغرض المتاجرة). أصول -  ١
 اق.استثمارات محتفظ بها حتى تاریخ االستحق -  ٢
 والمدیونیات. اإلقراض -  ٣
 أصول مالیة متاحة للبیع. -  ٤

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

تم  ذاإهى األصول المالیة المحتفظ بها بغرض المتاجرة، ویتم تصنیف األصول المالیة فى هذه المجموعة 
 فى المدى القریب. اقتنائها بصفة رئیسیة بغرض البیع

 للتغطیة.كانت مخصصة  إذایتم تصنیف المشتقات المالیة كأصول بغرض المتاجرة اال 
 األصول المصنفة فى هذه المجموعة یتم تبویبها كأصول متداولة.

 
 استثمارات محتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق : -  ٢

قابل للتحدید وتاریخ استحقاق محدد ولدى  هى األصول المالیة غیر المشتقة والتى لها مبلغ سداد محدد أو
 المجموعة النیة والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاریخ االستحقاق.

القیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  أساسویستثنى من هذا التصنیف ما تم االعتراف بها أولیًا على 
 والمدیونیات. إلقراضاتصنیفه أولیًا على أنه متاح للبیع وما ینطبق علیه تعریف  أو

 
 والمدیونیات : اإلقراض -  ٣

 هى أصول مالیة ولیست مشتقات مالیة ولها قیمة محددة أو یمكن تحدیدها وغیر متداولة فى سوق نشط.
شهر من تاریخ  ١٢كان تاریخ استحقاقها یزید عن  إذا إالیتم تبویب هذه المجموعة ضمن األصول المتداولة 

 المیزانیة عندئذ یتم تبویبها ضمن األصول غیر المتداولة.
 

 األصول المالیة المتاحة للبیع : -  ٤
وافر أو التى ال تت االقتناءهى أصول مالیة ولیست مشتقات مالیة یتم تصنیفها ضمن هذه المجموعة عند 

تبوب هذه المجموعة ضمن األصول غیر المتداولة  األخرى،ن المجموعات فیها شروط الزمة لتصنیفها ضم
 شهر من تاریخ المیزانیة. ١٢إال إذا كان لدى اإلدارة النیة فى استبعادها خالل 
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 األصول المالیة (تابع) -ل 

 التبویب : إعادة -ثانیًا 
تبویب األصول المالیة بخالف المشتقات والتى لم یعد الغرض من االحتفاظ بها  إعادةللمجموعة االختیار فى  -

ة من خالل لعادلشرائها فى المستقبل القریب نقًال من مجموعة األدوات المالیة المقیمة بالقیمة ا إعادةهو بیعها أو 
مة عند االعتراف األولى كأداة تقییم بالقی الشركةاألرباح والخسائر ما لم تكن هذه األداة تم تخصیصها بمعرفة 

 العادلة من خالل األرباح والخسائر.
قیمة المالیة المقیمة بال األدواتنقالً من مجموعة  والمدیونیاتتبویب األصول المالیة بخالف القروض  إعادةیمكن  -

لذلك  ضافةباإل. لمستقبل القریبفى ا الغیر متكررةو العادلة من خالل األرباح والخسائر فقط فى الحاالت النادرة 
وات والمدیونیات نقًال من مجموعة األد القروضتبویب األصول المالیة التى تفى بتعریف  إعادةللمجموعة اختیار 

المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو من مجموعة األدوات المالیة المتاحة للبیع إذا 
ة والقدرة على االحتفاظ بهذه األصول المالیة خالل المستقبل المنظور أو حتى تاریخ یلنكان لدى المجموعة ا

 التبویب. إعادةفى تاریخ  االستحقاق
ا من أرباح أو خسائر تم االعتراف به أىالتبویب وال یتم رد  إعادةالتبویب بالقیمة العادلة فى تاریخ  إعادةیتم  -

كلفة المستهلكة التكلفة أو الت هى هتبویب إعادةعادلة لألصل المالى فى تاریخ وتصبح القیمة ال قائمة الدخلقبل فى 
 الجدیدة لألصل حسب األحوال.

لألصول المالیة المعاد تبویبها للقروض والمدیونیات واألصول المالیة المحتفظ بها  سعر الفائدة الفعالیتم تحدید  -
ستقبلیاً بالزیادة م ویتم تعدیل سعر الفائدة الفعال تبویب األصول المالیة. إعادةتاریخ  على أساسلتاریخ االستحقاق 

 فى التدفقات النقدیة المتوقعة.

 والقیاس الالحق :األعتراف األولي  -ًا ثالث
یع األصل تلتزم فیه الشركة بشراء أو ب الذيشراء وبیع األصول المالیة فى تاریخ المعاملة وهو التاریخ  إثباتیتم  -

 المالى. 
طة إلى التكالیف األخرى المرتب باإلضافةیتم االعتراف األولى القتناء أصل مالى بالقیمة العادلة لذلك األصل  -

بتنفیذ المعاملة فیما عدا األصول المالیة التى تم تصنیفها بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتى 
تم االعتراف األولى لها بالقیمة العادلة فقط ویتم تحمیل التكالیف األخرى المرتبطة بتنفیذ المعاملة على قائمة ی

 الدخل. 
یتم استبعاد األصول المالیة عند انتهاء أو تحویل الحق فى الحصول على تدفقات نقدیة من تلك األصول وكانت  -

 رتبطة بالملكیة للغیر.المجموعة قد حولت معظم المخاطر والمنافع الم
من خالل  بالقیمة العادلة المقیمة، یعاد قیاس األصول المالیة المتاحة للبیع واألصول المالیة المیزانیةفى تاریخ  -

 اإلقراضو األرباح والخسائر بالقیمة العادلة. ویتم قیاس االستثمارات المالیة المحتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق 
 . الالمستهلكة باستخدام معدل الفائدة الفع والمدیونیات بالتكلفة

یتم تحمیل قائمة الدخل بأرباح (خسائر) التغیر فى القیمة العادلة لألصول المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من  -
ادات ویتم تحمیل قائمة الدخل بإیر  فیها.المالیة التى تحققت  / الفترة 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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 : (تابع)الالحقاألعتراف األولي والقیاس -ثالثًا 
عة النقدیة خزانة) ذات الطبی أذون سندات،یتم تحلیل التغیر فى القیمة العادلة لالستثمارات المالیة فى أدوات دین ( -

والتى تم تصنیفها كاستثمارات متاحة للبیع إلى فروق عملة ناتجة من التغیر فى التكلفة  األجنبیةبالعمالت 
روق العملة الناتجة ف أثباتفى القیمة الدفتریة لالستثمارات. ویتم  األخرىالمستهلكة لالستثمارات وفروق التغیرات 

بسعر  التقییم إعادةالعملة الناتجة عن  عن االستثمارات المالیة ذات الطبیعة النقدیة فى قائمة الدخل. أما فروق
ق الملكیة. إن ضمن حقو  إثباتهاالصرف فى تاریخ المیزانیة لالستثمارات المالیة غیر ذات الطبیعة النقدیة فیتم 

التغیرات األخرى فى القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع (ذات طبیعة نقدیة أو غیر ذات طبیعة نقدیة) یتم 
 ن حقوق الملكیة. تصنیفها ضم

خزانة) مصنفة ضمن االستثمارات المتاحة  أذون سندات،یتم احتساب الفائدة على االستثمارات فى أدوات دین ( -
كما یتم تحمیل  .كایرادات تمویلیة ویتم تحمیل تلك الفائدة على قائمة الدخل بیع باستخدام معدل الفائدة الفعاللل

 االستثمارات المتاحة للبیع عندما ینشأ الحق للشركة فى استالم تلك التوزیعات.  قائمة الدخل بإیرادات التوزیعات من
تقوم المجموعة فى تاریخ المیزانیة بتقییم ما إذا كان هناك أدلة موضوعیة تشیر إلى وجود اضمحالل فى قیمة  -

 أصل مالى أو مجموعة من األصول المالیة.
اضمحالل االستثمارات التى تم تصنیفها كاستثمارات متاحة للبیع، یتم االعتراف فى قائمة الدخل  أوعند بیع  -

 ات.خسائر ناتجة من االستثمار  أوبمجمع التغیر فى القیمة العادلة والموجود ضمن حقوق الملكیة، وذلك كإیرادات 
 
  وأوراق القبض المدینون التجاریون - م

تخدام معدل لكة باساألولى للمدینون التجاریون بالقیمة العادلة ویقاس الحقًا على أساس التكلفة المسته عترافإلایتم 
 .، ناقصًا المخصص الالزم لمواجهة اضمحالل القیمةالفائدة الفعال

على أن المجموعة لن تتمكن یكون مخصص اضمحالل قیمة المدینون التجاریون عندما یكون هناك أدلة موضوعیة 
تحصیل كل المبالغ المستحقة طبقًا لشروط التعاقد األصلیة، ویؤخذ فى االعتبار عند تحدید احتمالیة اضمحالل  من

 إعادةو أ واإلفالس، المصاعب المالیة للمدین أو احتماالت التعثر من أو أى من العوامل التالیةلكل المدینون التجاریون 
 فى السداد لمدة تزید عن فترات االئتمان الممنوحة.الهیكلة المالیة أو التقصیر أو عدم االلتزام 

حصیلها للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقع ت الحالیةوالقیمة  الدفتریةتتمثل قیمة المخصص فى الفرق بین القیمة 
األصلى المطبق عند تحدید التكلفة المستهلكة، ویتم تخفیض األصل بقیمة  الصومة باستخدام سعر الفائدة الفعمخ

تحصیلها خصمًا من المخصص المكون لها  الغیر متوقعتلغى الدیون و قائمة الدخل  إلىالمخصص وترحل الخسائر 
 فى قائمة الدخل. كإیراداتویعترف بأى تحصیالت الحقة 

 
 النقدیة وما في حكمها - ن

 وك سحب على المكشوف ضمن القروض والسلفیات كجزء من االلتزامات المتداولة في المیزانیة.یتم عرض أرصدة بن
ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدیة، تتضمن النقدیة وما في حكمها النقدیة بالخزینة والودائع تحت الطلب لدى 

لى البنوك سحب ع وكذا أرصدة .التى ال تزید مدة استحقاقها عن ثالث أشهر من تاریخ اإلیداع وأذون الخزانة البنوك
 جزءا مكمال لنظام إدارة االموال بالشركة. والتى تعدالمكشوف التى یتم سدادها عند الطلب 
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 رأس المال - س
، إن وجدت، إلى االحتیاطي القانوني.  وترحل صدارالعادیة ضمن حقوق ملكیة.  وتضاف عالوة اإل األسهمیتم تصنیف 
اطى االحتیوالمبالغ المحصلة من المساهمین لتغطیة تلك المصاریف إلى حساب  األسهم وتسجیل إصدارمصاریف 

لغ الزیادة إلى حساب احتیاطى خاص فیتم ترحیل مب األسهملنفس  صداراإل عالوةالقانونى أوًال، وٕاذا زادت عن مبلغ 
 ضمن حقوق الملكیة.

، یتم خصم القیمة المدفوعة، بما في ذلك أي األم الشركة أسهمأى من شركات المجموعة بشراء  الشركة أو قیامعند 
 هاءغاكأسهم خزینة حتى یتم إل الشركة األم مساهمى، من إجمالي حقوق تتعلق بعملیة الشراء مصروفات خارجیة إضافیة

ها الحقًا، فإن القیمة إصدار أو أعید  األسهم. إذا تم بیع هذه خالل عام من تاریخ الشراء هاإصدار  إعادةأو بیعها أو 
 .الشركة األم مساهمىالمقبوضة یتم إضافتها إلى حقوق 

 
 المدفوعات المبنیة على أسهم - ع

 أسهم ومسددة فى شكل أسهم ویتم قیاسه بالقیمة لدى الشركة نظام لمزایا العاملین على أساس المدفوعات المبنیة على
العادلة فى تاریخ منح المزایا ویتم االعتراف بالقیمة العادلة للنظام خالل مدة الحظر طبقا لتقدیرات اإلدارة لما سیتم 

 تنفیذه خالل فترة المنح.
 

 القروض والسلفیات - ف
ة المستهلكة ض الحقًا بالتكلفو المستلمة ناقصًا تكلفة الحصول على القرض. وتظهر القر  بالمبالغتثبت القروض أوًال 

فة الحصول على (ناقصًا تكل المبالغ المستلمة، ویتم تحمیل قائمة الدخل بالفرق بین المعدل الفائدة الفعباستخدام طریقة 
 القرض) وبین القیمة التي سیتم الوفاء بها على مدار فترة االقتراض.

ة السائد فى باستخدام سعر الفائد إلى أسهم القابلة للتحویلیمثل التزامًا للقروض  الذيللجزء یتم تحدید القیمة العادلة 
ولى لتلك االلتزامات بتلك القیمة. وتظهر االعتراف األالسوق والمطبق على قرض مماثل غیر قابل للتحویل. ویتم 

 استحقاق القرضخ تاری أوحتى تاریخ التحویل  الفعمعدل الفائدة الااللتزامات الحقًا بالتكلفة المستهلكة باستخدام طریقة 
 ن حقوق الملكیة. ضم یمثل التزامًا وذلك الذيللجزء والقیمة العادلة  المبالغ المستلمة. ویتم تسجیل الفرق بین أقرب أیهما

كان لدى المجموعة حق غیر مشروط لتأجیل تسویة تلك  إذایتم تصنیف القروض والسلفیات كالتزامات متداولة إال 
 شهر بعد تاریخ القوائم المالیة.  ١٢االلتزامات لفترة ال تقل عن 

 
 مزایـا العاملین - ص

 نظام التأمینات والمعاشات )١(
بسداد اشتراكاتها إلى الهیئة العامة للتأمینات االجتماعیة على أساس إلزامي طبقًا للقواعد  المجموعةتقوم 

أي التزامات أخرى بمجرد سدادها اللتزاماتها.  المجموعةالواردة بقانون التأمینات االجتماعیة. وال یوجد على 
 ضمن تكلفة العمالة.استحقاقها وتدرج  فترةویعترف باالشتراكات االعتیادیة كتكلفة دوریة في 

 حصة العاملین في األرباح )٢(
من  %١٠حصة للعاملین فى األرباح بواقع الخاضعة لقانون الشركات المصري  مجموعةالشركات تدفع 
ویعترف بحصة العاملین في األرباح كجزء من توزیعات األرباح في حقوق  التى یتم توزیعهاالنقدیة  األرباح

 .كل شركةالملكیة وكالتزامات عندما تعتمد من الجمعیة العامة لمساهمي 
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 المخصصات - ق
رجح ألحداث سابقة ویكون من المیتم االعتراف بالمخصص عندما یكون هناك التزام قانوني أو استداللي حالي كنتیجة 

أن یتطلب ذلك استخدام للموارد لتسویة هذه االلتزامات، مع إمكانیة إجراء تقدیر قابل لالعتماد علیه لقیمة هذا االلتزام. 
ویتم مراجعة المخصصات فى تاریخ كل میزانیة وتعدیلها إلظهار أفضل تقدیر حالى. وعندما یكون تأثیر القیمة الزمنیة 

جوهریًا، فیجب أن یكون المبلغ المعترف به كمخصص هو القیمة الحالیة للمصروفات المتوقعة المطلوبة لتسویة للنقد 
 . (مخصوما بسعر خصم قبل الضریبة) لتزامالا

 الدائنون التجاریون - ر
 اتیر أم ال.نها فو والخدمات المستلمة من الغیر، سواء وردت عأوًال بالقیمة العادلة للبضائع تثبت الدائنون التجاریون 

 . الالفع تكلفة المستهلكة باستخدام طریقة معدل الفائدةوتظهر الدائنون التجاریون الحقًا بال
 

 أدوات المشتقات المالیة  - ش
یتم االعتراف بالمشتقات بالقیمة العادلة في تاریخ الدخول في عقد المشتقة، ویتم إعادة قیاسها الحقًا بقیمتها العادلة.  

، أو المعامالت السوقیة الحدیثة النشطة،ویتم الحصـول على القیمة العادلـة من األسعـار السوقیة المعلنة في األسواق 
 حوال.فقات النقدیة المخصومة ونماذج تسعیر الخیارات، بحسب األأو أسالیب التقییم مثل نماذج التد

 
 تحقق اإلیـراد - ت

فى القیمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم متضمنًا النقدیة وأرصدة المدینون التجاریون وأوراق  اإلیراداتتتمثل 
عن بیع بضائع أو تأدیة خدمة من خالل النشاط االعتیادى للمجموعة وغیر متضمنة ضرائب المبیعات  الناشئةالقبض 

 أو الخصومات أو التخفیضات وبعد إلغاء المبیعات بین شركات المجموعة.
لمرتبطة ا بدقة یعتمد علیها وعندما یكون المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادیة قیاسهعندما یمكن  باإلیرادیتم االعتراف 

شروط أخرى خاصة بكل نشاط من أنشطة الشركة على النحو الموضح  تتحققبعملیة البیع إلى المجموعة، وعندما 
المجموعة  تبنىو  قابلة للقیاس بدقه إال إذا كانت كافة االلتزامات المحتملة قد تم حلها. اإلیرادالحقًا. ال یعتبر قیمة 

أخذه فى االعتبار نوعیة العمالء ونوعیة المعامالت والترتیبات الخاصة بكل  تقدیراتها على أساس النتائج التاریخیة
 منهما.

 التجار والمعارض –المبیعات  )١(
وبالتالى  سعارهاأیتم االعتراف بالمبیعات عند تسلیم البضائع إلى التجار الذین لهم كل الحق فى بیعها وتحدید 

 مجموعةشركات الائع، ویعترف بالتسلیم سواء فى مخازن ال یوجد أى التزامات تمنع التجار من قبول البض
لتجار فى حالة قبول او التجار  إلى والمنافعمخاطر الأو مواقع محددة طبقًا لالتفاقیات، وبالتالى تم نقل كل 

للبضائع طبقًا لعقد البیع فإن إدارة المجموعة لدیها أدلة موضوعیة على أن كل شروط التسلیم تم تنفیذها. ال 
 االئتمانیة. الفترةتتضمن المبیعات إلى التجار عنصر تمویل نظرًا لقصر 
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 تحقق اإلیـراد (تابع) -ت 
 أفراد وشركات –المبیعات  )٢(

نسبة عند تسلیم البضائع. بال باإلیرادیتم البیع من خالل إدارات شركات المجموعة ومعارضها ویتم االعتراف 
للمبیعات ذات الفترات االئتمانیة أطول من القصیرة فإن عنصر التمویل یتم استبعاده من قیمة المبیعات حیث 

على  لاة باستخدام سعر الفائدة الفعیتم تحدید قیمة المبیعات على أساس القیمة الحالیة لألقساط مخصوم
فى قائمة الدخل على أساس التناسب الزمنى، مع األخذ  االئتمانفترة د فوائ بإیراداتذات المعاملة. ویعترف 

 فى االعتبار سعر الفائدة على المعاملة.

 الصیانة -مبیعات الخدمات  )٣(
المجموعة بتقدیم خدمات الصیانة ویتم احتسابها على أساس عدد ساعات العمل وقطع الغیار، شركات تقوم 

صیانة المحسوبة على أساس عدد الساعات وقطع الغیار عند تمام تأدیة خدمات ال بإیراداتویتم االعتراف 
 الخدمة.

 عقود التأجیر التمویلى )٤(
تسجل ایرادات عقود التأجیر التمویلى على أساس معدل العائد الناتج من عقد االیجار مضافًا الیه مبلغ 

قسط االهالك الدورى ویجنب الفرق بالزیادة أو النقص حسب االحوال بین االیراد المثبت بهذه الطریقة یعادل 
ده مدین أو دائن یتم تسویة رصی المحاسبیة فى حساب مستقل السنةوالقیمة االیجاریة المستحقة عن نفس 

 القیمة الدفتریة للمال المؤجر عند انتهاء العقد. صافيمع 

 الفوائد إیرادات )٥(
ضمحالل وعند وجود ا الستخدام طریقة معدل الفائدة الفعالفوائد على أساس التوزیع الزمنى با إیراداتتثبت 

 فى الرصید المدین الناتج عن االعتراف بالفائدة فإنه یتم تخفیض القیمة الدفتریة إلى القیمة المتوقع تحصیلها.

 التوزیعات إیراد )٦(
 باح عندما ینشأ الحق فى استالمها.توزیعات األر  إیراداتتثبت 

 
 المؤجلةالجاریة و الدخل  ضرائب - ث

نویًا بتقییم الموقف س اإلدارةطبقًا لقانون الضرائب السارى فى تاریخ المیزانیة، تقوم  الفترةیتم احتساب ضرائب الدخل عن 
مع األخذ فى االعتبار االختالفات التى قد تنشأ عن بعض التفسیرات الصادرة  الضریبیة اإلقرارات من خاللالضریبى 

على أساس المبالغ المتوقع أن تسدد لمصلحة لها أو التنظیمیة ویكون المخصص المناسب  اإلداریةمن الجهات 
 الضرائب.

یتم تسجیل ضرائب الدخل المؤجلة بالكامل باستخدام طریقة االلتزامات على الفروق المؤقتة بین كل من القیمة الضریبیة 
ة عن ال یتم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناتجفى القوائم المالیة المجمعة.  الدفتریةلألصول وااللتزامات وبین قیمتها 

والتى فى تاریخ المعاملة ال تؤثر على الربح  األعمالف الناتجة عن اندماج االعتراف األولى ألصل أو التزام بخال
 المحاسبى أو الربح الضریبى.

ضرائب الدخل المؤجلة باستخدام السعر الضریبى وطبقًا للقانون السائد فى تاریخ المیزانیة والمتوقع أن یكون یتم تحدید 
 االلتزامات الضریبیة المؤجلة. سویةتاألصول الضریبیة المؤجلة أو  مساویًا عند استخدام
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 السیاسات المحاسبیة (تابع) -  ٢
 ضرائب الدخل الجاریة والمؤجلة (تابع) -ث 

من المتوقع أن یكون هناك أرباح ضریبیة مستقبلیة یمكن  الذيیتم االعتراف باألصول الضریبیة المؤجلة إلى المدى 
 معها استخدام الفروق المؤقتة التى نشأت عنها األصول الضریبیة المؤجلة.

ذا كان توقیت إإال یتم االعتراف بضرائب الدخل المؤجلة على الفروق المؤقتة على الشركات التابعة والشركات الشقیقة 
 أال یتم تسویته فى المستقبل المنظور. المرجحرة المجموعة ومن تسویة الفروق المؤقتة تحت سیط

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

ینة تخضع لمخاطر والقطاعات الجغرافیة هى القطاعات التى تقدم منتجات أو خدمات فى إطار بیئة اقتصادیة مع
 وعائدات تختلف عن مكونات تلك القطاعات التى تعمل فى بیئة اقتصادیة أخرى. 

 توزیعـات األرباح - ذ
 التي تقر فیها الجمعیة العامة للمساهمین هذه التوزیعات. الفترةتثبت توزیعات األرباح في القوائم المالیة في 

 
 األرقام المقارنة - ض

 .ةالحالی رةالفتیعاد تبویب األرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروریًا لتتوافق مع التغیرات في العرض المستخدم في 
 
 إدارة المخاطر المالیة - ٣

 عناصر المخاطر المالیة )١(
 ما فىبتتضمن هذه المخاطر مخاطر السوق (و  .إلى مخاطر مالیة متنوعة المعتادة ألنشطتهانتیجة  مجموعةتتعرض ال

على التدفقات النقدیة والقیمة ، ومخاطر تأثیر أسعار الفائدة ومخاطر األسعار العمالت األجنبیةأسعار مخاطر ذلك 
 ، وأیضًا مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة.العادلة)

 تهدف إدارة المجموعة إلى تقلیل اآلثار السلبیة المحتملة لهذه المخاطر على األداء المالى للمجموعة.
 مخاطر السوق أ ) (
 مخاطر أسعار العمالت األجنبیة -  ١ 

التغیرات فى أسعار الصرف نتیجة أنشطتها المختلفة وبصفة رئیسیة لمخاطر  مجموعةتتعرض ال
الدوالر األمریكى والیورو. وینتج خطر أسعار العمالت األجنبیة من التعامالت التجاریة المستقبلیة 

 صافيوكذلك المجمعة واألصول وااللتزامات بالعمالت األجنبیة القائمة فى تاریخ المیزانیة 
 .أجنبىكیان االستثمارات فى 
 لي:یوالموضحة بالجنیه المصرى كما المجمعة ة ـخ المیزانیـز العمالت فى تاریـالجدول التالى یوضح مرك

 ٢٠١٤دیسمبر  ٣١  ٢٠١٥ یونیو ٣٠ 
 الصافى  الصافى  االلتزامات  األصول  

       
٧٦٥ ٦٩٨  دوالر أمریكى  )١ ١٣٣ ٨٦٩(  )٣٦٨ ١٧١(   ( ٣٩٠ ٩٨٠ ) 

)٩ ١٧٨( ٨٦٨  یـورو  )٨ ٣١٠(   )٤ ٠١٦(  
٣٧ ٣١٨  عمالت متنوعة  )٢١٣ ٨٠٣(  )١٧٦ ٤٨٥(   ( ٢٤ ٦٨٧ ) 

  مخاطر األسعار -  ٢ 
مسجلة ومتداولة فى أو أدوات دین ال یوجد لدى المجموعة استثمارات فى أدوات حقوق ملكیة 

غیر ت أسواق المال وبالتالى فهى غیر معرضة لخطر التغیر فى القیمة العادلة لالستثمارات نتیجة
 األسعار.
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 (تابع) إدارة المخاطر المالیة - ٣

 مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدیة والقیمة العادلة -  ٣ 
تتعرض المجموعة لخطر التغیر فى أسعار الفائدة نتیجة لوجود قروض طویلة األجل، القروض 

 التدفقات النقدیة بالتغیر فىطویلة األجل بأسعار فائدة متغیرة تعرض المجموعة لمخاطر تأثر 
أسعار الفائدة، والقروض طویلة األجل ذات سعر الفائدة الثابت تعرض المجموعة لمخاطر تأثر 

 القیمة العادلة بالتغیر فى أسعار الفائدة.
تاریخ  ي فذات سعر الفائدة المتغیر المكشوف  على والسلفیات والبنوك سحبوقد بلغت القروض 

جنیه مصرى فى ٤ ٨٢٥ ٦٩١( ٢٠١٥ یونیو ٣٠ في مصرىجنیه  ٥ ٠٥٢ ٧٢٠المیزانیة مبلغ 
  ).٢٠١٤دیسمبر  ٣١

 فيرى ـه مصـجنی ٤٢٧ ٧٩٠ دة الثابت مبلغـر الفائـذات سعة ـول المالیـت األصـوقـد بلغ
 ).٢٠١٤دیسمبر  ٣١جنیه مصرى فى  ٣٧٥ ٣٢٤( ٢٠١٥ یونیو ٣٠ 

 ٢٠١٤دیسمبر  ٣١  ٢٠١٥یونیو ٣٠  
     

٢٧٨ ٦٣٧  أمریكى دوالر - ألجلودائع    ٠٣٢ ٣٢٢ 
١٤٧ ٧٧٥  مصري جنیه - ودائع ألجل   ٦٠٧ ١ 
 ٧٣٦  ٣٧٨  مصري جنیه - أذون خزانة

  ٤٢٧ ٧٩٠   ٣٧٥ ٣٢٤ 

 مخاطر االئتمان (ب)
خطر االئتمان نتیجة وجود نقدیة وودائع لدى البنوك وكذلك مخاطر االئتمان المرتبطة بالموزعین وتجار  ینشأ

 ، ویتم إدارة مخاطر االئتمان للمجموعة ككل.حسابات العمالء وأوراق القبضالمتمثلة فى  واألفرادالجملة 
االئتمانیة  ءةالمالذات للبنوك فإنه یتم التعامل مع البنوك ذات التصنیف االئتمانى العالى والبنوك  بالنسبة
فى حالة عدم وجود تصنیف ائتمانى مستقل. بالنسبة للموردین وتجار الجملة تقوم إدارة االئتمان بتقییم العالیة 
قة فى التعامالت وعوامل أخرى. بالنسبة االئتمانیة فى ضوء المركز المالى والخبرات الساب المالءةمدى 

دنى. ویتم الحد األ إلىلألفراد فإن الترتیبات القانونیة والمستندات عند تنفیذ المعاملة تقلل خطر االئتمان 
ما وفی تكوین المخصصات الالزمة لمواجهة خطر التعثر فى السداد من قبل العمالء لكل حالة على حده.

 :المدیونیات إجمالىأرصدة العمالء وأوراق القبض إلى  یلى نسبة مخصص اضمحالل قیمة
 

 ٢٠١٤دیسمبر  ٣١  ٢٠١٥یونیو ٣٠  
     

٢ ١٤١ ٠٨٥  أوراق القبض والعمالء    ٧٤٩ ٠١٤ ٢ 
مخصص اضمحالل قیمة أرصدة العمالء وأوراق 

 القبض
 

( ٢٧٨ ٠٥١ )  (٠٠٥ ٢٦٧) 
 % ١٣  %١٣  نسبة المخصص إلى إجمالى المدیونیات

 
 مخاطر السیولة (ج)

تتطلب اإلدارة الحذرة لمخاطر السیولة االحتفاظ بمستوى كافي من النقدیة وٕاتاحة تمویل من خالل مبالغ كافیة 
 ألنشطة األساسیة، فإن إدارة المجموعة تهدفلمن التسهیالت االئتمانیة المتاحة. ونظرًا للطبیعة الدینامیكیة 

 االحتفاظ بخطوط ائتمانیة معززة متاحة.إلى االحتفاظ بمرونة في التمویل من خالل 
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 إدارة المخاطر المالیة (تابع) - ٣
 إدارة رأس المال )٢(

تهدف إدارة المجموعة من إدارة رأس المال إلى الحفاظ على قدرة المجموعة على االستمرار بما یحقق عائد للمساهمین 
رأس المال على أفضل هیكل ل وتوفیر والحفاظوتقدیم المنافع ألصحاب المصالح األخرى التى تستخدم القوائم المالیة. 

 رأس المال. ةتخفیض تكلف بغرض
ض رأس المال تخفی أوتغییر قیمة التوزیعات المدفوعة للمساهمین ب تقوم اإلدارةهیكل لرأس المال  لأفضعلى  للمحافظة

 أسهم جدیدة لرأس المال أو تخفیض الدیون المستحقة على المجموعة. إصدارأو 

 افيصالقروض إلى إجمالى رأس المال ویتمثل  صافيتقوم إدارة المجموعة بمراقبة هیكل رأس المال باستخدام نسبة 
القروض فى إجمالى القروض والسلفیات وأوراق الدفع مخصومًا منها النقدیة. ویتمثل إجمالى رأس المال فى إجمالى 

 القروض.  صافيحقوق الملكیة بالشركة كما هو موضح فى المیزانیة المجمعة باإلضافة إلى 
 :٢٠١٤دیسمبر  ٣١و ٢٠١٥یونیو ٣٠إجمالى رأس المال فى القروض إلى  صافينسبة  یليوفیما 

 
 ٢٠١٤دیسمبر  ٣١  ٢٠١٥ یونیو ٣٠ إجمالى القروض وأوراق الدفع

     

٥ ٠٥٢ ٧٢٠  المكشوف علىوبنوك سحب  قروض وسلفیات   ٦٩١ ٨٢٥ ٤ 
١٣٥ ٢٢٦  موردین –أوراق دفع قصیرة األجل    ٤٥٨ ١٤٣ 

١ ٥٤٦  أوراق دفع طویلة األجل ودائنون   - 
٥ ١٨٩ ٤٩٢  إجمالى القروض وأوراق الدفع   ١٤٩ ٩٦٩ ٤ 

)  النقدیة وما فى حكمها یخصم: ٢ ٠٩٩ ٧٣٢ )  (٥٧٧ ١٧٧ ١) 
٣ ٠٨٩ ٧٦٠  القروض  صافي   ٣ ٧٩١ ٥٧٢  

٣ ١٨٢ ٥٤٨  حقوق الملكیة   ٢ ١٣٦ ١٤١  
٦ ٢٧٢ ٣٠٨  حقوق الملكیةإجمالى    ٥ ٩٢٧ ٧١٣  

%٣,٤٩  الملكیةحقوق القروض إلى  صافينسبة    ٦٤%  
 
 تقدیر القیمة العادلة )٣(

یفترض أن تقارب القیمة العادلة القیمة االسمیة ناقصًا أى تسویات ائتمانیة مقدرة لألصول المالیة وااللتزامات المالیة 
المالیة  لألدواتذات تواریخ االستحقاق ألقل من سنة. وألغراض اإلفصاح، یتم استخدام أسعار الفائدة المتاحة للشركة 

 المشابهة وذلك لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التعاقدیة لتقدیر القیمة العادلة لاللتزامات المالیة.
 االفتراضات المبنیة وتضع الطرق من العدید تستخدم الشركة فإن المتداولة، غیر المالیة لألدوات العادلة القیمة لتقدیر
 ألداة مشابهه أو المالیة لألداة المتعاملین أسعار أو السوق أسعار زانیة. تستخدممی كل تاریخ في السوق أحوال على
 وذلك النقدیة المستقبلیة، للتدفقات المقدرة الحالیة القیمة مثل األخرى، األسالیب األجل. تستخدم طویلة للدیون وذلك
وفى تاریخ المیزانیة كانت القیمة العادلة لاللتزامات غیر المتداولة ال تختلف  المالیة األدوات لباقي العادلة القیمة لتحدید

 جوهریًا عن القیمة الدفتریة لها وذلك لعدم اختالف معدالت الفائدة بدرجة مؤثرة.
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 واألحكام الشخصیة التقدیرات المحاسبیة الهامة - ٤

 التقدیرات والفروض المحاسبیة الهامة )١( 
المستقبلیة  ألحداثا، بما فیها األخرىبناء على الخبرة السابقة وبعض العناصر  المحاسبیة التقدیرات والفروضیتم تقییم 

 مع تلك الظروف. تتالءمثها والتى المنتظر حدو 
لنتائج الفعلیة. نتائج التقدیرات المحاسبیة مع اونادراً ما تتساوى  ،بعمل تقدیرات وفروض تتعلق بالمستقبل المجموعةتقوم و 

 المجموعة:أهم التقدیرات والفروض التى تستخدمها  یليوفیما 

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

العمالء  قة علىفى قیمة المبالغ المستح ضمحاللالموقف االئتمانى والقدرة عل السداد للعمالء ویتم تسجیل ابدراسة 
 علیهم. ةمركزهم االئتمانى ال یسمح بسداد المبالغ المستحق أن اإلدارةالذى ترى 

 مخصص الضمان  -ج 
 محلیًا.تقدم المجموعة ضمان ضد عیوب الصناعة وذلك بالنسبة للمنتجات المصنعة 

یتم تقدیر قیمة مخصص الضمان على أساس التكالیف المتوقعة لتأدیة خدمة الضمان وتتضمن تلك التكالیف قیمة و 
ة ویتم ذلك وفقًا لخبرة اإلدار مباشرة. الإلى نصیب من بعض المصروفات غیر  باإلضافةقطع الغیار وأجور العمالة 

، كما ال یتم أخذ عامل التضخم فى االعتبار لذلك السابقة السنواتالناتجة عن مصروفات الضمان الفعلیة خالل 
 الغرض.

ویتم تحدید قیمة مخصص الضمان بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بسعر خصم قبل الضریبة بحیث یعكس 
 باإللتزام. والمخاطر المتعلقةالقیمة الزمنیة للنقود 

 ـ  االضمحالل فى قیمة الشهرةج 
القیمة  ویتم تخفیض الشهرة لتحدید ما إذا كان هناك اضمحالل فى قیمة الشهرة،تقوم إدارة المجموعة سنویًا بتقییم 

لى خسائر نتیجة اضمحالل قیمة الشهرة یتم تحمیلها ع یةكانت أعلى من القیمة المتوقع استردادها. أ إذاالدفتریة للشهرة 
 قائمة الدخل وال یمكن ردها الحقًا.

 
 األحكام الشخصیة الهامة فى تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة )٢( 

بصفة عامة فإن تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة ال تتطلب من اإلدارة استخدام الحكم الشخصى (بخالف المتعلق 
رى على القیم من الممكن أن یكون له تأثیر جوه الذي) ١-٤ إیضاح المشار إلیها فىالمحاسبیة  ضبالتقدیرات والفرو 

 .المجمعة المعترف بها فى القوائم المالیة



٥-  أصول ثابتة
مشروعات*تحسینات فيتجهیزاتوسائلآالتأراضى
تحت التنفیذ أماكن مستأجرةمكتبیة وأثاثنقل وانتقالومعداتومباني

التكلفة
٣١٧ ٦٨٣ ٣ ٩٠٥ ٢٣٠  ١٥٥ ١٦  ٣٣٩ ١٧٤  ٥١٩ ٨٧  ٨٨٠ ٦٢٨  ٤٠١ ٦٥٧  ١١٨ ٨٨٨ ١ الرصید فى ١ ینایر ٢٠١٥

         -- ٨١٠   (١٦٨ ١ )٣٥٩   - (١  )- إعادة تبویب بعض بنود األصول الثابتة
(٢٩٨   )٧٠٥   (٥٠  )٦٠٧ ٢  ١٧١   ٢٨٠   ٥٨٥   (٥٩٦ ٤ )فروق ترجمة القوائم المالیة

٥٩١ ٦٣٥  ١٨٩ ٨٧  ١٧٦   ٦٢٢ ١٠  ٦٤٨ ٢٣  ٢٠٦ ١٠٠  ٧٨٦ ٢٣  ٩٦٤ ٣٨٩  اإلضافات خالل الفترة

(٥٦٥ ٣  )- - - - - - (٥٦٥ ٣ )المحول لإلستثمارات العقاریة تحت التطویر

- (٠١٥ ١١٨ )٦٠٩   ٠٢٥ ٩  ٨٥   - ٣٠٦ ١٩  ٩٩٠ ٨٨  المحول من مشروعات تحت التنفیذ
(٢٦٣ ٣٣٢  )       -- (٠٩١ ١١ )(٢٠٤  )(٢٣٢ ٣٧ )(٥٢٨ ١ )(٢٠٨ ٢٨٢ )االستبعادات خالل الفترة

٧٨٢ ٩٨٢ ٣ ٧٨٤ ٢٠٠  ٧٠٠ ١٧  ٣٣٤ ١٨٤  ٥٧٨ ١١١  ١٣٤ ٦٩٢  ٥٤٩ ٦٩٩  ٧٠٣ ٠٧٦ ٢ الرصید في ٣٠ یونیو ٢٠١٥
االهالك

٤٧٣ ٦٩٤         -٤٢٣ ٨  ٦٩٨ ٨١  ٨٣٦ ٥١  ٠٤٩ ٢٣٤  ٤٦٠ ٢١٠  ٠٠٧ ١٠٨  الرصید فى ١ ینایر ٢٠١٥

         -       -٤٢٨   (٥٤٥  )١٢٣   - (٦  )- إعادة تبویب بعض بنود األصول الثابتة
٢٢٩ ١         -(٥  )٧٧٠   ١٠٤   ٧١   ١٢٠   ١٦٩   فروق ترجمة القوائم المالیة

٠٢٤ ١١٩         -٥٧٠ ١  ٠٦٤ ٩  ٧٤٨ ٨  ٨٤٤ ٥٦  ٠٤٧ ٢٦  ٧٥١ ١٦  اهالك الفترة

(٨٦٨ ٣٢ )       -- (٣٠٢ ٣ )(١٠٢  )(١١٠ ٢٥ )(٢٦٢  )(٠٩٢ ٤ )االستبعادات خالل الفترة

٨٥٨ ٧٨١        -٤١٦ ١٠  ٦٨٥ ٨٧  ٧٠٩ ٦٠  ٨٥٤ ٢٦٥  ٣٥٩ ٢٣٦  ٨٣٥ ١٢٠  الرصید في ٣٠ یونیو ٢٠١٥

٩٢٤ ٢٠٠ ٣ ٧٨٤ ٢٠٠  ٢٨٤ ٧  ٦٤٩ ٩٦  ٨٦٩ ٥٠  ٢٨٠ ٤٢٦  ١٩٠ ٤٦٣  ٨٦٨ ٩٥٥ ١ صافى القیمة الدفتریة في ٣٠ یونیو ٢٠١٥
٨٤٤ ٩٨٨ ٢ ٩٠٥ ٢٣٠  ٧٣٢ ٧  ٦٤١ ٩٢  ٦٨٣ ٣٥  ٨٣١ ٣٩٤  ٩٤١ ٤٤٦  ١١١ ٧٨٠ ١ صافى القیمة الدفتریة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

*   تتمثل المشروعات تحت التنفیذ فى قیمة تكالیف المبانى والتوسعات بالمصانع و المعارض التى یتم أعدادها وتجهیزها الستخدام المجموعة.

شركة جى بى أوتو  (شركة مساهمة مصریة)

اإلجمالي

 (جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 
اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الدوریة المجمعة - عن الفترة المالیة المنتهیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٥

حاسب الي

- ٢٣ -



  شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصرية)
  ٢٠١٥ یونیو ٣٠المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

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

   

- ٢٤ -  

 (تابـع)األصول الثابتـة   - ٥

 ١٩٩٥لسنة  ٩٥القانون رقم  ألحكام) بموجب عقود خاضعة واتوبیسات (سیارات نقل تمویلیاً  إیجارالدى المجموعة أصول مستأجرة 
والتى بموجبها یتم  )٢٠رقم ( ومتطلبات معیار المحاسبة المصرى ط /٢ثابتة طبقًا للسیاسة المحاسبیة  كأصولوالتى ال تثبت 

  بیان عقود اإلیجار: یليوفیما  الفترة.العام / نویة كمصروفات فى قائمة الدخل عن ار السجاالعتراف بمدفوعات اإلی

  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١    ٢٠١٥یونیو  ٣٠  
          

 ٠٠٤ ٨  ٠٠٤ ٨    إجمالي مدفوعات اإلیجار التعاقدیة
 ٢٣  ٢٣    إجمالي القیمة الشرائیة عند انتهاء اإلیجار

سنوات ٥    متوسط فترات العقود سنوات ٥    
١ ٥٥٤    / العام الفترةمدفوعات اإلیجار عن    ٨٧٠ ٢ 

  

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

  كالتالى:كأصول ثابتة 
  ٢٠١٤ دیسمبر ٣١    ٢٠١٥یونیو  ٣٠  
          

١ ٥٤٥ ٥٧٠    التكلفة   ٠٧٠ ٣٥١ ١ 
)    مجمع اإلهالك ٢٣٠ ١٩٥ )  (٣٨٢ ١٩١) 

١ ٣١٥ ٣٧٥    القیمة الدفتریة صافي   ٦٨٨ ١٥٩ ١ 
  

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

                  التكلفة
 ٤٢٢ ٣٠٤  ٧٠٣ ٥  ٧٦٠ ١٩  ٩٥٩ ٢٧٨    ٢٠١٥ینایر  ١الرصید فى 

 ٣٠٤ ٦  -  -    ٣٠٤ ٦    فروق ترجمة القوائم المالیة
 ٩٥٠  -  ٩٥٠  -      خالل الفترة اإلضافات

٢٠ ٧١٠  ٢٦٣ ٢٨٥    ٢٠١٥ یونیو ٣٠الرصید فى    ٣١١ ٦٧٦  ٧٠٣ ٥  
           

           مجمع االستهالك
 ٩٦٦ ٢١  ٧٠٣ ٥  ٢٦٣ ١٦  -    ٢٠١٥ینایر  ١الرصید فى 

 ٩٤٠  -  ٩٤٠    -    إستهالك الفترة
١٧ ٢٠٣  -    ٢٠١٥ یونیو ٣٠الرصید فى    ٢٢ ٩٠٦  ٧٠٣ ٥  

٣ ٥٠٧  ٢٦٣ ٢٨٥    ٢٠١٥ یونیو ٣٠القیمة الدفتریة فى  صافي   -  ٢٨٨ ٧٧٠  
 ٤٥٦ ٢٨٢  -  ٤٩٧ ٣  ٩٥٩ ٢٧٨    ٢٠١٤دیسمبر  ٣١القیمة الدفتریة فى  صافي

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصرية)
  ٢٠١٥ یونیو ٣٠المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

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

   

- ٢٥ -  

  (تابع) أصول غیر ملموسة  - ٦
  الشهرة

ــــة جى بى أوتـــــقامت شرك ،٢٠٠٧ مارس ٢٨فى   - ــــأسهواذ بالكامل على ـــــو باالستحـ شركة القاهرة لصناعات النقل الشخصى (سیتى)  مـ
ــــــعن طری ــــــوالتى كانت مملوك %٤٩,٠٣ق شراء ـ من  أسهممقابل الحصول على  مصرى،ألف جنیه  ٩٩٧ ٢٠٩بقیمة  ة لألقلیة وذلكـ
ـــــــــــــزیادة رأس مال شركة جى بى أوت أسهم إصدار والتى تتمثل  جنیه مصرى ملیون ١٧٧وقد نتجت شهرة قدرها . ج)- ٢١ إیضاحو (ـ

نشــــاط ل هذه الشــــهرة ألصــــو  تخصــــیص. وقد تم في تاریخ اإلقتناءألصــــول الشــــركة  العادلةالقیمة  صــــافيفى زیادة قیمة االقتناء عن 
  قطاع الدراجات البخاریة والتوك توك.

 
، قامت شـــــركة جى بى اوتو باالســـــتحواذ الكامل على أســـــهم شـــــركة جى بى للتأجیر التمویلى (شـــــركة مســـــاهمة ٢٠٠٨ســـــبتمبر  ٨فى   -

  .ملیون جنیه مصرى ١مصریة) والتى تقوم بالعمل فى مجال التأجیر التمویلى بكافة مجاالته وقد نتج عن االقتناء شهرة قدرها 
كى)  السیارات (جى لتجارة العالمیة المجموعة فى %٥٠ فى باالستثمار شراكـــة اتفاقیة خـــالل من ٢٠١٠ نوفمبر فى المجموعـــة قامت  -

تمكنها  حقوق للمجموعة االتفاقیة هذه وتعطى للســــیارات، هیونداى بوكالة الخاص العراق فى القائم النشــــاط اقتناء بغرض فى االردن
  بشهرة. االعتراف االستثمار هذا عن نتج كي,وقد جيشركة ل والتشغیلیة المالیة السیاسات على من السیطرة

  اختبار اضمحالل الشهرة
ســتلزم توجود مؤشــرات  اال فى حالةللتأكد أن القیمة العادلة یمكن أن تســترد، اضــمحالل الشــهرة  باختباردیســمبر  ٣١تقوم الشــركة ســنویًا فى 

  .الفترةخالل  الختبارعمل ا
  اط:النشفیما یلى تحلیل الشهرة طبقًا لقطاعات طبقًا للقطاعات التشغیلیة. و دیة یتم توزیع الشهرة على وحدات تولید النق

  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١    ٢٠١٥ یونیو ٣٠  
          

 ٣٧٥ ١٧٧  ٣٧٥ ١٧٧    نشاط قطاع الدراجات البخاریة والتوك توك 
١٠٠ ٥٨٤  ٨٨٨ ١٠٦    العراق –مبیعات هیونداى   

١ ٠٠٠    نشاط التأجیر التمویلى   ١ ٠٠٠  
    ٢٧٨ ٩٥٩  ٢٦٣ ٢٨٥  

على أســــــاس خصــــــم التدفقات النقدیة المتوقعة من واقع  هاتم تحدیدوالتى على أســــــاس القیمة االســــــتخدامیة ویتم اختبار اضــــــمحالل الشــــــهرة 
اإلدارة بإعداد الموازنات التقدیریة على أســـــــــــــــاس األداء المالى  وتقوم .ســـــــــــــــنوات والمعتمدة فى مجلس اإلدارة خمسالموازنات التقدیریة لفترة 

  السوق.والتشغیلى والسوقى فى السنوات السابقة وتوقعاتها لتطورات 

  

  وراق قبض طویلة األجلأ  - ٧
  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١    ٢٠١٥ یونیو ٣٠  

          
٤٣٥ ١٨٩    )١٢(إیضاح  أوراق قبض طویلة األجل   ٧٥٩ ٣٥٩ 

)    بالتقسیط دائنةفوائد البیع  ٩٩ ٨٥١ )  (٧٠٣ ٨٢) 
٣٣٥ ٣٣٨    صافى القیمة الحالیة ألوراق قبض طویلة األجل   ٠٥٦ ٢٧٧ 

)    طویلة األجل قیمة أوراق القبض اإلنخفاض في ٢ ٠٩٢ )  (١٥٩ ٢) 
٣٣٣ ٢٤٦    الصافى   ٨٩٧ ٢٧٤ 



  شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصرية)
  ٢٠١٥ یونیو ٣٠المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

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

   

- ٢٦ -  

  األصول وااللتزامات الضریبیة المؤجلة  - ٨

 إیضاح 
  أصول ثابتة 
 مخصص قضایا مخصص ضمان مخصص مخزون  خسائر مرحلة وغیر ملموسة

  اإلجمالى
  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١    ٢٠١٥ یونیو ٣٠

         
               أصول ضریبیة مؤجلة -أ 

 ٢٧٠ ٢١  ٥١٧ ٣٥ ٣٥ ٩٦٥ ١٨ ٦٥٦ ٨ ٨٥٠ ٧ ١١   ینایر ١الرصید فى 
 -  - (٣٥) - - (١٩٥ ٥) ٢٣٠ ٥   ةفي األرصدة االفتتاحی تبویبإعادة 

ینایر بعد إعادة  ١الرصید فى 
  التبویب

 ٢٧٠ ٢١  ٥١٧ ٣٥ - ٩٦٥ ١٨ ٦٥٦ ٨ ٦٥٥ ٢  ٢٤١ ٥ 

١ ٣٩٦ -    (٠٥١ ٣)   المحمل على قائمة الدخل  (٤٤٥) - ( ٢ ١٠٠ )  ٢٤٧ ١٤ 
١٠ ٠٥٢ ٦٥٥ ٢ ١٩٠ ٢   / العامالفترةالرصید فى نهایة   ١٨ ٥٢٠  - ٣٣ ٤١٧   ٥١٧ ٣٥ 

           
           الضریبیة المؤجلةااللتزامات  –ب 

 (٨٣٩ ٦٦)  (٤٦٤ ٨٥) - - - - (٤٦٤ ٨٥)    ینایر ١الرصید فى 
)    المحمل على قائمة الدخل ١ ٠٩١ ) - - - - ( ١ ٠٩١ )  (٦٢٥ ١٨) 

)    / العامالفترةالرصید فى نهایة  ٨٦ ٥٥٥ ) - - - - ( ٨٦ ٥٥٥ )  (٤٦٤ ٨٥) 
)    االلتزامات الضریبیة صافي ٨٤ ٣٦٥ ) ١٠ ٠٥٢ ٦٥٥ ٢  ١٨ ٥٢٠  -   ( ٥٣ ١٣٨ )  (٩٤٧ ٤٩) 

            
            الصافى –ج 

 (٥٦٩ ٤٥)  (٩٤٧ ٤٩) - ٩٦٥ ١٨ ٦٥٦ ٨ ٦٥٥  ٢ (٢٢٣ ٨٠)    ینایر ١الرصید فى 
)  )٣٠(  المحمل على قائمة الدخل ٤ ١٤٢ ) - ١ ٣٩٦  (٤٤٥) - ( ٣ ١٩١ )  (٣٧٨ ٤) 

)    / العامالفترةالرصید فى نهایة  ٨٤ ٣٦٥ ) ١٠ ٠٥٢ ٦٥٥ ٢  ١٨ ٥٢٠  -  ( ٥٣ ١٣٨ )  (٩٤٧ ٤٩) 



  شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصریة)
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  (جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

- ٢٧ -  

  
  األصول وااللتزامات الضریبیة المؤجلة (تابع)  - ٨

  مثبتةالاألصول الضریبیة المؤجلة غیر 

  لمستقبل.فى الم یتم إثبات بعض األصول الضریبیة المؤجلة وذلك نظرًا لعدم وجود تأكد جوهرى من إمكانیة االستفادة منها ضریبیًا 
  

٥٢٠١یونیو ٣٠     ٢٠١٤دیسمبر  ٣١   
         

قیمة أرصدة العمالء وأوراق القبض في اإلنخفاض   ٦٩ ٥١٣   ٦٧ ٢٩١  
أرصدة مدینة أخرىقیمة  اإلنخفاض في   ١ ٤٦١   ١ ٦٢٨  

  
 في الملكية حصص و شقيقه وشركات تابعه شركات في باالستثمارات المرتبطة المؤقتة بالفروق يتعلق فيما التزام بأي االعتراف يتم لم

 ان مرجحال ومن المؤقتة الفروق بعكس القيام توقيت علي السيطرة من يمكنها بوضع تتمتع المجموعة ان حيث المشتركة المشروعات
  .المنظور المستقبل في عكسها يتم لن الفروق هذه مثل
  استثمارات عقاریة  - ٩

٥٢٠١یونیو ٣٠  ٤٢٠١دیسمبر  ٣١    
     

 ١١٧ ٣  ٦٠٦     ٢٠١٥ ینایر ١الرصید فى 
 (٥١١ ٢)  -   / العام  الفترةخالل استبعادات 

الفترة/ العام (بالقیمة العادلة)الرصید فى نهایة      ٦٠٦  ٦٠٦ 
     

٣ ٥٦٥     *إستثمارات عقاریة تحت التطویر    - 
٣ ٥٦٥   الفترة/ العام (بالتكلفة)الرصید فى نهایة    - 

٤ ١٧١  اإلجمالي      ٦٠٦ 
بها و التي في عملیة التطویر . و یتم تحویلها إلي *تتمثل اإلستثمارات العقاریة تحت التطویر في األراضي المحتفظ 

  إستثمارات عقاریة عند إنتهاء عملیة التطویر.
   المخـزون  - ١٠

٤٢٠١دیسمبر  ٣١   ٢٠١٥یونیو ٣٠   
     

٣٤٠ ٦٧٦  بضاعة بالطریق   ٤٤٣ ٥٥٣ 
وحافالت ومقطورات سیارات   ١ ٢١٤ ٥٣٤   ٢٢٨ ٧٨٩ 

٦٩٣ ٢٤٠  مكونات سیارات ومواد خام   ٦٧١ ٦٨٣ 
٢٤٤ ٦١٣  قطع غیار بغرض البیع   ٤٧٨ ٢٣١ 

٣٣ ٦٠٦  إنتاج تحت التشغیل   ٠٤٣ ٥٥ 
٧٤ ٩٧٢  إطارات   ٧١٠ ٧٧ 
١ ٦٨٣  زیوت   ٠٥٦ ١ 

٢ ٦٠٣ ٣٢٤  اإلجمالى   ٦٢٩ ٣٩١ ٢ 
في قیمة المخزوناإلنخفاض    )٥٢ ٣١٥(   (٩٢٠ ٤٥) 
٢ ٥٥١ ٠٠٩  الصافى   ٧٠٩ ٣٤٥ ٢ 
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  (جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

- ٢٨ -  

  
  غیر متداولة محتفظ بها بغرض البیعأصول   - ١١

  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١    ٢٠١٥یونیو ٣٠    
  االجمالى    االجمالى  إستثمارات  مبانى  اراضي  
                

٣٣ ٨٦٢ ٢٨٨ ١٤ ٤٧١ ٣٠٠    التكلفة  ٣٤٨ ٦٢١   ٧٥٩ ٣١٤ 
 (٦١٥ ١)  (٦١٥ ١) - (٦١٥ ١) -    مجمع االهالك

  صافي القیمة الدفتریة
٣٣ ٨٦٢ ٦٧٣ ١٢ ٤٧١ ٣٠٠    الفترة / العام في نهایة  ٣٤٧ ٠٠٦   ١٤٤ ٣١٣ 

  

تتمثل األصــــــول بغرض البیع فى األراضــــــى والمبانى التى قررت مجالس اإلدارة للشــــــركات التابعة بیعها لعدم جدوى االحتفاظ بها 
األصــول غیر المتداولة بنفس تبویبها وفقًا إلســتمراریة نیة إدارة الشـــركة  علىقررت إدارة الشــركة اإلبقاء  ضــمن أصــول الشــركات.

  ذلك علىالقدرة التصرف في تلك األصول مع توافر  على
   عمالء وأوراق قبض  - ١٢

  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١    ٢٠١٥یونیو ٣٠  
١ ٢٩٠ ٧١٥    إجمالى أوراق القبض    ١٩٨ ٠٤١ ١ 

)    )٧طویلة األجل (إیضاح أوراق قبض  ٤٣٥ ١٨٩ )   (٧٥٩ ٣٥٩) 
)    فوائد غیر مستهلكة ٩٩ ٣٨٤ )   (٠٣١ ٧٩) 

٧٥٦ ١٤٢    القیمة الحالیة ألوراق قبض قصیرة األجل صافي    ٤٠٨ ٦٠٢ 
١ ٠٤٩ ٦٠٦    عمـالء    ٥٥١ ٩٧٣ 

١ ٨٠٥ ٧٤٨   اإلجمالى    ٩٥٩ ٥٧٥ ١ 
)٢٧٥ ٩٦٠(    قیمة أرصدة عمالء وأوراق قبض فياإلنخفاض     (٠٠٥ ٢٦٧) 

١ ٥٢٩ ٧٨٨    الصافى    ٩٥٤ ٣٠٨ ١ 
 

  أخرىمدینون وأرصدة مدینة   - ١٣
  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١    ٢٠١٥یونیو ٣٠  

٣٣٤ ٠٨٢    دفعات مقدمة للموردین    ١٤٠ ٢٩٧ 
١٧١ ٧٤٦    ضرائب خصم    ٥٢١ ١٥٦ 
١ ١٥٨    فوائد مستحقة    ٣٤٩ ٢ 

١٨ ٧٤٩    اعتمادات مستندیه    ١٦٦ ٥٥ 
٨٨ ٤٦١    مقدماً مصروفات مدفوعة     ١٦٩ ٦٣ 
١٤ ٦٠٦    تأمینات لدى الغیر    ٧٤٠ ١٧ 

١٧ ٣٥٢    غطاء خطابات الضمان    ٠٩٩ ٧٣ 
٣٤ ٧٦١    سلف وعهد للعاملین    ٠٢١ ١٦ 
١١٥ ٧٤٨    أرصدة مدینة أخرى    ١٠٣ ٢٠١  

٢٤ ٤٨٣    ضرائب مبیعات    ٢٥٧ ٢٢ 
٤ ٥٥٢    مصلحة الجمارك    ٠١٦ ٣ 

٨٢٥ ٧٤٣    اإلجمالى    ٨٠٩ ٦٧٩  
)٥ ٨٤٦(    أخرى مدینون وأرصدة مدینة في قیمة اإلنخفاض    (٥١٠ ٦) 
٨١٩ ١٥٩    الصافى    ١٦٩ ٨٠٣ 
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- ٢٩ -  

  

  ذات عالقة أطرافالمعامالت مع   - ١٤
یوجد للشركات التابعة حسابات جاریة مع أطراف ذات عالقة تتضمن تلك الحسابات كافة المدفوعات التى تمت بالنیابة عن أو 

المستحقة من  دةباألرصبیان  یليوفیما ، التابعة. وتقوم الشركات التابعة بتحصیل وسداد تلك المبالغ بانتظامبواسطة الشركات 
  طراف ذات العالقة.ألوالى ا

  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١    ٢٠١٥یونیو ٣٠  الرصید المستحق من أطراف ذات عالقة
          

 ٤٥١ ١  -      جي بي إلستبدال المركباتشركة 
 ٣  -      برلینجاري مساهمین 

٣٥ ٠٠٣    شركة البستان القابضة   ٢٤٨ ٢١ 
 ٨١  -    جاري مساهمین القاصد
١٤ ٦٠٢    جارى مساهمین القلم   ٥٢٦ ٦ 

١ ١٢٠    جاري مساهمین النبطین   ٨٣٨ 
    ١٤٧ ٣٠   ٥٠ ٧٢٥ 

  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١    ٢٠١٥یونیو ٣٠  الرصید المستحق ألطراف ذات عالقة
          

٢٠ ١١٣    شركة ماركو بولو    ٠٧٤ ١٨ 
  ٩٢٧ ٢   ١ ٩٣٥    أعضاء مجلس اإلدارة 
 -  ٣٠ ٤٨٠    جاري مساهمین القاصد

 ٧٧٤ ٣  -    جاري مساهمین جى كى أوتو
    ٥٢ ٥٢٨   ٧٧٥ ٢٤ 

   

  :الفترة وفیما یلى بیان طبیعة وقیمة أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل
 قیمة المعاملـة      

 ٢٠١٤یونیو ٣٠    ٢٠١٥یونیو ٣٠  طبیعة المعاملة  نوع العالقة    اسم الطرف ذات العالقة
            

١ ٤٩٥   ٩٩٢  تحویالت نقدیة  أعضاء مجلس إدارة  أعضاء مجلس االدارة التنفیذیین  
١٠ ٥٥٥  مرتبات اإلدارة العلیا  أعضاء مجلس إدارة      ١٠ ٠٩٨  

١٣ ٥٥٧  تحویالت نقدیة  مساهم باحدى الشركات التابعة  شركة البستان القابضة    ٩٩ ٠١٠  
)١ ٤٥١(  تحویالت نقدیة  مساهم باحدى الشركات التابعة  شركة جى بى الستبدال المركبات     ١٣ 

 ٢٥   -  تحویالت نقدیة  مساهم باحدى الشركات التابعة   أتوس لتجارة السیاراتشركة 
٣ ٨٦٢  تحویالت نقدیة  مساهم باحدى الشركات التابعة  جاري مساهمین القاصد    ١٢٧ 

)٣٤ ٤٢٣(  توزیعات أرباح  مساهم باحدى الشركات التابعة      - 
 ٨٣٨   ٢٨٢  تحویالت نقدیة  مساهم باحدى الشركات التابعة  جاري مساهمین النبطین

)٢ ٠٣٩(  تحویالت نقدیة  مساهم باحدى الشركات التابعة  شركة ماركو بولو     )٢ ٨٥٦(  
٣ ٧٧٤  تحویالت نقدیة  مساهم باحدى الشركات التابعة  جاري مساهمین جى كي أوتو    )٣ ٧٧٤(  
)٣(  تحویالت نقدیة  مساهم باحدى الشركات التابعة  جارى مساهمین جى كى برلین    ٣ ٣١٣  

 ٢١ ٧٥٤   ٨ ٠٧٦  تحویالت نقدیة  مساهم باحدى الشركات التابعة  جاري مساهمین القلم
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  (جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

- ٣٠ -  

 

  أذون خزانة  -١٥
  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١    ٢٠١٥یونیو ٣٠  
          

 ٧٣٣  ٣٧٦    خزانة قیمة اسمیةأذون 
 ٣    ٢    إجمالي الفوائد الدائنة

 ٧٣٦  ٣٧٨    المدفوع عن أذون الخزانة
 ٧٣٦  ٣٧٨    / العام الفترةالرصید فى نهایة 

  

  نقدیة وأرصدة بالبنوك  - ١٦
  نقدیة وأرصدة بالبنوك  -أ

  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١    ٢٠١٥یونیو ٣٠  
          

٢ ٠٩٩ ٣٥٤    نقدیة وأرصدة لدى البنوك   ٨٤١ ١٧٦ ١ 
    ٢ ٠٩٩ ٣٥٤   ٨٤١ ١٧٦ ١ 

 

 وما فى حكمها النقدیة  -ب

  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١    ٢٠١٥یونیو ٣٠  
          

٢ ٠٩٩ ٣٥٤    نقدیة وأرصدة لدى البنوك   ٨٤١ ١٧٦ ١ 
 ٧٣٦  ٣٧٨    یوم ٩١أقل من  أذون خزانة

    ٢ ٠٩٩ ٧٣٢   ٥٧٧ ١٧٧ ١ 
 

  المخصصات  - ١٧
  مطالبات  

  قانونیة
مخصص فترة 

  مخصصات أخرى  ضمان
  

  اإلجمالى
          

 ٣٩٢ ١١٣ ٣١٣ ٣٠ ٣٠٦ ٧٧ ٧٧٣ ٥  ٢٠١٥ینایر  ١الرصید فى 
١٥ ٨٤٩ -  الفترةتدعیم المخصصات خالل   ٤ ٤٥٣  ٢٠ ٣٠٢  

) (٤٢٧)  الفترةاستخدام المخصصات خالل  ٤ ٣٨٢ ) - ( ٤ ٨٠٩ ) 
)   مخصصات إنتفى الغرض منها ١٢ ٦٣٦ ) - ( ١٢ ٦٣٦ ) 

٥ ٣٤٦  ٢٠١٥ یونیو ٣٠فى الرصید في   ٧٦ ٧١٣  ٣٤ ٧٦٦  ١١٦ ٢٤٩  
      

 ٦٢٤ ٦٥ ٣٩٩ ٩٠٧٢٢ ٣٤ ٣١٨ ٨  ٢٠١٤ینایر  ١الرصید فى 
 ٦ ٦   - -  فروق ترجمة القوائم المالیة
 ٤٩٤ ٦١ ١٤٤ ٨ ١٠٠ ٥١ ٢٥٠ ٢  العامتدعیم المخصصات خالل 

 (١٥٤ ١٣) (٢٣٦) (١٢٣ ٨) (٧٩٥ ٤)  العاماستخدام المخصصات خالل 
 (٥٧٨) - (٥٧٨) -  الغرض منهامخصصات إنتفى 

 ٣٩٢ ١١٣ ٣١٣ ٣٠ ٣٠٦ ٧٧ ٧٧٣ ٥  ٢٠١٤ دیسمبر ٣١فى الرصید في 
 

  مخصص المطالبات القانونیة
المخصص المكون لمواجهة مطالبات قانونیة ضد المجموعة. وترى اإلدارة بعد الحصول على االستشارات القانونیة  إجمالىیتمثل المبلغ فى 

  .٢٠١٥ یونیو ٣٠ ة لن یتجاوز بصفة جوهریة قیمة المخصص المكون فىـات القانونیـناتج تلك المطالب أنة ـالمالئم
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- ٣١ -  

  مخصص الضمان
 استبدال المنتجات التى لم تصلح للعمل بصورة مرضیة وتم تقدیر المخصص البالغ قدره أوضمانًا لمنتجاتها وتتعهد بإصالح  المجموعةتقدم 
  لمطالبات الضمان المتوقعة فى ضوء خبرة اإلدارة عن السنوات الماضیة لمستوى اإلصالح والمردودات.  الفترةمصرى فى نهایة  جنیه ٧٦ ١٣٧

  ).٢٠١٤دیسمبر  ٣١جنیه مصرى في  ٧٥٣ ٦٤( جنیه مصري ٥٨ ٧٧٠یتضمن مخصص فترة الضمان مخصص طویل األجل بمبلغ 
    المخصصات األخرى

فیما یتعلق بأنشطة المجموعة. لم یتم اإلفصاح عن المعلومات المعتاد نشرها  أطراف أخرىتتعلق المخصصات األخرى بمطالبات متوقعة من 
حول المخصصات وفقًا لمعاییر المحاسبة، نظرًا ألن اإلدارة تعتقد بأن قیامها بذلك قد یؤثر بشدة على ناتج المفاوضات مع تلك الهیئات 

تقوم اإلدارة بمراجعة تلك المخصصات سنویًا ویعدل المبلغ المخصص وفقًا آلخر التطورات والمناقشات واالتفاقیات مع تلك والجهات. و 
  .األطراف

  التزامات ضرائب الدخل  - ١٨
  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١    ٢٠١٥یونیو  ٣٠  
          

 ٤٢١ ١٣  ٩٤٢ ٧٦    ینایر ١الرصید فى 
)٢٧ ٨٠٢(    / العام الفترةمسددة خالل  دخل ضرائب   ( ٢٢ ٣٠٧ ) 

٥٠ ٦٤٦    )٣٠(إیضاح العام  الفترة /ضرائب الدخل خالل    ٨٢٨ ٨٥ 
٩٩ ٧٨٦    العام / الفترةالرصید فى نهایة    ٩٤٢ ٧٦ 

  و بنوك سحب علي المكشوف قروض وسلفیات  - ١٩
  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١    ٢٠١٥یونیو  ٣٠  

  
  البیــان

  الجزء
  الجارى

  الجزء
  طویل األجل

  
  اإلجمالى

 
  

  الجزء
  الجارى

  الجزء 
  طویل األجل

  
  اإلجمالى

                
٣ ٩٣٢ ٣١٨  بنوك سحب على المكشوف  - ٣ ٩٣٢ ٣١٨   ٣ ٢٤٦ ٠٥٠  - ٣ ٢٤٦ ٠٥٠  

٣٦٨ ١٧٧  قـروض  ٦٧٣ ٥٨٣  ١ ٠٤١ ٧٦٠   ٣٣١ ٥٦٧  ٩٨٧ ٧٠٧ ١٤٠ ٦٥٦  
٥١ ٧٢٠  قروض من أطراف ذات عالقة  ٢٦ ٩٢٢  ٧٨ ٦٤٢   ٩٣٤ ٥٩١ ٧١٣ ٢٤ ٢٢١ ٥٦٧ 

٤ ٣٥٢ ٢١٥  اإلجمالى         ٧٠٠ ٥٠٥  ٥ ٠٥٢ ٧٢٠   ٦٩١ ٨٢٥ ٤ ٨٥٣ ٦٨٠ ٨٣٨ ١٤٤ ٤ 
  بنوك سحب على المكشوف  -أ 

 % ٤و %١١,٤٠یبلغ متوســط ســعر الفائدة على أرصـــــــــــــــــــدة الســحب على المكشــوف القائمة بالجنیه المصــرى والدوالر األمریكى 
  على التوالى.

  أطراف ذات عالقةقـروض من   - ب

البرازیل) بســــــــعر فائدة اللیبور  –حصــــــــلت المجموعة على قروض بالدوالر األمریكى من شــــــــركة ماركو بولو (شــــــــركة ذات عالقة 
جنیه مصـــرى ویســـدد على أقســـاط ســـنویة بحیث ألف  ٧٨ ٦٤٢ مبلغ ٢٠١٥ یونیو ٣٠، وقد بلغ رصـــید تلك القروض فى %٣+

  .٢٠١٦یتم سداد أخر قسط في سبتمبر 

وافقت الجمعیة العامة العادیة للشــــركة باإلجماع بعد امتناع الدكتور / رؤف كمال حنا غبور (المســــاهم  ٢٠١٤یونیو  ٢بتاریخ  -
توقیع عقدي القرض الممنوحین من المســــاهم الرئیســــي للشــــركة هذا وقد تم توقیع عقدي القرضــــین  علىعن التصــــویت  الرئیســــي)

  :بأهم شروط العقدین وفیما یلي ملخص ٢٠١٤یونیو  ٣بتاریخ 
   



  شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصریة)
  ٢٠١٥ یونیو ٣٠المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

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

- ٣٢ -  

  و بنوك سحب علي المكشوف (تابع) قروض وسلفیات  - ١٩
  (تابع)قـروض من أطراف ذات عالقة  - ب
  

الفائدة   شروط السداد  فترة السداد  الحد األقصى للقرض  القرض
  السنویة

 دیسمبر ٣١في  الرصید 
٢٠١٤  

  بالجنیه المصري

ملیون  ٢٧٣في حدود   القرض (أ)
  جنیة مصري

یوم تجدد تلقائیا لمدة  ٣٠
مماثلة ما لم یقم أحد االطراف 
بإبالغ الطرف اآلخر برغبته 
في انهاء القرض كتابیا قبل 
انتهاء الثالثون یوما (مدة 

  التسهیل) بثالثة أیام

یسدد القرض مع 
الفائدة في نهایة 

  مدة التسهیل

٢٨٩ ٦٢٥ ٦٣٧  %١٠,٥ 

ملیون  ٧٠في حدود   القرض (ب)
  دوالر امریكي  

٣,٢٥%  
دوالر امریكي  ٣١ ٤٨٨ ٦١٣

 ٢٢٦ ١٠٠ ٦٨٤(ما یعادل 
  جنیه مصري)

  من تاریخ بدایة ین صل القرضأ علىالفوائد المحملة  ٢٠١٤ دیسمبر ١٣یتضمن رصید قروض قصیرة االجل من المساهم الرئیسي في
  السحب.

  نقدي  )دین( حق الرصید أصبحفي انهاء القرضین وعلیة  برغبتهالشركة  بإخطارقام المساهم الرئیسي  ٢٠١٤ یونیو ٢٩وبتاریخ
 مستحق االداء قبل الشركة.

  والمبرم  ٢٠١٤یونیو  ٣بتحویل جزء من القرضین المؤرخین  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١قام المساهم الرئیسي بأخطار إدارة الشركة بتاریخ
 ٢٠١٤دیسمبر  ٣١یكي و البالغ رصیدة الدائن في ملیون دوالر أمر  ٧٠ملیون جنیه مصري و مبلغ  ٢٧٣عقدهم مع الشركة بمبلغ 

  دوالر أمریكي و ذلك طبقا لحواالت حق لجزء من الدین الحال المستحق األداء قبل الشركة للمساهمین التالیین: ٣٠ ٩٣١ ٤٨٩بمبلغ 
  الدین الحال المستحق األداء  المساهم

أصل الدین بالدوالر   
  االمریكي

معادل بالجنیه 
  المصري

ن بالجنیه أصل الدی
  المصري

األجمالي بالجنیه   الفوائد المستحقة
  المصري

٣٠ ٩٣١ ٤٨٩  د/ رؤؤف غبور  ٢٢٢ ١٠٠ ٤٧٠  ٥١٥ ٧٢٦ ٣٢١  ٢٠ ٦٢٥ ٨٥١  ٢٧٣ ٠٠٠ ٠٠٠  
یخصــــــــم: المحول للمســــــــاهمین 

  اآلخرین
  

 (٠٠٠ ٥١٢ ١٢٤)  -  - (٠٠٠ ٥١٢ ١٢٤) (٥٣٨ ٣٤٠ ١٧)  أ/ نادر رؤؤف غبور
 (٠٠٠ ٧٥٢ ٩٤)  - (٥٣٤ ٩١٥ ٧٩) (٤٦٦ ٨٣٦ ١٤) (٢٤٥ ٠٦٦ ٢)  أ/ دینا رؤؤف غبور
 (٠٠٠ ٧٥٢ ٨٢)  -  - (٠٠٠ ٧٥٢ ٨٢) (٧٠٦ ٥٢٤ ١١)  أ/ كمال رؤؤف غبور

الرصـــــــــــــــید النقدي المســـــــــــــــتحق 
األداء للمســـــــــــــــــــــاهم د/ رؤؤف 

  غبور بعد حواالت الحق

-  ٣٢١ ٧١٠ ٢١٣ ٨٥١ ٦٢٥ ٢٠ ٤٦٦ ٠٨٤ ١٩٣ ٤ 

األجمـــــــالي رصـــــــــــــــیـــــــد قروض 
الحق المســــــاهمین بعد حواالت 

  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١في 

  ٣٢١ ٧٢٦ ٥١٥  

على حواالت الحق المذكوره أعاله من الدین النقدي الحال المســــتحق األداء  ٢٠١٥فبرایر  ١٥وقد وافق مجلس األداره بجلســــته المنعقدة في 
  للمساهم الرئیسي.

  .إن القیمة العادلة للقروض تقارب قیمتها الدفتریة 



  شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصریة)
  ٢٠١٥ یونیو ٣٠المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

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

- ٣٣ -  

  و بنوك سحب علي المكشوف (تابع) قروض وسلفیات  - ١٩
  (تابع)قـروض من أطراف ذات عالقة  - ب

 
  جنیة مصري لزیادة رأس مال الشركة  ٤٨٥ ٤٤٦ ٦٨٦وافقت الهیئة العامة للرقابة المالیة على استخدام مبلغ  ٢٠١٥مایو  ٢٥بتاریخ

والموافق علیه  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١المالي للشركة في عن طریق األرصدة الدائنة المستحقة األداء لبعض مساهمي الشركة وفقا للمركز 
جنیة مصري تم  ٤ ٨٥٤ ٤٦٦. باإلضافة لمبلغ ٢٠١٥مارس  ٣٠من قطاع األداء االقتصادي بالهیئة العامة لالستثمار بتاریخ 

 .وتم سداد الرصید المتبقي ،خدامه كمصروف عالوة اصدار أسهماست
  

  استحقاقها:تحلیل رصید القروض وبنوك سحب على المكشوف طبقًا لتواریخ  یليوفیما 

  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١    ٢٠١٥یونیو  ٣٠  
          

٤ ٣٥٢ ٢١٥    أقل من سنة   ٨٣٨ ١٤٤ ٤ 
٧٠٠ ٥٠٥    سنوات ٥أكثرمن سنة وأقل من    ٨٥٣ ٦٨٠ 

    ٥ ٠٥٢ ٧٢٠   ٦٩١ ٨٢٥ ٤ 
  دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى  - ٢٠

  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١    ٢٠١٥یونیو  ٣٠  
          

٩٩١ ٧٣٢    دائنون تجاریون   ٦٨١ ٦٩٨ 
١٥٧ ١٧٠    أرصدة دائنة أخرى   ٧٤٨ ٩٦ 
٢٠٢ ٦٨١    مقدمات من العمالء   ٠١٢ ١٤٧ 
٧٣ ٤١٣    مصلحة الضرائب   ٩٢١ ٧٤ 
١٤٢ ٤٠٧    مصروفات مستحقة   ٢٥٧ ١٢٠ 

١٣٥ ٢٢٦    أوراق دفع   ٤٥٨ ١٤٣ 
١٠ ٣٦٨    دائنو توزیعات   ٢٩٥ ٦ 
١٠ ٦٥٩    إیرادات مؤجلة   ٩٧١ ١٠ 

    ١ ٧٢٤ ١٨٧   ٣٤٣ ٢٩٨ ١ 
  
  

   



  شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصریة)
  ٢٠١٥ یونیو ٣٠المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

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

- ٣٤ -  

  

 رأس المال المدفوع  - ٢١
  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١    ٢٠١٥یونیو  ٣٠ 

  ملیون سهم بقیمة اسمیة  ٥ ٠٠٠رأس المال المرخص به (
  واحد جنیه مصرى للسهم الواحد)

  
٥ ٠٠٠ ٠٠٠   ٠٠٠ ٤٠٠ 

  ملیون سهم بقیمة واحد  ١ ٠٩٤ ١١٧رأس المال المصدر والمدفوع (
  جنیه مصرى للسهم الواحد)

  
١ ٠٩٤ ١١٧   ٤٤٥ ١٣٥ 

)١٠٧(    ألف سهم) ١٠٧اعدام أسهم خزینة (   )١٠٧(  
    ١ ٠٩٤ ٠١٠   ٣٣٨ ١٣٥ 
  

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

  ألف جنیه مصرى. ١٠٧ألف جنیه مصرى متضمنة قیمة اسمیة لألسهم قدرها  ٠٩٧ ٣
  االكتتاب العام والخاص

) عن طریق اكتتابات عامة وخاصة جنیه مصرى ١جنیه مصرى (القیمة االسمیة للسهم ألف  ١٦٣ ٣٣المصدر بمبلغ تم زیادة رأس المال 
جنیه مصرى عالوة  ألف ٦٩١ ١٧٥ ١جنیه مصرى قیمة اسمیة ومبلغ  ألف ١٦٣ ٣٣منها  ألف جنیه مصرى ٨٥٥ ٢٠٨ ١بلغت قیمتها 

یولیو  ٩م زیادة رأس مال الشركة بتاریخ ـوقد تم تخصیص أسه جنیه مصرى ألف ٠٠٠ ١٢٩لیصبح رأس المال المصدر والمسدد  إصدار
 الخاص:، وفیما یلى تفاصیل كل من االكتتاب العام والطرح ٢٠٠٧

  اكتتاب عام-أ 
 إجمالىملیون سهم ب ٧,٥ األسهم، وبلغ عدد ٢٠٠٧ سبتمبر ٢٢وأغلق فى نهایة یوم عمل  ٢٠٠٧ یولیو ٢تم فتح باب االكتتاب بتاریخ 

 مبلغ إجمالىسهم ب ٥٣٣ ٧٠٣ ٢٩جنیه مصرى وتم تلقى االكتتاب فى عدد  ٠٠٠ ٥٠٠ ٢٧٧مبلغ 
)،  غیرالوسبعمائة واحد وعشرون جنیهًا مصریًا  ألفجنیه مصرى (فقط ملیار وتسعة وتسعون ملیون وثالثون  ٧٢١ ٠٣٠ ٠٩٩ ١

 منح كل مكتتبأساس المعروضة لالكتتاب، وقد تم التخصیص األول على  األسهممرة من عدد  ٣,٩٦وبلغت نسبة التغطیة ما یقرب من 
سهم) إلى  ١٥٠المكتتب فیها من قبل المكتتب (بعد خصم  األسهمسهم والتخصیص الثانى على أساس نسبة باقى عـدد  ١٥٠عـدد 
التى تـم تخصیصها من خالل التخصیص األول وذلك مـع مراعاة جبر الكسور  األسهم إجمالىالمكتتب فیها بعـد خصم  األسهم إجمالى

  . %٢٠,٣٣همین، وبلغت نسبة التخصیص الثانى لصالح صغارى المسا
  طرح خاص   -ب

سهم (ستة عشر ملیون وسبعمائة واثنى عشر آلف وثالثمائة وست وخمسون سهم) بإجمالى  ٣٥٦ ٧١٢ ١٦تم االكتتاب فى عدد 
جنیه مصرى (فقط ستمائة وثمانیة عشر ملیون وثالثمائة وسبع وخمسون ألف ومائة واثنان وسبعون جنیهًا  ١٧٢ ٣٥٧ ٦١٨قیمة 

  جنیه مصرى للسهم (سبعة وثالثون جنیهًا مصریًا للسهم). ٣٧مصریًا ال غیر) وبسعر اكتتاب بلغ 
  طرح خاص (مساهمى شركة القاهرة لصناعات النقل الشخصى "سیتى")  -ج

 قیمة إجمالىسهم) بأ ثلثمائة وستة الفسهم (خمسة مالیین وستمائة وخمسة وسبعون  ٣٠٦ ٦٧٥ ٥عدد  تم االكتتاب فى
 وأربعمائة وثمانیة وستون جنیهًا مصریًا ال ألفجنیه مصرى (مائتان وتسعة ملیون وتسعمائة وسبعة وتسعون  ٤٦٨ ٩٩٧ ٢٠٩

  مصریًا للسهم).جنیه مصرى للسهم (سبعة وثالثون جنیهًا  ٣٧غیر) وبسعر اكتتاب 
  )Almora Resourcesطرح خاص (شركة   -د 

 سهم (ثالثة مالیین ومائتان وخمسة وسبعون ألف وأربعون سهم) بإجمالى قیمة ٠٤٠ ٢٧٥ ٣تم االكتتاب فى عدد 
جنیه مصرى للسهم (واحد  ٣١,٤٥جنیه مصرى (مائة وثالثة مالیین جنیه مصرى ال غیر) وبسعر اكتتاب  ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٣

 وثالثون جنیه مصرى وخمسة وأربعون قرش للسهم).
  
  
  
 



  شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصریة)
  ٢٠١٥ یونیو ٣٠المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

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

- ٣٥ -  

  
  (تابع) رأس المال المدفوع  - ٢١
  (تابع) )Almora Resourcesطرح خاص (شركة   -د 

لموافقة ا ٢٠١٣مارس  ٢٧یة المنعقدة بتاریخ قرر مجلس اإلدارة وفقًا لتفویض الجمعیة العامة الغیر عاد ٢٠١٤أغسطس ٣١بتاریخ 
                رأس مال الشركة المصدر بالقیمة األسمیة في حدود رأس المال المرخص بة و ذلكباالجماع علي زیادة 

مصري للسهم تخصص بالكامل لنظامي  هجنی ١سهم بقیمة اسمیة   ٦ ٤٤٤ ٦٤٥جنیة مصري مقسمة إلي  ٦ ٤٤٤ ٦٤٥ بمبلغ
جنیة مصري مقسمة  ١٣٥ ٣٣٧ ٥٤٥رأس المال المصدر بعد الزیادة مبلغ و قدرة اإلثابة و التحفیز المطبقین في الشركة لیصبح 

سددت هذه الزیادة بالكامل تمویال من رصید االحتیاطى  قدبقیمة اسمیة واحد جنیة مصري ، و  سهم ١٣٥ ٣٣٧ ٥٤٥علي عدد 
  .٢٠١٤دیسمبر  ٣١بتاریخ  الخاص و قد تم التأشیر بذلك في السجل التجاري

 
  (زیادة رأس المال)طرح خاص   -ه

ملیون جنیه  ٤٠٠قررت الجمعیة العامة غیر العادیة الموافقة علي زیادة راس مال الشركة المرخص به من  ٢٠١٥فبرایر  ٤بتاریخ 
                بزیادة جنیه مصري ١٣٥ ٣٣٧ ٥٤٥ملیار جنیه مصري و كذلك زیادة رأس مال الشركة المصدر من  ٥مصري إلي 

نیه مصري مقسم ج ٩٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠بزیادة قدرها  جنیة مصري ١ ٠٩٥ ٣٣٧ ٥٤٥ اليجنیه مصري  ٩٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ها قدر 
قرش كل سهم) و  ١إصدار قدرها باإلضافة إلي مصاریف ( مصريسهم قیمة كل سهم واحد جنیه  ١ ٥٤٥ ٣٣٧ ٠٩٥علي عدد 

منهم بنسبة نصیبه في رأس مال الشركة المصدر مع  ، علي أن تخصص هذه الزیادة بالكامل لصالح قدامي المساهمین كلذلك
الموافقة علي تداول حق اإلكتتاب منفصًال عن السهم األصلي علي أن یتم سداد قیمة الزیادة في رأس مال الشركة المصدر إما نقدًا 

 .و / أو عن طریق إستخدام الدیون النقدیة المستحقة األداء للمكتتب قبل الشركة بحسب نسبة مساهمته 
               جنیه مصري نقدًا  ٤٧٣ ٢٢٥ ٥٠٢( مبلغ  جنیة مصري ٩٥٨ ٦٧٢ ١٨٨هذا وقد تم اإلكتتاب في هذه الزیادة بمبلغ 

 ٩٥٨ ٦٧٢ ١٨٨مقسمة على عدد  جنیه مصري تمویًال عن طریق الحساب الجاري الدائن للمساهمین) ٤٨٥ ٤٤٦ ٦٨٦و مبلغ 
قد تم و جنیه مصري  ١ ٠٩٤ ٠٠٩ ٧٣٣بح رأس المال المصدر والمسدد بالكامل بعد الزیادة جنیة مصري للسهم لیص ١بواقع  سهم

  . ٢٠١٥ مایو ٣١بتاریخ  التأشیر بذلك في السجل التجاري
  
  مستحوذ علیها –أسهم الشركة   - ٢٢

 ألف ٢٦ ٥٠٦سهم تبلغ قیمتها االسمیة  ٢٦ ٥٠٦ ١١٩إحدى شركات المجموعة بعدد  تمتلكهاأسهم فى فى حیازة المجموعة  األسهمتتمثل 
الشركات التابعة والمملوكة  إحدى Almora Resourcesفى رأس مال شركة جى بى أوتو التى تم اقتناءها عن طریق شركة  جنیه مصرى

رق بالفاولة لالحتیاطى الخاص حالمألف جنیه مصرى، وقد تم تخفیض عالوة اإلصدار  ١٢٦ ٢٣١وقد بلغت تكلفة االقتناء  .%١٠٠بنسبة 
  ألف جنیه مصرى. ٧٢٥ ٩٩بین تكلفة االقتناء والقیمة االسمیة البالغ قدره 

  
  االحتیاطى القانونى  - ٢٣

  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١    ٢٠١٥یونیو  ٣٠    
          

٢٦٧ ٢٦٥     ینایر ١الرصید فى    ٢٦٥ ١٢٥  
٢٦ ٢١٨    المحول لالحتیاطى القانوني   ٢٣١ ٢ 

 (٩١)  -    األقلیة مع عدم التغیر في السیطرةالتغیر في حقوق 
٢٩٣ ٤٨٣    / العام الفترةالرصید فى نهایة    ٢٦٧ ٢٦٥  

أرباح العام لحســـاب االحتیاطي  صـــافيمن  %٥والنظام األســـاســـي للشـــركة یتم تجنیب نســـبة  ١٩٨١لســـنة  ١٥٩طبقا لقانون الشـــركات رقم 
القانوني. ویجوز بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وقف تجنیب جزء من األرباح لحســــــــــــــاب االحتیاطي القانوني إذا ما بلغ االحتیاطي القانوني 

  من رأس المال المصدر. االحتیاطي القانوني غیر قابل للتوزیع على المساهمین. %٥٠
جنیه مصرى خاص بالشركة أما باقى الرصید فیتمثل فى االحتیاطى القانونى لباقى شركات  ٧٦٢ ٦٦یتضمن االحتیاطى القانونى مبلغ 

  المجموعة.
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- ٣٦ -  

  
  (تابع) االحتیاطى القانونى  - ٢٣

  
  عالوة اإلصدار
بناًء على  ١٩٨١لسنة  ١٥٩طلبات القانون رقم ًا لمتـاص طبقـل من االحتیاطى القانونى واالحتیاطى الخـإلى ك صدارالوة اإلـتم ترحیل ع

  .٢٠٠٨ مارس ٢٩اعتماد الجمعیة العامة العادیة فى 
  

  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١    ٢٠١٥یونیو  ٣٠    
          

 ٦٩١ ١٧٥ ١  ٦٩١ ١٧٥ ١    اإلصدارعالوة 
       ناقصًا:

 (٨٧٨ ٣٥)  (٨٧٨ ٣٥)    مصروفات االصدار
 (٧٢٥ ٩٩)  (٧٢٥ ٩٩)    حیازة المجموعةعالوة االصدار الخاص بأسهم الشركة فى 

 ٠٨٨ ٠٤٠ ١  ٠٨٨ ٠٤٠ ١    رصید عالوة االصدار
 (٤٠٠ ٦٤)  (٤٠٠ ٦٤)    المحول إلى االحتیاطى القانونى

    ٦٨٨ ٩٧٥  ٦٨٨ ٩٧٥ 
  

  األسهم إصدارعالوة 
  كالتالى: القیمة االسمیة لألسهم المصدرةفى الفرق بین المبلغ المدفوع و  األسهم إصدارتتمثل عالوة 

  
   

 المبلغ المدفوع
  األسهمعدد 

 سهم) ألف(
  

 القیمة االسمیة
رأس المال 
 المصدر

 إصدارعالوة 
 األسهم

      
 ٠٠٠ ٢٧٠ ٥٠٠ ٧ جنیه ١ ٥٠٠ ٧ ٥٠٠ ٢٧٧ اكتتاب عام
 ٦٤٥ ٦٠١ ٧١٢ ١٦ جنیه ١ ٧١٢ ١٦ ٣٥٧ ٦١٨  طرح خاص

طرح خاص (مساهمى شركة القاهرة 
 ٣٢١ ٢٠٤ ٦٧٦ ٥ جنیه ١ ٦٧٦ ٥ ٩٩٧ ٢٠٩  "سیتى"لصناعات النقل الشخصى) 

  طرح خاص 
١٢٦ ٢٣١ )Almora Resources(شركة   ٢٦ ٥٠٦ ٢٦ ٥٠٦ جنیه ١   ٧٢٥ ٩٩ 

  ١ ٢٣٢ ٠٨٥  ٥٦ ٣٩٤    ٥٦ ٣٩٤  ٦٩١ ١٧٥ ١ 
  

  األخرى االحتیاطیات  - ٢٤
  

احتیاطى 
فروق ترجمة 
  عمالت أجنبیة

القیمة العادلة 
ألسهم حوافز 

 االثابهنظام 
  والتحفیز

مدفوعات تحت 
حساب زیادة 
فائض تقییم   رأس المال

  االجمالى  احتیاطى خاص  أصول ثابتة
              

 ٧٨٤ ٠٦٦ ١ ٦٥٣ ٩٦٨ ٤٩٨ ٢ (٥١٤ ٤) ٦٢٨ ٥٣ ٥١٩ ٤٦  ٢٠١٥ینایر ١الرصید فى 
٤٩ ١٩٤  فروق ترجمة عمالت أجنبیة  - - - - ٤٩ ١٩٤  
القیمة العادلة ألسهم نظام 

٩ ٣٣١ -  والتحفیزاإلثابة   - - - ٩ ٣٣١  
 زیادة رأستكالیف إصدار أسهم 

)١ ١٢٣( - - - -  المال  )١ ١٢٣(  

٩٥ ٧١٣  ٢٠١٥ یونیو ٣٠الرصید فى   ٦٢ ٩٥٩  (٥١٤ ٤) ٩٦٧ ٥٣٠ ٤٩٨ ٢  ١ ١٢٤ ١٨٦  
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- ٣٧ -  

  
  
  

  (تابع) – االحتیاطیات األخرى  - ٢٤
  

ناقصًا ما تم تحویلة إلى االحتیاطى القانونى  ٢٠٠٧عالوة إصدار االسهم فى عام  صافيیتمثل االحتیاطى الخاص فى قیمة المحول من 
  ).٢٣إیضاح (

 اوقدره ةـم خزینـأسهرى یمثل الفرق بین تكلفة شراء ـألف جنیه مص ٩٩٠ ٢تم تخفیض االحتیاطى الخاص بمبلغ ، ٢٠١١فى خالل عام 
  .٢٠١٢ عامخالل ألف جنیه مصرى والتى تم اعدامها  ١٠٧درها ـم وقـذه األسهـة االسمیة لهـجنیه مصرى والقیم ألف ٠٩٧ ٣

 ألف جنیه مصري تمثل الفرق بین تكلفة شراء أسهم خزینة وقدرها ١١٤ ٢تم تخفیض االحتیاطي الخاص بمبلغ ، ٢٠١٢فى خالل عام 
  ألف جنیه مصري. ٢٥١ ٤ألف جنیه مصري وسعر إعادة بیعها بمبلغ  ٣٦٥ ٦

  
  ذوي السیطرةأصحاب الحقوق غیر   - ٢٥

  
  األرباح المرحلة  احتیاطي قانوني  احتیاطیات  رأس المال

  اإلجمالى
  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١  ٢٠١٥یونیو  ٣٠

              
 ٢٧٥ ٦١٨ ٧٨٢ ٦٣٧ ٨٤٤ ١٢٢ ٠٦٧ ٢٣ ٠٥١ ٥٣ ٨٢٠ ٤٣٨  ینایر ١الرصید فى 

)٣٢ ٨٢٧( )٣٢ ٨٢٧( - - -  / العام الفترةربح  صافي  ٧٠١ ٦١ 
١٨ ٣٩٣ -  أجنبیةفروق ترجمة عمالت   - - ١٨ ٣٩٣  (٧٠٣ ١) 

٩ ٦٧٨  زیادة رأس المال  - - - ٩ ٦٧٨  ٥٦٣ ١ 
٧ ٧٥٨ - -  محول لإلحتیاطى القانوني  ( ٧ ٧٥٨ ) - - 

حقوق االقلیة مع عدم  التغیر في
  التغیر في السیطرة

)١١ ٤٠٦(  - - ١ ٨٧٧  )٩ ٣٧٦(  ٩ ٩٧٠  

)٢٩ ٠٦١( )٢٩ ٠٦١( - - -  توزیعات أرباح  (٠٢٤ ٥٢) 
٤٣٦ ٥٨٨  عام/ ال الفترةالرصید فى نهایة   ٧١ ٤٩٨  ٣٠ ٨٢٥  ٥٩٤ ٢٧٤  ٥٥ ٠٧٥  ٧٨٢ ٦٣٧  

 
  طویلة األجلودائنون أوراق دفع   - ٢٦

  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١    ٢٠١٥یونیو  ٣٠ 
  أوراق دفع    القیمة الحالیة    أوراق دفع    القیمة الحالیة  

                  
١٣٦ ٧٧٢    إجمالي أوراق الدفع ودائنون   ١٣٦ ٧٧٢   ٤٥٨ ١٤٣  ٤٥٨ ١٤٣ 

)    )٢٠أوراق دفع أقل من سنة (إیضاح  ١٣٥ ٢٢٦ )  ( ١٣٥ ٢٢٦ )  (٤٥٨ ١٤٣)  (٤٥٨ ١٤٣) 
١ ٥٤٦    االجمالى   ١ ٥٤٦   -  - 

  
  مبالغ تحت حساب تسویة عقود تأجیر تمویلى  - ٢٧

ـــــــــــــــیتمثل هذا الحســاب فى الفروق ـــــــــــــــات بالزیـ  ادة أو النقص بین اإلیراد المكتســب والمثبت وفقًا لســیاســة تحقق اإلیراد باإلیضــاح رقم ـ
) والقیمة اإلیجاریة المســــــتحقة ، هذا ویتم تســــــویة رصــــــید هذا الحســــــاب مع صــــــافى القیمة الدفتریة لألصــــــل (المال) ٤ - ت/ ٢(

  المؤجر عند إنتهاء عقد التأجیر.
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- ٣٨ -  

  
  

 مخصصات   - ٢٨
  الغرض منهامخصصات إنتفى 

 ٢٠١٤یونیو  ٣٠    ٢٠١٥یونیو  ٣٠  
          

١٢ ٦٣٦    مخصص ضمان    ٣١٨ 
 ٩٨٤   ٧٦٨    مدینون وأرصدة مدینة أخري العمالء وأوراق القبض و اإلنخفاض في قیمة 

١٣ ٤٠٤    اجمالى مخصصات انتفى الغرض منها    ٣٠٢ ١ 

  تدعیم المخصصات
 ٢٠١٤یونیو  ٣٠    ٢٠١٥یونیو  ٣٠  
          

)١٥ ٨٤٩(    ضمانمخصص     (٨٩٥ ٢١) 
)٥ ٩٩٤(    وأرصدة مدینة اخري عمالء وأوراق قبض في قیمة اإلنخفاض    ( ٢ ٥١١ ) 

)٤ ٤٥٣(    مخصصات أخرى    (٧١٥ ٤) 
)٢٦ ٢٩٦(    اجمالى تدعیم المخصصات    (١٢١ ٢٩) 

)١٢ ٨٩٢(    المخصصات فى قائمة الدخل صافي    (٨١٩ ٢٧) 
 

  المتداولة:وفيما يلي بيان بحركة األنخفاض في قيمة األصول المتداولة وغير 
الرصید في   

١/١/٢٠١٥  

تدعیم 
االنخفاض 
  خالل الفترة

رد 
االنخفاض 
  خالل الفترة

المستخدم 
  خالل الفترة

فروق 
  عملة

الرصید في 
٣٠/٦/٢٠١٥  

 وأوراقاالنخفاض في قیمة العمالء 
٥ ٩٩٤ ١٦٤ ٢٦٩  القبض  )٧٦٨(  )٤٣٤(  ٤ ٠٩٦  ٢٧٨ ٠٥٢  

االنخفاض في قیمة المدینون واألرصدة 
٦ ٥١٠  المدینة األخرى  - - )٦٦٤(  - ٥ ٨٤٦  

  ٢٧٥ ٦٧٤  ٥ ٩٩٤  )٧٦٨(  )١ ٠٩٨(  ٤ ٠٩٦  ٢٨٣ ٨٩٨  
٧ ٠١٠ ٩٢٠ ٤٥  االنخفاض في قیمة المخزون*   )١ ٢١٦(  - ٥٢ ٣١٥ ٦٠١  
  ٣٢١ ٥٩٤  ١٣ ٠٠٤  )١ ٩٨٤(  )١ ٠٩٨(  ٤ ٦٩٧  ٣٣٦ ٢١٣  

  
  في قيمة األنخفاض في قيمة المخزون بقائمة الدخل ضمن تكلفة المبيعات.يتم تحميل قيمة تدعيم ورد األنخفاض  *

  بالصافى-تكالیف التمویل   - ٢٩
 ٢٠١٤یونیو  ٣٠    ٢٠١٥یونیو  ٣٠  
          

١٤ ٨٥١    فوائد دائنـة    ٨١٣ ٨ 
 ٥٧٤   ٩١٧    فوائد البیع بالتقسیط

١٥ ٧٦٨    إجمالي اإلیرادات التمویلیة    ٣٨٧ ٩ 

 (٨٤٩ ١٧٧)  )١٩٠ ٣٩٧(    ومصروفات بنكیة مدینـةفوائد 

 (٦٤٦ ٩)   -    فوائد سندات مدینة

)٧٥ ١٨٩(    خسائر فروق إعادة تقییم عمالت أجنبیة صافي    (٦٦٧ ٦٨) 
)٢٦٥ ٥٨٦(   إجمالي التكالیف التمویلیة    (١٦٢ ٢٥٦) 

)٢٤٩ ٨١٨(    صافي تكالیف التمویل    (٧٧٥ ٢٤٦) 
  
  



  شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصریة)
  ٢٠١٥ یونیو ٣٠المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

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

- ٣٩ -  

  
  ضرائب الدخل  - ٣٠
 ٢٠١٤یونیو  ٣٠    ٢٠١٥یونیو  ٣٠  
          

)٥٠ ٦٤٦(    )١٨(إیضاح  الجاریة للفترةضرائب دخل     (٣٤٣ ٢٦) 
)    )٨(إیضاح  ضرائب مؤجلة ٣ ١٩١ )   (٣٣٠ ٥) 

)٥٣ ٨٣٧(    الفترةضرائب الدخل عن     (٦٧٣ ٣١) 
 

 الفترة من اعتبارا ســـــنوات ثالث لمدة مؤقتة ســـــنویة إضـــــافیة ضـــــریبة بفرض ٢٠١٤ لســـــنة ٢٢ رقم القانون صـــــدر ٢٠١٤ یونیو ٢ بتاریخ
 األشــــــخاص حأربا أو الطبیعیین األشــــــخاص دخل علي ریبةضــــــال وعاء من جنیه ملیون یجاوز ما على (%٥) بنســــــبة الحالیة الضــــــریبیة
  من اعتباراً  القانون بهذا وُیعمل األحكام، لتلك وفقا وتحصـــــــــــــــیلها ربطها ویتم الدخل، على ریبةضـــــــــــــــال قانون ألحكام طبقاً  االعتباریة

 ٢٠١٤.یونیو ٥ 
 قانون مواد بعض بتعدیل أحكاما القانون هذا منضـــت وقد ٢٠١٤ لســـنة ٥٣ رقم بقانون الجمهوري القرار صـــدر ٢٠١٤ یونیو ٣٠ وبتاریخ

 :یلي ما أهمها من ٢٠٠٥ لسنة ٩١ بالقانون الصادر الدخل على ریبةضال
 .األرباح توزیعات على ضریبة فرض -١

 .المالیة واألوراق الحصص بیع عن الناتجة الرأسمالیة حاألربا على ضریبة فرض -٢

بتعدیل أحكام الالئحه التنفیذیه لقانون الضریبه علي الدخل الصادره  ٢٠١٥لسنه  ١٧٢, صدر القرار الوزاري رقم ٢٠١٥ ابریل ٦بتاریخ **
  ٢٠٠٥لسنة  ٩٩١بقرار وزیر المالیه رقم 

  
  الربح فينصیب السهم   - ٣١
  ألساسىا  - ١

بدون خصــــم  ةالفتر ربح  صــــافيالربح الخاص بالمســــاهمین على أســــاس  صــــافيحیث أنه ال یوجد حســــاب توزیع مقترح، فقد تم تحدید 
  حصة العاملین ومكافآت أعضاء مجلس االدارة فى توزیعات األرباح.

هم (كما هو موضــح بالفقرة الســابقة) على المتوســط المرجح لألســالفترة ربح  صــافيیحتســب نصــیب الســهم األســاســى فى الربح بقســمة 
  .الفترةالعادیة المصدرة خالل 

  ٢٠١٤یونیو  ٣٠    ٢٠١٥یونیو  ٣٠    
            

١٠٢ ٣٧٥      الخاص بالمساهمین الفترة الربح صافي    ٨٧ ٩٠٩  
          

  ١٢٨ ٨٩٣   ٢٨٧ ٩٣١      المتوسط المرجح لعدد االسهم المصدرة
  ٠,٦٨   ٠,٣٥٦      االساسى فى الربح / جنیه مصرينصیب السهم 

  
  
  لمخفضا  - ٢

یحتســـب النصــــیب المخفض للســــهم فى األرباح بتعدیل المتوســــط المرجح لعدد األســــهم العادیة باآلثار الناتجة عن كل األســــهم العادیة 
    المحتملة المسببة لهذا االنخفاض.

  ٢٠١٤یونیو  ٣٠    ٢٠١٥یونیو  ٣٠    
١٠٢ ٣٧٥      الخاص بالمساهمین الفترة الربح صافي    ٨٧ ٩٠٩  

٢٨٧ ٩٣١      المتوسط المرجح لعدد االسهم المصدرة    ٨٩٣ ١٢٨ 
            تم تعدیله:

 ٢٥٨ ٢    -      نظام اإلثابة والتحفیز
 ١٥١ ١٣١    ٢٨٧ ٩٣١      المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة

 ٠,٦٧     ٠,٣٥٦        فى الربح / جنیه مصري المخفضنصیب السهم 
  



  شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصریة)
  ٢٠١٥ یونیو ٣٠المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

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

- ٤٠ -  

  
  قائمة الدخل حسب طبیعة المصروف   - ٣٢
 ٢٠١٤ یونیو ٣٠  ٢٠١٥ یونیو ٣٠  

٥ ٧٤٩ ٢٣١    ٦ ٤٠٥ ٥٦٣    مبيعات  
)٤ ٨٥٠ ٣٣٧(    )٥ ٤٣٢ ٧٦٩(    تكاليف صناعية مباشرة  

    )٥١ ٥٢٣(    )٦٤ ٢٢٧(    مرتبات وأجور ومزايا عاملين
  )٨٧ ٨١٥(    )١١٧ ٠٣٠(    تكاليف أخرى
 ٧٥٩ ٥٥٦   ٧٩١ ٥٣٧    مجمل الربح
  ٨ ٨١٣    ١٤ ٨٥١    فوائد دائنة

)١٥١ ٥٧٥(   )١٩٨ ٨٤٠(   مرتبات موظفين ومزايا عاملين  
  ١٩ ٦١٨   ١٧ ٧٥٠    إيرادات أخرى

  ١ ٣٠٢    ١٣ ٤٠٤    رد مخصصات انتفى الغرض منها
  ٥٧٤    ٩١٧    فوائد البيع بالتقسيط

  )١٧٧ ٨٤٩(    )١٩٠ ٣٩٧(    فوائد مدينة
  )٩ ٦٤٦(    -    فوائد سندات مدينة
  -   (٦٣٤ ٢ )    خسائر إستثمارات

  -   )٩ ٣٣١(   القيمة العادلة ألسهم نظامي اإلثابة والتحفيز
  )٥٠ ٦٩٥(   (٦٦١ ٥٣)    وتسويق بيعيهمصروفات 
  )٣٥ ١٩١(   (٧٨٠ ٤٢)    إيجارات
  )٦٨ ٦٦٧(    )٧٥ ١٨٩(    خسائر فروق أعادة تقييم عمالت أجنبية صافي

  )٢٠ ١٤٤(   (٦٤٩ ٢٢)    اهالكات واستهالكات
  )١٣ ٩٢١(   (٥٠٤ ١٠)    انتقاالت

  )٢٩ ١٢١(    )٢٦ ٢٩٦(    تدعيم مخصصات
  )١٢ ٣٠١(   (٩٨٤ ١١)    استشارات

  )٩ ٨٤٧(   (٤٥٠ ١١)    مصروف سيارات
  )٥ ٨٣٩(   (٠٨٤ ٢)    آليحاسب 

  )٣ ٤٥٢(   (٤٠٢ ٤)    اكراميات
  )٣ ٨٨٥(   (٧٢٩ ٧)    رسوم حكومية
  )٥ ٣٤٦(   (٦٩٦ ٥)    مصروفات أمن

  )٤ ٠٤٤(   (١٨٣ ٤)    تأمين
  )٣ ٦٠٩(   (٥٨٩ ٣)    اتصاالت

  )٢ ٤٠٠(   (٠٢٥ ٤)    مصروفات أخرى
  )٦ ٠٥٤(   (٩٦٤ ٤)    تجهيزات إدارية
  )٢ ٨٧٠(   (١٦٣ ٤)    مياه وكهرباء

  )١ ٩٢٤(   )٢ ٠٢٦(    مصروفات بنكية
  )٢ ٠٥٠(   (٥٨١ ٤)    إصالح وصيانة

  )٩٦٢(   (٣٩٦ )    شحن
  )٥١٨(   (٥٩٠ )   هدايا

  )٤٣١(   (٦٤٩ ٨)    تبرعات
 عالقات عامة

ا ا
  (٢٨٢ ٢)   )٧٢٥(  

    ١٦٦ ٧٩٧   ٣٨٥ ١٢٣    قبل الضرائب الفترةربح  صافي
 
  



  شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصریة)
  ٢٠١٥ یونیو ٣٠المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

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

- ٤١ -  

 التقاریر القطاعیة  - ٣٣
 إجمالى  العملیات األخرى  دراجات بخاریة / توك توك  سیارات نقل وأتوبیسات  سیارات الركوب  

 نتائج العملیات
 یونیو ٣٠  

٢٠١٥  
 یونیو ٣٠

٢٠١٤  
 یونیو ٣٠ 

٢٠١٥  
 یونیو ٣٠

٢٠١٤  
 یونیو ٣٠ 

٢٠١٥  
 یونیو ٣٠

٢٠١٤  
 یونیو ٣٠ 

٢٠١٥  
 یونیو ٣٠

٢٠١٤  
 یونیو ٣٠ 

٢٠١٥  
 یونیو ٣٠

٢٠١٤                              
٤ ٣١٩ ٦٥٢ ٢٨٦ ٠٢٠ ٤    اإلیرادات   ٤٣٤ ٦٥٨ ٢٠٣ ٧٥٣   ٥٠٢ ٤٣٢ ٧٥٠ ٩٧٦   ٦٥٥ ٣٢٤  ٤٩٢ ٤٨٩   ٦ ٤٠٥ ٥٦٣  ٥ ٧٤٩ ٢٣١  

٥١٤ ٢٥٨ ٤٤٧ ٤١٣    نتیجة القطاع    ٥٥ ٣١٤ ٣٩٨ ٩٢   ٩١ ٦١٢ ٩٤٨ ١٦٢   ١٢٢ ٧٤٤  ٩٨ ٣٧٢   ٧٩١ ٥٣٧  ٧٥٩ ٥٥٦  

)١٥١ ٩٥٢( (٦٩١ ١٥٨)                        مصروفات تسویقیة  

)                         مصروفات إداریة ٢٥٢ ٥٣٦ ) )١٨٥ ٨٣١(  

)٢٧ ٨١٩( (٨٩٢ ١٢)                           بالصافى-مخصصات   

  - )٩ ٣٣١(               القيمة العادلة ألسهم نظامي اإلثابة والتحفيز

  -  )٢ ٦٣٤(                خسائر إستثمارات

 ١٩ ٦١٨ ١٧ ٧٥٠                       إیرادات أخرى

٣٧٣ ٢٠٣                        أرباح التشغیل  ٤١٣ ٥٧٢  

)٢٤٩ ٨١٨(                         بالصافى –تكالیف التمویل   )٢٤٦ ٧٧٥(  

١٢٣ ٣٨٥                         الربح قبل الضرائب صافي  ١٦٦ ٧٩٧  

)٥٣ ٨٣٧(                         ضرائب الدخل  )٣١ ٦٧٣(  

٦٩ ٥٤٨                            الفترةربح  صافي  ١٣٥ ١٢٤  

                              یتم توزیعه على النحو التالى:
١٠٢ ٣٧٥                            حقوق المساهمین بالشركة  ٨٧ ٩٠٩  

)٣٢ ٨٢٧(                            حقوق األقلیة  ٤٧ ٢١٥  

                            ٦٩ ٥٤٨  ١٣٥ ١٢٤  

  
  



  شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصریة)
  ٢٠١٥ یونیو ٣٠المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

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

- ٤٢ -  

  
  
  
  
 إجمالى  العملیات األخرى  دراجات بخاریة / توك توك  سیارات نقل وأتوبیسات  الركوبسیارات       

 یونیو ٣٠      معلومات أخري
٢٠١٥  

 یونیو ٣٠
٢٠١٤  

 یونیو ٣٠ 
٢٠١٥  

 یونیو ٣٠
٢٠١٤  

 یونیو ٣٠ 
٢٠١٥  

 یونیو ٣٠
٢٠١٤  

 یونیو ٣٠ 
٢٠١٥  

 یونیو ٣٠
٢٠١٤  

 یونیو ٣٠ 
٢٠١٥  

 یونیو ٣٠
٢٠١٤  

                              
٦ ٣٣٥ ٤٧٤    أصول القطاع  ٥ ٥٧٠ ٢٧٣   ١ ٨٢٠ ٣٥٢  ٩٧٧ ٨٦٤   ٨٦٤ ٧٢٦  ٣٨٢ ٥٢٦   ٢ ٢٦١ ٩٣٧  ١ ٧١٣ ٨٥٠   ١١ ٢٨٢ ٤٨٩  ٨ ٦٤٤ ٥١٣  

٦ ٣٣٥ ٤٧٤    إجمالى األصول الموزعة  ٥ ٥٧٠ ٢٧٣   ١ ٨٢٠ ٣٥٢  ٩٧٧ ٨٦٤   ٨٦٤ ٧٢٦  ٣٨٢ ٥٢٦   ٢ ٢٦١ ٩٣٧  ١ ٧١٣ ٨٥٠   ١١ ٢٨٢ ٤٨٩  ٨ ٦٤٤ ٥١٣  

٤ ٦٨٢ ٢٧٣    القطاعالتزامات   ٣ ٣٤٥ ٢٦١   ٩٣٧ ٢٣٧  ١ ٢٦٣ ٩١٠   ٣١٨ ٢٩٣  ١٢٤ ٤١٨   ١ ٥٦٧ ٣٩٦  ١ ١٨٦ ٩٣٥   ٧ ٥٠٥ ١٩٩  ٥ ٩١٩ ٩٤٨  

٧٩ ٨١٠    نفقات رأسمالیة  ٦٦ ٣٧١   ٢٤ ٣٦٦  ١٢ ٦٠٢   ٢ ٤١٣  ٥٣٠ ١٢٥  ٥٢٦  ٣٥٥ ٥١١   ٦٣٦ ٧١٤  ٤٣٥ ٠١٠  

٣١ ١٧٦    إهالك  ٢٧ ٦٧٧   ١٣ ٤٠٠  ١٥ ٠٠٥   ٢ ٤٦٧  ٧٢ ٩٢١  ٥٢١  ٤٧ ٥٠٤   ١١٩ ٩٦٤  ٩٠ ٧٠٧  

  



  شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصریة)
  ٢٠١٥ یونیو ٣٠المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

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

- ٤٣ -  

  

  
  األصول وااللتزامات المحتملة  - ٣٤
  األصول المحتملة  أ )

ملیون جنیه مصـــــــرى تمثل قیمة أوراق قبض خاصـــــــة بعمالء  ٧٦أقامت المجموعة دعوى قضـــــــائیة ضـــــــد بنك تنمیة الصـــــــادرات بمبلغ 
المجموعــة مودعــة لدى البنك لتحصـــــــــــــــیلها، وقد تقاعس البنك فى تحصـــــــــــــــیل هذه األوراق أو اتخاذ اإلجراءات القانونیة ضـــــــــــــــد عمالء 

الالزمة وبناءًا على رأي المجموعة مما أدى إلى تقادم هذه األوراق وضـــــیاع حق المجموعة فى تحصـــــیلها أو اتخاذ اإلجراءات القانونیة 
  المستشار القانونى للمجموعة ترى إدارة المجموعة إن الحكم فى هذه القضیة سیكون فى صالحها. 

  
  اللتزامات المحتملةب)  ا

فى صورة خطابات ضمان وقد بلغ رصید خطابات الضمان الممنوحة بالجنیه المصرى والعمالت  المجموعةتوجد التزامات محتملة على 
  : یليكما والموضح بالجنیه المصرى خالل النشاط االعتیادى لها  المجموعةیة من األجنب

  
 ٢٠١٤ دیسمبر ٣١   ٢٠١٥یونیو  ٣٠  
          

٦٠٦ ١١٢    دوالر أمریكى   ٢٥١ ٠٢٠  
١٧٧ ١٤١    جنیه مصري   ١١٥ ٩٢٥  
 ٢٣٠  ١٩٦    ین یاباني

٥٩ ٣٥٥  ٦٨٠    یورو  
  

  االرتباطات الرأسمالیة  - ٣٥
مصـــــــــري جنیه  ١٦٧ ٤٦٧ بمبلغالمجمعة  الدوریة عن مصـــــــــروفات رأســـــــــمالیة فى تاریخ القوائم المالیة المجموعةبلغت تعاقدات 

 أنتاجســــوف یتم ســــداده عند اســــتكمال خطوط  الذيوتتمثل فى المبلغ  )٢٠١٤دیســــمبر  ٣١جنیه مصــــرى في  ٢١٧ ١٠٤ مبلغ(
   .نحاء الجمهوریةأوفروع أخرى ب اإلنشاءجدیدة تحت 

  
   



  شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصریة)
  ٢٠١٥ یونیو ٣٠المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

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

- ٤٤ -  

 الشركات التابعة  - ٣٦
  القوائم المالیة المجمعة لشركة جى بى اوتو "شركة مساهمة مصریة" تتضمن القوائم المالیة للشركات التابعة التالیة:

  نسبة الملكیة      
  %١٠٠      "ش.م.م" شركة آر جى انفستمنت

  %٩٩,٤٤٩      "ش.م.م" الشركة الدولیة للتجارة والتسویق والتوكیالت التجاریة (ایتامكو)
  %٩٩,٥٢٨      "ش.م.م" الشركة المصریة لتصنیع وسائل النقل (غبور مصر)

  %١٠٠      "ش.م.م" شركة غبور للتجارة العالمیة بالمناطق الحرة (اإلسكندریة)
  %٥١      بولو لتصنیع الحافالت "ش.م.م"شركة جى بى 

  %١٠٠      "Almora Resources "B.V.Iشركة 
  %٩٩      "ش.م.م" شركة هرم للنقل

  %١٠٠      "ش.م.م" شركة جى بى للتأجیر التمویلى
  %١٠٠      شركة هرم للنقل السیاحى "ش.م.م"

  %٦٦,٢٠      شركة جى بى عالب
  %٧٥      شركة ماستر أوتوموتیف "ش.م.م"

  %٨٠      شركة خدمات استشارات المیكرو تمویل (مشروعى) "ش.م.م"
  %٥٠      اى)كجى شركة المجموعة العالمیة لتجارة السیارات (

  %٩٩,٩٨      "ش.م.م" شركة جى بى لوجیستكس
  %٩٩      ""ش.م.م شركة جى بى كابیتال

  %٩٠      شركة درایف لتجارة السیارات "ش.م.م"
  %٩٠      شركة درایف للتخصیم "ش.م.م"

  %٦٨      شركة غبور القلم
  %١٠٠      شركة جى بى جلوبال

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

  %٩٩      "ش.م.م" شركة إیجیبت أوتو مول
  %٦٠      شركة جي بي البستان

  %٢٥      شركة غبور للتجارة العامة 
  %٩٠      "ش.م.م" شركة مصر لإلطارات

  %١٠٠      "ش.م.م" شركة بان أفریكان
  %١٠٠      "ش.م.م" شركة تایرز اند مور

  %١٠٠      "ش.م.م" قناة السویس للخدمات اللوجیستیة
  %١٠٠      "ش.م.م" السیارات جي بي لصناعة

  %١٠٠     "ش.م.م" ریدي بارتس لقطع غیار السیارات
  %١٠٠      "ش.م.م" جي بي لصناعة وسائل النقل الخفیف

 %٩٠      "ش.م.م"تساهیل للتمویل متناهي الصغر 
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