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2014 مارس 201531 مارس 31إيضاح(جميع المبالغ باأللف جنيه مصري)

691 667 3162 200 3المبيعات

(166 306 2)(862 797 2)تكلفة المبيعات

525 361 454 402 مجمل الربح 
061 9 606 7 ايرادات اخرى

(252 70 )(628 108 )مصروفات إدارية

(886 93 )(188 81 )مصروفات البيع والتسويق

(372 10 )(629 4 )(28)(بالصافى )مخصصات 

076 196 615 215 أرباح النشاط
(422 107 )(258 147 )(29)(بالصافى )تكاليف التمويل 

654 88 357 68 صافي ربح الفترة قبل الضرائب
(151 17 )(209 21 )(30)ضرائب الدخل

503 71 148 47 صافي ربح الفترة بعد الضرائب
:يتم توزيعه على النحو التالى
001 48 080 52 نصيب مساهمي الشركة األم

502 23 (932 4 )أرباح الشركات التابعة / (خسائر)نصيب حقوق األقلية  في 

 47 148 71 503

0.372                  0.385(31)(للسهم/ جنيه مصري )نصيب السهم األساسى في الربح 

0.366                  0.385(31)(للسهم/ جنيه مصري )نصيب السهم المخفض في الربح 

.اإليضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المالية الدورية المجمعة وتقرأ معها* 

شركة جى بى أوتو وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل الدورية المجمعة
2015 مارس 31عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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رأس المالإيضاح(جميع المبالغ باأللف جنيه مصري)
أسهم الشركة 

في حيازة 
المجموعة

األرباح المرحلةإحتياطيات أخرىإحتياطى قانونى
صافى ربح 

الفترة/ العام 
حقوق األقليةاألجمالي

إجمالي حقوق 
الملكية

923 773 2 782 637  141 136 9892 173 040 496 784 066 2651 267 (275 3 )338 135  2015 يناير 1الرصيد في 
          --           -(989 173 )989 173  - - - - المحول لألرباح المرحلة

148 47  (932 4 )080 52  080 52  - - - - - صافى ربح الفترة
(407 19 )- (407 19 )- (407 19 )- - - - توزيعات أرباح

356 82  665 29  691 52  - - 691 52  - - - فروق ترجمة عمالت أجنبية
940 6  - 940 6  - - 940 6  - - - القيمة العادلة ألسهم نظامي األثابة والتحفيز

171 6  171 6            -- - - - - - زيادة رأس المال
          --           -- (864 9 )- 864 9  - - محول لإلحتياطى القانوني

131 897 2 686 668  445 228 2 080 52  758 640  415 126 1 129 277  (275 3  )338 135  2015 مارس 31الرصيد في 
                           

حقوق مساهمي الشركة األم

.اإليضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المالية الدورية المجمعة وتقرأ معها* 

شركة جى بى أوتو وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغير في حقوق الملكية الدورية المجمعة
2015 مارس 31عن الفترة المالية المنتهية في 
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2014 مارس 31

رأس المالإيضاح(جميع المبالغ باأللف جنيه مصري)
مدفوعات 

تحت حساب زيادة 
رأس المال

أسهم الشركة 
في حيازة 
المجموعة

حقوق األقليةاألجماليصافى ربح الفترةاألرباح المرحلةاألحتياطيات أخرىاألحتياطى قانونى
إجمالي حقوق 

الملكية

065 627 2 526 611  539 015 2 001 116  424 393  499 089 1 739 288  (275 3 )258 2  893 128  2014 يناير 1الرصيد  فى 
           -           -           -(001 116 )001 116             -            -        -           -         -المحول لألرباح المرحلة

503 71  502 23  001 48 001 48           -           -            -        -           -         -صافى ربح الفترة
803 6  803 6            -             -         -            -            -        -           -         -التغير في حقوق األقلية مع عدم التغير في السيطرة

394 5             -394 5              -         -394 5              -        -           -         -فروق ترجمة عمالت أجنبية
          -          -          -             -(578 2 )           -578 2         -           -         -محول لإلحتياطى القانوني في الشركات التابعة

765 710 2 831 641  934 068 2 001 48  847 506  893 094 1 317 291  (275 3  )258 2 893 128  2014 مارس 31الرصيد في 
(  6 445)#REF!     14 188(  31 522)(  133 911)(  4 079)(  159 511)  641 831(  186 366)

حقوق مساهمي الشركة األم

.اإليضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المالية الدورية المجمعة وتقرأ معها* 

شركة جى بى أوتو وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغير في حقوق الملكية الدورية المجمعة
2015 مارس 31عن الفترة المالية المنتهية في 
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2014 مارس 201531 مارس 31إيضاح (جميع المبالغ باأللف جنيه مصري)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
654 88 357 68 صافى ربح الفترة قبل الضرائب

تسويات
682 93 935 93 (29)فوائد مدينة

011 43 412 58 (6،5)إهالك و إستهالك الفترة
642  - استهالك تكلفة إصدار سندات

631 4 186 3 (28)(بالصافى)مخصصات 
- 119 4 (بالصافى)األنخفاض في قيمة األصول المتداولة 

(126 4 )(467 3 )(29)فوائد دائنة
(537 1 )(547 4 )فوائد قروض مرسملة

(606 1 )(606 1 )بيع و إعادة استئجار- أرباح رأسمالية 
(216  )(50  )أرباح  بيع أصول ثابتة

22                    -خسائر بيع أصول بغرض البيع 
157 223 339 218 صافى الربح قبل التغير في رأس المال العامل

  التغيرات فى رأس المال العامل
(178 66 )(848 352 )المخزون

(509 71 )(475 41 )عمالء وأوراق القبض

(554 96 )123 100 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

(058 99 )(863 15 )مستحق من أطراف ذات عالقة

075 95 (786  )مستحق ألطراف ذات عالقة

(176 169 )748 508 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

(243 184 )238 416 األنشطة التشغيلية (المستخدمه في)/ التدفقات النقدية الناتجة من 

(345 1 )(980 2 )مستخدمة- مخصصات 
- 940 6 القيمة العادلة ألسهم نظام اإلثابة و التحفيز

- (407 19 )عاملين- توزيعات أرباح مدفوعة  
(588 185 )791 400 األنشطة التشغيلية (المستخدمة في)/  صافى التدفقات النقدية الناتجة من 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
(757 257 )(003 304 )مدفوعات ألقتناء أصول ثابتة و مشروعات تحت التنفيذ

(332 4 )(770  )مدفوعات ألقتناء أصول غير ملموسة

126 4 467 3 محصلة- فوائد دائنة 

264 11 421 11 المحصل من بيع أصول ثابتة

(699 246  )(885 289  )األنشطة االستثمارية (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
803 6 170 6 زيادة رأس مال الشركات التابعة- سداد من حقوق األقلية  

286 666 245 191 متحصالت- القروض والسلفيات 
(691 307 )                         -التزامات سندات دائنة مدفوعة 

(90  )556  أوراق الدفع طويلة األجل

(236 97 )(275 86 )مدفوعة- فوائد مدينة 
072 268  696 111  صافى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

(215 164 )602 222 في النقدية وما فى حكمها (النقص)/ صافى الزيادة 
674 083 5771 177 1النقدية في أول الفترة

139 21 739 78 أثر التغيرات في أسعار الصرف على النقدية وما في حكمها
598 940 918 478 1(ب-16 )العام/ النقدية وما في حكمها فى نهاية الفترة 

.اإليضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المالية الدورية المجمعة وتقرأ معها* 

شركة جى بى أوتو وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية الدورية المجمعة
2015 مارس 31عن الفترة المالية المنتهية في 
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 شركة جى بى أوتو وشركاتها التابعة )شركة مساهمة مصرية(
 1035 مارس 13المنتهية فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدورية للقوائم الماليةاإليضاحات المتممة 

  )جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك( 
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 مقدمـة -  3
 تحت اسم جى بى كابيتال للتجارة والتأجير التمويلى 5111يوليو  51تأسست شركة جى بى أوتــــــــو سشركة مسايمة مصريةس  ى 

 القايرة.  2233، وتم تسجيلها بالسجل التجارى تحت رقم 5195لسنة  511القانون  ألحكامطبقا 
الشـــركة ليصـــب  جى  اســـمتمت الموا قة على تغيير  3002أبريل  32بناًء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 

 .3002مايو  32الشركة بتاريخ  أسمبى أوتو، وقد تم التأشير  ى السجل التجارى لتعديل 
 مصر العربية.  الصحراوى، جمهورية أسكندريةطريق مصر  39رواش ك  أبويقع مقر الشركة الرئيسى  ى المنطقة الصناعية 

ل بما  ى تجارة وتوزيع وتسويق جميع وسائل النق ى  (وشـركاتها التابعة )يطلق عليهم مجتمعين  يما بعد سالمجموعةس تقوم الشـركة
 واآلالتناش الزراعية واألو  والجراراتوالمينى باص والميكروباص  واألتوبيســـاتذلك النقل الثقيل والنصـــف نقل وســـيارات الركو  

والمســــتعملة  دة الجديدةوأنواعها المصــــنعة محليًا والمســــتور  أشــــكالهاوتحريك التربة والموتورات بمختلف  إنهاءالميكانيكية ومعدات 
 اعهاأنو وســـــــــــائل النقل والمعدات بجميع  إطاراتواالتجار  ى قطع غياريا ولوازمها المصـــــــــــنعة محليًا والمســـــــــــتوردة واالتجار  ى 

 . مويلىالتأجير التو  باألجلالمصنعة محليا والمستوردة والتصدير وبيع المنتجات والبضائع المستوردة والمحلية بالنقد أو 
  ي %25,19 معينم مجتوقـــد بلغـــت مســــــــــــــايمته وعـــائلتـــه د/ رؤوف غبور يم الشـــــــــــــركـــة ى  مين الرئيســـــــــــــيينالمســــــــــــــايإن 
 .3051 مارس 25 

 .3051 مايو 55 اإلدارة بتاريخالمجمعة لإلصدار من قبل مجلس الدورية تم اعتماد القوائم المالية 
 
 السياسات المحاسبية - 1

 :المجمعة استخدمت  ي إعداد القوائم المالية يم السياسات المحاسبية التيملخص أل يما يلي 
 المجمعة أسس إعداد القوائم المالية -أ 

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

  التقييم بالنسبة لألصول وااللتزامات المالية لتظهر بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. إعادةب
تطل  يمحاسبية يامة، كما طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية يتطل  استخدام تقديرات المجمعة إن إعداد القوائم المالية 

( أيم التقديرات 2) إيضاحيبين  .من اإلدارة استخدام تقديراتهم الحكمية عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
 عند إعداد القوائم المالية للمجموعة.ألحكام الشخصية المطبقة او المحاسبية المستخدمة 

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

 التجميع أساس -ب 
 الشركات التابعة  -  3  

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

طرة مدى سيعند تحديد  العتباراأو تحويلها  ى  ممارستهاويتم أخذ حقوق التصويت المحتملة التى يمكن 
 المجموعة.

يتم تجميع الشركة التابعة بالكامل من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة وتستبعد من التجميع من تاريخ  قد  
 السيطرة.



 شركة جى بى أوتو وشركاتها التابعة )شركة مساهمة مصرية(
 1035 مارس 13المنتهية فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدورية للقوائم الماليةاإليضاحات المتممة 

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

- 8 - 

 

 السياسات المحاسبية )تابع( -  1
 أساس التجميع )تابع(  -ب 

يتم استخدام طريقة الشراء للمحاسبة عن اقتناء المجموعة للشركات التابعة، ويتم قياس تكلفة االقتناء على أساس القيمة  
 اإلضا ةبوأدوات حقوق الملكية المصدرة وااللتزامات القائمة والمحتملة  ى تاريخ االقتناء  المقتناةالعادلة لكل من األصول 

 اشرة بتكلفة االقتناء.إلى جميع التكاليف المرتبطة مب
ى يتم تحديد القياس األولى لها عل األعمالوااللتزامات المحتملة المتوقعة  ى تاريخ تجميع  المقتناةاألصول المحددة  

 أساس القيمة العادلة لها  ى تاريخ االقتناء.

تحديد المقتناة األصول القابلة لل صا ييتم االعتراف بالزيادة  ى تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة لنصي  المجموعة  ى  
ذا كانت تكلفة االقتناء تقل عن القيمة العادلة لنصي  المجموعة  ى  قتناة أصول الشركة التابعة الم صا يكشهرة، وا 

  إنه يتم االعتراف بهذا الفرق  ورًا  ى قائمة الدخل.

لخسائر اويتم استبعاد بين شركات المجموعة، يتم استبعاد التعامالت واألرصدة واألرباح الغير محققة على المعامالت 
وجود إضمحالل  ي قيمة  علىمن تلك المعامالت مع األخذ  ي اإلعتبار أن تلك الخسائر تعد مؤشرًا  الغير محققة

 .األصول محل تلك المعامالت
لمحاسبية المطبقة ت االسياسات المحاسبية المطبقة  ى الشركات التابعة يتم تغييريا عند الضرورة لضمان ثبات السياسا

 على مستوى المجموعة.

 عمليات البيع واالقتناء وحقوق األقلية  - 1
موعة والتي ال ينتج عنها تغيير  ي السيطرة للمجاألقلية  بعمليات البيع واالقتناء التى تتم معتعترف المجموعة  -

 ق الملكيةحقو األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع ويتم االعتراف ب بين أصحا  حقوق الملكية،على أنها معامالت 
مة يتم االعتراف بالفرق بين القي ،من األقلية حقوق ملكية ى حالة شراء و  .ضمن حقوق الملكية ى  األقليةإلى 

 .ضمن حقوق الملكيةالمد وعة والقيمة الد ترية لنصي  الحصة المشتراه  ى أصول الشركة التابعة 

 ى الخسائر المرحلة لشركة تابعة عن حقوق ملكيتهم  ى تلك الشركة يتم تحميل تلك  األقليةإذا زاد نصي  حقوق  -
 يما عدا تلك الخسائر التى يوجد على األقلية إلزام على تحملها وبشرط أن  األغلبيةالزيادة ضمن حقوق ملكية 

ذا حققت الش إضا يةتكون لديهم القدرة على عمل استثمارات  ن إستقباًل  م أرباحاركة التابعة لتغطية الخسائر. وا 
قوق تغطية الخسائر التى سبق وتحملتها ح هيتم مع الذيإلى المدى  األغلبيةحقوق  إضا تها إلىيذه األرباح يتم 

 نيابة عن األقلية.  األغلبية

 الشركات الشقيقة  -  1
ويفترض  سيطرة، يمتد إلى أن يكونال عليها ولكن  مؤثر نفوذالشركات الشقيقة يى كل الشركات التى للمجموعة  -

 من حق التصويت. %10إلى  %30نسبة  ى يذه الشركات ما بين  ي حالة امتالك المجموعة  وجود نفوذ مؤثر
 التكلفة.بلها  األولىيتم استخدام طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن االستثمارات  ى شركات شقيقة ويتم االعتراف  -
 المسايمة  ى شركات شقيقة ضمن تكلفة االستثمار بعد خصم مجمع اضمحالل القيمة.تدرج الشهرة الناتجة عن  -
م االعتراف يت ى قائمة الدخل، و  االقتناءحصة المجموعة  ى أرباح وخسائر الشركات الشقيقة بعد يتم االعتراف ب -

يمة الد ترية ل تعديل القمقابوذلك  ، ى االحتياطيات االقتناءحصتها  ى حركة احتياطيات الشركات الشقيقة بعد ب
 حصة المجموعة  ى التغيرات  ى حقوق الملكية بعد تاريخ االقتناء. إجمالىلالستثمار ب
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لك آية ذبما  ى  حصة المجموعة  ى خسائر شركة شقيقة عن حصتها  ى الشركة الشقيقة تزيدعندما تساوى أو  -
 الذيدى لى المإ اإلضا يةيتوقف اعتراف المجموعة بنصيبها  ى الخسائر غير مضمونة،  أو قروض أرصدة مدينة

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

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

ى المطبقة  ة . السياسات المحاسبيتسجيل خسائر إضمحالل إلىمحل المعاملة  يتم دراسة مدي الحاجة األصل 
 المجموعة.  ىعند الضرورة للتأكد من مالئمتها للسياسات المطبقة  يتم تعديلهاالشقيقة  الشركات

 
 ترجمة العمالت األجنبية - ج

 التعامل والعرضعملة  (3)
قتصادية  ى البيئة اال األساسيةمن شركات المجموعة باستخدام العملة  شركةيتم قياس بنود القوائم المالية لكل 

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

   المعامالت واألرصدة (1)
باستخدام أسعار الصرف السائدة  ي التعامل إلى عملة  الفترةخالل يتم ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية 

تواريخ المعامالت. ويدرج  ي قائمة الدخل أرباح وخسائر  روق العملة الناتجة عن تسوية يذه المعامالت وكذلك 
وترحل  .ة ى تاريخ الميزاني تقييم األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية إعادةالناتجة عن 

تقييم بند ذا طبيعة نقدية بالعملة األجنبية مخصص كأداة تغطية  إعادةالناتجة عن الفروق إلى حقوق الملكية 
 استثمار. صا يلتغطية خطر التد قات النقدية أو تغطية خطر 

متاحة ستثمارات أالتغيرات  ى القيمة العادلة لالستثمارات  ى أدوات دين بالعمالت األجنبية والمبوبة كيتم تحليل 
للبيع إلى تغيرات ناتجة عن التغير  ى التكلفة المستهلكة ألداه الدين وتغيرات ناتجة عن تغير القيمة العادلة 

تم يفروق تقييم العمالت الناتجة عن التغير  ى التكلفة المستهلكة  ى قائمة الدخل و ويتم االعتراف بألداه الدين. 
 لى حقوق الملكية.التغيرات األخرى  ى القيمة العادلة إترحيل 

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

ئر كرب  أو خسارة كجزء من أرباح وخسائر القيمة العادلة.  ى حين بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسا
 منقدية المبوبة كمتاحة للبيع ضمن  روق تقيياليتم االعتراف بفروق ترجمة األصول وااللتزامات المالية غير 

 المتاحة للبيع ضمن حقوق الملكية. االستثمارات
 شركات المجموعة (1)

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

 تتم ترجمة األصول وااللتزامات لكل ميزانية باستخدام سعر الصرف  ى تاريخ الميزانية. -
ذا كان )إال إ الفترةوالمصرو ات لكل قائمة دخل باستخدام متوسط أسعار الصرف خالل  اإليراداتتم ترجمة ي -

يذا المتوسط ال يعتبر تقري  مقبول ألسعار الصرف السائدة  ى تاريخ كل معاملة، و ى يذه الحالة يتم ترجمة 
 والمصرو ات باستخدام أسعار الصرف السائدة  ى تاريخ المعامالت(. اإليرادات

  األعتراف بفروق الترجمة ضمن بند حقوق الملكيةيتم    -
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 ترجمة العمالت األجنبية )تابع( -ج 
الستثمار ا صا ي ى القوائم المالية المجمعة، يتم االعتراف  ى حقوق الملكية بقيمة  روق العملة الناتجة عن ترجمة 

عندما يتم و روض أو األدوات المالية بالعمالت األجنبية المخصصة لتغطية يذا االستثمار ق ى كيانات أجنبية وكذلك ال
كجزء من  يتم االعتراف بها الملكيةلى حقوق إاالستثمار  ى الكيان األجنبى  إن  روق العملة المرحلة  (بيع)استبعاد 

 أرباح وخسائر استبعاد )بيع( يذا االستثمار.
 

 األصول الثابتة - د
األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناقصًا مجمع اإليالك.  وتتضمن التكلفة التاريخية كا ة المصرو ات المرتبطة تظهر 

 باقتناء األصل وجعله صالحًا لالستخدام  ي الغرض المعد ألجله.
العمر  ريتم استخدام طريقة القسط الثابت لإليالك بحيث يتم تخفيض قيمة األصل إلى قيمته التخريدية على مدا

أنواع  لكل نوع من اإليالكمعدالت اإلنتاجي المقدر  يما عدا األراضي التي ال تعتبر أصل قابل لإليالك، و يما يلي 
 األصول:

 
 %2 - %3 المباني

 %30 - %50 اآلالت والمعدات
 %31 - %30 وسائل نقل وانتقال

 %22 - %2 تجهيزات مكتبية وأثاث

 .إذا لزم األمر هاوتعديل لألصول الثابتة التخريدية واألعمار اإلنتاجيةمراجعة القيمة سنويًا يتم 
صل القيمة المتوقع استرداديا من التشغيل  إنه يتم تخفيض يذه القيمة على الفور إلى الد ترية لألقيمة العندما تتجاوز 

رية ويعترف لبيعية بصا ى القيمة الد تأرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة القيمة ايتم تحديد القيمة المتوقع استرداديا. 
  ى قائمة الدخل. بالفرق

كلفة التجديدات تويتم رسملة تكاليف الصيانة واإلصالح على قائمة الدخل عن السنة المالية التي حدثت  يها، يتم تحميل 
ن المتوقعة للشركة عالجويرية على تكلفة األصل عندما يكون من المتوقع أن تؤدى إلى زيادة المنا ع االقتصادية 

المنا ع األصلية المقدرة عند اقتناء األصل، وتهلك على مدار العمر اإلنتاجي المتبقي لألصل أو على مدار العمر 
 أيهما أقل. ،اإلنتاجي المتوقع لهذه التجديدات

 
 الملموسةاألصول غير  - ه

 الشهرة  -  3
و شقيقة عن القيمة العادلة لحصة أتتمثل الشهرة  ى قيمة زيادة تكلفة اقتناء مسايمات  ى شركات تابعة 

أصول الشركة المقتناة  ى تاريخ االقتناء. تدرج الشهرة الناتجة عن اقتناء شركات تابعة  صا ي ى  المجموعة
ستثمارات  ى شركات شقيقة ضمن بينما تدرج الشهرة الناتجة عن اقتناء ا ،ملموسةالضمن األصول غير 

 استثمارات  ى شركات شقيقة. 
ة كان من المتوقع استرداد القيمة الد ترية للشهر  إذاإجراء التحليل الالزم لتقدير ما ب تقوم إدارة المجموعة سنوياً 

أى خسائر ميل حويتم تأعلى من القيمة المتوقع استرداديا.  تكان إذابالكامل ويتم تخفيض القيمة الد ترية للشهرة 
 نتيجة اضمحالل قيمة الشهرة على قائمة الدخل وال يمكن رديا الحقًا. 

للشهرة  يةشقيقة القيمة الد تر  أوالخسائر الناتجة من استبعاد االستثمارات  ى شركات تابعة  أوتتضمن األرباح 
 المرتبطة بهذا االستثمار. 
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 الملموسة )تابع(األصول غير  -ه 
لى وحدات توليد ع التوزيع. ويتم قيمة الشهرة ى  االضمحالل قياسرض غالشهرة على وحدات توليد النقدية ل توزيعيتم و 

 . هرةتجميع األعمال التى نتج عنها الشن تستفيد مباشرة من أ يتوقعالتى توليد النقدية أو مجموعة من وحدات النقدية 
 برامج الحاسب اآللى  -  1

يتم االعتراف بالمصرو ات المرتبطة بتطوير أو صيانة برامج الحاس  اآللي كمصروف  ي قائمة الدخل عند 
تكبديا.  ويتم االعتراف بالمصرو ات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة و ريدة وتحت سيطرة الشركة ومن المتوقع 

 .كأصل غير ملموس أكثر من سنة لمدة أن يتولد عنها منا ع اقتصادية تتجاوز تكلفتها
يتم االعتراف كتكلفة تطوير بالمصرو ات التي تؤدى إلى الزيادة أو التوسع  ي أداء برامج الحاس  اآللي عن 
المواصفات األصلية لها، وتضاف إلى تكلفة البرامج األصلية. كما ترسمل المصرو ات الخاصة باقتناء برامج 

 الحاس  اآللي كأصل غير ملموس.
المتوقع  سنواتالعلى مدار بطريقة القسط الثابت  لفة برامج الحاس  اآللي المعترف بها كأصليتم استهالك تكو 

 سنوات. ثالثة بما ال يزيد عناالستفادة منها 

 حق المعرفة  -  1
يتم االعتراف بالمبالغ المد وعة مقابل حق المعر ة كأصول غير ملموسة  ى حالة وجود عمر محدد لها وتهلك 

 االنتاجى المتوقع لها. العمرعلى مدار 
 

 طويلة األجل غير المالية قيمة األصول اضمحالل - و
يتم  حص األصول الثابتة، واألصول غير الملموسة لتحديد قيمة خسائر اضمحالل القيمة عندما يكون يناك أحداث 
أو تغير  ي الظروف قد تعطى مؤشرات على أن القيمة الد ترية قد ال يتم استرداديا. ويعترف بخسائر اضمحالل القيمة 

يمة العادلة ناقصًا الق صا يالقيمة المتوقع استرداديا، والتي تمثل   ي قائمة الدخل بمبلغ الزيادة  ي القيمة الد ترية عن
أيهما أعلى.  وألغراض تقدير قيمة االضمحالل  ي  ،لألصل أو القيمة المتوقع استرداديا من استخدامه تكاليف البيع

 قيمة األصل،  إنه يتم تجميع األصول  ي أدنى مستوى يكون  يه تد قات نقدية مستقلة.
ء خسائر اضمحالل القيمة المعترف بها  ي السنوات السابقة عندما يكون يناك مؤشر على أن يذه الخسائر لم يتم إلغا

عن  سنةالتعد موجودة أو انخفضت، كما يتم إلغاء خسائر اضمحالل القيمة بحيث يتم رد المبلغ المعادل لقيمة إيالك 
 مة الدخل.رصيد االضمحالل  ي القيمة. ويعترف بهذه اإللغاءات  ي قائ

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

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

 أيهما أقل.المتوقعة ليف البيع القيمة الد ترية أو القيمة العادلة ناقصًا تكا
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 استثمارات متاحة للبيع  - ح

يتم إثبات االســــــــــــتثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة  ى تاريخ االقتناء، ويتم تقييم االســــــــــــتثمارات المتاحة للبيع الحقًا 
الفروق الناتجة كإحتياطى اســـــــــتثمارات متاحة للبيع ضـــــــــمن حقوق ، ويتم إثبات قيمة )القيمة الســـــــــوقية( بالقيمة العادلة

 الملكية، وعند بيع االستثمار يتم ترحيل نصيبه  ى احتياطى استثمارات متاحة للبيع إلى قائمة الدخل.
بالنســــبة لالســــتثمارات المالية  ى أدوات حقوق ملكية غير مســـــعرة والمصــــنفة كمتاحة للبيع )ليس لها قيمة ســـــوقية  ى 

ت يذه طرق التقييم المقبولة  يتم إثبا بإحدىنشـــــــــط( والتى ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بدرجة كا ية من الثقة ســـــــــوق 
االســـــتثمارات بتكلفة اقتنائها و ى حالة حدوث انخفاض  ى قيمة تلك االســـــتثمارات  إنه يتم تعديل القيمة الد ترية بقيمة 

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

 اإليجـار - ط
 ايجار تمويلى

 إن تكلفة اإليجار بما  ي ذلك تكلفة الصيانة  5111لسنة  11بالنسبة لعقود اإليجار التي تقع ضمن نطاق القانون 
ذا قررت الشركة  السنةلألصول المستأجرة يعترف بها كمصروف  ي قائمة الدخل عن  حق  مارسةمالتي حدثت  يها. وا 

الشراء لألصول المستأجرة  يتم رسملة تكلفة حق الشراء كأصل ثابت ويهلك على مدار العمر اإلنتاجي المتبقي من 
 عمر األصل المتوقع بذات الطريقة المتبعة لألصول المماثلة.

انون أو تقع ضمن نطاق ذات الق 5111لسنة  11عقود اإليجار التمويلي األخرى التي ال تقع ضمن نطاق القانون 
 )القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة باإليجار التمويلى( 30ولكن ال تقع ضمن نطاق المعيار المحاسبى المصرى رقم 

استئجاريا يتم االعتراف بها كأصل ثابت  ي بداية عقد اإليجار  إعادةوكذلك عند قيام الشركة ببيع األصول الثابتة وب
بالقيمة الحالية للحد األدنى لمد وعات اإليجار أيهما أقل. ويتم توزيع كل د عة بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو 

إيجار ما بين االلتزامات ومصرو ات التمويل بحيث يتم تحقيق معدل ثابت لتحميل الفوائد على الرصيد التمويلي القائم.  
لدخل لتزامات، ويتم تحميل قائمة اوتبو  التزامات اإليجار التمويلي بالصا ي بعد خصم مصرو ات التمويل ضمن اال

بتكلفة الفائدة على مدار  ترة العقد بحيث ينتج معدل  ائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل  ترة. يتم 
إيالك األصول التي تم اقتناءيا طبقًا لهذا النوع من عقود التأجير التمويلي على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل 

 على  ترة العقد أيهما أقل.أو 
األرباح الناتجة عن زيادة المبالغ المحصلة عن القيمة الد ترية لألصول الثابتة ال يتم االعتراف مباشرة  ى قائمة الدخل ب

نما يتماستئجاريا مرة أخرى عن طريق عقود إيجار تمويلى  ا عادةالتى يتم بيعها و  ار  ترة تأجيلها واستهالكها على مد وا 
 العقد.

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

اإليجار على أساس التوزيع الزمنى طبقًا لمبدأ بنصيبها من  الفترةمدار  ترة العقد. ويتم تحميل قائمة الدخل عن 
 االستحقاق.

 
 االستثمار العقارى - ى

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

 ى  التى نتجت  يها. ويتم قياس القيمة العادلة لالستثمار العقارى / الفترة السنةح وخسائر لالستثمار العقارى ضمن أربا
 على أساس القيمة السوقية والتى يتم تحديديا عن طريق خبير مستقل. مالية/  ترة نهاية كل سنة 
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 المخـزون - ك
وتتضمن  .، يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرج أيهما أقل البيعيةالقيمة  صا ييظهر المخزون بالتكلفة أو 

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

 ظروف النشاط المعتادة ناقصًا التكاليف التقديرية الالزمة لإلتمام والمصرو ات البيعية.  ي سعر البيع المقدر  ي البيعية

 األصول المالية - ل
 التصنيف :  -أواًل  

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

 مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر )استثمارات  ى أوراق مالية بغرض المتاجرة(. أصول -  5
 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق. -  3
 والمديونيات. اإلقراض -  2
 أصول مالية متاحة للبيع. -  2

 
 من خالل األرباح والخسائر : األصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة -  5

تم  ذاإيى األصول المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة، ويتم تصنيف األصول المالية  ى يذه المجموعة 
 اقتنائها بصفة رئيسية بغرض البيع  ى المدى القري .

 للتغطية.كانت مخصصة  إذايتم تصنيف المشتقات المالية كأصول بغرض المتاجرة اال 
 صنفة  ى يذه المجموعة يتم تبويبها كأصول متداولة.األصول الم

 
 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق : -  3

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

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

 
 والمديونيات : اإلقراض -  2

 يمكن تحديديا وغير متداولة  ى سوق نشط.يى أصول مالية وليست مشتقات مالية ولها قيمة محددة أو 
شهر من تاريخ  53كان تاريخ استحقاقها يزيد عن  إذا إاليتم تبوي  يذه المجموعة ضمن األصول المتداولة 

 الميزانية عندئذ يتم تبويبها ضمن األصول غير المتداولة.
 

 األصول المالية المتاحة للبيع : -  2
وا ر أو التى ال تت االقتناءة يتم تصنيفها ضمن يذه المجموعة عند يى أصول مالية وليست مشتقات مالي

تبو  يذه المجموعة ضمن األصول غير المتداولة  األخرى، يها شروط الزمة لتصنيفها ضمن المجموعات 
 شهر من تاريخ الميزانية. 53إال إذا كان لدى اإلدارة النية  ى استبعاديا خالل 
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 التبويب : إعادة -ثانيًا 
تبوي  األصول المالية بخالف المشتقات والتى لم يعد الغرض من االحتفاظ بها  إعادةللمجموعة االختيار  ى  -

ة من خالل لعادلشرائها  ى المستقبل القري  نقاًل من مجموعة األدوات المالية المقيمة بالقيمة ا إعادةيو بيعها أو 
مة عند االعتراف األولى كأداة تقييم بالقي الشركةاألرباح والخسائر ما لم تكن يذه األداة تم تخصيصها بمعر ة 

 العادلة من خالل األرباح والخسائر.
قيمة المالية المقيمة بال األدواتنقالً من مجموعة  والمديونياتتبوي  األصول المالية بخالف القروض  إعادةيمكن  -

لذلك  ضا ةباإل.  ى المستقبل القري  الغير متكررةو العادلة من خالل األرباح والخسائر  قط  ى الحاالت النادرة 
وات والمديونيات نقاًل من مجموعة األد القروضتبوي  األصول المالية التى تفى بتعريف  إعادةللمجموعة اختيار 

لعادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو من مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع إذا المالية المقيمة بالقيمة ا
ة والقدرة على االحتفاظ بهذه األصول المالية خالل المستقبل المنظور أو حتى تاريخ يكان لدى المجموعة الن

 التبوي . إعادة ى تاريخ  االستحقاق
ا من أرباح أو خسائر تم االعتراف به أىالتبوي  وال يتم رد  إعادةيخ التبوي  بالقيمة العادلة  ى تار  إعادةيتم  -

كلفة المستهلكة التكلفة أو الت يى هتبويب إعادةوتصب  القيمة العادلة لألصل المالى  ى تاريخ  قائمة الدخلقبل  ى 
 الجديدة لألصل حس  األحوال.

لألصول المالية المعاد تبويبها للقروض والمديونيات واألصول المالية المحتفظ بها  سعر الفائدة الفعاليتم تحديد  -
ستقبلياً بالزيادة م ويتم تعديل سعر الفائدة الفعال تبوي  األصول المالية. إعادةتاريخ  على أساسلتاريخ االستحقاق 

  ى التد قات النقدية المتوقعة.

 : والقياس الالحقاألعتراف األولي  -ًا ثالث
يع األصل تلتزم  يه الشركة بشراء أو ب الذيشراء وبيع األصول المالية  ى تاريخ المعاملة ويو التاريخ  إثباتيتم  -

 المالى. 
طة إلى التكاليف األخرى المرتب باإلضا ةيتم االعتراف األولى القتناء أصل مالى بالقيمة العادلة لذلك األصل  -

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

 الدخل. 
ستبعاد األصول المالية عند انتهاء أو تحويل الحق  ى الحصول على تد قات نقدية من تلك األصول وكانت يتم ا -

 المجموعة قد حولت معظم المخاطر والمنا ع المرتبطة بالملكية للغير.
ة من خالل لبالقيمة العاد المقيمة، يعاد قياس األصول المالية المتاحة للبيع واألصول المالية الميزانية ى تاريخ  -

 اإلقراضو األرباح والخسائر بالقيمة العادلة. ويتم قياس االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
 . الوالمديونيات بالتكلفة المستهلكة باستخدام معدل الفائدة الفع

ة من المقيمة بالقيمة العادل يتم تحميل قائمة الدخل بأرباح )خسائر( التغير  ى القيمة العادلة لألصول المالية -
ادات ويتم تحميل قائمة الدخل بإير   يها.المالية التى تحققت  / الفترة السنةخالل األرباح والخسائر وذلك  ى 

التوزيعات من األصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك عندما ينشأ الحق للشركة 
  ى استالم تلك التوزيعات. 
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 : )تابع(لالحقاألعتراف األولي والقياس ا-ثالثًا 
عة النقدية خزانة( ذات الطبي أذون سندات،يتم تحليل التغير  ى القيمة العادلة لالستثمارات المالية  ى أدوات دين ) -

والتى تم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع إلى  روق عملة ناتجة من التغير  ى التكلفة  األجنبيةبالعمالت 
روق العملة الناتجة   أثبات ى القيمة الد ترية لالستثمارات. ويتم  األخرىالمستهلكة لالستثمارات و روق التغيرات 

بسعر  التقييم إعادةالعملة الناتجة عن  عن االستثمارات المالية ذات الطبيعة النقدية  ى قائمة الدخل. أما  روق
ق الملكية. إن ضمن حقو  إثباتهاالصرف  ى تاريخ الميزانية لالستثمارات المالية غير ذات الطبيعة النقدية  يتم 

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

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

 االستثمارات المتاحة للبيع عندما ينشأ الحق للشركة  ى استالم تلك التوزيعات.  قائمة الدخل بإيرادات التوزيعات من
تقوم المجموعة  ى تاريخ الميزانية بتقييم ما إذا كان يناك أدلة موضوعية تشير إلى وجود اضمحالل  ى قيمة  -

 أصل مالى أو مجموعة من األصول المالية.
اضمحالل االستثمارات التى تم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع، يتم االعتراف  ى قائمة الدخل  أوعند بيع  -

 ات.خسائر ناتجة من االستثمار  أوبمجمع التغير  ى القيمة العادلة والموجود ضمن حقوق الملكية، وذلك كإيرادات 
 
  وأوراق القبض المدينون التجاريون - م

تخدام معدل لكة باساألولى للمدينون التجاريون بالقيمة العادلة ويقاس الحقًا على أساس التكلفة المسته عترافإلايتم 
 .، ناقصًا المخصص الالزم لمواجهة اضمحالل القيمةالفائدة الفعال

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

 إعادةو أ واإل الس، المصاع  المالية للمدين أو احتماالت التعثر من أو أى من العوامل التاليةلكل المدينون التجاريون 
  ى السداد لمدة تزيد عن  ترات االئتمان الممنوحة.الهيكلة المالية أو التقصير أو عدم االلتزام 

حصيلها للتد قات النقدية المستقبلية المتوقع ت الحاليةوالقيمة  الد تريةتتمثل قيمة المخصص  ى الفرق بين القيمة 
األصلى المطبق عند تحديد التكلفة المستهلكة، ويتم تخفيض األصل بقيمة  الصومة باستخدام سعر الفائدة الفعمخ

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

 
 النقدية وما في حكمها - ن

 بنوك سح  على المكشوف ضمن القروض والسلفيات كجزء من االلتزامات المتداولة  ي الميزانية.يتم عرض أرصدة 
ألغراض عرض قائمة التد قات النقدية، تتضمن النقدية وما  ي حكمها النقدية بالخزينة والودائع تحت الطل  لدى 

لى البنوك سح  ع وكذا أرصدة .التى ال تزيد مدة استحقاقها عن ثالث أشهر من تاريخ اإليداع وأذون الخزانة البنوك
 جزءا مكمال لنظام إدارة االموال بالشركة. والتى تعدالمكشوف التى يتم سداديا عند الطل  
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 رأس المال - س
، إن وجدت، إلى االحتياطي القانوني.  وترحل صدارالعادية ضمن حقوق ملكية.  وتضاف عالوة اإل األسهميتم تصنيف 
اطى االحتيوالمبالغ المحصلة من المسايمين لتغطية تلك المصاريف إلى حسا   األسهم وتسجيل إصدارمصاريف 

ذا زادت عن مبلغ  لغ الزيادة إلى حسا  احتياطى خاص  يتم ترحيل مب األسهملنفس  صداراإل عالوةالقانونى أواًل، وا 
 ضمن حقوق الملكية.

، يتم خصم القيمة المد وعة، بما  ي ذلك أي األم الشركة أسهمأى من شركات المجموعة بشراء  الشركة أو قيامعند 
 ياءغاكأسهم خزينة حتى يتم إل الشركة األم مسايمى، من إجمالي حقوق تتعلق بعملية الشراء مصرو ات خارجية إضا ية

يا الحقًا،  إن القيمة إصدار أو أعيد  األسهم. إذا تم بيع يذه خالل عام من تاريخ الشراء ياإصدار  إعادةأو بيعها أو 
 .الشركة األم مسايمىالمقبوضة يتم إضا تها إلى حقوق 

 
 المدفوعات المبنية على أسهم - ع

 أسهم ومسددة  ى شكل أسهم ويتم قياسه بالقيمة لدى الشركة نظام لمزايا العاملين على أساس المد وعات المبنية على
العادلة  ى تاريخ من  المزايا ويتم االعتراف بالقيمة العادلة للنظام خالل مدة الحظر طبقا لتقديرات اإلدارة لما سيتم 

 تنفيذه خالل  ترة المن .
 

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

فة الحصول على )ناقصًا تكل المبالغ المستلمة، ويتم تحميل قائمة الدخل بالفرق بين المعدل الفائدة الفعباستخدام طريقة 
 القرض( وبين القيمة التي سيتم الو اء بها على مدار  ترة االقتراض.

ة السائد  ى باستخدام سعر الفائد إلى أسهم القابلة للتحويليمثل التزامًا للقروض  الذيللجزء يتم تحديد القيمة العادلة 
ولى لتلك االلتزامات بتلك القيمة. وتظهر االعتراف األالسوق والمطبق على قرض مماثل غير قابل للتحويل. ويتم 

 استحقاق القرضخ تاري أوحتى تاريخ التحويل  الفعمعدل الفائدة الااللتزامات الحقًا بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة 
 ن حقوق الملكية. ضم يمثل التزامًا وذلك الذيللجزء والقيمة العادلة  المبالغ المستلمة. ويتم تسجيل الفرق بين أقر  أيهما

كان لدى المجموعة حق غير مشروط لتأجيل تسوية تلك  إذايتم تصنيف القروض والسلفيات كالتزامات متداولة إال 
 شهر بعد تاريخ القوائم المالية.  53االلتزامات لفترة ال تقل عن 

 
 مزايـا العاملين - ص

 نظام التأمينات والمعاشات (3)
بسداد اشتراكاتها إلى الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية على أساس إلزامي طبقًا للقواعد  المجموعةتقوم 

أي التزامات أخرى بمجرد سداديا اللتزاماتها.  المجموعةالواردة بقانون التأمينات االجتماعية. وال يوجد على 
 ضمن تكلفة العمالة.استحقاقها وتدرج   ترةويعترف باالشتراكات االعتيادية كتكلفة دورية  ي 

 حصة العاملين في األرباح (1)
من  %50حصة للعاملين  ى األرباح بواقع الخاضعة لقانون الشركات المصري  مجموعةالشركات تد ع 
ويعترف بحصة العاملين  ي األرباح كجزء من توزيعات األرباح  ي حقوق  التى يتم توزيعهاالنقدية  األرباح

 .كل شركةالملكية وكالتزامات عندما تعتمد من الجمعية العامة لمسايمي 
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 المخصصات - ق
رج  ألحداث سابقة ويكون من الميتم االعتراف بالمخصص عندما يكون يناك التزام قانوني أو استداللي حالي كنتيجة 

أن يتطل  ذلك استخدام للموارد لتسوية يذه االلتزامات، مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة يذا االلتزام. 
ويتم مراجعة المخصصات  ى تاريخ كل ميزانية وتعديلها إلظهار أ ضل تقدير حالى. وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية 

جويريًا،  يج  أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص يو القيمة الحالية للمصرو ات المتوقعة المطلوبة لتسوية للنقد 
 . )مخصوما بسعر خصم قبل الضريبة( لتزامالا

 الدائنون التجاريون - ر
 اتير أم ال.نها  و والخدمات المستلمة من الغير، سواء وردت عأواًل بالقيمة العادلة للبضائع تثبت الدائنون التجاريون 

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

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

، أو المعامالت السوقية الحديثة النشطة،ويتم الحصـول على القيمة العادلـة من األسعـار السوقية المعلنة  ي األسواق 
 حوال. قات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات، بحس  األأو أسالي  التقييم مثل نماذج التد

 
 تحقق اإليـراد - ت

 ى القيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم متضمنًا النقدية وأرصدة المدينون التجاريون وأوراق  اإليراداتتتمثل 
عن بيع بضائع أو تأدية خدمة من خالل النشاط االعتيادى للمجموعة وغير متضمنة ضرائ  المبيعات  الناشئةالقبض 

 أو الخصومات أو التخفيضات وبعد إلغاء المبيعات بين شركات المجموعة.
بدقة يعتمد عليها وعندما يكون المرج  أن تتد ق المنا ع االقتصادية المرتبطة  قياسهعندما يمكن  باإليراديتم االعتراف 

شروط أخرى خاصة بكل نشاط من أنشطة الشركة على النحو الموض   تتحققبعملية البيع إلى المجموعة، وعندما 
المجموعة  تبنىو  قد تم حلها. قابلة للقياس بدقه إال إذا كانت كا ة االلتزامات المحتملة اإليرادالحقًا. ال يعتبر قيمة 

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

 التجار والمعارض –المبيعات  (3)
وبالتالى  أسعارياد ييتم االعتراف بالمبيعات عند تسليم البضائع إلى التجار الذين لهم كل الحق  ى بيعها وتحد
 مجموعةشركات الال يوجد أى التزامات تمنع التجار من قبول البضائع، ويعترف بالتسليم سواء  ى مخازن 

لتجار  ى حالة قبول او التجار  إلى والمنا عمخاطر الأو مواقع محددة طبقًا لالتفاقيات، وبالتالى تم نقل كل 
للبضائع طبقًا لعقد البيع  إن إدارة المجموعة لديها أدلة موضوعية على أن كل شروط التسليم تم تنفيذيا. ال 

 االئتمانية. الفترةتتضمن المبيعات إلى التجار عنصر تمويل نظرًا لقصر 
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 تحقق اإليـراد )تابع( -ت 
 أفراد وشركات –عات المبي (1)

نسبة عند تسليم البضائع. بال باإليراديتم البيع من خالل إدارات شركات المجموعة ومعارضها ويتم االعتراف 
للمبيعات ذات الفترات االئتمانية أطول من القصيرة  إن عنصر التمويل يتم استبعاده من قيمة المبيعات حيث 

على  لاة باستخدام سعر الفائدة الفعيتم تحديد قيمة المبيعات على أساس القيمة الحالية لألقساط مخصوم
 ى قائمة الدخل على أساس التناس  الزمنى، مع األخذ  االئتمان ترة د  وائ بإيراداتذات المعاملة. ويعترف 

  ى االعتبار سعر الفائدة على المعاملة.

 الصيانة -مبيعات الخدمات  (1)
المجموعة بتقديم خدمات الصيانة ويتم احتسابها على أساس عدد ساعات العمل وقطع الغيار، شركات تقوم 

صيانة المحسوبة على أساس عدد الساعات وقطع الغيار عند تمام تأدية خدمات ال بإيراداتويتم االعتراف 
 الخدمة.

 عقود التأجير التمويلى (4)
تسجل ايرادات عقود التأجير التمويلى على أساس معدل العائد الناتج من عقد االيجار مضا ًا اليه مبلغ 

قسط االيالك الدورى ويجن  الفرق بالزيادة أو النقص حس  االحوال بين االيراد المثبت بهذه الطريقة يعادل 
ده مدين أو دائن يتم تسوية رصي المحاسبية  ى حسا  مستقل السنةوالقيمة االيجارية المستحقة عن نفس 

 القيمة الد ترية للمال المؤجر عند انتهاء العقد. صا يمع 

 الفوائد إيرادات (5)
ضمحالل وعند وجود ا الستخدام طريقة معدل الفائدة الفعالفوائد على أساس التوزيع الزمنى با إيراداتتثبت 

  ى الرصيد المدين الناتج عن االعتراف بالفائدة  إنه يتم تخفيض القيمة الد ترية إلى القيمة المتوقع تحصيلها.

 التوزيعات إيراد (6)
 باح عندما ينشأ الحق  ى استالمها.توزيعات األر  إيراداتتثبت 

 
 المؤجلةالجارية و الدخل  ضرائب - ث

نويًا بتقييم الموقف س اإلدارةطبقاً لقانون الضرائ  السارى  ى تاريخ الميزانية، تقوم  الفترةيتم احتسا  ضرائ  الدخل عن 
مع األخذ  ى االعتبار االختال ات التى قد تنشأ عن بعض التفسيرات الصادرة  الضريبية اإلقرارات من خاللالضريبى 

على أساس المبالغ المتوقع أن تسدد لمصلحة لها أو التنظيمية ويكون المخصص المناس   اإلداريةمن الجهات 
 الضرائ .

الضريبية  قتة بين كل من القيمةيتم تسجيل ضرائ  الدخل المؤجلة بالكامل باستخدام طريقة االلتزامات على الفروق المؤ 
ة عن ال يتم االعتراف بالضرائ  المؤجلة الناتج ى القوائم المالية المجمعة.  الد تريةلألصول وااللتزامات وبين قيمتها 

والتى  ى تاريخ المعاملة ال تؤثر على الرب   األعمالاالعتراف األولى ألصل أو التزام بخالف الناتجة عن اندماج 
 أو الرب  الضريبى.المحاسبى 
ضرائ  الدخل المؤجلة باستخدام السعر الضريبى وطبقًا للقانون السائد  ى تاريخ الميزانية والمتوقع أن يكون يتم تحديد 

 االلتزامات الضريبية المؤجلة. تسويةاألصول الضريبية المؤجلة أو  مساويًا عند استخدام
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 دخل الجارية والمؤجلة )تابع(ضرائب ال -ث 

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

ذا كان توقيت إإال يتم االعتراف بضرائ  الدخل المؤجلة على الفروق المؤقتة على الشركات التابعة والشركات الشقيقة 
 أال يتم تسويته  ى المستقبل المنظور. المرج تسوية الفروق المؤقتة تحت سيطرة المجموعة ومن 

 التقارير القطاعية - خ
مات تخضع لمخاطر أو عائدات تختلف عن باقى قطاعات النشاط خد أوقطاعات النشاط يى التى تقدم منتجات 

والقطاعات الجغرا ية يى القطاعات التى تقدم منتجات أو خدمات  ى إطار بيئة اقتصادية معينة تخضع لمخاطر 
 وعائدات تختلف عن مكونات تلك القطاعات التى تعمل  ى بيئة اقتصادية أخرى. 

 توزيعـات األرباح - ذ
 التي تقر  يها الجمعية العامة للمسايمين يذه التوزيعات. الفترةاألرباح  ي القوائم المالية  ي  تثبت توزيعات

 
 األرقام المقارنة - ض

 .ةالحالي رةالفتيعاد تبوي  األرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريًا لتتوا ق مع التغيرات  ي العرض المستخدم  ي 
 
 إدارة المخاطر المالية - 1

 المخاطر المالية عناصر (3)
 ما  ىبتتضمن يذه المخاطر مخاطر السوق )و  .إلى مخاطر مالية متنوعة المعتادة ألنشطتهانتيجة  مجموعةتتعرض ال

على التد قات النقدية والقيمة ، ومخاطر تأثير أسعار الفائدة ومخاطر األسعار العمالت األجنبيةأسعار مخاطر ذلك 
 ومخاطر السيولة.، وأيضًا مخاطر االئتمان العادلة(

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

 مخاطر أسعار العمالت األجنبية -  3 
التغيرات  ى أسعار الصرف نتيجة أنشطتها المختلفة وبصفة رئيسية لمخاطر  مجموعةتتعرض ال

الدوالر األمريكى واليورو. وينتج خطر أسعار العمالت األجنبية من التعامالت التجارية المستقبلية 
 صا يوكذلك المجمعة واألصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية القائمة  ى تاريخ الميزانية 

 .أجنبىكيان االستثمارات  ى 
 لي:يوالموضحة بالجنيه المصرى كما المجمعة ة ـخ الميزانيـز العمالت فى تاريـالجدول التالى يوضح مرك

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
 الصافى  الصافى  االلتزامات  األصول   

       
)  (400 849) (221 223 5) 101 232  دوالر أمريكى 890 180 ) 

(4 036)  (146 9) (122 52) 300 2  يـورو  
)  (118 335) (220 513) 215 22  عمالت متنوعة 690 14 ) 

  مخاطر األسعار -  1 
مسجلة ومتداولة  ى أو أدوات دين ال يوجد لدى المجموعة استثمارات  ى أدوات حقوق ملكية 

جة تغير نتيأسواق المال وبالتالى  هى غير معرضة لخطر التغير  ى القيمة العادلة لالستثمارات 
 األسعار.
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 مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة -  1 
تتعرض المجموعة لخطر التغير  ى أسعار الفائدة نتيجة لوجود قروض طويلة األجل، القروض 

 التد قات النقدية بالتغير  ىطويلة األجل بأسعار  ائدة متغيرة تعرض المجموعة لمخاطر تأثر 
أسعار الفائدة، والقروض طويلة األجل ذات سعر الفائدة الثابت تعرض المجموعة لمخاطر تأثر 

 القيمة العادلة بالتغير  ى أسعار الفائدة.
 ي                         ذات سعر الفائدة المتغير المكشوف  على والسلفيات والبنوك سح وقد بلغت القروض 

 .مصرىجنيه  922 121 2الميزانية مبلغ تاريخ 
  يرى ـه مصـجني 225 233 دة الثابت مبلغـر الفائـذات سعة ـول الماليـت األصـوقـد بلغ

 (.3052ديسمبر  25جنيه مصرى  ى  221 232) 3051 مارس 25 
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  

     
 023 233  222 235  أمريكى دوالر - ودائع ألجل
 202 5  329  مصري جنيه - ودائع ألجل
 222  212  مصري جنيه - أذون خزانة

  111 063  114 105 

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

 ، ويتم إدارة مخاطر االئتمان للمجموعة ككل.وأوراق القبض حسابات العمالءالمتمثلة  ى  واأل رادالجملة 
االئتمانية  ءةالمالذات للبنوك  إنه يتم التعامل مع البنوك ذات التصنيف االئتمانى العالى والبنوك  بالنسبة
 ى حالة عدم وجود تصنيف ائتمانى مستقل. بالنسبة للموردين وتجار الجملة تقوم إدارة االئتمان بتقييم العالية 
االئتمانية  ى ضوء المركز المالى والخبرات السابقة  ى التعامالت وعوامل أخرى. بالنسبة  المالءةمدى 

دنى. ويتم الحد األ إلىخطر االئتمان  لأل راد  إن الترتيبات القانونية والمستندات عند تنفيذ المعاملة تقلل
ما و ي تكوين المخصصات الالزمة لمواجهة خطر التعثر  ى السداد من قبل العمالء لكل حالة على حده.

 :المديونيات إجمالىيلى نسبة مخصص اضمحالل قيمة أرصدة العمالء وأوراق القبض إلى 
 

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

 221 052 3  223 520 3  أوراق القبض والعمالء 
مخصص اضمحالل قيمة أرصدة العمالء وأوراق 

 القبض
 

(323 220)  (322 001) 
 % 31,1  %31,9  نسبة المخصص إلى إجمالى المديونيات

 
 مخاطر السيولة )ج(

تاحة تمويل من خالل مبالغ كا ية  تتطل  اإلدارة الحذرة لمخاطر السيولة االحتفاظ بمستوى كا ي من النقدية وا 
 ألنشطة األساسية،  إن إدارة المجموعة تهدفلمن التسهيالت االئتمانية المتاحة. ونظرًا للطبيعة الديناميكية 
 ائتمانية معززة متاحة. إلى االحتفاظ بمرونة  ي التمويل من خالل االحتفاظ بخطوط
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( - 1
 إدارة رأس المال (1)

تهدف إدارة المجموعة من إدارة رأس المال إلى الحفاظ على قدرة المجموعة على االستمرار بما يحقق عائد للمسايمين 
رأس المال على أ ضل ييكل ل ير والحفاظوتو وتقديم المنا ع ألصحا  المصال  األخرى التى تستخدم القوائم المالية. 

 رأس المال. ةتخفيض تكلف بغرض
ض رأس المال تخفي أوتغيير قيمة التوزيعات المد وعة للمسايمين ب تقوم اإلدارةييكل لرأس المال  أ ضلعلى  للمحا ظة

 أسهم جديدة لرأس المال أو تخفيض الديون المستحقة على المجموعة. إصدارأو 

 ا يصالقروض إلى إجمالى رأس المال ويتمثل  صا يتقوم إدارة المجموعة بمراقبة ييكل رأس المال باستخدام نسبة 
القروض  ى إجمالى القروض والسلفيات وأوراق الد ع مخصومًا منها النقدية. ويتمثل إجمالى رأس المال  ى إجمالى 

 القروض.  صا يعة باإلضا ة إلى حقوق الملكية بالشركة كما يو موض   ى الميزانية المجم
 :3052ديسمبر  25و 3051 مارس 25القروض إلى إجمالى رأس المال  ى  صا ينسبة  يليو يما 

 
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  إجمالى القروض وأوراق الدفع

     

 215 931 2  922 121 2  المكشوف علىوبنوك سح   قروض وسلفيات
 219 522  291 552  موردين –أوراق د ع قصيرة األجل 

 -  112  أوراق د ع طويلة األجل ودائنون
 348 868 4  108 081 5  إجمالى القروض وأوراق الدفع

 (122 522 5)  (159 229 5)  النقدية وما  ى حكمها يخصم:
1 083 501  183 634 1  القروض  صافي  

3 522 525  221 339 3  حقوق الملكية  
5 810 031  016 941 5  الملكيةحقوق إجمالى   
 226  236  حقوق الملكيةالقروض إلى  صا ينسبة 

 
 تقدير القيمة العادلة (1)

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

 المشابهة وذلك لخصم التد قات النقدية المستقبلية التعاقدية لتقدير القيمة العادلة لاللتزامات المالية.
 اال تراضات المبنية وتضع الطرق من العديد تستخدم الشركة  إن المتداولة، غير المالية لألدوات العادلة القيمة لتقدير
 ألداة مشابهه أو المالية لألداة المتعاملين أسعار أو السوق أسعار ميزانية. تستخدم كل تاريخ  ي السوق أحوال على
 وذلك النقدية المستقبلية، للتد قات المقدرة الحالية القيمة مثل األخرى، األسالي  األجل. تستخدم طويلة للديون وذلك
و ى تاريخ الميزانية كانت القيمة العادلة لاللتزامات غير المتداولة ال تختلف  المالية األدوات لباقي العادلة القيمة لتحديد

 جويريًا عن القيمة الد ترية لها وذلك لعدم اختالف معدالت الفائدة بدرجة مؤثرة.
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 واألحكام الشخصية التقديرات المحاسبية الهامة - 4

 المحاسبية الهامةالتقديرات والفروض  (3) 
المستقبلية  ألحداثا، بما  يها األخرىبناء على الخبرة السابقة وبعض العناصر  المحاسبية التقديرات والفروضيتم تقييم 

 مع تلك الظروف. تتالءمثها والتى المنتظر حدو 
لنتائج الفعلية. نتائج التقديرات المحاسبية مع اونادراً ما تتساوى  ،بعمل تقديرات و روض تتعلق بالمستقبل المجموعةتقوم و 

 المجموعة:أيم التقديرات والفروض التى تستخدمها  يليو يما 

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

العمالء  قة على ى قيمة المبالغ المستح ضمحاللبدراسة الموقف االئتمانى والقدرة عل السداد للعمالء ويتم تسجيل ا
 هم.علي ةمركزيم االئتمانى ال يسم  بسداد المبالغ المستحق أن اإلدارةالذى ترى 

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

يتم تقدير قيمة مخصص الضمان على أساس التكاليف المتوقعة لتأدية خدمة الضمان وتتضمن تلك التكاليف قيمة و 
ة ويتم ذلك و قًا لخبرة اإلدار مباشرة. الإلى نصي  من بعض المصرو ات غير  باإلضا ةقطع الغيار وأجور العمالة 

، كما ال يتم أخذ عامل التضخم  ى االعتبار لذلك السنوات السابقةالناتجة عن مصرو ات الضمان الفعلية خالل 
 الغرض.

بة بحيث يعكس قبل الضريويتم تحديد قيمة مخصص الضمان بخصم التد قات النقدية المستقبلية المتوقعة بسعر خصم 
 باإللتزام. والمخاطر المتعلقةالقيمة الزمنية للنقود 

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

لى خسائر نتيجة اضمحالل قيمة الشهرة يتم تحميلها ع يةكانت أعلى من القيمة المتوقع استرداديا. أ إذاالد ترية للشهرة 
 قائمة الدخل وال يمكن رديا الحقًا.

 
 األحكام الشخصية الهامة فى تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة (1) 

ق ارة استخدام الحكم الشخصى )بخالف المتعلبصفة عامة  إن تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ال تتطل  من اإلد
من الممكن أن يكون له تأثير جويرى على القيم  الذي( 5-2 إيضاح المشار إليها  ىالمحاسبية  ضبالتقديرات والفرو 

 .المجمعة المعترف بها  ى القوائم المالية



أصول ثابتة-  5
*مشروعاتتحسينات فيتجهيزاتحاسب اليوسائلآالتأراضى
تحت التنفيذ أماكن مستأجرةمكتبية وأثاثنقل وانتقالومعداتومباني

التكلفة
317 683 3 905 230  155 16  339 174  519 87  880 628  401 657  118 888 1 2015 يناير 1الرصيد فى 

326 3  711   (21  )613 2  189   353   588   (107 1 )فروق ترجمة القوائم المالية

549 308  860 43  95   276 2  350 2  930 46  524 6  514 206  اإلضافات خالل الفترة

                       -(710 62 )609   831 7  - - 488 18  782 35  المحول من مشروعات تحت التنفيذ

(824 70  )                 -- (140  )- (260 9 )- (424 61 )االستبعادات خالل الفترة

368 924 3 766 212  838 16  919 186  058 90  903 666  001 683  883 067 2 2015 مارس 31الرصيد في 

االهالك
473 694                   -423 8  698 81  836 51  049 234  460 210  007 108  2015 يناير 1الرصيد فى 

325 1                   -(2  )776   110   89   120   232   فروق ترجمة القوائم المالية

951 57                   -686   570 5  147 3  891 27  786 12  871 7  اهالك الفترة

(471 7 )                 -- (3  )- (014 6 )- (454 1 )االستبعادات خالل الفترة

278 746                   -107 9  041 88  093 55  015 256  366 223  656 114  2015 مارس 31الرصيد في 

090 178 3 766 212  731 7  878 98  965 34  888 410  635 459  227 953 1 2015 مارس 31صافى القيمة الدفترية في 

844 988 2 905 230  732 7  641 92  683 35  831 394  941 446  111 780 1 2014 ديسمبر 31صافى القيمة الدفترية فى 

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

(شركة مساهمة مصرية)شركة جى بى أوتو وشركاتها التابعة 

اإلجمالي

2015 مارس 31عن الفترة المالية المنتهية في - اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية  المجمعة 
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 األصول الثابتـة )تابـع( - 5

 5111لسنة  11القانون رقم  ألحكام( بموج  عقود خاضعة واتوبيسات )سيارات نقل تمويلياً  إيجارالدى المجموعة أصول مستأجرة 
والتى بموجبها يتم  (30رقم ) ومتطلبات معيار المحاسبة المصرى ط /3ثابتة طبقًا للسياسة المحاسبية  كأصولوالتى ال تثبت 

 بيان عقود اإليجار: يليو يما  الفترة.العام / نوية كمصرو ات  ى قائمة الدخل عن ار السجاالعتراف بمد وعات اإلي

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

 002 9  002 9  إجمالي مد وعات اإليجار التعاقدية
 32  32  إجمالي القيمة الشرائية عند انتهاء اإليجار

سنوات 1  متوسط  ترات العقود سنوات 1    
 920 3  222  / العام الفترةمد وعات اإليجار عن 

 

 أصول مؤجرة تمويليًا:
والتى تثبت  5111لسنة  11تمويليًا بموج  عقود خاضعة ألحكام القانون رقم  إيجارامؤجرة  أصوالً األصول الثابتة تتضمن 

 كالتالى:كأصول ثابتة 
 1034 ديسمبر 13  1035 مارس 13  
     

 020 215 5  529 120 5  التكلفة
 (293 515)  (223 352)  مجمع اإليالك

 699 358 3  086 131 3  القيمة الدفترية صافي
 

 أصول غير ملموسة - 6
 اإلجمالى  حق المعرفة  برامج حاسب آلى  شهرة  

         التكلفة
 411 104  202 1  220 51  111 329  3051يناير  5الرصيد  ى 

 104 6  -  -    202 2   روق ترجمة القوائم المالية
 000  -  220  -    خالل الفترة اإلضا ات

 486 133  001 5  510 10  161 195  1035 مارس 13الرصيد فى 
         

         مجمع االستهالك
 866 13  202 1  322 52  -  3051يناير  5الرصيد  ى 

 460  -  220  -  إستهالك الفترة
 416 11  001 5  011 36  -  1035 مارس 13الرصيد فى 

 000 198  -  900 1  161 195  1035 مارس 13القيمة الدفترية فى  صافي
 456 191  -  480 1  858 109  1034ديسمبر  13القيمة الدفترية فى  صافي
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 )تابع( أصول غير ملموسة - 6
 الشهرة

شركة القايرة لصناعات النقل  مــــــأسهواذ بالكامل على ـــــو وشركاتها التابعة باالستحــــــة جى بى أوتـــــقامت شرك ،3002 مارس 39 ى  -
ـــــــــــــالشــخصــى )ســيتى( عن طري ـــــــــــــوالتى كانت مملوك %21,02ق شــراء ـ مقابل  مصــرى،ألف جنيه  112 301بقيمة  ة لألقلية وذلكـ

ـــــــــــــزيادة رأس مال شركة جى بى أوت أسهم إصدارمن  أسهمالحصول على   مليون 522وقد نتجت شهرة قدريا . ج(- 35 إيضاحو )ـ
يذه  تخصيصم . وقد ت ي تاريخ اإلقتناءألصـول الشـركة  العادلةالقيمة  صـا يوالتى تتمثل  ى زيادة قيمة االقتناء عن  جنيه مصـرى

 نشاط قطاع الدراجات البخارية والتوك توك.الشهرة ألصول 
 
ى بى للتأجير التمويل، قامت شــــركة جى بى اوتو وشــــركاتها التابعة باالســــتحواذ الكامل على أســــهم شــــركة جى 3009ســــبتمبر  9 ى  -

مليون جنيه  5)شركة مسايمة مصرية( والتى تقوم بالعمل  ى مجال التأجير التمويلى بكا ة مجاالته وقد نتج عن االقتناء شهرة قدريا 
 .مصرى

كى(  السيارات )جى لتجارة العالمية المجموعة  ى %10  ى باالستثمار شراكـة اتفاقية خـالل من 3050 نو مبر  ى المجموعـة قامت -
تمكنها  حقوق للمجموعة االتفاقية يذه وتعطى للســـيارات، ييونداى بوكالة الخاص العراق  ى القائم النشـــاط اقتناء بغرض  ى االردن
 بشهرة. االعتراف االستثمار يذا عن نتج كي,وقد جيشركة ل والتشغيلية المالية السياسات على من السيطرة

 اختبار اضمحالل الشهرة
ستلزم توجود مؤشـرات  اال  ى حالةللتأكد أن القيمة العادلة يمكن أن تسـترد، اضـمحالل الشـهرة  باختبارديسـمبر  25تقوم الشـركة سـنويًا  ى 

 .الفترةخالل  الختبارعمل ا
 اط:النش يما يلى تحليل الشهرة طبقًا لقطاعات دية طبقًا للقطاعات التشغيلية. و يتم توزيع الشهرة على وحدات توليد النق

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

 221 522  221 522  نشاط قطاع الدراجات البخارية والتوك توك 
500 192  999 502  العراق –مبيعات ييونداى   

5 000  نشاط التأجير التمويلى   000 5  
  195 161  858 109  

على أســـــاس خصـــــم التد قات النقدية المتوقعة من واقع  ياتم تحديدوالتى القيمة االســـــتخدامية  على أســـــاسويتم اختبار اضـــــمحالل الشـــــهرة 
اإلدارة بإعداد الموازنات التقديرية على أســــــــــــاس األداء المالى  وتقوم .ســــــــــــنوات والمعتمدة  ى مجلس اإلدارة خمسالموازنات التقديرية لفترة 

 السوق.والتشغيلى والسوقى  ى السنوات السابقة وتوقعاتها لتطورات 

 

 وراق قبض طويلة األجلأ - 0
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  

     
 211 211  329 211  (53)إيضاح  أوراق قبض طويلة األجل

 (202 93)  (922 12)  بالتقسيط دائنة وائد البيع 
 056 100  411 105  صافى القيمة الحالية ألوراق قبض طويلة األجل

 (511 3)  (522 3)  مخصص اضمحالل قيمة أوراق القبض
 980 104  198 101  الصافى
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 األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة - 9

 
 أصول ثابتة  

 مخصص قضايا مخصص ضمان مخصص مخزون خسائر مرحلة وغير ملموسة
 اإلجمالى

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13
          
           أصول ضريبية مؤجلة -أ 

 100 13  530 15 15 865 39 656 9 950 0 33  يناير 3الرصيد فى 
 -  - (21) - - (511 1) 320 1   ي األرصدة اال تتاحية تبوي إعادة 

 100 13  530 15 - 121 59 212 9 211 3 325 1  يناير بعد إعادة التبوي  5الرصيد  ى 
 140 34  (163 5) - (229 3) 119 -    (015 2)  المحمل على قائمة الدخل

 530 15  156 10 - 380 36 134 8 655 1 380 1  / العامالفترةالرصيد فى نهاية 
          

          الضريبية المؤجلةااللتزامات  –ب 
 (918 66)  (464 95) - - - - (222 91)  يناير 5الرصيد  ى 

 (615 39)  (222) - - - - (222)  المحمل على قائمة الدخل
 (464 95)  (833 95) - - - - (833 95)  / العامالفترةالرصيد فى نهاية 

 (840 48)  (655 55) - 380 36 134 8 655 1 (013 91)  االلتزامات الضريبية صافي
          

          الصافى –ج 
 (568 45)  (840 48) - 121 59 212 9 211  3 (332 90)  يناير 5الرصيد  ى 

 (109 4)  (009 5) - (229 3) 119   - (219 2)  المحمل على قائمة الدخل
 (840 48)  (655 55) - 380 36 134 8 655 1 (013 91)  / العامالفترةالرصيد فى نهاية 
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 األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة )تابع( - 9

 مثبتةالاألصول الضريبية المؤجلة غير 

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

5103 مارس 13    1034ديسمبر  13  
     

وأوراق القبضالعمالء قيمة أرصدة   ي اإلنخفاض   29 215  315 22  
أرصدة مدينة أخرىقيمة   ي اإلنخفاض   5 122  239 5  

 

 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 عقارية - 8
5103 مارس 13   4103ديسمبر  13    
     

 3051 يناير 5الرصيد  ى 
    الفترةاستبعادات 

   202 
- 

 2 552 
(3 155) 

الفترةالرصيد فى نهاية      606  606 
 

  المخـزون - 30
4103ديسمبر  13  1035 مارس 13    
     

 222 112  123 255  بضاعة بالطريق
 339 291  292 502 5  سيارات وحا الت ومقطورات
 225 292  222 122  مكونات سيارات ومواد خام

 229 325  922 329  قطع غيار بغرض البيع
 022 11  129 22  إنتاج تحت التشغيل

 250 22  212 20  إطارات
 012 5  020 2  زيوت

 618 183 1  400 044 1  اإلجمالى
 (130 21)  (331 21)    ي قيمة المخزوناإلنخفاض 

 008 145 1  151 685 1  الصافى
 

 أصول بغرض البيع - 33
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
 االجمالى  االجمالى مبانى اراضي  

       
 058 134  058 134 399 52 225 200  التكلفة

 (635 3)  (635 3) (251 5) -  مجمع االيالك
 صافي القيمة الدفترية 

 الفترة في نهاية
 

100 403 31 601 131 344  131 344 



 شركة جى بى أوتو وشركاتها التابعة )شركة مساهمة مصرية(
 1035 مارس 13المنتهية فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

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

- 32 - 

 
 )تابع( أصول بغرض البيع - 33

تتمثل األصـــــول بغرض البيع  ى األراضـــــى والمبانى التى قررت مجالس اإلدارة للشـــــركات التابعة بيعها لعدم جدوى االحتفاظ بها 
األصــول غير المتداولة بنفس تبويبها و قًا إلســتمرارية نية إدارة الشــركة  علىقررت إدارة الشــركة اإلبقاء  ضــمن أصــول الشــركات.

 ذلك علىالقدرة التصرف  ي تلك األصول مع توا ر  على
  عمالء وأوراق قبض - 31

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
 519 025 5  221 201 5  إجمالى أوراق القبض

 (211 211)  (329 211)  (2أوراق قبض طويلة األجل )إيضاح 
 (025 21)  (252 10)   وائد غير مستهلكة

 409 601  964 938  القيمة الحالية ألوراق قبض قصيرة األجل صافي
 115 122  592 935  عمـالء

 858 505 3  053 643 3  اإلجمالى
 (001 322)  (220 323)  قيمة أرصدة عمالء وأوراق قبض  ياإلنخفاض 

 854 109 3  593 169 3  الصافى
 

 أخرىمدينون وأرصدة مدينة  - 31
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  

 520 312  100 313  د عات مقدمة للموردين
 135 512  013 522  ضرائ  خصم
 221 3  553 3   وائد مستحقة

 522 11  222 52  اعتمادات مستنديه
 521 22  399 23  مصرو ات مد وعة مقدماً 

202 52  119 52  تأمينات لدى الغير  
 011 22  222 32  غطاء خطابات الضمان

 035 52  022 51  سلف وعهد للعاملين
502 305  229 552  أرصدة مدينة أخرى  

 312 33  193 32  ضرائ  مبيعات
 052 2  052 2  مصلحة الجمارك

908 608  559 008  اإلجمالى  
 (150 2)  (529 2)  أخرى مدينون وأرصدة مدينة  ي قيمة اضمحالل

 368 901  190 001  الصافى
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 ذات عالقة أطرافالمعامالت مع  - 34
يوجد للشركات التابعة حسابات جارية مع أطراف ذات عالقة تتضمن تلك الحسابات كا ة المد وعات التى تمت بالنيابة عن أو 

المستحقة من  دةباألرصبيان  يليو يما ، بواسطة الشركات التابعة. وتقوم الشركات التابعة بتحصيل وسداد تلك المبالغ بانتظام
 طراف ذات العالقة.ألوالى ا

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  الرصيد المستحق من أطراف ذات عالقة
     

 215 5  215 5   جي بي إلستبدال المركباتشركة 
 2  2  جاري مسايمين برلين
 329 35  022 23  شركة البستان القابضة
 95  221  جاري مسايمين القاصد

 132 2  132 50  مسايمين القلمجارى 
 929  530 5  جاري مسايمين النبطين

  22 050  10 340 
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  الرصيد المستحق ألطراف ذات عالقة

     
 022 59  110 51  شركة ماركو بولو 

 132 3  000 2  أعضاء مجلس اإلدارة 
 222 2  -  جاري مسايمين جى كى أوتو

  11 880  14 005 
   

 )تابع( المعامالت مع أطراف ذات عالقة - 34

 :الفترة و يما يلى بيان طبيعة وقيمة أيم المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل
 قيمة المعاملـة   

 1034 مارس 13  1035 مارس 13 طبيعة المعاملة نوع العالقة  اسم الطرف ذات العالقة
      

 922 5  (022 5) تحويالت نقدية أعضاء مجلس إدارة االدارة التنفيذيينأعضاء مجلس 
 322 1  229 1 مرتبات اإلدارة العليا أعضاء مجلس إدارة 

 212 3  951 50 تحويالت نقدية مسايم باحدى الشركات التابعة شركة البستان القابضة
 52  5 تحويالت نقدية مسايم باحدى الشركات التابعة شركة جى بى الستبدال المركبات 

 21  - تحويالت نقدية مسايم باحدى الشركات التابعة  أتوس لتجارة السياراتشركة 
 222 3  222 تحويالت نقدية مسايم باحدى الشركات التابعة جاري مسايمين القاصد
 221 5  - تحويالت نقدية مسايم باحدى الشركات التابعة شركة القلم للتجارة العامة

 952  395 تحويالت نقدية مسايم باحدى الشركات التابعة مسايمين النبطينجاري 
 329  151 5 تحويالت نقدية مسايم باحدى الشركات التابعة شركة ماركو بولو 

 592 3  - تحويالت نقدية مسايم باحدى الشركات التابعة شركة القاصد للتوكيالت التجارية
 229 2  - تحويالت نقدية الشركات التابعةمسايم باحدى  شركة جى كي أوتو

 -  222 2 تحويالت نقدية مسايم باحدى الشركات التابعة جاري مسايمين جى كي أوتو
 215 2  - تحويالت نقدية مسايم باحدى الشركات التابعة جارى مسايمين جى كى برلين

 31  211 2 تحويالت نقدية مسايم باحدى الشركات التابعة جاري مسايمين القلم
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 أذون خزانة - 35
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

 222  222  أذون خزانة قيمة اسمية
 2    32  إجمالي الفوائد الدائنة

 222  212  المد وع عن أذون الخزانة
 016  050  / العام الفترةالرصيد فى نهاية 

 

 نقدية وأرصدة بالبنوك - 36
 نقدية وأرصدة بالبنوك -أ

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

 925 522 5  525 229 5  نقدية وأرصدة لدى البنوك
  3 409 363  3 306 943 

 

 وما فى حكمها النقدية -ب

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

 925 522 5  525 229 5  نقدية وأرصدة لدى البنوك
 222  212  يوم 15أقل من  أذون خزانة

  3 409 839  3 300 500 
 

 المخصصات - 30
 مطالبات 

 قانونية
مخصص فترة 

 مخصصات أخرى ضمان
 

 اإلجمالى
     

 181 331 131 10 106 00 001 5 3051يناير  5الرصيد  ى 
 081 36 322 55 930 2 - الفترةتدعيم المخصصات خالل 

 (540 1) - (213 3) (11) الفترةاستخدام المخصصات خالل 
 (800 31) - (102 53)  مخصصات إنتفى الغرض منها

 013 334 596 43 060 66 609 5 1035 مارس 13فى الرصيد في 
     

 614 65 188 11 800 14 139 9 3052يناير  5الرصيد  ى 
 6 2   - -  روق ترجمة القوائم المالية
 484 63 522 9 500 15 310 3 العامتدعيم المخصصات خالل 

 (354 31) (322) (532 9) (211 2) العاماستخدام المخصصات خالل 
 (509) - (129) - مخصصات إنتفى الغرض منها

 181 331 131 10 106 00 001 5 1034 ديسمبر 13فى الرصيد في 
 

 مخصص المطالبات القانونية
المخصص المكون لمواجهة مطالبات قانونية ضد المجموعة. وترى اإلدارة بعد الحصول على االستشارات القانونية  إجمالىيتمثل المبلغ  ى 

 .3051 مارس 25 ة لن يتجاوز بصفة جويرية قيمة المخصص المكون  ىـات القانونيـناتج تلك المطالب أنة ـالمالئم
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 مخصص الضمان
 استبدال المنتجات التى لم تصل  للعمل بصورة مرضية وتم تقدير المخصص البالغ قدره أوضمانًا لمنتجاتها وتتعهد بإصالح  المجموعةتقدم 

 لمطالبات الضمان المتوقعة  ى ضوء خبرة اإلدارة عن السنوات الماضية لمستوى اإلصالح والمردودات.  الفترةمصرى  ى نهاية  جنيه 222 22
 (.3052ديسمبر  25جنيه مصرى  ي  212 22) جنيه مصري 921 15يتضمن مخصص  ترة الضمان مخصص طويل األجل بمبلغ 

  المخصصات األخرى
 يما يتعلق بأنشطة المجموعة. لم يتم اإل صاح عن المعلومات المعتاد نشريا  أطراف أخرىتتعلق المخصصات األخرى بمطالبات متوقعة من 

حول المخصصات و قًا لمعايير المحاسبة، نظرًا ألن اإلدارة تعتقد بأن قيامها بذلك قد يؤثر بشدة على ناتج المفاوضات مع تلك الهيئات 
لغ المخصص و قًا آلخر التطورات والمناقشات واالتفاقيات مع تلك والجهات. وتقوم اإلدارة بمراجعة تلك المخصصات سنويًا ويعدل المب

 .األطراف
 التزامات ضرائب الدخل - 39
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

 235 52  123 22  يناير 5الرصيد  ى 
)  -  / العام الفترةمسددة خالل  دخل ضرائ  202 33 ) 

 939 91  105 51  (20 )إيضاحالعام  / الفترةضرائ  الدخل خالل 
 841 06  441 81  العام / الفترةالرصيد فى نهاية 

 و بنوك سحب علي المكشوف قروض وسلفيات - 38
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13 

 
 البيــان

 الجزء
 الجارى

 الجزء
 طويل األجل

 
 اإلجمالى

 
 

 الجزء
 الجارى

 الجزء 
 طويل األجل

 
 اإلجمالى

        
2 322 010  383 310 1 - 515 532 2 على المكشوفبنوك سح    - 050 146 1  

3 111 060 022 225 032 115 قـروض   122 225  212 520 000 890  
636 609 521 32 222 110 قروض من أطراف ذات عالقة   122 335 32 252 583 814 

 683 915 4 951 690 919 344 4  966 805 4 399 660 609 109 4 اإلجمالى       
 بنوك سح  على المكشوف -أ 

ـــــــــــــدة الســح  على المكشــوف القائمة بالجنيه المصــرى والدوالر األمريكى   % 2و %55,20يبلغ متوسـط ســعر الفائدة على أرصـــ
 على التوالى.

 أطراف ذات عالقةقـروض من  -  

البرازيل( بســــــعر  ائدة الليبور  –حصــــــلت المجموعة على قروض بالدوالر األمريكى من شــــــركة ماركو بولو )شــــــركة ذات عالقة 
جنيه مصـرى ويسـدد على أقسـاط سنوية بحيث ألف   922 22مبلغ  3051 مارس 25، وقد بلغ رصـيد تلك القروض  ى 2%+

 .3052يتم سداد أخر قسط  ي سبتمبر 

وا قت الجمعية العامة العادية للشـــركة باإلجماع بعد امتناع الدكتور / رؤف كمال حنا غبور )المســـايم  3052يونيو  3بتاريخ  -
توقيع عقدي القرض الممنوحين من المســـايم الرئيســـي للشـــركة يذا وقد تم توقيع عقدي القرضـــين  علىعن التصـــويت  الرئيســـي(
 و يما يلي ملخص بأيم شروط العقدين 3052يونيو  2بتاريخ 
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 )تابع( و بنوك سحب علي المكشوف قروض وسلفيات - 38
 )تابع(قـروض من أطراف ذات عالقة -  
 

الفائدة  شروط السداد السدادفترة  الحد األقصى للقرض القرض
 السنوية

 مارس 13في  الرصيد 
1035  

 بالجنيه المصري

 القرض )أ(
مليون  322 ي حدود 

 جنية مصري
يوم تجدد تلقائيا لمدة  20

مماثلة ما لم يقم أحد االطراف 
بإبالغ الطرف اآلخر برغبته 
 ي انهاء القرض كتابيا قبل 
انتهاء الثالثون يوما )مدة 

 بثالثة أيامالتسهيل( 

يسدد القرض مع 
الفائدة  ي نهاية 

 مدة التسهيل

50,1% 222 231 391 

 القرض )ب(
مليون  20 ي حدود 

 %2,31 دوالر امريكي  
دوالر امريكي  25 299 252

 332 500 292)ما يعادل 
 جنيه مصري(

  من ين صل القرضأ علىالفوائد المحملة  3052 ديسمبر 52يتضمن رصيد قروض قصيرة االجل من المسايم الرئيسي  ي
 تاريخ بداية السح .

  (دين) قح الرصيد أصب  ي انهاء القرضين وعلية  برغبتهالشركة  بإخطارقام المسايم الرئيسي  3052 يونيو 31وبتاريخ 
 نقدي مستحق االداء قبل الشركة.

  والمبرم  3052يونيو  2بتحويل جزء من القرضين المؤرخين  5230ديسمبر  25قام المسايم الرئيسي بأخطار إدارة الشركة بتاريخ
 3052ديسمبر  25مليون دوالر أمريكي و البالغ رصيدة الدائن  ي  20مليون جنيه مصري و مبلغ  322عقديم مع الشركة بمبلغ 

 :الشركة للمسايمين التاليين دوالر أمريكي و ذلك طبقا لحواالت حق لجزء من الدين الحال المستحق األداء قبل 20 125 291بمبلغ 
 الدين الحال المستحق األداء المسايم

أصل الدين بالدوالر  
 االمريكي

معادل بالجنيه 
 المصري

أصل الدين بالجنيه 
 المصري

األجمالي بالجنيه  الفوائد المستحقة
 المصري

20 125 291 د/ رؤؤف غبور  220 500 333  000 000 322 915 231 30 113 016 535 
يخصـــــــم: المحول للمســــــــايمين 

 اآلخرين
 

 (000 531 314) - - (000 153 532) (129 220 52) أ/ نادر رؤؤف غبور
 (000 051 84) - (122 151 21) (222 922 52) (321 022 3) أ/ دينا رؤؤف غبور

 (000 051 91) - - (000 213 93) (202 132 55) أ/ كمال رؤؤف غبور
الرصــــــــــــــيد النقدي المســــــــــــــتحق 
األداء للمســـــــــــــــــــايم د/ رؤؤف 

 غبور بعد حواالت الحق

- 2 381 094 466 10 615 953 131 030 113 

األجمــــــالي رصــــــــــــــيــــــد قروض 
المســــــايمين بعد حواالت الحق 

 3052ديسمبر  25 ي 

 535 016 113 

النقدي الحال المســـتحق األداء  على حواالت الحق المذكوره أعاله من الدين 3051 براير  51وقد وا ق مجلس األداره بجلســـته المنعقدة  ي 
 للمسايم الرئيسي.

  .إن القيمة العادلة للقروض تقار  قيمتها الد ترية 
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 )تابع( و بنوك سحب علي المكشوف قروض وسلفيات - 38
 )تابع(قـروض من أطراف ذات عالقة -  

  1305 مارس 25المستحق األداء قبل الشركة للمسايمين  ي  يالدين الحالو يما يلي: 
 

 الدين الحال المستحق األداء المسايم
أصل الدين  

 بالدوالر االمريكي
معادل بالجنيه 

 المصري
أصل الدين بالجنيه 

 المصري
األجمالي بالجنيه  الفوائد المستحقة

 المصري
20 125 291 د/ رؤؤف غبور  322 051 220 000 000 322 31 232 322 519 041 801 

  يخصم: المحول للمسايمين اآلخرين
 (141 135 311) - - (323 251 523) (129 220 52) أ/ نادر رؤؤف غبور
 (930 693 85) - (122 151 21) (322 222 51) (321 022 3) أ/ دينا رؤؤف غبور

 (339 819 90) - - (559 129 92) (202 132 55) أ/ كمال رؤؤف غبور
الرصــيد النقدي المســتحق األداء للمســايم 

 حواالت الحقد/ رؤؤف غبور بعد 
- 4 381 094 466 18 014 161 111 909 011 

األجمالي رصـــــيد قروض المســـــايمين  ي 
 3051مارس  25

 519 041 801 

 
رصدة النقدية المستحقة للمسايمين  ي تغطية اكتتابهم  ي زيادة جنيه مصـري من األ 511 205 210يذا وقد تم اسـتخدام مبلغ 

 .3051تمت خالل شهر ابريل رأس المال بالقيمة االسمية والتي 
 استحقاقها:تحليل رصيد القروض وبنوك سح  على المكشوف طبقًا لتواريخ  يليو يما  

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

 929 522 2  229 209 2  أقل من سنة
 912 290  599 222  سنوات 1أكثرمن سنة وأقل من 

  4 805 966  4 915 683 
 

 تجاريون وأرصدة دائنة أخرىدائنون  - 10
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

 295 219  210 301 5  دائنون تجاريون
 229 12  220 525  أرصدة دائنة أخرى
 053 522  221 512  مقدمات من العمالء
 135 22  122 22  مصلحة الضرائ 

 312 530  251 502  مصرو ات مستحقة
 219 522  291 552  أوراق د ع

 311 2  512 1  دائنو توزيعات
 125 50  211 53  إيرادات مؤجلة

  3 931 309  3 189 141 
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 رأس المال المدفوع - 13
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  

 مليون سهم بقيمة اسمية  200رأس المال المرخص به )
 واحد جنيه مصرى للسهم الواحد(

 
200 000  200 000 

 مليون سهم بقيمة واحد  521المال المصدر والمد وع )رأس 
 جنيه مصرى للسهم الواحد(

 
521 221  521 221 

(502)  ألف سهم( 502اعدام أسهم خزينة )   (502)  
  315 119  315 119 
 

 اعدام أسهم خزينة
والتى تبلغ تكلفة شراءيا  3055مارس  31سهم تمثل األسهم التى تم شراؤيا  ى 500 502 بإعدام عدد  3053عام قامت الشركة خالل 

 ألف جنيه مصرى. 502ألف جنيه مصرى متضمنة قيمة اسمية لألسهم قدريا  012 2
 االكتتا  العام والخاص

يق اكتتابات عامة وخاصة ( عن طر جنيه مصرى 5جنيه مصرى )القيمة االسمية للسهم ألف  522 22المصدر بمبلغ تم زيادة رأس المال 
جنيه مصرى عالوة  ألف 215 521 5جنيه مصرى قيمة اسمية ومبلغ  ألف 522 22منها  ألف جنيه مصرى 911 309 5بلغت قيمتها 

يوليو  1م زيادة رأس مال الشركة بتاريخ ـوقد تم تخصيص أسه جنيه مصرى ألف 000 531ليصب  رأس المال المصدر والمسدد  إصدار
 الخاص:، و يما يلى تفاصيل كل من االكتتا  العام والطرح 3002

 اكتتا  عام-أ 
 إجمالىمليون سهم ب 2,1 األسهم، وبلغ عدد 3002 سبتمبر 33وأغلق  ى نهاية يوم عمل  3002 يوليو 3تم  ت  با  االكتتا  بتاريخ 

 مبلغ إجمالىسهم ب 122 202 31جنيه مصرى وتم تلقى االكتتا   ى عدد  000 100 322مبلغ 
(،  غيرالوسبعمائة واحد وعشرون جنيهًا مصريًا  ألفجنيه مصرى ) قط مليار وتسعة وتسعون مليون وثالثون  235 020 011 5

 من  كل مكتت أساس خصيص األول على المعروضة لالكتتا ، وقد تم الت األسهممرة من عدد  2,12وبلغت نسبة التغطية ما يقر  من 
سهم( إلى  510المكتت   يها من قبل المكتت  )بعد خصم  األسهمسهم والتخصيص الثانى على أساس نسبة باقى عـدد  510عـدد 

التى تـم تخصيصها من خالل التخصيص األول وذلك مـع مراعاة جبر الكسور  األسهم إجمالىالمكتت   يها بعـد خصم  األسهم إجمالى
 . %30,22لصال  صغارى المسايمين، وبلغت نسبة التخصيص الثانى 

 طرح خاص  - 
سهم )ستة عشر مليون وسبعمائة واثنى عشر آلف وثالثمائة وست وخمسون سهم( بإجمالى  212 253 52تم االكتتا   ى عدد 

جنيه مصرى ) قط ستمائة وثمانية عشر مليون وثالثمائة وسبع وخمسون ألف ومائة واثنان وسبعون جنيهًا  523 212 259قيمة 
 جنيه مصرى للسهم )سبعة وثالثون جنيهًا مصريًا للسهم(. 22مصريًا ال غير( وبسعر اكتتا  بلغ 

 طرح خاص )مسايمى شركة القايرة لصناعات النقل الشخصى سسيتىس( -ج
 قيمة إجمالىسهم( بأ ثلثمائة وستة الفسهم )خمسة ماليين وستمائة وخمسة وسبعون  202 221 1تم االكتتا   ى عدد 

 وأربعمائة وثمانية وستون جنيهًا مصريًا ال ألفجنيه مصرى )مائتان وتسعة مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون  229 112 301
 ثالثون جنيهًا مصريًا للسهم(.جنيه مصرى للسهم )سبعة و  22غير( وبسعر اكتتا  

 (Almora Resourcesطرح خاص )شركة  -د 
 سهم )ثالثة ماليين ومائتان وخمسة وسبعون ألف وأربعون سهم( بإجمالى قيمة 020 321 2تم االكتتا   ى عدد 

للسهم )واحد جنيه مصرى  25,21جنيه مصرى )مائة وثالثة ماليين جنيه مصرى ال غير( وبسعر اكتتا   000 000 502
 وثالثون جنيه مصرى وخمسة وأربعون قرش للسهم(.
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 )تابع( رأس المال المدفوع - 13
 )تابع( (Almora Resourcesطرح خاص )شركة  -د 

الموا قة باالجماع  3052مارس  32قرر مجلس اإلدارة و قًا لتفويض الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ  3052أغسطس 25بتاريخ 
جنية مصري مقسمة  2 222 221علي زيادة رأس مال الشركة المصدر بالقيمة األسمية  ي حدود رأس المال المرخص بة و ذلك بمبلغ 

مصري للسهم تخصص بالكامل لنظامي اإلثابة و التحفيز المطبقين  ي الشركة ليصب  رأس  هجني 5سهم بقيمة اسمية   2 222 221إلي 
بقيمة اسمية واحد جنية  سهم 521 222 121جنية مصري مقسمة علي عدد  521 222 121المال المصدر بعد الزيادة مبلغ و قدرة 

 بتاريخ من رصيد االحتياطى الخاص و قد تم التأشير بذلك  ي السجل التجاريسددت يذه الزيادة بالكامل تمويال  قدمصري ، و 
 .3052ديسمبر  25 

مليون جنيه مصري  200قررت الجمعية العامة غير العادية الموا قة علي زيادة راس مال الشركة المرخص به من  3051 براير  2بتاريخ 
جنيه  5 011 222 121جنيه مصري ليصب   521 222 121المصدر من مليار جنيه مصري و كذلك زيادة رأس مال الشركة  1إلي 

قرش كل  5سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري ) باإلضا ة إلي مصاريف إصدار قدريا  5 011 222 121مصري مقسم علي عدد 
مسايمين كل منهم بنسبة مليون جنيه مصري ، علي أن تخصص يذه الزيادة بالكامل لصال  قدامي ال 120سهم ( و ذلك بزيادة قدريا 

نصيبه  ي رأس مال الشركة المصدر مع الموا قة علي تداول حق اإلكتتا  منفصاًل عن السهم األصلي علي أن يتم سداد قيمة الزيادة  ي 
 مسايمته . ةرأس مال الشركة المصدر إما نقدًا و / أو عن طريق إستخدام الديون النقدية المستحقة األداء للمكتت  قبل الشركة بحس  نسب

 مستحوذ عليها –أسهم الشركة  - 11
 ألف 321 2سهم تبلغ قيمتها االسمية  020 321 2إحدى شركات المجموعة بعدد  تمتلكهاأسهم  ى  ى حيازة المجموعة  األسهمتتمثل 

الشركات التابعة والمملوكة  إحدى Almora Resources ى رأس مال شركة جى بى أوتو التى تم اقتناءيا عن طريق شركة  جنيه مصرى
رق بالفاولة لالحتياطى الخاص حالمألف جنيه مصرى، وقد تم تخفيض عالوة اإلصدار  000 502وقد بلغت تكلفة االقتناء  .%500بنسبة 

 ألف جنيه مصرى. 231 11بين تكلفة االقتناء والقيمة االسمية البالغ قدره 
 االحتياطى القانونى - 11

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

160 165   يناير 5الرصيد  ى    531 321  
 325 3  922 1  المحول لالحتياطى القانوني

 (15)  -  التغير  ي حقوق األقلية مع عدم التغير  ي السيطرة
160 165  318 100  / العام الفترةالرصيد فى نهاية   

 أرباح العام لحســـا  االحتياطي صــا يمن  %1تجني  نســـبة والنظام األســاســـي للشــركة يتم  5195لســـنة  511طبقا لقانون الشــركات رقم 
القانوني. ويجوز بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وقف تجني  جزء من األرباح لحســــــــــا  االحتياطي القانوني إذا ما بلغ االحتياطي القانوني 

 المصدر. االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع على المسايمين. من رأس المال 10%
بالشركة أما باقى الرصيد  يتمثل  ى االحتياطى القانونى لباقى شركات  جنيه مصرى خاص 223 22القانونى مبلغ يتضمن االحتياطى 

 المجموعة.
 عالوة اإلصدار

بناًء على  5195لسنة  511طلبات القانون رقم ًا لمتـاص طبقـواالحتياطى الخل من االحتياطى القانونى ـإلى ك صدارالوة اإلـتم ترحيل ع
 .3009 مارس 31اعتماد الجمعية العامة العادية  ى 

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

 215 521 5  215 521 5  اإلصدارعالوة 
     ناقصًا:

 (929 21)  (929 21)  مصرو ات االصدار
 (231 11)  (231 11)  الخاص بأسهم الشركة  ى حيازة المجموعةعالوة االصدار 

 099 040 3  099 040 3  رصيد عالوة االصدار
 (200 22)  (200 22)  المحول إلى االحتياطى القانونى

  805 699  805 699 
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 القانوني )تابع(االحتياطى  - 11
 األسهم إصدارعالوة 

 كالتالى: القيمة االسمية لألسهم المصدرة ى الفرق بين المبلغ المد وع و  األسهم إصدارتتمثل عالوة 
  

 المبلغ المدفوع
 األسهمعدد 

 سهم( ألف)
 

 القيمة االسمية
رأس المال 

 المصدر
 إصدارعالوة 

 األسهم
      

 000 320 100 2 جنيه 5 100 2 100 322 اكتتا  عام
 221 205 253 52 جنيه 5 253 52 212 259 طرح خاص

طرح خاص )مسايمى شركة القايرة 
 235 302 222 1 جنيه 5 222 1 112 301 لصناعات النقل الشخصى( سسيتىس

 طرح خاص 
 231 11 321 2 جنيه 502 000 2 321 5 (Almora Resources)شركة 

 3 109 954 11 361  11 361 3 305 683 
 األخرى االحتياطيات - 14

 
احتياطى 

فروق ترجمة 
 أجنبيةعمالت 

القيمة العادلة 
ألسهم حوافز 

 االثابهنظام 
 والتحفيز

مدفوعات تحت 
حساب زيادة 

فائض تقييم  رأس المال
 االجمالى احتياطى خاص أصول ثابتة

       
 094 066 3 212 129 219 3 (152 2) 239 12 151 22   1035يناير 3الرصيد فى 

 683 51 - - - - 215 13  روق ترجمة عمالت أجنبية
القيمة العادلة ألسهم حوا ز 

 840 6 - - - 120 2 - والتحفيزنظام اإلثابة 
 435 316 3 651 869 489 1 (534 4) 569 60 130 88 1035 مارس 13الرصيد فى 
 

ناقصًا ما تم تحويلة إلى االحتياطى القانونى  3002عالوة إصدار االسهم  ى عام  صا ييتمثل االحتياطى الخاص  ى قيمة المحول من 
 (.32إيضاح )

 اوقدري ةـم خزينـأسهرى يمثل الفرق بين تكلفة شراء ـألف جنيه مص 110 3تم تخفيض االحتياطى الخاص بمبلغ ، 3055 ى خالل عام 
 .3053 عامخالل ألف جنيه مصرى والتى تم اعدامها  502دريا ـم وقـذه األسهـة االسمية لهـجنيه مصرى والقيم ألف 012 2

 ألف جنيه مصري تمثل الفرق بين تكلفة شراء أسهم خزينة وقدريا 552 3تم تخفيض االحتياطي الخاص بمبلغ ، 3053 ى خالل عام 
 ألف جنيه مصري. 315 2ألف جنيه مصري وسعر إعادة بيعها بمبلغ  221 2

 حقوق األقلية - 15
 

 األرباح المرحلة احتياطي قانوني احتياطيات المالرأس 
 اإلجمالى

 1034ديسمبر  13 1035 مارس 13
       

 105 639 091 610 922 533 022 32 015 12 930 229 يناير 5الرصيد  ى 
 003 63 (811 4) (123 2) - - - / العام الفترةرب   صا ي

 (001 3) 665 18 - - 221 31 -  روق ترجمة عمالت أجنبية
 561 3 303 6 - - - 525 2 زيادة رأس المال

 - - (231 2) 231 2 - - محول لإلحتياطى القانوني

حقوق االقلية مع عدم  التغير  ي
 التغير  ي السيطرة

- - - - - 800 8  

 (014 51) - - - - - توزيعات أرباح
 091 610 696 669 490 330 481 10 036 91 883 444 عام/ ال الفترةالرصيد فى نهاية 
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 طويلة األجلودائنون أوراق دفع  - 16

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
 أوراق دفع  القيمة الحالية  أوراق دفع  القيمة الحالية  

         
 219 522  219 522  221 552  221 552  إجمالي أوراق الد ع ودائنون

 (219 522)  (219 522)  (291 552)  (291 552)  (30أوراق د ع أقل من سنة )إيضاح 
 -  -  556  556  االجمالى

 
 مبالغ تحت حساب تسوية عقود تأجير تمويلى - 10

ـــــــــــــيتمثل يذا الحسـا   ى الفروق ـــــــــــــات بالزيـ  ادة أو النقص بين اإليراد المكتسـ  والمثبت و قًا لسـياسة تحقق اإليراد باإليضاح رقم ـ
اإليجارية المســـــتحقة ، يذا ويتم تســـــوية رصـــــيد يذا الحســـــا  مع صـــــا ى القيمة الد ترية لألصـــــل )المال( ( والقيمة 2 - ت/ 3)

 المؤجر عند إنتهاء عقد التأجير.
 مخصصات  - 19

 مخصصات إنتفى الغرض منها
 1034 مارس 13  1035 مارس 13  
     

 93  102 53  مخصص ضمان
 129  291  مدينون وأرصدة مدينة أخري العمالء وأوراق القبض و اإلنخفاض  ي قيمة 
 252  -    مخصصات أخري

 066 3  181 31  اجمالى مخصصات انتفى الغرض منها

 تدعيم المخصصات
 1034 مارس 13  1035 مارس 13  
     

 (319 1)  )930 2(  مخصص ضمان
 (223)  )939 5(  وأرصدة مدينة اخري عمالء وأوراق قبض  ي قيمة اإلنخفاض

 (109 5)  )322 55(  مخصصات أخرى
 (419 33)  )813 30(  اجمالى تدعيم المخصصات

 (101 30)  )618 4(  المخصصات فى قائمة الدخل صافي
 

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

 
الرصيد في  

3/3/1035 

تدعيم 
االنخفاض 
 خالل الفترة

رد 
االنخفاض 
 خالل الفترة

المستخدم 
 خالل الفترة

فروق 
 عملة

الرصيد في 
13/1/1035 

 وأوراقاالنخفاض  ي قيمة العمالء 
 604 104 011 2 (222) (12) 939 5 522 321 القبض

االنخفاض  ي قيمة المدينون واألرصدة 
 034 508 6 - - (223) - 022 150 2 المدينة األخرى

 6 008 130 3 919 (195) (414) 4 088 6 094 139 
 116 48 250 - (591) 995 3 130 21 االنخفاض  ي قيمة المخزون* 
 6 915 310 4 008 (500) (414) 4 008 6 911 544 

 

 في قيمة األنخفاض في قيمة المخزون بقائمة الدخل ضمن تكلفة المبيعات.يتم تحميل قيمة تدعيم ورد األنخفاض  *
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 بالصافى-تكاليف التمويل  - 18
 1034 مارس 13  1035 مارس 13  
     

 901 2  001 2   وائد دائنـة
 252  223   وائد البيع بالتقسيط

 316 4  460 1  إجمالي اإليرادات التمويلية
     

 (111 81)  (771 91)  ومصرو ات بنكية مدينـة وائد 

 (111 9)  -   وائد سندات مدينة

 (922 52)  (115 12)  خسائر  روق إعادة تقييم عمالت أجنبية صا ي
 (549 333)  (015 350)  إجمالي التكاليف التمويلية

 (411 300)  (159 340)  صافي تكاليف التمويل
      
 ضرائب الدخل - 10
 1034 مارس 13  1035 مارس 13  
     

 (231 55)  (105 51)  (59)إيضاح  للفترةالجارية ضرائ  دخل 
 (233 1)  (209 1)  (9)إيضاح  ضرائ  مؤجلة

 (353 30)  (108 13)  الفترةضرائب الدخل عن 
 

 الفترة من اعتبارا ســــنوات ثالث لمدة مؤقتة ســــنوية إضــــا ية ضــــريبة بفرض 3052 لســــنة 33 رقم القانون صــــدر 3052 يونيو 3 بتاريخ
 األشـــــخاص حأربا أو الطبيعيين األشـــــخاص دخل علي ريبةضـــــال وعاء من جنيه مليون يجاوز ما على (%1) بنســــبة الحالية الضــــريبية
 من اعتباراً  القانون بهذا وُيعمل األحكام، لتلك و قا وتحصـــــــــــــيلها ربطها ويتم الدخل، على ريبةضــــــــــــال قانون ألحكام طبقاً  االعتبارية

 3052.يونيو 1 
 قانون مواد بعض بتعديل أحكاما القانون يذا منضـــت وقد 3052 لســـنة 12 رقم بقانون الجمهوري القرار صـــدر 3052 يونيو 20 وبتاريخ

 :يلي ما أيمها من 3001 لسنة 15 بالقانون الصادر الدخل على ريبةضال
 .األرباح توزيعات على ضريبة  رض -5

 .المالية واألوراق الحصص بيع عن الناتجة الرأسمالية حاألربا على ضريبة  رض -3

بتعديل أحكام الالئحه التنفيذيه لقانون الضريبه علي الدخل الصادره  3051لسنه  523, صدر القرار الوزاري رقم 3051 ابريل 2بتاريخ **
 3001لسنة  115بقرار وزير الماليه رقم 

 

 الربح فينصيب السهم  - 13
 ألساسىا  - 5

بدون خصـــم  ةالفتر رب   صـــا يالرب  الخاص بالمســـايمين على أســـاس  صـــا يحيث أنه ال يوجد حســـا  توزيع مقترح،  قد تم تحديد 
 حصة العاملين ومكا آت أعضاء مجلس االدارة  ى توزيعات األرباح.

هم )كما يو موضــ  بالفقرة الســابقة( على المتوســط المرج  لألســالفترة رب   صــا ييحتســ  نصــي  الســهم األســاســى  ى الرب  بقســمة 
 .ةالفتر العادية المصدرة خالل 

 1034مارس  13  1035مارس  13   
      

 005 29  090 13   الخاص بالمسايمين الفترة الرب  صا ي
      

 912 539  229 521   المتوسط المرج  لعدد االسهم المصدرة
 0,101  0,195   نصيب السهم االساسى فى الربح / جنيه مصري
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 )تابع( نصيب السهم في الربح - 13
 
 لمخفضا  - 3

يحتســـ  النصـــي  المخفض للســـهم  ى األرباح بتعديل المتوســـط المرج  لعدد األســـهم العادية باآلثار الناتجة عن كل األســـهم العادية 
  المحتملة المسببة لهذا االنخفاض.

 1034مارس  13  1035مارس  13   
 005 29  090 13   الخاص بالمسايمين الفترة الرب  صا ي

 912 539  229 521   لعدد االسهم المصدرةالمتوسط المرج  
      ديله:تم تع

 319 3  -   والتحفيزنظام اإلثابة 
 515 525  229 521   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 0,166  0,195   فى الربح / جنيه مصري المخفضنصيب السهم 
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 قائمة الدخل حسب طبيعة المصروف  - 11
 1034 مارس 13  1035 مارس 13  

 696 666 2  252 300 2  مبيعات
 (356 232 2)  (921 202 3)  تكاليف صناعية مباشرة

  (222 31)  مرتبات وأجور ومزايا عاملين
(20 320)  

 (25 699) 
   تكاليف أخرى (666 22) 

401 454  مجمل الربح   525 163 

 269 3  229 2  فوائد دائنة
  (922 21)   (921 29)  عاملينمرتبات موظفين ومزايا 

 666 9  202 2  إيرادات أخرى
 666 6  312 52  رد مخصصات انتفى الغرض منها

 366  103  فوائد البيع بالتقسيط
 (636 22)   (230 12)  فوائد مدينة

 (626 9)   -  فوائد سندات مدينة
 -   (120 2)  تكاليف اسهم نظامي األثابة والتحفيز

 (256 69)   (250 33)  وتسويق بيعيهمصروفات 
 (592 66)   (503 35)  إيجارات

 (265 66)  (901 12)  خسائر فروق أعادة تقييم عمالت أجنبية صافي
 (966 9)   (521 55)  اهالكات واستهالكات

 (626 6)   (929 2)  انتقاالت
 (239 66)   (133 52)  تدعيم مخصصات

 (622 6)   (212 2)  استشارات
 (993 3)   (129 1)  مصروف سيارات

 (262 3)   (329 2)  آليحاسب 
 (622 6)   (002 3)  اكراميات

 (222 3)   (122 2)  رسوم حكومية
 (629 2)   (922 3)  مصروفات أمن

 (223 2)   (991 5)  تأمين
 (629 6)   (212 5)  اتصاالت

 (266 2)   (232 3)  مصروفات أخرى
 (936 2)   (123 2)  إداريةتجهيزات 

 (266 6)   (022 3)  مياه وكهرباء
 (652)   (229 3)  مصروفات بنكية
 (256)   (212 5)  إصالح وصيانة

 (266)   (299)  شحن
 هدايا

 
 (322)   (592)  

 (2)   (191 5)  تبرعات
 عالقات عامة

 هدايا
 (223)  

(322)  
 (266) 

 654 99  (150 69)  قبل الضرائب الفترةربح  صافي (626(
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 التقارير القطاعية - 11
 إجمالى  العمليات األخرى  دراجات بخارية / توك توك  سيارات نقل وأتوبيسات  سيارات الركوب  

 نتائج العمليات
 مارس 13  

1035 
 مارس 13

1034 
 مارس 13 

1035 
 مارس 13

1034 
 مارس 13 

1035 
 مارس 13

1034 
 مارس 13 

1035 
 مارس 13

1034 
 مارس 13 

1035 
 مارس 13

1034                 
0 911 909  اإليرادات  0 980 717  118 111  080 100  111 188  101 111  191 117  188 117  3 022 335 0 666 693 

099 119  نتيجة القطاع   118 771  091 18  11 911  177 81  17 191  878 19  11 198  220 253  363 506 

 (050 62)  022 62              مصرو ات تسويقية

 (226 93)  602 322              مصرو ات إدارية

 (360 32) 922 6              مكا ئة مجلس االدارة

 - 609s 2              بالصا ى-مخصصات 

 263 9 (626 6)              إيرادات أخرى

 266 396  920 369              أرباح التشغيل

 (200 326)  052 326              بالصا ى –تكاليف التمويل 

 652 22 352 32              الربح قبل الضرائب صافي

 (353 36)  (029 03)              ضرائ  الدخل

 523 63  (259 0)              الفترةربح  صافي

                يتم توزيعه على النحو التالى:
 223 22  230 56              حقوق المسايمين بالشركة

 520 03 (930 2)              حقوق األقلية

              50 222  63 523 
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 إجمالى  األخرىالعمليات   دراجات بخارية / توك توك  سيارات نقل وأتوبيسات  سيارات الركوب   

 مارس 13   معلومات أخري
1035 

 مارس 13
1034 

 مارس 13 
1035 

 مارس 13
1034 

 مارس 13 
1035 

 مارس 13
1034 

 مارس 13 
1035 

 مارس 13
1034 

 مارس 13 
1035 

 مارس 13
1034 

                 
 363 992 6  622 232 32  191 079 0  171 711 1  110 111  119 119  811 170 0  011 98  117 119 1 179 111 1  أصول القطاع

 363 992 6  622 232 32  695 369 3  566 620 5  633 233  509 009  222 363 3  302 92  226 229 5  269 222 2  إجمالى األصول الموزعة

 556 063 5  566 533 6  018 817  180 111 1  171 018  811 081  811 111  891 111  971 708 1  718 119 1  القطاعالتزامات 

 932 055  303 329  711 108 111 119  111  111  111 1  170 01  101 11  011 17  نفقات رأسمالية

 962 20  230 52  170 10  181 11  111  111  179 7  101 1  717 01  817 01  إيالك
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 األصول وااللتزامات المحتملة - 14
 األصول المحتملة  أ (

مليون جنيه مصــــــرى تمثل قيمة أوراق قبض خاصــــــة بعمالء  22أقامت المجموعة دعوى قضـــــائية ضــــــد بنك تنمية الصـــــادرات بمبلغ 
المجموعـة مودعة لدى البنك لتحصـــــــــــــيلها، وقد تقاعس البنك  ى تحصـــــــــــــيل يذه األوراق أو اتخاذ اإلجراءات القانونية ضـــــــــــــد عمالء 

الالزمة وبناءًا على رأي المجموعة مما أدى إلى تقادم يذه األوراق وضـــياع حق المجموعة  ى تحصـــيلها أو اتخاذ اإلجراءات القانونية 
 المستشار القانونى للمجموعة ترى إدارة المجموعة إن الحكم  ى يذه القضية سيكون  ى صالحها. 

 
 اللتزامات المحتملة (  ا

 ى صورة خطابات ضمان وقد بلغ رصيد خطابات الضمان الممنوحة بالجنيه المصرى والعمالت  المجموعةتوجد التزامات محتملة على 
 : يليكما والموض  بالجنيه المصرى خالل النشاط االعتيادى لها  المجموعةية من األجنب

 
 1034 ديسمبر 13  1035 مارس 13  
     

315 030  090 553  دوالر أمريكى  
551 131  229 532  جنيه مصري  

 320  321  ين ياباني
11 211  502  يورو  

 
 االرتباطات الرأسمالية - 15

 مصـــــــريجنيه  025 592 بمبلغالمجمعة  الدورية عن مصـــــــرو ات رأســـــــمالية  ى تاريخ القوائم المالية المجموعةبلغت تعاقدات 
 أنتاجســـوف يتم ســـداده عند اســـتكمال خطوط  الذيوتتمثل  ى المبلغ  (3052ديســـمبر  25جنيه مصـــرى  ي  352 502 مبلغ)

  .نحاء الجمهوريةأو روع أخرى ب اإلنشاءجديدة تحت 
 

 الحقه:أحداث  - 16
بعد أخذ كا ة الموا قات الالزمة من الجهات الرقابية  3051أبريل  5تم  ت  با  االكتتا   ي زيادة رأس المال المصدر بتاريخ 

 3051مايو  2وقد قرر مجلس األداره بجلسته المنعقدة  ي  3051أبريل  20المعنية، يذا وقد تم اقفال با  االكتتا  بتاريخ 
 . % 11،92جنيه مصري وتم تغطية االكتتا  بنسبة  119 223 599د بلغت الزيادة المكتت   يها مبلغ اغالق با  االكتتا  وق
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 الشركات التابعة - 10
 القوائم المالية المجمعة لشركة جى بى اوتو سشركة مسايمة مصريةس تتضمن القوائم المالية للشركات التابعة التالية:

 نسبة الملكية   
 %500   سش.م.مس انفستمنتشركة آر جى 

 %11,221   سش.م.مس الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيالت التجارية )ايتامكو(
 %11,139   سش.م.مس الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل )غبور مصر(

 %500   سش.م.مس شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة )اإلسكندرية(
 %15   لتصنيع الحا الت سش.م.مس بولوشركة جى بى 

 %500   سش.م.مس Almora Resourcesشركة 
 %11   سش.م.مس شركة يرم للنقل

 %500   سش.م.مس شركة جى بى للتأجير التمويلى
 %500   شركة يرم للنقل السياحى سش.م.مس

 %22,30   شركة جى بى عال 
 %21   شركة ماستر أوتوموتيف سش.م.مس

 %90   استشارات الميكرو تمويل )مشروعى( سش.م.مسشركة خدمات 
 %10   اى(كجى شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات )

 %11,19   سش.م.مس شركة جى بى لوجيستكس
 %11   سسش.م.م شركة جى بى كابيتال

 %10   شركة درايف لتجارة السيارات سش.م.مس
 %10   شركة درايف للتخصيم سش.م.مس

 %29   غبور القلمشركة 
 %500   شركة جى بى جلوبال

 %12   شركة جى بى آر
 %29,90   للخدمات شركة جى بى آر

 %11   سش.م.مس شركة إيجيبت أوتو مول
 %20   شركة جي بي البستان
 %10   سش.م.مس شركة مصر لإلطارات

 %500   سش.م.مس شركة بان أ ريكان
 %500   سش.م.مس شركة تايرز اند مور

 %500   سش.م.مس قناة السويس للخدمات اللوجيستية
 %500   سش.م.مس جي بي لصناعة السيارات

 %500   سش.م.مس ريدي بارتس لقطع غيار السيارات
 %500   سش.م.مس جي بي لصناعة وسائل النقل الخفيف
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