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 مقدمـة -  3
 تحت اسـ جػى بػى كابيتػاؿ لمتجػارة والتػأجير التمػويمى 5555يوليو  51تأسست شركة جى بى أوتػو "شركة مساىمة مصرية" فى 

 القاىرة.  2233، وتـ تسجيميا بالسجؿ التجارى تحت رقـ 5545لسنة  515القانوف  ألحكاـطبقا 
الشػركة ليصػبج جػى  اسػـتمت الموافقػة عمػى تيييػر  3003أبريؿ  32بناًء عمى قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 

 .3003مايو  32الشركة بتاريخ  أسـبى أوتو، وقد تـ التأشير فى السجؿ التجارى لتعديؿ 
 مصر العربية.  الصحراوى، جميورية أسكندريةطريؽ مصر  34رواش ؾ  أبويقع مقر الشركة الرئيسى فى المنطقة الصناعية 

تجارة وتوزيع وتسويؽ جميع وسائؿ النقؿ بمػا فػى فى  (وشركاتيا التابعة )يطمؽ عمييـ مجتمعيف فيما بعد "المجموعة" تقـو الشركة
 واآلالتالزراعيػة واألونػاش  والجػراراتوالمينػى بػاص والميكروبػاص  واألتوبيساتذلؾ النقؿ الثقيؿ والنصؼ نقؿ وسيارات الركوب 

دة الجديػدة والمسػػتعممة وأنواعيػػا المصػنعة محميػًا والمسػػتور  أشػكالياوتحريػؾ التربػة والموتػػورات بمختمػؼ  إنيػػاءالميكانيكيػة ومعػدات 
 أنواعيػػاوسػػائؿ النقػػؿ والمعػػدات بجميػػع  إطػػاراتواالتجػػار فػػى قطػػع غيارىػػا ولوازميػػا المصػػنعة محميػػًا والمسػػتوردة واالتجػػار فػػى 

 . التأجير التمويمىو  باألجؿالمصنعة محميا والمستوردة والتصدير وبيع المنتجات والبضائع المستوردة والمحمية بالنقد أو 
 % فػػػػػػػ 71,14 معػػػػػػػيفـ مجتوقػػػػػػػد بميػػػػػػػت مسػػػػػػػاىمتي وعائمتػػػػػػػو د/ رؤوؼ غبػػػػػػػور ىػػػػػػػـ الشػػػػػػػركةفػػػػػػػى  ميف الرئيسػػػػػػػييفالمسػػػػػػػاىإف 
 .3051 مارس 25 

 .3051 مايو 55 اإلدارة بتاريخالمجمعة لإلصدار مف قبؿ مجمس الدورية تـ اعتماد القوائـ المالية 
 
 السياسات المحاسبية - 1

 :المجمعة استخدمت ف  إعداد القوائـ المالية ىـ السياسات المحاسبية الت ممخص ألفيما يم  
 المجمعة أسس إعداد القوائم المالية -أ 

والتى تـ تطبيقيا بثبات عمى  طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانيف ذات العالقة المجمعة أعدت القوائـ المالية
عمى أساس التكمفة التاريخية والتى يتـ مجمعة الالمالية  المالية إال إذا ذكر خالؼ ذلؾ. أعدت القوائـ الفتراتمدار 

  التقييـ بالنسبة لألصوؿ وااللتزامات المالية لتظير بالقيمة العادلة مف خالؿ األرباح والخسائر. إعادةتعديميا ب
محاسبية ىامة، كما طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية يتطمب استخداـ تقديرات المجمعة إف إعداد القوائـ المالية 

( أىـ 2) إيضاحيبيف  .يتطمب مف اإلدارة استخداـ تقديراتيـ الحكمية عند تطبيؽ السياسات المحاسبية لممجموعة
 عند إعداد القوائـ المالية لممجموعة.ألحكاـ الشخصية المطبقة او التقديرات المحاسبية المستخدمة 

 محاسبة معيار ىناؾ يكوف ال عندما المالية لمتقارير الدولية المعايير إلى الرجوع المصرية المحاسبة معايير تتطمب
  .معينة ومعامالت أرصدة معالجة كيفية توضج قانونية متطمبات أو مصرى

 التجميع أساس -ب 
 الشركات التابعة  -  3  

الشركات التابعة ىى كؿ الشركات )بما فييا الشركات ألغراض خاصة( والتى تمتمؾ المجموعة القدرة عمى  
مف خالؿ تممكيا ألكثر مف نصؼ حقوؽ  والتى تكوف عادة السياسات المالية والتشييمية عمىالسيطرة 

مدى عند تحديد  العتباراأو تحويميا فى  ممارستياالتصويت، ويتـ أخذ حقوؽ التصويت المحتممة التى يمكف 
 سيطرة المجموعة.

يتـ تجميع الشركة التابعة بالكامؿ مف تاريخ انتقاؿ السيطرة إلى المجموعة وتستبعد مف التجميع مف تاريخ فقد  
 السيطرة.
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 السياسات المحاسبية )تابع( -  1
 أساس التجميع )تابع(  -ب 

يتـ استخداـ طريقة الشراء لممحاسبة عف اقتناء المجموعة لمشركات التابعة، ويتـ قياس تكمفة االقتناء عمى أساس  
وأدوات حقوؽ الممكية المصدرة وااللتزامات القائمة والمحتممة فى تاريخ االقتناء  المقتناةالقيمة العادلة لكؿ مف األصوؿ 

 اشرة بتكمفة االقتناء.إلى جميع التكاليؼ المرتبطة مب باإلضافة
يتـ تحديد القياس األولى ليا عمى  األعماؿوااللتزامات المحتممة المتوقعة فى تاريخ تجميع  المقتناةاألصوؿ المحددة  

 أساس القيمة العادلة ليا فى تاريخ االقتناء.

األصوؿ القابمة لمتحديد  صاف يتـ االعتراؼ بالزيادة فى تكمفة االقتناء عف القيمة العادلة لنصيب المجموعة فى  
ذا كانت تكمفة االقتناء تقؿ عف القيمة العادلة لنصيب المجموعة فى  أصوؿ الشركة التابعة  صاف المقتناة كشيرة، وا 

 المقتناة فإنو يتـ االعتراؼ بيذا الفرؽ فورًا فى قائمة الدخؿ.

الخسائر ويتـ استبعاد بيف شركات المجموعة، يتـ استبعاد التعامالت واألرصدة واألرباح اليير محققة عمى المعامالت 
وجود إضمحالؿ ف  قيمة  عمىمف تمؾ المعامالت مع األخذ ف  اإلعتبار أف تمؾ الخسائر تعد مؤشرًا  اليير محققة

 .األصوؿ محؿ تمؾ المعامالت
ت المحاسبية السياسات المحاسبية المطبقة فى الشركات التابعة يتـ تيييرىا عند الضرورة لضماف ثبات السياسا

 المطبقة عمى مستوى المجموعة.

 عمميات البيع واالقتناء وحقوق األقمية  - 1
والت  ال ينتج عنيا تييير ف  السيطرة لممجموعة األقمية  بعمميات البيع واالقتناء التى تتـ معتعترؼ المجموعة  -

حقوؽ األرباح أو الخسائر الناتجة عف بيع ويتـ االعتراؼ ب بيف أصحاب حقوؽ الممكية،عمى أنيا معامالت 
يتـ االعتراؼ بالفرؽ بيف  ،مف األقمية حقوؽ ممكيةفى حالة شراء و  .ضمف حقوؽ الممكيةفى  األقميةإلى  الممكية

 .ضمف حقوؽ الممكيةالقيمة المدفوعة والقيمة الدفترية لنصيب الحصة المشتراه فى أصوؿ الشركة التابعة 

فى الخسائر المرحمة لشركة تابعة عف حقوؽ ممكيتيـ فى تمؾ الشركة يتـ تحميؿ  األقميةإذا زاد نصيب حقوؽ  -
فيما عدا تمؾ الخسائر التى يوجد عمى األقمية إلزاـ عمى تحمميا وبشرط  األغمبيةتمؾ الزيادة ضمف حقوؽ ممكية 

ذا حققت الش إضافيةأف تكوف لدييـ القدرة عمى عمؿ استثمارات  مستقباًل  أرباحاركة التابعة لتيطية الخسائر. وا 
تيطية الخسائر التى سبؽ وتحممتيا  ويتـ مع الذيإلى المدى  األغمبيةحقوؽ  إضافتيا إلىف ىذه األرباح يتـ إف

 نيابة عف األقمية.  األغمبيةحقوؽ 

 الشركات الشقيقة  -  1
ويفترض سيطرة،  يمتد إلى أف يكوفال عمييا ولكف  مؤثر نفوذالشركات الشقيقة ىى كؿ الشركات التى لممجموعة  -

% مف حؽ 10% إلى 30نسبة فى ىذه الشركات ما بيف ف  حالة امتالؾ المجموعة  وجود نفوذ مؤثر
 التصويت.

األولى ليا يتـ استخداـ طريقة حقوؽ الممكية لممحاسبة عف االستثمارات فى شركات شقيقة ويتـ االعتراؼ  -
 التكمفة.ب

 المساىمة فى شركات شقيقة ضمف تكمفة االستثمار بعد خصـ مجمع اضمحالؿ القيمة.تدرج الشيرة الناتجة عف  -
يتـ االعتراؼ فى قائمة الدخؿ، و  االقتناءحصة المجموعة فى أرباح وخسائر الشركات الشقيقة بعد يتـ االعتراؼ ب -

ؿ تعديؿ القيمة الدفترية مقابوذلؾ  ،فى االحتياطيات االقتناءحصتيا فى حركة احتياطيات الشركات الشقيقة بعد ب
 حصة المجموعة فى التييرات فى حقوؽ الممكية بعد تاريخ االقتناء. إجمالىلالستثمار ب
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 السياسات المحاسبية )تابع( -  1

 الشركات الشقيقة )تابع(  -  1

ذلؾ آية بما فى  حصة المجموعة فى خسائر شركة شقيقة عف حصتيا فى الشركة الشقيقة تزيدعندما تساوى أو  -
لى المدى إ اإلضافيةيتوقؼ اعتراؼ المجموعة بنصيبيا فى الخسائر غير مضمونة،  أو قروض أرصدة مدينة

تتكبده المجموعة نتيجة وجود التزاـ قانونى أو استداللى أو فى حالة قياـ المجموعة بسداد مبالغ بالنيابة  الذي
 عف الشركة الشقيقة.

حصة المجموعة فى  بما يعادؿمحقؽ فى التعامالت بيف المجموعة والشركات الشقيقة الالربج غير  إستبعاديتـ  -
محققة أيضًا إال إذا كانت المعاممة تعطى مؤشرًا الضمحالؿ قيمة الالشركات الشقيقة. يتـ حذؼ الخسائر غير 

المطبقة فى ة . السياسات المحاسبيتسجيؿ خسائر إضمحالؿ إلىمحؿ المعاممة فيتـ دراسة مدي الحاجة األصؿ 
 المجموعة. فىعند الضرورة لمتأكد مف مالئمتيا لمسياسات المطبقة  يتـ تعديمياالشقيقة  الشركات

 
 ترجمة العمالت األجنبية - ج

 التعامل والعرضعممة  (3)
فى البيئة االقتصادية  األساسيةمف شركات المجموعة باستخداـ العممة  شركةيتـ قياس بنود القوائـ المالية لكؿ 

يتـ عرض القوائـ المالية المجمعة بالجنيو المصرى، والتى تمثؿ عممة و التى تعمؿ بيا الشركة )عممة التعامؿ( 
 . لممجموعةالعرض 

   المعامالت واألرصدة (1)
باستخداـ أسعار الصرؼ السائدة ف  التعامؿ إلى عممة  الفترةخالؿ يتـ ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية 

تواريخ المعامالت. ويدرج ف  قائمة الدخؿ أرباح وخسائر فروؽ العممة الناتجة عف تسوية ىذه المعامالت 
فى تاريخ  تقييـ األصوؿ وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية إعادةوكذلؾ الناتجة عف 

تقييـ بند ذا طبيعة نقدية بالعممة األجنبية  إعادةالناتجة عف الفروؽ وترحؿ إلى حقوؽ الممكية  .الميزانية
 استثمار. صاف مخصص كأداة تيطية لتيطية خطر التدفقات النقدية أو تيطية خطر 

أستثمارات التييرات فى القيمة العادلة لالستثمارات فى أدوات ديف بالعمالت األجنبية والمبوبة كيتـ تحميؿ 
متاحة لمبيع إلى تييرات ناتجة عف التيير فى التكمفة المستيمكة ألداه الديف وتييرات ناتجة عف تيير القيمة 

فروؽ تقييـ العمالت الناتجة عف التيير فى التكمفة المستيمكة فى قائمة ويتـ االعتراؼ بالعادلة ألداه الديف. 
 لى حقوؽ الممكية.التييرات األخرى فى القيمة العادلة إيتـ ترحيؿ الدخؿ و 

كجزء مف أرباح وخسائر القيمة العادلة، نقدية الفروؽ ترجمة األصوؿ وااللتزامات المالية غير يتـ االعتراؼ ب
نقدية مثؿ أدوات حقوؽ الممكية المحتفظ بيا الفروؽ ترجمة األصوؿ وااللتزامات المالية غير ويتـ االعتراؼ ب

ئر كربج أو خسارة كجزء مف أرباح وخسائر القيمة العادلة. فى حيف بالقيمة العادلة مف خالؿ األرباح والخسا
 نقدية المبوبة كمتاحة لمبيع ضمف فروؽ تقييـاليتـ االعتراؼ بفروؽ ترجمة األصوؿ وااللتزامات المالية غير 

 المتاحة لمبيع ضمف حقوؽ الممكية. االستثمارات
 شركات المجموعة (1)

موعة التى تختمؼ عممة التعامؿ والعرض ليا عف عممة العرض لمقوائـ تـ ترجمة القوائـ المالية لشركات المج
 التالى:المالية المجمعة )ال يوجد أى منيـ بعمالت خاصة باقتصاد عالى التضخـ( عمى النحو 

 تتـ ترجمة األصوؿ وااللتزامات لكؿ ميزانية باستخداـ سعر الصرؼ فى تاريخ الميزانية. -
)إال إذا  الفترةوالمصروفات لكؿ قائمة دخؿ باستخداـ متوسط أسعار الصرؼ خالؿ  اإليراداتتـ ترجمة ي -

كاف ىذا المتوسط ال يعتبر تقريب مقبوؿ ألسعار الصرؼ السائدة فى تاريخ كؿ معاممة، وفى ىذه الحالة يتـ 
 والمصروفات باستخداـ أسعار الصرؼ السائدة فى تاريخ المعامالت(. اإليراداتترجمة 

  األعتراؼ بفروؽ الترجمة ضمف بند حقوؽ الممكيةيتـ    -
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 السياسات المحاسبية )تابع( -  1
 

 ترجمة العمالت األجنبية )تابع( -ج 
االستثمار  صاف فى القوائـ المالية المجمعة، يتـ االعتراؼ فى حقوؽ الممكية بقيمة فروؽ العممة الناتجة عف ترجمة 

عندما و روض أو األدوات المالية بالعمالت األجنبية المخصصة لتيطية ىذا االستثمار قفى كيانات أجنبية وكذلؾ ال
يتـ االعتراؼ بيا كجزء  الممكيةلى حقوؽ إاالستثمار فى الكياف األجنبى فإف فروؽ العممة المرحمة  (بيع)يتـ استبعاد 

 مف أرباح وخسائر استبعاد )بيع( ىذا االستثمار.
 

 األصول الثابتة - د
األصوؿ الثابتة بالتكمفة التاريخية ناقصًا مجمع اإلىالؾ.  وتتضمف التكمفة التاريخية كافة المصروفات تظير 

 المرتبطة باقتناء األصؿ وجعمو صالحًا لالستخداـ ف  اليرض المعد ألجمو.
ر العمر يتـ استخداـ طريقة القسط الثابت لإلىالؾ بحيث يتـ تخفيض قيمة األصؿ إلى قيمتو التخريدية عمى مدا

لكؿ نوع مف أنواع  اإلىالؾمعدالت اإلنتاج  المقدر فيما عدا األراض  الت  ال تعتبر أصؿ قابؿ لإلىالؾ، وفيما يم  
 األصوؿ:

 
 %2 -% 3 المبان 

 %30 -% 50 اآلالت والمعدات
 %31 -% 30 وسائؿ نقؿ وانتقاؿ

 %22 -% 2 تجييزات مكتبية وأثاث

 .إذا لـز األمر ياوتعديم لألصوؿ الثابتة التخريدية واألعمار اإلنتاجيةمراجعة القيمة سنويًا يتـ 
صؿ القيمة المتوقع استردادىا مف التشييؿ فإنو يتـ تخفيض ىذه القيمة عمى الفور الدفترية لألقيمة العندما تتجاوز 

لبيعية بصافى القيمة الدفترية أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة القيمة ايتـ تحديد إلى القيمة المتوقع استردادىا. 
 فى قائمة الدخؿ. بالفرؽويعترؼ 

تكمفة ويتـ رسممة تكاليؼ الصيانة واإلصالح عمى قائمة الدخؿ عف السنة المالية الت  حدثت فييا، يتـ تحميؿ 
المتوقعة التجديدات الجوىرية عمى تكمفة األصؿ عندما يكوف مف المتوقع أف تؤدى إلى زيادة المنافع االقتصادية 

لمشركة عف المنافع األصمية المقدرة عند اقتناء األصؿ، وتيمؾ عمى مدار العمر اإلنتاج  المتبق  لألصؿ أو عمى 
 أييما أقؿ. ،مدار العمر اإلنتاج  المتوقع ليذه التجديدات

 
 الممموسةاألصول غير  - ه

 الشهرة  -  3
و شقيقة عف القيمة العادلة لحصة أتتمثؿ الشيرة فى قيمة زيادة تكمفة اقتناء مساىمات فى شركات تابعة 

أصوؿ الشركة المقتناة فى تاريخ االقتناء. تدرج الشيرة الناتجة عف اقتناء شركات تابعة  صاف فى  المجموعة
ستثمارات فى شركات شقيقة ضمف بينما تدرج الشيرة الناتجة عف اقتناء ا ،ممموسةالضمف األصوؿ غير 

 استثمارات فى شركات شقيقة. 
كاف مف المتوقع استرداد القيمة الدفترية لمشيرة  إذاإجراء التحميؿ الالـز لتقدير ما ب تقـو إدارة المجموعة سنوياً 

أى ميؿ ويتـ تحأعمى مف القيمة المتوقع استردادىا.  تكان إذابالكامؿ ويتـ تخفيض القيمة الدفترية لمشيرة 
 خسائر نتيجة اضمحالؿ قيمة الشيرة عمى قائمة الدخؿ وال يمكف ردىا الحقًا. 

لمشيرة  شقيقة القيمة الدفترية أوالخسائر الناتجة مف استبعاد االستثمارات فى شركات تابعة  أوتتضمف األرباح 
 المرتبطة بيذا االستثمار. 
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 الممموسة )تابع(األصول غير  -ه 
عمى وحدات  التوزيع. ويتـ قيمة الشيرةفى  االضمحالؿ قياسرض يالشيرة عمى وحدات توليد النقدية ل توزيعيتـ و 

تجميع األعماؿ التى نتج عنيا ف تستفيد مباشرة مف أ يتوقعالتى توليد النقدية أو مجموعة مف وحدات توليد النقدية 
 . الشيرة

 برامج الحاسب اآللى  -  1
يتـ االعتراؼ بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة برامج الحاسب اآلل  كمصروؼ ف  قائمة الدخؿ عند 
تكبدىا.  ويتـ االعتراؼ بالمصروفات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وفريدة وتحت سيطرة الشركة ومف 

 .كأصؿ غير ممموس أكثر مف سنة لمدة المتوقع أف يتولد عنيا منافع اقتصادية تتجاوز تكمفتيا
يتـ االعتراؼ كتكمفة تطوير بالمصروفات الت  تؤدى إلى الزيادة أو التوسع ف  أداء برامج الحاسب اآلل  عف 
المواصفات األصمية ليا، وتضاؼ إلى تكمفة البرامج األصمية. كما ترسمؿ المصروفات الخاصة باقتناء برامج 

 الحاسب اآلل  كأصؿ غير ممموس.
 السنواتعمى مدار بطريقة القسط الثابت  مفة برامج الحاسب اآلل  المعترؼ بيا كأصؿيتـ استيالؾ تكو 

 سنوات. ثالثة بما ال يزيد عفالمتوقع االستفادة منيا 

 حق المعرفة  -  1
يتـ االعتراؼ بالمبالغ المدفوعة مقابؿ حؽ المعرفة كأصوؿ غير ممموسة فى حالة وجود عمر محدد ليا 

 االنتاجى المتوقع ليا. العمروتيمؾ عمى مدار 
 

 طويمة األجل غير المالية قيمة األصول اضمحالل - و
يتـ فحص األصوؿ الثابتة، واألصوؿ غير الممموسة لتحديد قيمة خسائر اضمحالؿ القيمة عندما يكوف ىناؾ أحداث 
أو تيير ف  الظروؼ قد تعطى مؤشرات عمى أف القيمة الدفترية قد ال يتـ استردادىا. ويعترؼ بخسائر اضمحالؿ 

القيمة العادلة  صاف القيمة المتوقع استردادىا، والت  تمثؿ  القيمة ف  قائمة الدخؿ بمبمغ الزيادة ف  القيمة الدفترية عف
أييما أعمى.  وألغراض تقدير قيمة  ،لألصؿ أو القيمة المتوقع استردادىا مف استخدامو ناقصًا تكاليؼ البيع

 االضمحالؿ ف  قيمة األصؿ، فإنو يتـ تجميع األصوؿ ف  أدنى مستوى يكوف فيو تدفقات نقدية مستقمة.
ء خسائر اضمحالؿ القيمة المعترؼ بيا ف  السنوات السابقة عندما يكوف ىناؾ مؤشر عمى أف ىذه الخسائر يتـ إليا

 السنةلـ تعد موجودة أو انخفضت، كما يتـ إلياء خسائر اضمحالؿ القيمة بحيث يتـ رد المبمغ المعادؿ لقيمة إىالؾ 
 مة الدخؿ.عف رصيد االضمحالؿ ف  القيمة. ويعترؼ بيذه اإللياءات ف  قائ

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

يتـ تبويب األصوؿ غير المتداولة )أو المجموعات الجاري التخمص منيا( كأصوؿ محتفظ بيا ليرض البيع إذا كاف 
مف المتوقع أنو يتـ استرداد قيمتيا الدفترية بشكؿ أساس  مف صفقة بيع واف يكوف احتماؿ بيعيا عاؿ. ويتـ اثباتيا 

 أييما أقؿ.المتوقعة ليؼ البيع بصاف  القيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصًا تكا
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 استثمارات متاحة لمبيع  - ح

يػػتـ إثبػػات االسػػتثمارات المتاحػػة لمبيػػع بالقيمػػة العادلػػة فػػى تػػاريخ االقتنػػاء، ويػػتـ تقيػػيـ االسػػتثمارات المتاحػػة لمبيػػع الحقػػًا 
الفػػروؽ الناتجػػة كإحتيػػاطى اسػػتثمارات متاحػػة لمبيػػع ضػػمف حقػػوؽ ، ويػػتـ إثبػػات قيمػػة )القيمػػة السػػوقية( بالقيمػػة العادلػػة

 الممكية، وعند بيع االستثمار يتـ ترحيؿ نصيبو فى احتياطى استثمارات متاحة لمبيع إلى قائمة الدخؿ.
بالنسػػبة لالسػػتثمارات الماليػػة فػػى أدوات حقػػوؽ ممكيػػة غيػػر مسػػعرة والمصػػنفة كمتاحػػة لمبيػػع )لػػيس ليػػا قيمػػة سػػوقية فػػى 

طػرؽ التقيػيـ المقبولػة فيػتـ إثبػات ىػذه  بإحػدىنشط( والتػى ال يمكػف تحديػد قيمتيػا العادلػة بدرجػة كافيػة مػف الثقػة سوؽ 
االستثمارات بتكمفة اقتنائيا وفى حالة حدوث انخفاض فى قيمة تمػؾ االسػتثمارات فإنػو يػتـ تعػديؿ القيمػة الدفتريػة بقيمػة 

 كؿ استثمار عمى حده.ىذا االنخفاض وتحميمو عمى قائمة الدخؿ وذلؾ ل
 

 اإليجـار - ط
 ايجار تمويمى

فإف تكمفة اإليجار بما ف  ذلؾ تكمفة الصيانة  5551لسنة  51بالنسبة لعقود اإليجار الت  تقع ضمف نطاؽ القانوف 
ذا قررت الشركة  السنةلألصوؿ المستأجرة يعترؼ بيا كمصروؼ ف  قائمة الدخؿ عف   ممارسةالت  حدثت فييا. وا 

حؽ الشراء لألصوؿ المستأجرة فيتـ رسممة تكمفة حؽ الشراء كأصؿ ثابت وييمؾ عمى مدار العمر اإلنتاج  المتبق  
 مف عمر األصؿ المتوقع بذات الطريقة المتبعة لألصوؿ المماثمة.
انوف أو تقع ضمف نطاؽ ذات الق 5551لسنة  51عقود اإليجار التمويم  األخرى الت  ال تقع ضمف نطاؽ القانوف 
)القواعد والمعايير المحاسبية المتعمقة باإليجار  30ولكف ال تقع ضمف نطاؽ المعيار المحاسبى المصرى رقـ 

استئجارىا يتـ االعتراؼ بيا كأصؿ ثابت ف  بداية  إعادةوكذلؾ عند قياـ الشركة ببيع األصوؿ الثابتة وب التمويمى(
بالقيمة الحالية لمحد األدنى لمدفوعات اإليجار أييما أقؿ. ويتـ توزيع عقد اإليجار بالقيمة العادلة لألصؿ المستأجر أو 

كؿ دفعة إيجار ما بيف االلتزامات ومصروفات التمويؿ بحيث يتـ تحقيؽ معدؿ ثابت لتحميؿ الفوائد عمى الرصيد 
لتزامات، ويتـ التمويم  القائـ.  وتبوب التزامات اإليجار التمويم  بالصاف  بعد خصـ مصروفات التمويؿ ضمف اال

تحميؿ قائمة الدخؿ بتكمفة الفائدة عمى مدار فترة العقد بحيث ينتج معدؿ فائدة دوري ثابت عمى الرصيد المتبق  مف 
االلتزاـ لكؿ فترة. يتـ إىالؾ األصوؿ الت  تـ اقتناءىا طبقًا ليذا النوع مف عقود التأجير التمويم  عمى مدار العمر 

 عمى فترة العقد أييما أقؿ.اإلنتاج  المتوقع لألصؿ أو 
األرباح الناتجة عف زيادة المبالغ المحصمة عف القيمة الدفترية لألصوؿ ال يتـ االعتراؼ مباشرة فى قائمة الدخؿ ب

عادةالثابتة التى يتـ بيعيا و  نما يتـاستئجارىا مرة أخرى عف طريؽ عقود إيجار تمويمى  ا  تأجيميا واستيالكيا عمى  وا 
 مدار فترة العقد.

 ايجار تشغيمى
يتـ توزيع اجمالى المدفوعات عف عقود اإليجار التشييمى ناقصًا آية خصومات تـ الحصوؿ عمييا مف المؤجر عمى 

اإليجار عمى أساس التوزيع الزمنى طبقًا لمبدأ بنصيبيا مف  الفترةمدار فترة العقد. ويتـ تحميؿ قائمة الدخؿ عف 
 االستحقاؽ.

 
 االستثمار العقارى - ى

يظير االستثمار العقارى فى القوائـ المالية بالقيمة العادلة. القيمة العادلة ىى القيمة التبادلية بيف أطراؼ كؿ منيـ 
لديو الرغبة فى التبادؿ وعمى بينو مف الحقائؽ ويتعامالف بإرادة حرة. يعترؼ باألرباح أو الخسائر الناتجة عف القيمة 

التى نتجت فييا. ويتـ قياس القيمة العادلة لالستثمار  / الفترة السنةح وخسائر العادلة لالستثمار العقارى ضمف أربا
 عمى أساس القيمة السوقية والتى يتـ تحديدىا عف طريؽ خبير مستقؿ. مالية/ فترة العقارى فى نياية كؿ سنة 
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 المخـزون - ك
. ، يتـ تحديد التكمفة باستخداـ طريقة المتوسط المرججأييما أقؿ البيعيةالقيمة  صاف يظير المخزوف بالتكمفة أو 

وتتضمف تكمفة اإلنتاج التاـ واإلنتاج تحت التشييؿ تكمفة المواد واألجور المباشرة والتكاليؼ المباشرة األخرى والتكاليؼ 
 صاف غير المباشرة المرتبطة باإلنتاج عمى أساس معدالت التشييؿ المعتادة، وال تتضمف تكمفة االقتراض. ويتمثؿ 

ظروؼ النشاط المعتادة ناقصًا التكاليؼ التقديرية الالزمة لإلتماـ والمصروفات  ف  سعر البيع المقدر ف  البيعيةالقيمة 
 البيعية.

 األصول المالية - ل
 التصنيف :  -أواًل  

المالية إلى المجموعات التالية عمى أساس اليرض مف اقتناء ىذه األصوؿ ويتـ ىذا  أصولياتقـو المجموعة بتصنيؼ 
 :بيا األولىالتصنيؼ عند االعتراؼ 

مالية مقيمة بالقيمة العادلة مف خالؿ األرباح والخسائر )استثمارات فى أوراؽ مالية بيرض  أصوؿ -  5
 المتاجرة(.

 استثمارات محتفظ بيا حتى تاريخ االستحقاؽ. -  3
 والمديونيات. اإلقراض -  2
 أصوؿ مالية متاحة لمبيع. -  2

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

تـ  إذاىى األصوؿ المالية المحتفظ بيا بيرض المتاجرة، ويتـ تصنيؼ األصوؿ المالية فى ىذه المجموعة 
 اقتنائيا بصفة رئيسية بيرض البيع فى المدى القريب.

 لمتيطية.كانت مخصصة  إذايتـ تصنيؼ المشتقات المالية كأصوؿ بيرض المتاجرة اال 
 صنفة فى ىذه المجموعة يتـ تبويبيا كأصوؿ متداولة.األصوؿ الم

 
 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق : -  3

ىى األصوؿ المالية غير المشتقة والتى ليا مبمغ سداد محدد أو قابؿ لمتحديد وتاريخ استحقاؽ محدد ولدى 
 المجموعة النية والقدرة عمى االحتفاظ بيا حتى تاريخ االستحقاؽ.

القيمة العادلة مف خالؿ األرباح والخسائر  أساسويستثنى مف ىذا التصنيؼ ما تـ االعتراؼ بيا أوليًا عمى 
 والمديونيات. اإلقراضتصنيفو أوليًا عمى أنو متاح لمبيع وما ينطبؽ عميو تعريؼ  أو

 
 والمديونيات : اإلقراض -  2

 يمكف تحديدىا وغير متداولة فى سوؽ نشط.ىى أصوؿ مالية وليست مشتقات مالية وليا قيمة محددة أو 
شير مف  53كاف تاريخ استحقاقيا يزيد عف  إذا إاليتـ تبويب ىذه المجموعة ضمف األصوؿ المتداولة 

 تاريخ الميزانية عندئذ يتـ تبويبيا ضمف األصوؿ غير المتداولة.
 

 األصول المالية المتاحة لمبيع : -  2
أو التى ال تتوافر  االقتناءة يتـ تصنيفيا ضمف ىذه المجموعة عند ىى أصوؿ مالية وليست مشتقات مالي

تبوب ىذه المجموعة ضمف األصوؿ غير  األخرى،فييا شروط الزمة لتصنيفيا ضمف المجموعات 
 شير مف تاريخ الميزانية. 53المتداولة إال إذا كاف لدى اإلدارة النية فى استبعادىا خالؿ 
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 األصول المالية )تابع( -ل 

 التبويب : إعادة -ثانيًا 
تبويب األصوؿ المالية بخالؼ المشتقات والتى لـ يعد اليرض مف االحتفاظ بيا  إعادةلممجموعة االختيار فى  -

لعادلة مف شرائيا فى المستقبؿ القريب نقاًل مف مجموعة األدوات المالية المقيمة بالقيمة ا إعادةىو بيعيا أو 
عند االعتراؼ األولى كأداة تقييـ  الشركةخالؿ األرباح والخسائر ما لـ تكف ىذه األداة تـ تخصيصيا بمعرفة 

 بالقيمة العادلة مف خالؿ األرباح والخسائر.
المالية المقيمة  األدواتنقاًل مف مجموعة  والمديونياتتبويب األصوؿ المالية بخالؼ القروض  إعادةيمكف  -

. فى المستقبؿ القريب اليير متكررةو بالقيمة العادلة مف خالؿ األرباح والخسائر فقط فى الحاالت النادرة 
والمديونيات نقاًل مف  القروضتبويب األصوؿ المالية التى تفى بتعريؼ  إعادةلممجموعة اختيار لذلؾ  باإلضافة

لعادلة مف خالؿ األرباح أو الخسائر أو مف مجموعة األدوات المالية مجموعة األدوات المالية المقيمة بالقيمة ا
ة والقدرة عمى االحتفاظ بيذه األصوؿ المالية خالؿ المستقبؿ المنظور يالمتاحة لمبيع إذا كاف لدى المجموعة الن

 التبويب. إعادةفى تاريخ  االستحقاؽأو حتى تاريخ 
أرباح أو خسائر تـ االعتراؼ بيا مف  أىالتبويب وال يتـ رد  إعادةيخ التبويب بالقيمة العادلة فى تار  إعادةيتـ  -

التكمفة أو التكمفة  ىى وتبويب إعادةوتصبج القيمة العادلة لألصؿ المالى فى تاريخ  قائمة الدخؿقبؿ فى 
 المستيمكة الجديدة لألصؿ حسب األحواؿ.

لألصوؿ المالية المعاد تبويبيا لمقروض والمديونيات واألصوؿ المالية المحتفظ  سعر الفائدة الفعاؿيتـ تحديد  -
مستقبميًا  ويتـ تعديؿ سعر الفائدة الفعاؿ تبويب األصوؿ المالية. إعادةتاريخ  عمى أساسبيا لتاريخ االستحقاؽ 

 بالزيادة فى التدفقات النقدية المتوقعة.

 : والقياس الالحقاألعتراف األولي  -ًا ثالث
تمتـز فيو الشركة بشراء أو بيع  الذيشراء وبيع األصوؿ المالية فى تاريخ المعاممة وىو التاريخ  إثباتيتـ  -

 األصؿ المالى. 
إلى التكاليؼ األخرى المرتبطة  باإلضافةيتـ االعتراؼ األولى القتناء أصؿ مالى بالقيمة العادلة لذلؾ األصؿ  -

بتنفيذ المعاممة فيما عدا األصوؿ المالية التى تـ تصنيفيا بالقيمة العادلة مف خالؿ األرباح أو الخسائر والتى 
يتـ االعتراؼ األولى ليا بالقيمة العادلة فقط ويتـ تحميؿ التكاليؼ األخرى المرتبطة بتنفيذ المعاممة عمى قائمة 

 الدخؿ. 
ستبعاد األصوؿ المالية عند انتياء أو تحويؿ الحؽ فى الحصوؿ عمى تدفقات نقدية مف تمؾ األصوؿ يتـ ا -

 وكانت المجموعة قد حولت معظـ المخاطر والمنافع المرتبطة بالممكية لميير.
لة مف خالؿ بالقيمة العاد المقيمة، يعاد قياس األصوؿ المالية المتاحة لمبيع واألصوؿ المالية الميزانيةفى تاريخ  -

 واإلقراضاألرباح والخسائر بالقيمة العادلة. ويتـ قياس االستثمارات المالية المحتفظ بيا حتى تاريخ االستحقاؽ 
 . اؿوالمديونيات بالتكمفة المستيمكة باستخداـ معدؿ الفائدة الفع

المقيمة بالقيمة العادلة مف  يتـ تحميؿ قائمة الدخؿ بأرباح )خسائر( التيير فى القيمة العادلة لألصوؿ المالية -
ويتـ تحميؿ قائمة الدخؿ بإيرادات  فييا.المالية التى تحققت  / الفترة السنةخالؿ األرباح والخسائر وذلؾ فى 

التوزيعات مف األصوؿ المالية المقيمة بالقيمة العادلة مف خالؿ األرباح والخسائر وذلؾ عندما ينشأ الحؽ 
 لمشركة فى استالـ تمؾ التوزيعات. 
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 : )تابع(لالحقاألعتراف األولي والقياس ا-ثالثًا 
خزانة( ذات الطبيعة  أذوف سندات،يتـ تحميؿ التيير فى القيمة العادلة لالستثمارات المالية فى أدوات ديف ) -

والتى تـ تصنيفيا كاستثمارات متاحة لمبيع إلى فروؽ عممة ناتجة مف التيير فى  األجنبيةالنقدية بالعمالت 
فروؽ  أثباتفى القيمة الدفترية لالستثمارات. ويتـ  األخرىالتكمفة المستيمكة لالستثمارات وفروؽ التييرات 

العممة الناتجة عف  العممة الناتجة عف االستثمارات المالية ذات الطبيعة النقدية فى قائمة الدخؿ. أما فروؽ
ضمف  إثباتياالتقييـ بسعر الصرؼ فى تاريخ الميزانية لالستثمارات المالية غير ذات الطبيعة النقدية فيتـ  إعادة

حقوؽ الممكية. إف التييرات األخرى فى القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة لمبيع )ذات طبيعة نقدية أو غير 
 ف حقوؽ الممكية. ذات طبيعة نقدية( يتـ تصنيفيا ضم

خزانة( مصنفة ضمف االستثمارات المتاحة  أذوف سندات،يتـ احتساب الفائدة عمى االستثمارات فى أدوات ديف ) -
. كما يتـ تحميؿ كايرادات تمويمية ويتـ تحميؿ تمؾ الفائدة عمى قائمة الدخؿ بيع باستخداـ معدؿ الفائدة الفعاؿلم

االستثمارات المتاحة لمبيع عندما ينشأ الحؽ لمشركة فى استالـ تمؾ  قائمة الدخؿ بإيرادات التوزيعات مف
 التوزيعات. 

تقـو المجموعة فى تاريخ الميزانية بتقييـ ما إذا كاف ىناؾ أدلة موضوعية تشير إلى وجود اضمحالؿ فى قيمة  -
 أصؿ مالى أو مجموعة مف األصوؿ المالية.

اضمحالؿ االستثمارات التى تـ تصنيفيا كاستثمارات متاحة لمبيع، يتـ االعتراؼ فى قائمة الدخؿ  أوعند بيع  -
خسائر ناتجة مف  أوبمجمع التيير فى القيمة العادلة والموجود ضمف حقوؽ الممكية، وذلؾ كإيرادات 

 االستثمارات.
 
  وأوراق القبض المدينون التجاريون - م

مكة باستخداـ معدؿ األولى لممدينوف التجاريوف بالقيمة العادلة ويقاس الحقًا عمى أساس التكمفة المستي عتراؼإلايتـ 
 .، ناقصًا المخصص الالـز لمواجية اضمحالؿ القيمةالفائدة الفعاؿ

عمى أف المجموعة لف تتمكف يكوف مخصص اضمحالؿ قيمة المدينوف التجاريوف عندما يكوف ىناؾ أدلة موضوعية 
تحصيؿ كؿ المبالغ المستحقة طبقًا لشروط التعاقد األصمية، ويؤخذ فى االعتبار عند تحديد احتمالية اضمحالؿ  مف

أو  واإلفالس، المصاعب المالية لممديف أو احتماالت التعثر مف أو أى مف العوامؿ التاليةلكؿ المدينوف التجاريوف 
 فى السداد لمدة تزيد عف فترات االئتماف الممنوحة.الييكمة المالية أو التقصير أو عدـ االلتزاـ  إعادة

لمتدفقات النقدية المستقبمية المتوقع تحصيميا  الحاليةوالقيمة  الدفتريةتتمثؿ قيمة المخصص فى الفرؽ بيف القيمة 
األصمى المطبؽ عند تحديد التكمفة المستيمكة، ويتـ تخفيض األصؿ بقيمة  اؿصومة باستخداـ سعر الفائدة الفعمخ

تحصيميا خصمًا مف المخصص المكوف ليا  اليير متوقعتميى الديوف و قائمة الدخؿ  إلىالمخصص وترحؿ الخسائر 
 فى قائمة الدخؿ. كإيراداتويعترؼ بأى تحصيالت الحقة 

 
 النقدية وما في حكمها - ن

 بنوؾ سحب عمى المكشوؼ ضمف القروض والسمفيات كجزء مف االلتزامات المتداولة ف  الميزانية.يتـ عرض أرصدة 
ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية، تتضمف النقدية وما ف  حكميا النقدية بالخزينة والودائع تحت الطمب لدى 

البنوؾ سحب عمى  وكذا أرصدة .التى ال تزيد مدة استحقاقيا عف ثالث أشير مف تاريخ اإليداع وأذوف الخزانة البنوؾ
 جزءا مكمال لنظاـ إدارة االمواؿ بالشركة. والتى تعدالمكشوؼ التى يتـ سدادىا عند الطمب 
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 رأس المال - س
، إف وجدت، إلى االحتياط  القانون .  صدارالعادية ضمف حقوؽ ممكية.  وتضاؼ عالوة اإل األسيـيتـ تصنيؼ 

والمبالغ المحصمة مف المساىميف لتيطية تمؾ المصاريؼ إلى حساب  األسيـ وتسجيؿ إصداروترحؿ مصاريؼ 
ذا زادت عف مبمغ  مغ الزيادة إلى حساب فيتـ ترحيؿ مب األسيـلنفس  صداراإل عالوةاالحتياطى القانونى أواًل، وا 

 احتياطى خاص ضمف حقوؽ الممكية.
، يتـ خصـ القيمة المدفوعة، بما ف  ذلؾ أي األـ الشركة أسيـأى مف شركات المجموعة بشراء  الشركة أو قياـعند 

كأسيـ خزينة حتى يتـ  الشركة األـ مساىمى، مف إجمال  حقوؽ تتعمؽ بعممية الشراء مصروفات خارجية إضافية
ىا الحقًا، فإف إصدار أو أعيد  األسيـ. إذا تـ بيع ىذه خالؿ عاـ مف تاريخ الشراء ىاإصدار  إعادةأو بيعيا أو  ىاءإليا

 .الشركة األـ مساىمىالقيمة المقبوضة يتـ إضافتيا إلى حقوؽ 
 

 المدفوعات المبنية عمى أسهم - ع
أسيـ ومسددة فى شكؿ أسيـ ويتـ قياسو بالقيمة  لدى الشركة نظاـ لمزايا العامميف عمى أساس المدفوعات المبنية عمى

العادلة فى تاريخ منج المزايا ويتـ االعتراؼ بالقيمة العادلة لمنظاـ خالؿ مدة الحظر طبقا لتقديرات اإلدارة لما سيتـ 
 تنفيذه خالؿ فترة المنج.

 
 القروض والسمفيات - ف

ض الحقًا بالتكمفة المستيمكة و المستممة ناقصًا تكمفة الحصوؿ عمى القرض. وتظير القر  بالمبالغتثبت القروض أواًل 
)ناقصًا تكمفة الحصوؿ  المبالغ المستممة، ويتـ تحميؿ قائمة الدخؿ بالفرؽ بيف اؿمعدؿ الفائدة الفعباستخداـ طريقة 

 عمى القرض( وبيف القيمة الت  سيتـ الوفاء بيا عمى مدار فترة االقتراض.
باستخداـ سعر الفائدة السائد فى  إلى أسيـ القابمة لمتحويؿيمثؿ التزامًا لمقروض  الذيلمجزء يتـ تحديد القيمة العادلة 

ولى لتمؾ االلتزامات بتمؾ القيمة. وتظير االعتراؼ األالسوؽ والمطبؽ عمى قرض مماثؿ غير قابؿ لمتحويؿ. ويتـ 
استحقاؽ تاريخ  أوحتى تاريخ التحويؿ  اؿفعمعدؿ الفائدة الااللتزامات الحقًا بالتكمفة المستيمكة باستخداـ طريقة 

ضمف  يمثؿ التزامًا وذلؾ الذيلمجزء والقيمة العادلة  المبالغ المستممة. ويتـ تسجيؿ الفرؽ بيف أقرب أييما القرض
 حقوؽ الممكية. 

كاف لدى المجموعة حؽ غير مشروط لتأجيؿ تسوية تمؾ  إذايتـ تصنيؼ القروض والسمفيات كالتزامات متداولة إال 
 شير بعد تاريخ القوائـ المالية.  53االلتزامات لفترة ال تقؿ عف 

 
 مزايـا العاممين - ص

 نظام التأمينات والمعاشات (3)
بسداد اشتراكاتيا إلى الييئة العامة لمتأمينات االجتماعية عمى أساس إلزام  طبقًا لمقواعد  المجموعةتقـو 

أي التزامات أخرى بمجرد سدادىا اللتزاماتيا.  المجموعةالواردة بقانوف التأمينات االجتماعية. وال يوجد عمى 
 ضمف تكمفة العمالة.استحقاقيا وتدرج  فترةويعترؼ باالشتراكات االعتيادية كتكمفة دورية ف  

 حصة العاممين في األرباح (1)
% مف 50حصة لمعامميف فى األرباح بواقع الخاضعة لقانوف الشركات المصري  مجموعةالشركات تدفع 
ويعترؼ بحصة العامميف ف  األرباح كجزء مف توزيعات األرباح ف  حقوؽ  التى يتـ توزيعياالنقدية  األرباح

 .كؿ شركةالممكية وكالتزامات عندما تعتمد مف الجمعية العامة لمساىم  
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 المخصصات - ق
ألحداث سابقة ويكوف مف يتـ االعتراؼ بالمخصص عندما يكوف ىناؾ التزاـ قانون  أو استدالل  حال  كنتيجة 

المرجج أف يتطمب ذلؾ استخداـ لمموارد لتسوية ىذه االلتزامات، مع إمكانية إجراء تقدير قابؿ لالعتماد عميو لقيمة ىذا 
االلتزاـ. ويتـ مراجعة المخصصات فى تاريخ كؿ ميزانية وتعديميا إلظيار أفضؿ تقدير حالى. وعندما يكوف تأثير 

جوىريًا، فيجب أف يكوف المبمغ المعترؼ بو كمخصص ىو القيمة الحالية لممصروفات المتوقعة القيمة الزمنية لمنقد 
 . )مخصوما بسعر خصـ قبؿ الضريبة( لتزاـالالمطموبة لتسوية ا

 الدائنون التجاريون - ر
 نيا فواتير أـ ال.والخدمات المستممة مف اليير، سواء وردت عأواًل بالقيمة العادلة لمبضائع تثبت الدائنوف التجاريوف 

 . اؿالفع تكمفة المستيمكة باستخداـ طريقة معدؿ الفائدةوتظير الدائنوف التجاريوف الحقًا بال
 

 أدوات المشتقات المالية  - ش
يتـ االعتراؼ بالمشتقات بالقيمة العادلة ف  تاريخ الدخوؿ ف  عقد المشتقة، ويتـ إعادة قياسيا الحقًا بقيمتيا العادلة.  

أو المعامالت السوقية الحديثة،  النشطة،ويتـ الحصػوؿ عمى القيمة العادلػة مف األسعػار السوقية المعمنة ف  األسواؽ 
 حواؿ.فقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات، بحسب األأو أساليب التقييـ مثؿ نماذج التد

 
 تحقق اإليـراد - ت

فى القيمة العادلة لممقابؿ المستمـ أو القابؿ لالستالـ متضمنًا النقدية وأرصدة المدينوف التجاريوف  اإليراداتتتمثؿ 
عف بيع بضائع أو تأدية خدمة مف خالؿ النشاط االعتيادى لممجموعة وغير متضمنة ضرائب  الناشئةوأوراؽ القبض 

 المبيعات أو الخصومات أو التخفيضات وبعد إلياء المبيعات بيف شركات المجموعة.
بدقة يعتمد عمييا وعندما يكوف المرجج أف تتدفؽ المنافع االقتصادية  قياسوعندما يمكف  باإليراديتـ االعتراؼ 

شروط أخرى خاصة بكؿ نشاط مف أنشطة الشركة عمى النحو  تتحقؽالمرتبطة بعممية البيع إلى المجموعة، وعندما 
تبنى و  قد تـ حميا. قابمة لمقياس بدقو إال إذا كانت كافة االلتزامات المحتممة اإليرادالموضج الحقًا. ال يعتبر قيمة 

المجموعة تقديراتيا عمى أساس النتائج التاريخية أخذه فى االعتبار نوعية العمالء ونوعية المعامالت والترتيبات 
 الخاصة بكؿ منيما.

 التجار والمعارض –المبيعات  (3)
 أسعارىايد يتـ االعتراؼ بالمبيعات عند تسميـ البضائع إلى التجار الذيف ليـ كؿ الحؽ فى بيعيا وتحد

شركات وبالتالى ال يوجد أى التزامات تمنع التجار مف قبوؿ البضائع، ويعترؼ بالتسميـ سواء فى مخازف 
فى حالة و التجار  إلى والمنافعمخاطر الأو مواقع محددة طبقًا لالتفاقيات، وبالتالى تـ نقؿ كؿ  المجموعة

قبوؿ التجار لمبضائع طبقًا لعقد البيع فإف إدارة المجموعة لدييا أدلة موضوعية عمى أف كؿ شروط التسميـ 
 االئتمانية. الفترةتـ تنفيذىا. ال تتضمف المبيعات إلى التجار عنصر تمويؿ نظرًا لقصر 
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 السياسات المحاسبية )تابع( -  1
 

 تحقق اإليـراد )تابع( -ت 
 أفراد وشركات –عات المبي (1)

عند تسميـ البضائع.  باإليراديتـ البيع مف خالؿ إدارات شركات المجموعة ومعارضيا ويتـ االعتراؼ 
بالنسبة لممبيعات ذات الفترات االئتمانية أطوؿ مف القصيرة فإف عنصر التمويؿ يتـ استبعاده مف قيمة 

ة باستخداـ سعر المبيعات حيث يتـ تحديد قيمة المبيعات عمى أساس القيمة الحالية لألقساط مخصوم
فى قائمة الدخؿ عمى أساس  االئتماففترة د فوائ بإيراداتعمى ذات المعاممة. ويعترؼ  اؿالفائدة الفع

 التناسب الزمنى، مع األخذ فى االعتبار سعر الفائدة عمى المعاممة.

 الصيانة -مبيعات الخدمات  (1)
المجموعة بتقديـ خدمات الصيانة ويتـ احتسابيا عمى أساس عدد ساعات العمؿ وقطع شركات تقـو 

صيانة المحسوبة عمى أساس عدد الساعات وقطع الييار عند خدمات ال بإيراداتالييار، ويتـ االعتراؼ 
 تماـ تأدية الخدمة.

 عقود التأجير التمويمى (4)
تسجؿ ايرادات عقود التأجير التمويمى عمى أساس معدؿ العائد الناتج مف عقد االيجار مضافًا اليو مبمغ 

قسط االىالؾ الدورى ويجنب الفرؽ بالزيادة أو النقص حسب االحواؿ بيف االيراد المثبت بيذه يعادؿ 
مديف أو دائف يتـ تسوية  المحاسبية فى حساب مستقؿ السنةالطريقة والقيمة االيجارية المستحقة عف نفس 

 القيمة الدفترية لمماؿ المؤجر عند انتياء العقد. صاف رصيده مع 

 الفوائد إيرادات (5)
وعند وجود اضمحالؿ  اؿستخداـ طريقة معدؿ الفائدة الفعالفوائد عمى أساس التوزيع الزمنى با إيراداتتثبت 

فى الرصيد المديف الناتج عف االعتراؼ بالفائدة فإنو يتـ تخفيض القيمة الدفترية إلى القيمة المتوقع 
 تحصيميا.

 التوزيعات إيراد (6)
 باح عندما ينشأ الحؽ فى استالميا.توزيعات األر  إيراداتتثبت 

 
 المؤجمةالجارية و الدخل  ضرائب - ث

سنويًا بتقييـ  اإلدارةطبقًا لقانوف الضرائب السارى فى تاريخ الميزانية، تقـو  الفترةيتـ احتساب ضرائب الدخؿ عف 
مع األخذ فى االعتبار االختالفات التى قد تنشأ عف بعض التفسيرات  الضريبية اإلقرارات مف خالؿالموقؼ الضريبى 

عمى أساس المبالغ المتوقع أف تسدد ليا أو التنظيمية ويكوف المخصص المناسب  اإلداريةالصادرة مف الجيات 
 لمصمحة الضرائب.

قتة بيف كؿ مف القيمة يتـ تسجيؿ ضرائب الدخؿ المؤجمة بالكامؿ باستخداـ طريقة االلتزامات عمى الفروؽ المؤ 
ال يتـ االعتراؼ بالضرائب المؤجمة فى القوائـ المالية المجمعة.  الدفتريةالضريبية لألصوؿ وااللتزامات وبيف قيمتيا 

والتى فى تاريخ المعاممة ال تؤثر  األعماؿالناتجة عف االعتراؼ األولى ألصؿ أو التزاـ بخالؼ الناتجة عف اندماج 
 أو الربج الضريبى.عمى الربج المحاسبى 

ضرائب الدخؿ المؤجمة باستخداـ السعر الضريبى وطبقًا لمقانوف السائد فى تاريخ الميزانية والمتوقع أف يكوف يتـ تحديد 
 االلتزامات الضريبية المؤجمة. تسويةاألصوؿ الضريبية المؤجمة أو  مساويًا عند استخداـ
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 السياسات المحاسبية )تابع( -  1
 دخل الجارية والمؤجمة )تابع(ضرائب ال -ث 

مف المتوقع أف يكوف ىناؾ أرباح ضريبية مستقبمية يمكف  الذييتـ االعتراؼ باألصوؿ الضريبية المؤجمة إلى المدى 
 معيا استخداـ الفروؽ المؤقتة التى نشأت عنيا األصوؿ الضريبية المؤجمة.

إذا كاف توقيت إال يتـ االعتراؼ بضرائب الدخؿ المؤجمة عمى الفروؽ المؤقتة عمى الشركات التابعة والشركات الشقيقة 
 أال يتـ تسويتو فى المستقبؿ المنظور. المرججتسوية الفروؽ المؤقتة تحت سيطرة المجموعة ومف 

 التقارير القطاعية - خ
مات تخضع لمخاطر أو عائدات تختمؼ عف باقى قطاعات النشاط خد أوقطاعات النشاط ىى التى تقدـ منتجات 

والقطاعات الجيرافية ىى القطاعات التى تقدـ منتجات أو خدمات فى إطار بيئة اقتصادية معينة تخضع لمخاطر 
 وعائدات تختمؼ عف مكونات تمؾ القطاعات التى تعمؿ فى بيئة اقتصادية أخرى. 

 توزيعـات األرباح - ذ
 الت  تقر فييا الجمعية العامة لممساىميف ىذه التوزيعات. الفترةاألرباح ف  القوائـ المالية ف   تثبت توزيعات

 
 األرقام المقارنة - ض

 .ةالحالي الفترةيعاد تبويب األرقاـ المقارنة كمما كاف ذلؾ ضروريًا لتتوافؽ مع التييرات ف  العرض المستخدـ ف  
 
 إدارة المخاطر المالية - 1

 المخاطر المالية عناصر (3)
بما تتضمف ىذه المخاطر مخاطر السوؽ )و  .إلى مخاطر مالية متنوعة المعتادة ألنشطتيانتيجة  مجموعةتتعرض ال

عمى التدفقات النقدية ، ومخاطر تأثير أسعار الفائدة ومخاطر األسعار العمالت األجنبيةأسعار مخاطر ذلؾ  فى
 ومخاطر السيولة.، وأيضًا مخاطر االئتماف والقيمة العادلة(

 تيدؼ إدارة المجموعة إلى تقميؿ اآلثار السمبية المحتممة ليذه المخاطر عمى األداء المالى لممجموعة.
 مخاطر السوق أ ( )

 مخاطر أسعار العمالت األجنبية -  3 
التييرات فى أسعار الصرؼ نتيجة أنشطتيا المختمفة وبصفة رئيسية لمخاطر  مجموعةتتعرض ال

الدوالر األمريكى واليورو. وينتج خطر أسعار العمالت األجنبية مف التعامالت التجارية 
وكذلؾ المجمعة المستقبمية واألصوؿ وااللتزامات بالعمالت األجنبية القائمة فى تاريخ الميزانية 

 .أجنبىكياف االستثمارات فى  صاف 
 يمي:والموضحة بالجنيه المصرى كما المجمعة ة ـخ الميزانيـز العمالت فى تاريـالجدول التالى يوضح مرك

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
 الصافى  الصافى  االلتزامات  األصول   

       
)  (470 948) (375 372 1) 905 423  دوالر أمريكى 980 190 ) 

(4 036)  (346 8) (546 14) 200 6  يػورو  
)  (339 115) (730 152) 391 37  عمالت متنوعة 687 14 ) 

  مخاطر األسعار -  1 
مسجمة ومتداولة فى أو أدوات ديف ال يوجد لدى المجموعة استثمارات فى أدوات حقوؽ ممكية 

نتيجة تيير أسواؽ الماؿ وبالتالى فيى غير معرضة لخطر التيير فى القيمة العادلة لالستثمارات 
 األسعار.
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية - 1

 مخاطر أسعار الفائدة عمى التدفقات النقدية والقيمة العادلة -  1 
تتعرض المجموعة لخطر التيير فى أسعار الفائدة نتيجة لوجود قروض طويمة األجؿ، القروض 

التدفقات النقدية بالتيير فى طويمة األجؿ بأسعار فائدة متييرة تعرض المجموعة لمخاطر تأثر 
أسعار الفائدة، والقروض طويمة األجؿ ذات سعر الفائدة الثابت تعرض المجموعة لمخاطر تأثر 

 القيمة العادلة بالتيير فى أسعار الفائدة.
 ف                         ذات سعر الفائدة المتيير المكشوؼ  عمى والسمفيات والبنوؾ سحبوقد بميت القروض 

 .مصرىجنيو  866 975 4الميزانية مبمغ تاريخ 
 ف رى ػو مصػجني 761 322 دة الثابت مبمغػر الفائػذات سعة ػوؿ الماليػت األصػوقػد بمي

 (.3052ديسمبر  25جنيو مصرى فى  375 324) 3051 مارس 25 
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  

     
 032 322  736 321  أمريكى دوالر - ودائع ألجؿ
 607 1  268  مصري جنيو - ودائع ألجؿ
 736  757  مصري جنيو - أذوف خزانة

  322 761  324 375 

 مخاطر االئتمان )ب( 
خطر االئتماف نتيجة وجود نقدية وودائع لدى البنوؾ وكذلؾ مخاطر االئتماف المرتبطة بالموزعيف  ينشأ

، ويتـ إدارة مخاطر االئتماف لممجموعة وأوراؽ القبض حسابات العمالءالمتمثمة فى  واألفرادوتجار الجممة 
 ككؿ.
االئتمانية  المالءةذات لمبنوؾ فإنو يتـ التعامؿ مع البنوؾ ذات التصنيؼ االئتمانى العالى والبنوؾ  بالنسبة
فى حالة عدـ وجود تصنيؼ ائتمانى مستقؿ. بالنسبة لممورديف وتجار الجممة تقـو إدارة االئتماف العالية 

االئتمانية فى ضوء المركز المالى والخبرات السابقة فى التعامالت وعوامؿ أخرى.  المالءةبتقييـ مدى 
الحد األدنى.  إلىخطر االئتماف  بالنسبة لألفراد فإف الترتيبات القانونية والمستندات عند تنفيذ المعاممة تقمؿ

 ويتـ تكويف المخصصات الالزمة لمواجية خطر التعثر فى السداد مف قبؿ العمالء لكؿ حالة عمى حده.
 :المديونيات إجمالىوفيما يمى نسبة مخصص اضمحالؿ قيمة أرصدة العمالء وأوراؽ القبض إلى 

 

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

 749 014 2  632 130 2  أوراؽ القبض والعمالء 
مخصص اضمحالؿ قيمة أرصدة العمالء وأوراؽ 

 القبض
 

(272 470)  (267 005) 
 % 13,3  %12,8  نسبة المخصص إلى إجمالى المديونيات

 
 مخاطر السيولة )ج(

تاحة تمويؿ مف خالؿ مبالغ  تتطمب اإلدارة الحذرة لمخاطر السيولة االحتفاظ بمستوى كاف  مف النقدية وا 
ألنشطة األساسية، فإف إدارة المجموعة لكافية مف التسييالت االئتمانية المتاحة. ونظرًا لمطبيعة الديناميكية 
 ائتمانية معززة متاحة. تيدؼ إلى االحتفاظ بمرونة ف  التمويؿ مف خالؿ االحتفاظ بخطوط

 



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

  )جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللؼ جنيو مصري إال إذا ذكر خالؼ ذلؾ( 

- 10 - 

 

  

 إدارة المخاطر المالية )تابع( - 1
 إدارة رأس المال (1)

تيدؼ إدارة المجموعة مف إدارة رأس الماؿ إلى الحفاظ عمى قدرة المجموعة عمى االستمرار بما يحقؽ عائد لممساىميف 
عمى أفضؿ ىيكؿ لرأس الماؿ  ير والحفاظوتوفوتقديـ المنافع ألصحاب المصالج األخرى التى تستخدـ القوائـ المالية. 

 رأس الماؿ. ةتخفيض تكمف بيرض
تخفيض رأس  أوتييير قيمة التوزيعات المدفوعة لممساىميف ب تقـو اإلدارةىيكؿ لرأس الماؿ  أفضؿعمى  لممحافظة
 أسيـ جديدة لرأس الماؿ أو تخفيض الديوف المستحقة عمى المجموعة. إصدارالماؿ أو 

 صاف القروض إلى إجمالى رأس الماؿ ويتمثؿ  صاف تقـو إدارة المجموعة بمراقبة ىيكؿ رأس الماؿ باستخداـ نسبة 
القروض فى إجمالى القروض والسمفيات وأوراؽ الدفع مخصومًا منيا النقدية. ويتمثؿ إجمالى رأس الماؿ فى إجمالى 

 القروض.  صاف عة باإلضافة إلى حقوؽ الممكية بالشركة كما ىو موضج فى الميزانية المجم
 :2014ديسمبر  25و 2015 مارس 25القروض إلى إجمالى رأس الماؿ فى  صاف نسبة  يم وفيما 

 
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  إجمالى القروض وأوراق الدفع

     

 691 825 4  864 975 4  المكشوؼ عمىوبنوؾ سحب  قروض وسمفيات
 458 143  789 116  مورديف –أوراؽ دفع قصيرة األجؿ 

 -  556  أوراؽ دفع طويمة األجؿ ودائنوف
 149 969 4  209 093 5  إجمالى القروض وأوراق الدفع

 (577 177 1)  (918 478 1)  النقدية وما فى حكميا يخصم:
1 793 571  291 614 3  القروض  صافي  

3 522 525  445 228 2  حقوؽ الممكية  
5 917 731  736 842 5  الممكيةحقوق إجمالى   
 %64  %62  حقوؽ الممكيةالقروض إلى  صاف نسبة 

 
 تقدير القيمة العادلة (1)

يفترض أف تقارب القيمة العادلة القيمة االسمية ناقصًا أى تسويات ائتمانية مقدرة لألصوؿ المالية وااللتزامات المالية 
اإلفصاح، يتـ استخداـ أسعار الفائدة المتاحة لمشركة لألدوات المالية ذات تواريخ االستحقاؽ ألقؿ مف سنة. وألغراض 

 المشابية وذلؾ لخصـ التدفقات النقدية المستقبمية التعاقدية لتقدير القيمة العادلة لاللتزامات المالية.
 االفتراضات المبنية وتضع الطرؽ مف العديد تستخدـ الشركة فإف المتداولة، غير المالية لألدوات العادلة القيمة لتقدير
 ألداة مشابيو أو المالية لألداة المتعامميف أسعار أو السوؽ أسعار ميزانية. تستخدـ كؿ تاريخ ف  السوؽ أحواؿ عمى
 وذلؾ النقدية المستقبمية، لمتدفقات المقدرة الحالية القيمة مثؿ األخرى، األساليب األجؿ. تستخدـ طويمة لمديوف وذلؾ
وفى تاريخ الميزانية كانت القيمة العادلة لاللتزامات غير المتداولة ال  المالية األدوات لباق  العادلة القيمة لتحديد

 تختمؼ جوىريًا عف القيمة الدفترية ليا وذلؾ لعدـ اختالؼ معدالت الفائدة بدرجة مؤثرة.
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 واألحكام الشخصية التقديرات المحاسبية الهامة - 4

 المحاسبية الهامةالتقديرات والفروض  (3) 
 األحداث، بما فييا األخرىبناء عمى الخبرة السابقة وبعض العناصر  المحاسبية التقديرات والفروضيتـ تقييـ 

 مع تمؾ الظروؼ. تتالءـثيا والتى المستقبمية المنتظر حدو 
نتائج التقديرات المحاسبية مع النتائج ونادرًا ما تتساوى  ،بعمؿ تقديرات وفروض تتعمؽ بالمستقبؿ المجموعةتقـو و 

 المجموعة:أىـ التقديرات والفروض التى تستخدميا  يم الفعمية. وفيما 

 فى قيمة العمالء وأوراؽ القبض االضمحالؿ  - أ
فى قيمة العمالء وأوراؽ القبض عف طريؽ مراقبة اعمار الديوف وتقـو إدارة المجموعة  االضمحالؿيتـ تقدير قيمة 

قة عمى العمالء فى قيمة المبالغ المستح ضمحالؿبدراسة الموقؼ االئتمانى والقدرة عؿ السداد لمعمالء ويتـ تسجيؿ ا
 يـ.عمي ةمركزىـ االئتمانى ال يسمج بسداد المبالغ المستحق أف اإلدارةالذى ترى 

 مخصص الضماف  -ج 
 تقدـ المجموعة ضماف ضد عيوب الصناعة وذلؾ بالنسبة لممنتجات المصنعة محميًا.

يتـ تقدير قيمة مخصص الضماف عمى أساس التكاليؼ المتوقعة لتأدية خدمة الضماف وتتضمف تمؾ التكاليؼ قيمة و 
ويتـ ذلؾ وفقًا لخبرة اإلدارة مباشرة. الإلى نصيب مف بعض المصروفات غير  باإلضافةقطع الييار وأجور العمالة 

، كما ال يتـ أخذ عامؿ التضخـ فى االعتبار لذلؾ السنوات السابقةالناتجة عف مصروفات الضماف الفعمية خالؿ 
 اليرض.

قبؿ الضريبة بحيث ويتـ تحديد قيمة مخصص الضماف بخصـ التدفقات النقدية المستقبمية المتوقعة بسعر خصـ 
 باإللتزاـ. والمخاطر المتعمقةيعكس القيمة الزمنية لمنقود 

 ػ  االضمحالؿ فى قيمة الشيرةج 
ويتـ تخفيض القيمة  الشيرة لتحديد ما إذا كاف ىناؾ اضمحالؿ فى قيمة الشيرة،تقـو إدارة المجموعة سنويًا بتقييـ 

خسائر نتيجة اضمحالؿ قيمة الشيرة يتـ تحميميا  يةكانت أعمى مف القيمة المتوقع استردادىا. أ إذاالدفترية لمشيرة 
 عمى قائمة الدخؿ وال يمكف ردىا الحقًا.

 
 األحكام الشخصية الهامة فى تطبيق السياسات المحاسبية لممجموعة (1) 

ارة استخداـ الحكـ الشخصى )بخالؼ بصفة عامة فإف تطبيؽ السياسات المحاسبية لممجموعة ال تتطمب مف اإلد
مف الممكف أف يكوف لو تأثير جوىرى  الذي( 5-2 إيضاح المشار إلييا فىالمحاسبية  ضالمتعمؽ بالتقديرات والفرو 

 .المجمعة عمى القيـ المعترؼ بيا فى القوائـ المالية
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 األصول الثابتـة  -  5

         

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 .التى ٌتم أعدادها وتجهٌزها الستخدام المجموعة والمعارض *   تتمثل المشروعات تحت التنفٌذ فى قٌمة تكالٌف المبانى والتوسعات بالمصانع
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 األصول الثابتـة )تابـع( - 5

لسنة  51القانوف رقـ  ألحكاـ( بموجب عقود خاضعة واتوبيسات )سيارات نقؿ تمويمياً  إيجارالدى المجموعة أصوؿ مستأجرة 
والتى  (30رقـ ) ومتطمبات معيار المحاسبة المصرى ط /3ثابتة طبقًا لمسياسة المحاسبية  كأصوؿوالتى ال تثبت  5551

 بياف عقود اإليجار: يم وفيما  الفترة.العاـ / نوية كمصروفات فى قائمة الدخؿ عف ار السجبموجبيا يتـ االعتراؼ بمدفوعات اإلي

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

 004 8  004 8  إجمال  مدفوعات اإليجار التعاقدية
 23  23  إجمال  القيمة الشرائية عند انتياء اإليجار

سنوات 1  متوسط فترات العقود سنوات 1    
 430 3  764  / العاـ الفترةمدفوعات اإليجار عف 

 

 أصول مؤجرة تمويميًا:
والتى تثبت  5551لسنة  51تمويميًا بموجب عقود خاضعة ألحكاـ القانوف رقـ  إيجارامؤجرة  أصوالً األصوؿ الثابتة تتضمف 

 كالتالى:كأصوؿ ثابتة 
 1034 ديسمبر 13  1035 مارس 13  
     

 070 351 1  168 530 1  التكمفة
 (382 191)  (372 216)  مجمع اإلىالؾ

 688 159 1  796 313 1  القيمة الدفترية صافي
 

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

         التكمفة
 422 304  703 5  760 19  959 278  3051يناير  5الرصيد فى 

 304 6  -  -    304 6  فروؽ ترجمة القوائـ المالية
 770  -  770  -    خالؿ الفترة اإلضافات

 496 311  703 5  530 20  263 285  1035 مارس 13الرصيد فى 
         

         مجمع االستهالك
 966 21  703 5  263 16  -  3051يناير  5الرصيد فى 

 460  -  460  -  إستيالؾ الفترة
 426 22  703 5  723 16  -  1035 مارس 13الرصيد فى 

 070 289  -  807 3  263 285  2015 مارس 13القيمة الدفترية فى  صافي
 456 282  -  497 3  959 278  2014ديسمبر  13القيمة الدفترية فى  صافي
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 )تابع( أصول غير ممموسة - 6
 الشهرة

شػركة القػاىرة لصػناعات النقػؿ  ـػأسيػواذ بالكامػؿ عمػى ػو وشػركاتيا التابعػة باالستحػػة جػى بػى أوتػػقامػت شركػ ،3003 مػارس 34فى  -
مقابػػؿ  مصػػرى،ألػػؼ جنيػػو  997 209بقيمػػة  ة لألقميػػة وذلػػؾػوالتػػى كانػػت ممموكػػ% 25.02ؽ شػػراء ػالشخصػػى )سػػيتى( عػػف طريػػ

 مميػوف 533وقػد نتجػت شػيرة قػدرىا . ج(- 35 إيضػاحو )ػزيػادة رأس مػاؿ شػركة جػى بػى أوتػ أسيـ إصدارمف  أسيـالحصوؿ عمى 
ىػذه  تخصػيص. وقػد تػـ ف  تاريخ اإلقتناءألصوؿ الشركة  العادلةالقيمة  صاف والتى تتمثؿ فى زيادة قيمة االقتناء عف  جنيو مصرى

 نشاط قطاع الدراجات البخارية والتوؾ توؾ.الشيرة ألصوؿ 
 
بػػى لمتػػأجير التمػػويمى ، قامػػت شػركة جػػى بػػى اوتػػو وشػركاتيا التابعػػة باالسػػتحواذ الكامػؿ عمػػى أسػػيـ شػػركة جػى 3004سػػبتمبر  4فػى  -

مميػػوف  5)شػركة مسػػاىمة مصػػرية( والتػػى تقػػـو بالعمػػؿ فػػى مجػػاؿ التػػأجير التمػػويمى بكافػػة مجاالتػػو وقػػد نػػتج عػػف االقتنػػاء شػػيرة قػػدرىا 
 .جنيو مصرى

كى(  السيارات )جى لتجارة العالمية المجموعة فى %10 فى باالستثمار شراكػة اتفاقية خػالؿ مف 3050 نوفمبر فى المجموعػة قامت -
تمكنيػا  حقػوؽ لممجموعػة االتفاقيػة ىػذه وتعطػى لمسػيارات، ىيونػداى بوكالػة الخػاص العػراؽ فى القائـ النشاط اقتناء بيرض فى االردف
 بشيرة. االعتراؼ االستثمار ىذا عف نتج ك ,وقد ج شركة ل والتشييمية المالية السياسات عمى مف السيطرة

 اختبار اضمحالؿ الشيرة
تسػتمـز وجػود مؤشػرات  اال فػى حالػةلمتأكد أف القيمة العادلة يمكػف أف تسػترد، اضمحالؿ الشيرة  باختبارديسمبر  25تقـو الشركة سنويًا فى 

 .الفترةخالؿ  الختبارعمؿ ا
 النشاط:فيما يمى تحميؿ الشيرة طبقًا لقطاعات دية طبقًا لمقطاعات التشييمية. و يتـ توزيع الشيرة عمى وحدات توليد النق

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

 375 177  375 177  نشاط قطاع الدراجات البخارية والتوؾ توؾ 
500 142  888 106  العراؽ –مبيعات ىيونداى   

5 000  نشاط التأجير التمويمى   000 5  
  285 263  959 178  

عمػػى أسػػاس خصػػـ التػػدفقات النقديػػة المتوقعػػة مػػف واقػػع  ىاتػػـ تحديػػدوالتػػى القيمػػة االسػػتخدامية  عمػػى أسػػاسويػػتـ اختبػػار اضػػمحالؿ الشػػيرة 
اإلدارة بإعػػداد الموازنػػات التقديريػػة عمػػى أسػػاس األداء المػػالى  وتقػػـو .سػػنوات والمعتمػػدة فػػى مجمػػس اإلدارة خمػػسالموازنػػات التقديريػػة لفتػػرة 

 السوؽ.والتشييمى والسوقى فى السنوات السابقة وتوقعاتيا لتطورات 

 

 وراق قبض طويمة األجلأ - 7
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  

     
 715 359  268 399  (53)إيضاح  أوراؽ قبض طويمة األجؿ

 (702 82)  (846 93)  بالتقسيط دائنةفوائد البيع 
 056 277  422 305  صافى القيمة الحالية ألوراق قبض طويمة األجل

 (159 2)  (133 2)  مخصص اضمحالؿ قيمة أوراؽ القبض
 897 274  289 303  الصافى
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 األصول وااللتزامات الضريبية المؤجمة - 8

 
 أصول ثابتة  

 مخصص قضايا مخصص ضمان مخصص مخزون خسائر مرحمة وغير ممموسة
 اإلجمالى

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13
          
           أصول ضريبية مؤجمة -أ 

 270 21  517 35 35 965 18 656 8 850 7 11  يناير 3الرصيد فى 
 -  - (35) - - (195 5) 230 5  ف  األرصدة االفتتاحية تبويبإعادة 

 270 21  517 35 - 965 18 656 8 655 2 241 5  يناير بعد إعادة التبويب 5الرصيد فى 
 247 14  (261 5) - (768 2) 558 -    (051 3)  المحمؿ عمى قائمة الدخؿ

 517 35  256 30 - 197 16 214 9 655 2 190 2  / العامالفترةالرصيد فى نهاية 
          

          الضريبية المؤجمةااللتزامات  –ب 
 (839 66)  (464 85) - - - - (464 85)  يناير 5الرصيد فى 

 (625 18)  (447) - - - - (447)  المحمؿ عمى قائمة الدخؿ
 (464 85)  (911 85) - - - - (911 85)  / العامالفترةالرصيد فى نهاية 

 (947 49)  (655 55) - 197 16 214 9 655 2 (721 83)  االلتزامات الضريبية صافي
          

          الصافى –ج 
 (569 45)  (947 49) - 965 18 656 8 655  2 (223 80)  يناير 5الرصيد فى 

 (378 4)  (708 5) - (768 2) 558   - (498 3)  المحمؿ عمى قائمة الدخؿ
 (947 49)  (655 55) - 197 16 214 9 655 2 (721 83)  / العامالفترةالرصيد فى نهاية 
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 األصول وااللتزامات الضريبية المؤجمة )تابع( - 8

 مثبتةالاألصوؿ الضريبية المؤجمة غير 

 نظرًا لعدـ وجود تأكد جوىرى مف إمكانية االستفادة منيا ضريبيًا فى المستقبؿ.لـ يتـ إثبات بعض األصوؿ الضريبية المؤجمة وذلؾ 
 

1035 مارس 13    1034ديسمبر  13  
     

وأوراؽ القبضالعمالء قيمة أرصدة  ف  اإلنخفاض   68 651  355 23  
أرصدة مدينة أخرىقيمة  ف  اإلنخفاض   1 544  234 5  

 

 فً الملكٌة حصص و شقٌقه وشركات تابعه شركات فً باالستثمارات المرتبطة المؤقتة بالفروق ٌتعلق فٌما التزام بأي االعتراف ٌتم لم

 ان المرجح ومن المؤقتة الفروق بعكس القٌام توقٌت علً السٌطرة من ٌمكنها بوضع تتمتع المجموعة ان حٌث المشتركة المشروعات

 .المنظور المستقبل فً عكسها ٌتم لن الفروق هذه مثل

 استثمارات عقارية - 9
1035 مارس 13   1034ديسمبر  13    
     

 2015 يناير 5الرصيد فى 
    الفترةاستبعادات 

   606 
- 

 3 117 
(2 511) 

الفترةالرصيد فى نهاية      606  606 
 

  المخـزون - 10
1034ديسمبر  13  1035 مارس 13    
     

 443 553  932 711  بضاعة بالطريؽ
 228 789  384 106 1  سيارات وحافالت ومقطورات
 671 683  633 566  مكونات سيارات ومواد خاـ

 478 231  844 248  قطع غيار بيرض البيع
 043 55  968 46  إنتاج تحت التشييؿ

 710 77  656 60  إطارات
 056 1  060 3  زيوت

 629 391 2  477 744 2  اإلجمالى
ف  قيمة المخزوفاإلنخفاض     (49 225)  (45 920) 

 709 345 2  252 695 2  الصافى
 

 أصول بغرض البيع - 11
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
 االجمالى  االجمالى مبانى اراضي  

       
 759 314  759 314 288 14 471 300  التكمفة

 (615 1)  (615 1) (615 1) -  مجمع االىالؾ
 صافي القيمة الدفترية 

 الفترة في نهاية
 

300 471 12 673 313 144  313 144 
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 )تابع( أصول بغرض البيع - 11

تتمثؿ األصوؿ بيرض البيع فى األراضػى والمبػانى التػى قػررت مجػالس اإلدارة لمشػركات التابعػة بيعيػا لعػدـ جػدوى االحتفػاظ بيػا 
األصػوؿ غيػر المتداولػة بػنفس تبويبيػا وفقػًا إلسػتمرارية نيػة إدارة الشػركة  عمىقررت إدارة الشركة اإلبقاء  ضمف أصوؿ الشركات.

 ذلؾ عمىالقدرة التصرؼ ف  تمؾ األصوؿ مع توافر  عمى
  عمالء وأوراق قبض - 12

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
 198 041 1  445 309 1  إجمالى أوراؽ القبض

 (759 359)  (268 399)  (3أوراؽ قبض طويمة األجؿ )إيضاح 
 (031 79)  (313 90)  فوائد غير مستيمكة

 408 602  864 819  القيمة الحالية ألوراق قبض قصيرة األجل صافي
 551 973  187 821  عمػالء

 959 575 1  051 641 1  اإلجمالى
 (005 267)  (470 272)  قيمة أرصدة عمالء وأوراؽ قبض ف اإلنخفاض 

 954 308 1  581 368 1  الصافى
 

 أخرىمدينون وأرصدة مدينة  - 13
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  

 520 353  500 252  دفعات مقدمة لممورديف
 135 512  092 166  ضرائب خصـ
 225 3  112 2  فوائد مستحقة

 522 11  347 13  اعتمادات مستنديو
 525 22  288 72  مصروفات مدفوعة مقدماً 

 320 53  558 14  تأمينات لدى اليير
 055 32  633 23  غطاء خطابات الضماف

 035 52  064 19  سمؼ وعيد لمعامميف
502 305  368 117  أرصدة مدينة أخرى  

 313 33  582 24  ضرائب مبيعات
 052 2  014 4  مصمحة الجمارؾ

809 679  558 709  اإلجمالى  
 (150 2)  (178 6)  أخرى مدينوف وأرصدة مدينة ف  قيمة اضمحالؿ

 369 801  380 703  الصافى
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 ذات عالقة أطرافالمعامالت مع  - 14
يوجد لمشركات التابعة حسابات جارية مع أطراؼ ذات عالقة تتضمف تمؾ الحسابات كافة المدفوعات التى تمت بالنيابة عف أو 

المستحقة مف  باألرصدةبياف  يم وفيما ، بواسطة الشركات التابعة. وتقـو الشركات التابعة بتحصيؿ وسداد تمؾ المبالغ بانتظاـ
 طراؼ ذات العالقة.ألوالى ا

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  الرصيد المستحؽ مف أطراؼ ذات عالقة
     

 215 5  451 1   ج  ب  إلستبداؿ المركباتشركة 
 2  3  جاري مساىميف برليف
 324 35  063 32  شركة البستاف القابضة
 45  449  جاري مساىميف القاصد

 132 2  924 10  مساىميف القمـجارى 
 424  120 1  جاري مساىميف النبطيف

  46 010  10 347 
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  الرصيد المستحؽ ألطراؼ ذات عالقة

     
 074 18  590 55  شركة ماركو بولو 

 927 2  000 4  أعضاء مجمس اإلدارة 
 774 3  -  جاري مساىميف جى كى أوتو

  23 990  24 775 
   

 )تابع( المعامالت مع أطراف ذات عالقة - 14

 :الفترة وفيما يمى بياف طبيعة وقيمة أىـ المعامالت مع األطراؼ ذات العالقة خالؿ
 قيمة المعاممـة   

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

 846 1  (073 1) تحويالت نقدية أعضاء مجمس إدارة االدارة التنفيذييفأعضاء مجمس 
 264 5  338 5 مرتبات اإلدارة العميا أعضاء مجمس إدارة 

 793 2  815 10 تحويالت نقدية مساىـ باحدى الشركات التابعة شركة البستاف القابضة
 13  1 تحويالت نقدية مساىـ باحدى الشركات التابعة شركة جى بى الستبداؿ المركبات 

 21  - تحويالت نقدية مساىـ باحدى الشركات التابعة  أتوس لتجارة السياراتشركة 
 433 2  367 تحويالت نقدية مساىـ باحدى الشركات التابعة جاري مساىميف القاصد
 635 1  - تحويالت نقدية مساىـ باحدى الشركات التابعة شركة القمـ لمتجارة العامة

 453  281 تحويالت نقدية مساىـ باحدى الشركات التابعة مساىميف النبطيفجاري 
 324  915 1 تحويالت نقدية مساىـ باحدى الشركات التابعة شركة ماركو بولو 

 183 2  - تحويالت نقدية مساىـ باحدى الشركات التابعة شركة القاصد لمتوكيالت التجارية
 678 3  - تحويالت نقدية الشركات التابعةمساىـ باحدى  شركة جى ك  أوتو

 -  774 3 تحويالت نقدية مساىـ باحدى الشركات التابعة جاري مساىميف جى ك  أوتو
 491 3  - تحويالت نقدية مساىـ باحدى الشركات التابعة جارى مساىميف جى كى برليف

 29  399 4 تحويالت نقدية مساىـ باحدى الشركات التابعة جاري مساىميف القمـ
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 أذون خزانة - 15
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

 733  733  أذوف خزانة قيمة اسمية
 3    24  إجمال  الفوائد الدائنة

 736  757  المدفوع عف أذوف الخزانة
 736  757  / العام الفترةالرصيد فى نهاية 

 

 نقدية وأرصدة بالبنوك - 16
 نقدية وأرصدة بالبنوؾ - أ
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

 841 176 1  161 478 1  نقدية وأرصدة لدى البنوؾ
  1 478 161  1 176 841 

 

 وما فى حكمها النقدية - ب

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

 841 176 1  161 478 1  نقدية وأرصدة لدى البنوؾ
 322  313  يـو 55أقؿ مف  أذوف خزانة

  1 478 918  1 177 577 
 

 المخصصات - 17
 مطالبات 

 قانونية
مخصص فترة 

 مخصصات أخرى ضمان
 

 اإلجمالى
     

 392 113 313 30 306 77 773 5 3051يناير  5الرصيد فى 
 093 16 273 11 820 4 - الفترةتدعيـ المخصصات خالؿ 

 (547 2) - (452 2) (95) الفترةاستخداـ المخصصات خالؿ 
 (907 12) - (907 12)  مخصصات إنتفى اليرض منيا

 031 114 586 41 767 66 678 5 1035 مارس 13فى الرصيد في 
     

 624 65 399 22 907 34 138 8 3052يناير  5الرصيد فى 
 6 6   - - فروؽ ترجمة القوائـ المالية
 494 61 144 8 100 51 250 2 العاـتدعيـ المخصصات خالؿ 

 (154 13) (236) (123 8) (795 4) العاـاستخداـ المخصصات خالؿ 
 (578) - (578) - مخصصات إنتفى اليرض منيا

 392 113 313 30 306 77 773 5 1034 ديسمبر 13فى الرصيد في 
 

 مخصص المطالبات القانونية
المخصص المكوف لمواجية مطالبات قانونية ضد المجموعة. وترى اإلدارة بعد الحصوؿ عمى االستشارات  إجمالىيتمثؿ المبمغ فى 
 .3051 مارس 25 ة لف يتجاوز بصفة جوىرية قيمة المخصص المكوف فىػات القانونيػناتج تمؾ المطالب أفة ػالقانونية المالئم
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 مخصص الضماف
استبداؿ المنتجات التى لـ تصمج لمعمؿ بصورة مرضية وتـ تقدير المخصص البالغ  أوضمانًا لمنتجاتيا وتتعيد بإصالح  المجموعةتقدـ 
لمطالبات الضماف المتوقعة فى ضوء خبرة اإلدارة عف السنوات الماضية لمستوى اإلصالح  الفترةمصرى فى نياية  جنيو 767 66قدره 

 والمردودات. 
 (.3052ديسمبر  25جنيو مصرى ف   753 64) جنيو مصري 845 51يتضمف مخصص فترة الضماف مخصص طويؿ األجؿ بمبمغ 

  المخصصات األخرى
فيما يتعمؽ بأنشطة المجموعة. لـ يتـ اإلفصاح عف المعمومات المعتاد  أطراؼ أخرىتتعمؽ المخصصات األخرى بمطالبات متوقعة مف 

نشرىا حوؿ المخصصات وفقًا لمعايير المحاسبة، نظرًا ألف اإلدارة تعتقد بأف قياميا بذلؾ قد يؤثر بشدة عمى ناتج المفاوضات مع تمؾ 
مغ المخصص وفقًا آلخر التطورات والمناقشات واالتفاقيات مع الييئات والجيات. وتقـو اإلدارة بمراجعة تمؾ المخصصات سنويًا ويعدؿ المب

 .األطراؼتمؾ 
 التزامات ضرائب الدخل - 18
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

 421 13  942 76  يناير 5الرصيد فى 
)  -  / العاـ الفترةمسددة خالؿ  دخؿ ضرائب 203 33 ) 

 434 85  501 15  (20 )إيضاحالعاـ  / الفترةضرائب الدخؿ خالؿ 
 942 76  443 92  العام / الفترةالرصيد فى نهاية 

 و بنوك سحب عمي المكشوف قروض وسمفيات - 19
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13 

 
 البيــان

 الجزء
 الجارى

 الجزء
 طويل األجل

 
 اإلجمالى

 
 

 الجزء
 الجارى

 الجزء 
 طويل األجل

 
 اإلجمالى

        
2 322 010  393 317 3 - 191 127 3 عمى المكشوؼبنوؾ سحب   - 050 146 1  

3 111 067 043 641 024 591 قػروض   123 225  656 140 707 987  
قػػػػػػػػروض مػػػػػػػػف أطػػػػػػػػػراؼ ذات 

 عالقة
590 463 26 145 608 636   567 221 24 713 591 934 

 691 825 4 853 680 838 144 4  866 975 4 188 667 678 308 4 اإلجمالى       
 بنوؾ سحب عمى المكشوؼ -أ 

 % 4و %55.20يبمػغ متوسػط سػعر الفائػدة عمػى أرصػػدة السػػحب عمػى المكشػوؼ القائمػة بالجنيػو المصػرى والػػدوالر األمريكػى 
 عمى التوالى.

 أطراؼ ذات عالقةقػروض مف  - ب

البرازيػػؿ( بسػػعر فائػػدة الميبػػور  –حصػػمت المجموعػػة عمػػى قػػروض بالػػدوالر األمريكػػى مػػف شػػركة مػػاركو بولػػو )شػػركة ذات عالقػػة 
جنيو مصرى ويسدد عمػى أقسػاط سػنوية بحيػث ألؼ   864 77مبمغ  3051 مارس 25%، وقد بمغ رصيد تمؾ القروض فى 2+

 .3052يتـ سداد أخر قسط ف  سبتمبر 

وافقت الجمعية العامة العادية لمشركة باإلجماع بعد امتناع الػدكتور / رؤؼ كمػاؿ حنػا غبػور )المسػاىـ  3052يونيو  3بتاريخ  -
توقيػع عقػدي القػرض الممنػوحيف مػف المسػاىـ الرئيسػ  لمشػركة ىػذا وقػد تػـ توقيػع عقػدي القرضػيف  عمػىعػف التصػويت  الرئيسػ (
 وفيما يم  ممخص بأىـ شروط العقديف 3052يونيو  2بتاريخ 
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 )تابع( و بنوك سحب عمي المكشوف قروض وسمفيات - 19
 )تابع(قػروض مف أطراؼ ذات عالقة - ب
 

الفائدة  شروط السداد السدادفترة  الحد األقصى لمقرض القرض
 السنوية

  1035 مارس 13في  الرصيد 
 بالجنيه المصري

 القرض )أ(
مميوف  332ف  حدود 

 جنية مصري
يـو تجدد تمقائيا لمدة  20

مماثمة ما لـ يقـ أحد 
االطراؼ بإبالغ الطرؼ 
اآلخر برغبتو ف  انياء 
القرض كتابيا قبؿ انتياء 
الثالثوف يوما )مدة التسييؿ( 

 بثالثة أياـ

يسدد القرض مع 
الفائدة ف  نياية 

 مدة التسييؿ

50.1% 223 231 345 

 القرض )ب(
مميوف  30ف  حدود 

 %2.31 دوالر امريك   
دوالر امريك   25 244 252

 332 500 242)ما يعادؿ 
 جنيو مصري(

   مف يف صؿ القرضأ عمىالفوائد المحممة  3052 ديسمبر 25يتضمف رصيد قروض قصيرة االجؿ مف المساىـ الرئيس  ف
 تاريخ بداية السحب.

  (ديف) حؽ الرصيد أصبجف  انياء القرضيف وعمية  برغبتوالشركة  بإخطارقاـ المساىـ الرئيس   3052 يونيو 35وبتاريخ 
 نقدي مستحؽ االداء قبؿ الشركة.

  والمبـر  3052يونيو  2بتحويؿ جزء مف القرضيف المؤرخيف  3052ديسمبر  25قاـ المساىـ الرئيس  بأخطار إدارة الشركة بتاريخ
 3052ديسمبر  25مميوف دوالر أمريك  و البالغ رصيدة الدائف ف   30مميوف جنيو مصري و مبمغ  332عقدىـ مع الشركة بمبمغ 

 الشركة لممساىميف التالييف: دوالر أمريك  و ذلؾ طبقا لحواالت حؽ لجزء مف الديف الحاؿ المستحؽ األداء قبؿ 20 525 245بمبمغ 
 الديف الحاؿ المستحؽ األداء المساىـ

أصؿ الديف بالدوالر  
 االمريك 

معادؿ بالجنيو 
 المصري

أصؿ الديف بالجنيو 
 المصري

األجمال  بالجنيو  الفوائد المستحقة
 المصري

20 525 245 د/ رؤؤؼ غبور  230 500 333  000 000 332 415 231 30 113 716 535 
يخصػػػػػـ: المحػػػػػوؿ لممسػػػػػاىميف 

 اآلخريف
 

 (000 512 124) - - (000 512 124) (538 340 17) أ/ نادر رؤؤؼ غبور
 (000 752 94) - (534 915 79) (466 836 14) (245 066 2) أ/ دينا رؤؤؼ غبور

 (000 752 82) - - (000 752 82) (706 524 11) أ/ كماؿ رؤؤؼ غبور
الرصػػػػػػػػػيد النقػػػػػػػػػدي المسػػػػػػػػػتحؽ 
األداء لممسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىـ د/ رؤؤؼ 

 غبور بعد حواالت الحؽ

- 4 193 084 466 20 625 851 213 710 321 

األجمػػػػػػػػػػال  رصػػػػػػػػػػيد قػػػػػػػػػػروض 
المسػػاىميف بعػػد حػػواالت الحػػؽ 

 3052ديسمبر  25ف  

 515 726 321 

النقػدي الحػاؿ المسػتحؽ األداء  عمى حواالت الحؽ المذكوره أعاله مف الديف 3051فبراير  51وقد وافؽ مجمس األداره بجمستو المنعقدة ف  
 لممساىـ الرئيس .

  .إف القيمة العادلة لمقروض تقارب قيمتيا الدفترية 
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 )تابع( و بنوك سحب عمي المكشوف قروض وسمفيات - 19
 )تابع(قػروض مف أطراؼ ذات عالقة - ب

   3051 مارس 25المستحؽ األداء قبؿ الشركة لممساىميف ف    الديف الحالوفيما يم: 
 

 الديف الحاؿ المستحؽ األداء المساىـ
أصؿ الديف  

 بالدوالر االمريك 
معادؿ بالجنيو 

 المصري
أصؿ الديف بالجنيو 

 المصري
األجمال  بالجنيو  الفوائد المستحقة

 المصري
20 525 245 د/ رؤؤؼ غبور  236 019 640 000 000 332 29 724 263 538 743 903 

  يخصـ: المحوؿ لممساىميف اآلخريف
 (242 315 132) - - (242 315 132) (538 340 17) أ/ نادر رؤؤؼ غبور
 (810 681 95) - (534 915 79) (276 766 15) (245 066 2) أ/ دينا رؤؤؼ غبور

 (118 938 87) - - (118 938 87) (706 524 11) أ/ كماؿ رؤؤؼ غبور
الرصػػيد النقػػدي المسػػتحؽ األداء لممسػػاىـ 

 حواالت الحؽد/ رؤؤؼ غبور بعد 
- 4 193 084 466 29 724 263 222 808 733 

األجمػػال  رصػػيد قػػروض المسػػاىميف فػػ  
 3051مارس  25

 538 743 903 

 
رصدة النقدية المستحقة لممساىميف ف  تيطية اكتتابيـ فػ  زيػادة جنيو مصري مف األ 155 301 490ىذا وقد تـ استخداـ مبمغ 

 .3051تمت خالؿ شير ابريؿ رأس الماؿ بالقيمة االسمية والت  
 استحقاقيا:تحميؿ رصيد القروض وبنوؾ سحب عمى المكشوؼ طبقًا لتواريخ  يم وفيما  

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

 838 144 4  678 308 4  أقؿ مف سنة
 853 680  188 667  سنوات 1أكثرمف سنة وأقؿ مف 

  4 975 866  4 825 691 
 

 تجاريون وأرصدة دائنة أخرىدائنون  - 20
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

 681 698  790 205 1  دائنوف تجاريوف
 748 96  360 131  أرصدة دائنة أخرى
 012 147  465 194  مقدمات مف العمالء
 921 74  537 43  مصمحة الضرائب

 257 120  615 103  مصروفات مستحقة
 458 143  789 116  أوراؽ دفع

 295 6  153 5  دائنو توزيعات
 971 10  399 12  إيرادات مؤجمة

  1 813 108  1 298 343 
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 رأس المال المدفوع - 21
 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  

 مميوف سيـ بقيمة اسمية  200رأس الماؿ المرخص بو )
 واحد جنيو مصرى لمسيـ الواحد(

 
400 000  400 000 

 مميوف سيـ بقيمة واحد  135الماؿ المصدر والمدفوع )رأس 
 جنيو مصرى لمسيـ الواحد(

 
135 445  135 445 

(503)  ألؼ سيـ( 503اعداـ أسيـ خزينة )   (503)  
  135 338  135 338 

 

 اعداـ أسيـ خزينة
والتى تبمغ تكمفة شراءىا  3055مارس  35سيـ تمثؿ األسيـ التى تـ شراؤىا فى 100 107 بإعداـ عدد  3053عاـ قامت الشركة خالؿ 

 ألؼ جنيو مصرى. 503ألؼ جنيو مصرى متضمنة قيمة اسمية لألسيـ قدرىا  097 3
 االكتتاب العاـ والخاص

يؽ اكتتابات عامة وخاصة ( عف طر جنيو مصرى 5جنيو مصرى )القيمة االسمية لمسيـ ألؼ  163 33المصدر بمبمغ تـ زيادة رأس الماؿ 
جنيو مصرى عالوة  ألؼ 691 175 1جنيو مصرى قيمة اسمية ومبمغ  ألؼ 163 33منيا  ألؼ جنيو مصرى 855 208 1بميت قيمتيا 

يوليو  5ـ زيادة رأس ماؿ الشركة بتاريخ ػوقد تـ تخصيص أسي جنيو مصرى ألؼ 000 129ليصبج رأس الماؿ المصدر والمسدد  إصدار
 الخاص:، وفيما يمى تفاصيؿ كؿ مف االكتتاب العاـ والطرح 3003

 اكتتاب عاـ-أ 
مميوف سيـ  3.1 األسيـ، وبمغ عدد 3003 سبتمبر 33وأغمؽ فى نياية يـو عمؿ  3003 يوليو 3تـ فتج باب االكتتاب بتاريخ 

 مبمغ إجمالىسيـ ب 533 703 29جنيو مصرى وتـ تمقى االكتتاب فى عدد  000 500 277مبمغ  إجمالىب
(، ال غيروسبعمائة واحد وعشروف جنييًا مصريًا  ألؼجنيو مصرى )فقط مميار وتسعة وتسعوف مميوف وثالثوف  721 030 099 1

منج كؿ أساس خصيص األوؿ عمى المعروضة لالكتتاب، وقد تـ الت األسيـمرة مف عدد  2.52وبميت نسبة التيطية ما يقرب مف 
سيـ(  510المكتتب فييا مف قبؿ المكتتب )بعد خصـ  األسيـسيـ والتخصيص الثانى عمى أساس نسبة باقى عػدد  510مكتتب عػدد 

التى تػـ تخصيصيا مف خالؿ التخصيص األوؿ وذلؾ مػع مراعاة جبر  األسيـ إجمالىالمكتتب فييا بعػد خصـ  األسيـ إجمالىإلى 
 %. 30.22الكسور لصالج صيارى المساىميف، وبميت نسبة التخصيص الثانى 

 طرح خاص  -ب
سيـ )ستة عشر مميوف وسبعمائة واثنى عشر آلؼ وثالثمائة وست وخمسوف سيـ(  356 712 16تـ االكتتاب فى عدد 

جنيو مصرى )فقط ستمائة وثمانية عشر مميوف وثالثمائة وسبع وخمسوف ألؼ ومائة واثناف  172 357 618بإجمالى قيمة 
 جنيو مصرى لمسيـ )سبعة وثالثوف جنييًا مصريًا لمسيـ(. 23وسبعوف جنييًا مصريًا ال غير( وبسعر اكتتاب بمغ 

 طرح خاص )مساىمى شركة القاىرة لصناعات النقؿ الشخصى "سيتى"( -ج
 قيمة إجمالىسيـ( بأ ثمثمائة وستة الؼسيـ )خمسة مالييف وستمائة وخمسة وسبعوف  306 675 5تـ االكتتاب فى عدد 

 وأربعمائة وثمانية وستوف جنييًا مصريًا ال ألؼجنيو مصرى )مائتاف وتسعة مميوف وتسعمائة وسبعة وتسعوف  468 997 209
 ثالثوف جنييًا مصريًا لمسيـ(.جنيو مصرى لمسيـ )سبعة و  23غير( وبسعر اكتتاب 

 (Almora Resourcesطرح خاص )شركة  -د 
 سيـ )ثالثة مالييف ومائتاف وخمسة وسبعوف ألؼ وأربعوف سيـ( بإجمالى قيمة 040 275 3تـ االكتتاب فى عدد 

لمسيـ )واحد جنيو مصرى  25.21جنيو مصرى )مائة وثالثة مالييف جنيو مصرى ال غير( وبسعر اكتتاب  000 000 103
 وثالثوف جنيو مصرى وخمسة وأربعوف قرش لمسيـ(.
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 )تابع( رأس المال المدفوع - 21
 )تابع( (Almora Resourcesطرح خاص )شركة  -د 

الموافقة  3052مارس  33قرر مجمس اإلدارة وفقًا لتفويض الجمعية العامة اليير عادية المنعقدة بتاريخ  3052أغسطس 25بتاريخ 
جنية مصري  2 222 221باالجماع عم  زيادة رأس ماؿ الشركة المصدر بالقيمة األسمية ف  حدود رأس الماؿ المرخص بة و ذلؾ بمبمغ 

مصري لمسيـ تخصص بالكامؿ لنظام  اإلثابة و التحفيز المطبقيف ف  الشركة  وجني 5سيـ بقيمة اسمية   2 222 221مقسمة إل  
بقيمة اسمية  سيـ 521 223 121جنية مصري مقسمة عم  عدد  521 223 121ليصبج رأس الماؿ المصدر بعد الزيادة مبمغ و قدرة 

 بتاريخ مف رصيد االحتياطى الخاص و قد تـ التأشير بذلؾ ف  السجؿ التجاريسددت ىذه الزيادة بالكامؿ تمويال  قدواحد جنية مصري ، و 
 .3052ديسمبر  25 

مميوف جنيو مصري  200قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة عم  زيادة راس ماؿ الشركة المرخص بو مف  3051فبراير  2بتاريخ 
جنيو  5 051 223 121جنيو مصري ليصبج  521 223 121المصدر مف مميار جنيو مصري و كذلؾ زيادة رأس ماؿ الشركة  1إل  

قرش كؿ  5سيـ قيمة كؿ سيـ واحد جنيو مصري ) باإلضافة إل  مصاريؼ إصدار قدرىا  5 051 223 121مصري مقسـ عم  عدد 
مساىميف كؿ منيـ بنسبة مميوف جنيو مصري ، عم  أف تخصص ىذه الزيادة بالكامؿ لصالج قدام  ال 520سيـ ( و ذلؾ بزيادة قدرىا 

نصيبو ف  رأس ماؿ الشركة المصدر مع الموافقة عم  تداوؿ حؽ اإلكتتاب منفصاًل عف السيـ األصم  عم  أف يتـ سداد قيمة الزيادة ف  
 ة مساىمتو .رأس ماؿ الشركة المصدر إما نقدًا و / أو عف طريؽ إستخداـ الديوف النقدية المستحقة األداء لممكتتب قبؿ الشركة بحسب نسب

 مستحوذ عميها –أسهم الشركة  - 12
 ألؼ 275 3سيـ تبمغ قيمتيا االسمية  040 275 3إحدى شركات المجموعة بعدد  تمتمكياأسيـ فى فى حيازة المجموعة  األسيـتتمثؿ 

الشركات التابعة  إحدى Almora Resourcesفى رأس ماؿ شركة جى بى أوتو التى تـ اقتناءىا عف طريؽ شركة  جنيو مصرى
ولة لالحتياطى حالمألؼ جنيو مصرى، وقد تـ تخفيض عالوة اإلصدار  000 103وقد بميت تكمفة االقتناء  %.500والممموكة بنسبة 

 ألؼ جنيو مصرى. 725 99بالفارؽ بيف تكمفة االقتناء والقيمة االسمية البالغ قدره الخاص 
 االحتياطى القانونى - 11

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

167 165   يناير 5الرصيد فى    531 321  
 231 2  864 9  المحوؿ لالحتياطى القانون 

 (91)  -  التيير ف  حقوؽ األقمية مع عدـ التيير ف  السيطرة
167 165  129 277  / العام الفترةالرصيد فى نهاية   

 أربػاح العػاـ لحسػاب االحتيػاط  صػاف % مػف 1تجنيػب نسػبة والنظػاـ األساسػ  لمشػركة يػتـ  5545لسػنة  515طبقا لقػانوف الشػركات رقػـ 
القانون . ويجوز بناء عمى اقتراح مجمس اإلدارة وقؼ تجنيب جزء مػف األربػاح لحسػاب االحتيػاط  القػانون  إذا مػا بمػغ االحتيػاط  القػانون  

 المصدر. االحتياط  القانون  غير قابؿ لمتوزيع عمى المساىميف. % مف رأس الماؿ10
بالشركة أما باقى الرصيد فيتمثؿ فى االحتياطى القانونى لباقى شركات  جنيو مصرى خاص 762 66القانونى مبمغ يتضمف االحتياطى 

 المجموعة.
 عالوة اإلصدار

بناًء عمى  5545لسنة  515طمبات القانوف رقـ ًا لمتػاص طبقػواالحتياطى الخؿ مف االحتياطى القانونى ػإلى ك صدارالوة اإلػتـ ترحيؿ ع
 .3004 مارس 35اعتماد الجمعية العامة العادية فى 

 1034ديسمبر  13  1035 مارس 13  
     

 691 175 1  691 175 1  اإلصدارعالوة 
     ناقصًا:

 (878 35)  (878 35)  مصروفات االصدار
 (725 99)  (725 99)  الخاص بأسيـ الشركة فى حيازة المجموعةعالوة االصدار 

 088 040 1  088 040 1  رصيد عالوة االصدار
 (400 64)  (400 64)  المحوؿ إلى االحتياطى القانونى

  975 688  975 688 
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 القانوني )تابع(االحتياطى  - 11
 األسيـ إصدارعالوة 

 كالتالى: القيمة االسمية لألسيـ المصدرةفى الفرؽ بيف المبمغ المدفوع و  األسيـ إصدارتتمثؿ عالوة 
  

 المبمغ المدفوع
 األسهمعدد 

 سهم( ألف)
 

 القيمة االسمية
رأس المال 

 المصدر
 إصدارعالوة 

 األسهم
      

 000 330 100 3 جنيو 5 100 3 100 333 اكتتاب عاـ
 221 205 353 52 جنيو 5 353 52 213 254 طرح خاص

طرح خاص )مساىمى شركة القاىرة 
 235 302 232 1 جنيو 5 232 1 553 305 لصناعات النقؿ الشخصى( "سيتى"

 طرح خاص 
 331 55 331 2 جنيو 502 000 2 331 5 (Almora Resources)شركة 

 3 108 854 11 361  11 361 3 375 693 
 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

       
 784 066 1 653 968 498 2 (514 4) 628 53 519 46   2015يناير 3الرصيد فى 

 691 52 - - - - 691 52 فروؽ ترجمة عمالت أجنبية
القيمة العادلة ألسيـ حوافز 

 940 6 - - - 940 6 - والتحفيزنظاـ اإلثابة 
 415 126 1 653 968 498 2 (514 4) 568 60 210 99 2015 مارس 31الرصيد فى 

 
ناقصًا ما تـ تحويمة إلى االحتياطى القانونى  3003عالوة إصدار االسيـ فى عاـ  صاف يتمثؿ االحتياطى الخاص فى قيمة المحوؿ مف 

 (.32إيضاح )
 وقدرىا ةػـ خزينػأسيرى يمثؿ الفرؽ بيف تكمفة شراء ػألؼ جنيو مص 990 2تـ تخفيض االحتياطى الخاص بمبمغ ، 3055فى خالؿ عاـ 

 .3053 عاـخالؿ ألؼ جنيو مصرى والتى تـ اعداميا  503درىا ػـ وقػذه األسيػة االسمية ليػجنيو مصرى والقيم ألؼ 097 3
 ألؼ جنيو مصري تمثؿ الفرؽ بيف تكمفة شراء أسيـ خزينة وقدرىا 114 2تـ تخفيض االحتياط  الخاص بمبمغ ، 3053فى خالؿ عاـ 

 ألؼ جنيو مصري. 251 4ألؼ جنيو مصري وسعر إعادة بيعيا بمبمغ  365 6
 حقوق األقمية - 15

 
 األرباح المرحمة احتياطي قانوني احتياطيات المالرأس 

 اإلجمالى
 1034ديسمبر  13 1035 مارس 13

       
 275 618 782 637 844 122 067 23 051 53 820 438 يناير 5الرصيد فى 

 703 61 (932 4) (932 4) - - - / العاـ الفترةربج  صاف 
 (701 1) 665 29 - - 665 29 - فروؽ ترجمة عمالت أجنبية

 561 1 171 6 - - - 171 6 زيادة رأس الماؿ
 - - (425 7) 425 7 - - محوؿ لإلحتياطى القانون 

حقوؽ االقمية مع عدـ  التيير ف 
 التيير ف  السيطرة

- - - - - 970 9  

 (024 52) - - - - - توزيعات أرباح
 782 637 686 668 487 110 492 30 716 82 991 444 / العام الفترةالرصيد فى نهاية 
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 طويمة األجلودائنون أوراق دفع  - 16

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

         
 458 143  458 143  345 117  345 117  إجمال  أوراؽ الدفع ودائنوف

 (458 143)  (458 143)  (789 116)  (789 116)  (30أوراؽ دفع أقؿ مف سنة )إيضاح 
 -  -  556  556  االجمالى

 
 مبالغ تحت حساب تسوية عقود تأجير تمويمى - 17

 ادة أو الػػنقص بػػيف اإليػػراد المكتسػػب والمثبػػت وفقػػًا لسياسػػة تحقػػؽ اإليػػراد باإليضػػاح رقػػـ ػات بالزيػػػيتمثػػؿ ىػػذا الحسػػاب فػػى الفروقػػ
اإليجاريػػة المسػػتحقة ، ىػػذا ويػػتـ تسػػوية رصػػيد ىػػذا الحسػػاب مػػع صػػافى القيمػػة الدفتريػػة لألصػػؿ )المػػاؿ( ( والقيمػػة 2 - ت/ 3)

 المؤجر عند إنتياء عقد التأجير.
 مخصصات  - 18

 مخصصات إنتفى اليرض منيا
 2014 مارس 13  1035 مارس 13  
     

 82  907 12  مخصص ضماف
 568  385  مدينوف وأرصدة مدينة أخري العمالء وأوراؽ القبض و اإلنخفاض ف  قيمة 
 416  -    مخصصات أخري

 066 1  292 13  اجمالى مخصصات انتفى الغرض منها

 تدعيـ المخصصات
 2014 مارس 13  1035 مارس 13  
     

 (298 9)  )820 4(  مخصص ضماف
 (632)  )828 1(  وأرصدة مدينة اخري عمالء وأوراؽ قبض ف  قيمة اإلنخفاض

 (508 1)  )273 11(  مخصصات أخرى
 (438 11)  )921 17(  اجمالى تدعيم المخصصات

 (372 10)  )629 4(  المخصصات فى قائمة الدخل صافي
 

 انمتذاونة:وفيما يهي بيان بحركة األوخفاض في قيمة األصىل انمتذاونة وغير 

 
الرصيد في  

3/3/1035 

تدعيم 
االنخفاض 
 خالل الفترة

رد 
االنخفاض 
 خالل الفترة

المستخدم 
 خالل الفترة

فروق 
 عممة

الرصيد في 
13/1/1035 

 وأوراؽاالنخفاض ف  قيمة العمالء 
 604 274 099 4 (434) (53) 438 5 522 325 القبض

االنخفاض ف  قيمة المدينوف واألرصدة 
 714 509 6 - - (332) - 046 510 6 المدينة األخرى

 6 779 130 3 818 (385) (434) 4 099 6 784 318 
 226 49 610 - (185) 881 2 920 45 االنخفاض ف  قيمة المخزوف* 
 6 825 130 4 709 (570) (434) 4 709 6 833 544 
 

 في قيمة األوخفاض في قيمة انمخزون بقائمة انذخم ضمه تكهفة انمبيعات.يتم تحميم قيمة تذعيم ورد األوخفاض  *
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 بالصافى-تكاليف التمويل  - 19
 1034 مارس 13  1035 مارس 13  
     

 809 3  005 3  فوائد دائنػة
 317  462  فوائد البيع بالتقسيط

 126 4  467 3  إجمالي اإليرادات التمويمية
     

 (036 84)  (774 92)  ومصروفات بنكية مدينػةفوائد 

 (646 9)  -  فوائد سندات مدينة

 (866 17)  (951 57)  خسائر فروؽ إعادة تقييـ عمالت أجنبية صاف 
 (548 111)  (725 150)  إجمالي التكاليف التمويمية

 (422 107)  (258 147)  صافي تكاليف التمويل
      
 ضرائب الدخل - 10
 1034 مارس 13  1035 مارس 13  
     

 (429 11)  (501 15)  (54)إيضاح  لمفترةالجارية ضرائب دخؿ 
 (722 5)  (708 5)  (4)إيضاح  ضرائب مؤجمة

 (151 17)  (209 21)  الفترةضرائب الدخل عن 
 

 الفتػرة مػف اعتبػارا سػنوات ثػالث لمػدة مؤقتػة سػنوية إضػافية ضػريبة بفػرض 2014 لسػنة 22 رقػـ القػانوف صػدر 2014 يونيػو 2 بتػاريخ
 األشػخاص حأربػا أو الطبيعيػيف األشػخاص دخػؿ عمػ  ريبةضػال وعػاء مػف جنيػو مميػوف يجػاوز مػا عمػى (%5) بنسػبة الحاليػة الضػريبية
 مػف اعتبػاراً  القػانوف بيػذا وُيعمػؿ األحكػاـ، لتمػؾ وفقػا وتحصػيميا ربطيػا ويػتـ الػدخؿ، عمػى ريبةضػال قػانوف ألحكػاـ طبقػاً  االعتباريػة

 2014.يونيو 5 
 قػانوف مػواد بعػض بتعػديؿ أحكامػا القػانوف ىػذا مفضػت وقػد 2014 لسػنة 53 رقػـ بقػانوف الجميوري القرار صدر 3052 يونيو 20 وبتاريخ

 :يم  ما أىميا مف 3001 لسنة 55 بالقانوف الصادر الدخؿ عمى ريبةضال
 .األرباح توزيعات عمى ضريبة فرض -5

 .المالية واألوراؽ الحصص بيع عف الناتجة الرأسمالية حاألربا عمى ضريبة فرض -3

بتعػػػديؿ أحكػػػاـ الالئحػػػو التنفيذيػػػو لقػػػانوف الضػػػريبو عمػػػ  الػػػدخؿ  3051لسػػػنو  533, صػػػدر القػػػرار الػػػوزاري رقػػػـ 3051 ابريػػػؿ 2بتػػػاريخ **
 3001لسنة  555الصادره بقرار وزير الماليو رقـ 

 

 الربح فينصيب السهم  - 13
 ألساسىا  - 5

بػدوف خصػـ  الفتػرةربػج  صػاف الػربج الخػاص بالمسػاىميف عمػى أسػاس  صػاف حيث أنو ال يوجد حساب توزيع مقتػرح، فقػد تػـ تحديػد 
 حصة العامميف ومكافآت أعضاء مجمس االدارة فى توزيعات األرباح.

)كمػا ىػو موضػج بػالفقرة السػابقة( عمػى المتوسػط المػرجج لألسػيـ الفتػرة ربػج  صػاف يحتسب نصيب السيـ األساسى فى الربج بقسمة 
 .ةالفتر العادية المصدرة خالؿ 

 1034مارس  13  1035مارس  13   
      

 001 48  080 52   الخاص بالمساىميف الفترة الربج صاف 
      

 893 128  338 135   المتوسط المرجج لعدد االسيـ المصدرة
 0.372  0.385   نصيب السهم االساسى فى الربح / جنيه مصري
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 )تابع( نصيب السهم في الربح - 13
 
 لمخفضا  - 3

يحتسب النصيب المخفض لمسيـ فػى األربػاح بتعػديؿ المتوسػط المػرجج لعػدد األسػيـ العاديػة باآلثػار الناتجػة عػف كػؿ األسػيـ العاديػة 
  المحتممة المسببة ليذا االنخفاض.
 1034مارس  13  1035مارس  13   

 001 48  080 52   الخاص بالمساىميف الفترة الربج صاف 
 893 128  338 135   لعدد االسيـ المصدرةالمتوسط المرجج 

      ديمه:تم تع
 258 2  -   والتحفيزنظاـ اإلثابة 

 151 131  338 135   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
 0.366  0.385   فى الربح / جنيه مصري المخفضنصيب السهم 
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 قائمة الدخل حسب طبيعة المصروف  - 11
 1034 مارس 13  1035 مارس 13  

 691 667 2  316 200 3  مبٌعات
 (351 238 2)  (849 707 2)  تكالٌف صناعٌة مباشرة

  (322 35)  مرتبات وأجور ومزاٌا عاملٌن
(20 330)  

 (25 799) 
   تكالٌف أخرى (016 42) 

401 454  مجمل الربح   525 163 

 809 3  468 3  فوائد دائنة
  (423 31)   (421 78)  عاملٌنمرتبات موظفٌن ومزاٌا 

 061 9  606 7  إٌرادات أخرى
 067 1  293 13  رد مخصصات انتفى الغرض منها

 317  502  فوائد البٌع بالتقسٌط
 (036 84)   (420 93)  فوائد مدٌنة

 (646 9)   -  فوائد سندات مدٌنة
 -   (940 6)  تكالٌف اسهم نظامً األثابة والتحفٌز

 (850 19)   (310 22)  وتسوٌق بٌعٌهمصروفات 
 (598 16)   (102 21)  إٌجارات

 (865 17)  (809 57)  خسائر فروق أعادة تقٌٌم عمالت أجنبٌة صافً
 (917 9)   (179 11)  اهالكات واستهالكات

 (727 6)   (848 4)  انتقاالت
 (439 11)   (922 17)  تدعٌم مخصصات

 (028 6)   (793 7)  استشارات
 (993 3)   (548 5)  مصروف سٌارات

 (278 3)   (268 3)  آلًحاسب 
 (782 1)   (003 2)  اكرامٌات

 (842 3)   (547 3)  رسوم حكومٌة
 (649 2)   (866 2)  مصروفات أمن

 (243 2)   (889 1)  تأمٌن
 (749 1)   (754 1)  اتصاالت

 (816 2)   (727 2)  مصروفات أخرى
 (930 2)   (932 3)  إدارٌةتجهٌزات 

 (811 1)   (044 2)  مٌاه وكهرباء
 (754)   (368 2)  مصروفات بنكٌة
 (250)   (497 1)  إصالح وصٌانة

 (460)   (788)  شحن
 هداٌا

 
 (236)   (187)  

 (8)   (589 1)  تبرعات
 عالقات عامة

 هداٌا
 (742)  

(236)  
 (400) 

 654 88  (357 68)  قبل الضرائب الفترةربح  صافي (781(
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 التقارير القطاعية - 11
 إجمالى  العمميات األخرى  دراجات بخارية / توك توك  سيارات نقل وأتوبيسات  سيارات الركوب  

 نتائج العمميات
 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                 
0 921 909  اإليرادات  1 981 707  358 342  181 411  524 388  216 326  193 217  288 247  3 200 315 2 667 691 

099 119  نتيجة القطاع   248 770  091 48  22 962  277 84  47 696  878 49  42 098  402 453  361 526 

 (252 70)  248 74              مصروفات تسويقية

 (887 93)  628 108              مصروفات إدارية

 (372 10) 940 6              مكافئة مجمس االدارة

 - 629s 4              بالصافى-مخصصات 

 061 9 (606 7)              إيرادات أخرى

 076 196  942 169              أرباح التشغيل

 (422 107)  258 147              بالصافى –تكاليؼ التمويؿ 

 654 88 350 18              الربح قبل الضرائب صافي

 (151 17)  (209 21)              ضرائب الدخؿ

 503 71  (859 2)              الفترةربح  صافي

                يتـ توزيعو عمى النحو التالى:
 001 48  012 57              حقوؽ المساىميف بالشركة

 502 23 (932 4)              حقوؽ األقمية

              52 080  71 503 
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 إجمالى  األخرىالعمميات   دراجات بخارية / توك توك  سيارات نقل وأتوبيسات  سيارات الركوب   

 مارس 13   معمومات 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 

                 
 173 994 7  704 430 10  695 179 1  576 702 5  631 433  529 229  840 371 1  120 98  007 009 5 479 400 4  أصوؿ القطاع

 173 994 7  704 430 10  695 179 1  576 702 5  631 433  529 229  840 371 1  120 98  007 009 5  479 400 4  إجمالى األصول الموزعة

 556 261 5  576 533 7  158 857  081 230 3  570 158  843 186  856 526  894 656  972 718 3  758 459 3  القطاعالتزامات 

 938 255  321 309  762 218 454 259  330  263  433 3  471 12  413 33  133 37  نفقات رأسمالية

 970 42  412 58  471 21  685 35  253  404  479 7  516 6  767 13  807 15  إىالؾ
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 األصول وااللتزامات المحتممة - 14
 األصوؿ المحتممة  أ (

مميػػوف جنيػػو مصػػرى تمثػػؿ قيمػػة أوراؽ قػػبض خاصػػة بعمػػالء  76أقامػػت المجموعػػة دعػػوى قضػػائية ضػػد بنػػؾ تنميػػة الصػػادرات بمبمػػغ 
المجموعػػػة مودعػػػة لػػػدى البنػػػؾ لتحصػػػيميا، وقػػػد تقػػػاعس البنػػػؾ فػػػى تحصػػػيؿ ىػػػذه األوراؽ أو اتخػػػاذ اإلجػػػراءات القانونيػػػة ضػػػد عمػػػالء 

الالزمػة وبنػاءًا عمػى رأي المجموعة مما أدى إلى تقادـ ىذه األوراؽ وضياع حؽ المجموعة فى تحصيميا أو اتخاذ اإلجػراءات القانونيػة 
 المستشار القانونى لممجموعة ترى إدارة المجموعة إف الحكـ فى ىذه القضية سيكوف فى صالحيا. 

 
 اللتزامات المحتممةب(  ا

فى صورة خطابات ضماف وقد بمغ رصيد خطابات الضماف الممنوحة بالجنيو المصرى  المجموعةتوجد التزامات محتممة عمى 
 : يم كما والموضج بالجنيو المصرى خالؿ النشاط االعتيادى ليا  المجموعةية مف والعمالت األجنب

 
 1034 ديسمبر 13  1035 مارس 13  
     

315 030  080 112  دوالر أمريكى  
551 531  668 127  جنيو مصري  

 320  245  يف يابان 
15 211  103  يورو  

 
 االرتباطات الرأسمالية - 15

 مصػػريجنيػػو  031 183 بمبمػػغالمجمعػػة  الدوريػػة عػػف مصػػروفات رأسػػمالية فػػى تػػاريخ القػػوائـ الماليػػة المجموعػػةبميػػت تعاقػػدات 
 أنتػاجسػوؼ يػتـ سػداده عنػد اسػتكماؿ خطػوط  الػذيوتتمثػؿ فػى المبمػغ  (3052ديسػمبر  25جنيو مصػرى فػ   217 104 مبمغ)

  .نحاء الجميوريةأوفروع أخرى ب اإلنشاءجديدة تحت 
 

 الحقه:أحداث  - 16
بعد أخذ كافة الموافقات الالزمة مف الجيات الرقابية  3051أبريؿ  5تـ فتج باب االكتتاب ف  زيادة رأس الماؿ المصدر بتاريخ 

 3051مايو  2وقد قرر مجمس األداره بجمستو المنعقدة ف   3051أبريؿ  20المعنية، ىذا وقد تـ اقفاؿ باب االكتتاب بتاريخ 
 55,42جنيو مصري وتـ تيطية االكتتاب بنسبة  514 233 544د بميت الزيادة المكتتب فييا مبمغ اغالؽ باب االكتتاب وق

 .% 
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 الشركات التابعة - 17
 القوائـ المالية المجمعة لشركة جى بى اوتو "شركة مساىمة مصرية" تتضمف القوائـ المالية لمشركات التابعة التالية:

 نسبة الممكية   
 %500   "ش.ـ.ـ" انفستمنتشركة آر جى 

 %55.225   "ش.ـ.ـ" الشركة الدولية لمتجارة والتسويؽ والتوكيالت التجارية )ايتامكو(
 %55.134   "ش.ـ.ـ" الشركة المصرية لتصنيع وسائؿ النقؿ )غبور مصر(

 %500   "ش.ـ.ـ" شركة غبور لمتجارة العالمية بالمناطؽ الحرة )اإلسكندرية(
 %15   لتصنيع الحافالت "ش.ـ.ـ" بولوشركة جى بى 

 %500   "ش.ـ.ـ" Almora Resourcesشركة 
 %55   "ش.ـ.ـ" شركة ىـر لمنقؿ

 %500   "ش.ـ.ـ" شركة جى بى لمتأجير التمويمى
 %500   شركة ىـر لمنقؿ السياحى "ش.ـ.ـ"

 %66.20   شركة جى بى عالب
 %31   شركة ماستر أوتوموتيؼ "ش.ـ.ـ"

 %40   استشارات الميكرو تمويؿ )مشروعى( "ش.ـ.ـ"شركة خدمات 
 %10   اى(كجى شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات )

 %55.54   "ش.ـ.ـ" شركة جى بى لوجيستكس
 %55   ""ش.ـ.ـ شركة جى بى كابيتاؿ

 %50   شركة درايؼ لتجارة السيارات "ش.ـ.ـ"
 %50   شركة درايؼ لمتخصيـ "ش.ـ.ـ"

 %24   غبور القمـشركة 
 %500   شركة جى بى جموباؿ

 %12   شركة جى بى آر
 %24.40   لمخدمات شركة جى بى آر

 %55   "ش.ـ.ـ" شركة إيجيبت أوتو موؿ
 %20   شركة ج  ب  البستاف
 %50   "ش.ـ.ـ" شركة مصر لإلطارات

 %500   "ش.ـ.ـ" شركة باف أفريكاف
 %500   "ش.ـ.ـ" شركة تايرز اند مور

 %500   "ش.ـ.ـ" قناة السويس لمخدمات الموجيستية
 %500   "ش.ـ.ـ" ج  ب  لصناعة السيارات

 %500   "ش.ـ.ـ" ريدي بارتس لقطع غيار السيارات
 %500   "ش.ـ.ـ" ج  ب  لصناعة وسائؿ النقؿ الخفيؼ

 


