












اطي قانونيالمسدد تحترأس المال  ات أخر إحت اط اح المرحلة إحت اإلجمالىصافي رح/(خسارة) العاماألر
ادة رأسالمدفوعبیــــــــان حساب ز

المال
ه مصر  ه مصر جن ه مصر جن ه مصر جن ه مصر جن ه مصر جن ه مصر جن جن

سمبر ٢٠١٣  ٤٧٢ ٩٧٥ ٣٠١ ٩٧٨٢ ٠٣١ ٣٥١ ٠٣٤ ٩٣١ ٦٤٢ ٤٦٢ ٩٠٥ ١٠٨ ٥٩٨١ ٦٦٦ ٦٦ ٥٠٠ ٥٤٧ ٣ ٩٠٠ ٨٩٢ ١٢٨ الرصید في ٣١ د
قة ات سنوات سا ٩٩٠ ٨٩٨  -(٣٦٢ ٥٨٦ ١٠ )٦٥٥ ٥١٨ ١٠ -٦٩٧ ٩٦٦  -تسو

سمبر ٢٠١٣ (المعدل) ٤٦٢ ٨٧٤ ٣٠٢ ٩٧٨٢ ٠٣١ ٣٥١ ٦٧٢ ٣٤٤ ٦٣٢ ١١٧ ٤٢٤ ١١٩ ٥٩٨١ ٦٦٦ ٦٦ ١٩٧ ٥١٤ ٤ ٩٠٠ ٨٩٢ ١٢٨ الرصید في ٣١ د
-(٩٧٨ ٠٣١ ٣٥١ )٩٧٨ ٠٣١ ٣٥١ ----محول إلي األراح المرحلة

---(٤٤٨ ٩٣٠ ١ )-(١٩٧ ٥١٤ ٤ )٦٤٥ ٤٤٤ ٦ زادة رأس المال
٠٢٩ ٩١٣ ١ ٠٢٩ ٩١٣ ١ -----صافي رح العام

سمبر ٢٠١٤ ٤٩١ ٧٨٧ ٣٠٤ ٠٢٩٢ ٩١٣ ١ ٦٥٠ ٣٧٦ ٩٨٣ ٦٦٩ ٤٩٣ ١١٧ ٥٩٨١ ٦٦٦ ٦٦    ٥٤٥ ٣٣٧ ١٣٥ الرصید في ٣١ د
اطي القانوني --(٦٥١ ٩٥)-٦٥١ ٩٥  --محول إلى االحت

(٢٣٣ ٤٠٧ ١٩)-(٢٣٣ ٤٠٧ ١٩)----توزعات أراح
-(٠٢٩ ٩١٣ ١)٠٢٩ ٩١٣ ١ ----محول إلي األراح المرحلة

١٨٨ ٦٧٢ ٩٥٨-----١٨٨ ٦٧٢ ٩٥٨ زادة رأس مال
(١٤٤ ٨٧٨ ٤)(١٤٤ ٨٧٨ ٤)-----صافي (خسارة) العام

ة والتحفیز مة العادلة ألسهم نظام األثا ٩١٨ ٦٦٢ ١٨ --٩١٨ ٦٦٢ ١٨ ---الق
(٣١٩ ٢١٤ ١ )--(٣١٩ ٢١٤ ١ )---تكالیف أصدار أسهم

سمبر ٢٠١٥ ٩٠١ ٦٢٢ ٢٥٦ ٣(١٤٤ ٨٧٨ ٤ )٧٩٥ ٧٨٦ ٩٦٥ ٢٦٨ ٩٤٢ ١٣٤ ٢٤٩١ ٧٦٢ ٦٦ -٧٣٣ ٠٠٩ ٠٩٤ ١الرصید في ٣١ د
      

ة المستقلة وتقرأ معها . ضاحات المرفقة تعتبر جزء ال یتجزأ من القوائم المال * اإل

ة جي بي أوتو شر
ة) ة مساهمة مصر (شر

ة المستقلة قائمة التغیرات فى حقوق الملك
سمبر ٢٠١٥ ة في ٣١ د ة المنته عن السنة المال

-٥-



ضاح ٢٠١٥٢٠١٤إ
ه مصر رقم ه مصر جن جن

ة من أنشطة التشغیل  التدفقات النقد
١٩٥ ٩٧٢ ١-صافى رح العام قبل الضرائب

ة من انشطة التشغیل ة صافى الرح مع التدفقات النقد الت لتسو تعد
ة والتحفیز ** مة العادلة ألسهم نظامي األثا -٩٨٣ ١١١ ٩الق

٥٧١ ٩١٥ ٣٢٥٥٣ ٠٥١ ٢٩فوائد مدینة
٤٢٩ ٥٧١ ٢-استهالك تكلفة اصدار السندات
ل ٢٥٠ ٤٠٦ ٦٦٧ ٥٤١ استهالك تكالیف تدبیر تمو

(١٩٥ ٩٧٢ ١)-إیرادات توزع أراح
٢٥٠ ٨٩٣ ٩٧٥٥٦ ٧٠٤ ٣٨

التغیرات في رأس المال العامل
(٩٥٤ ٧٤٨ ١٠)(٨٦١ ٩٩٦ ٢١)مدینون وأرصدة مدینة أخر 

(٨٤٩ ٦٧٥ ٤٢٤)(٤٢٨ ١٧٧ ٣٢١)المستح من أطراف ذو عالقة
-(٦٣٥ ٢٧٩ ٣٠)قروض مساهمین *

٥٣٠ ١٠٦ ١٧٣ ٠٣٥ ١دائنون وأرصدة دائنة األخر 

-(٢٣٣ ٤٠٧ ١٩)توزعات أراح مدفوعة - عاملین

ة (المستخدمة في) أنشطة التشغیل (٠٢٣ ٤٢٥ ٣٧٨)(٠٠٩ ١٢١ ٣٥٣)صافى التدفقات النقد

ل ة من أنشطة التمو التدفقات النقد
-٥٠٢ ٢٢٥ ٤٧٣المحصل من زادة رأس المال *

-(٣١٩ ٢١٤ ١)مصروفات أصدار أسهم
(٠٠٠ ٦٩٣ ٣٠٧)-سندات دائنة 

٤٧٠ ١٠٠ ٧٤٥-متحصالت من القروض
ل (٠٠٠ ٦٢٥ ١)-تكالیف تدبیر تمو

(٠١٦ ٦٦٣ ٣٢)(٣٢٥ ٠٥١ ٢٩)فوائد مدینة - مدفوعة
(٥٤٥ ٤٥٤ ٤٥)(٧٩٥ ٥٣٥ ٩١)مدفوعات عن القروض

ل ة الناتجة من أنشطة التمو ٩٠٩ ٦٦٤ ٠٦٣٣٥٧ ٤٢٤ ٣٥١صافى التدفقات النقد
مها  ة وما فى ح (١١٤ ٧٦٠ ٢٠)(٩٤٦ ٦٩٦ ١)صافى التغیر فى النقد

مها فى أول العام ة وما فى ح ٩٢٩ ٩٢٩ ٨١٥٢٣ ١٦٩ ٣النقد
مها فى آخر العام ة وما فى ح ٨١٥ ١٦٩ ٨٦٩٣ ٤٧٢ ١(٣- ٦) ، (٩)النقد

ة المعامالت الغیر نقد

ة المستقلة وتقرأ معها . ضاحات المرفقة تعتبر جزء ال یتجزأ من القوائم المال ***اإل

ة جي بي أوتو شر
ة) ة مساهمة مصر (شر

ة المستقلة  قائمة التدفقات النقد
سمبر  ة في ٣١ د ة المنته عن السنة المال

ة والتحفیز الممنوحة  مة العادلة لنظام أسهم األثا عة یتمثل في الق ات تا ة مصر من استثمارات في شر عاد مبلغ ٩٣٥ ٥٥٠ ٩ جن ** تم أست
عة. ات التا للعاملین في الشر

ل ) من  ة مصر من المسدد من زادة رأس المال یتمثل في المستخدم في زادة رأس المال (أنشطة التمو عاد مبلغ ٦٨٦ ٤٤٦ ٤٨٥ جن * تم أست
قروض المساهمین.
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ة) ة مساهمة مصر ة جـى بـى أوتـو (شر  شر
 

ضاحات ا ة المستقلة اإل ة  السنةعن  -لمتممة للقوائم المال ة المنته سمبر ٣١ فيالمال  ٢٠١٥ د
 

ر خالف ذلك)  ه المصر إال إذا ذ الجن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم
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ـة -١  نبذة عن الشر
  ة مساهمة مصرة"تأسست ة جى بى أوتـو "شر قا  ١٩٩٩یولیو  ١٥ في شر امط ، وتم تسجیلها ١٩٨١لسنة  ١٥٩القانون  ألح

 القاهرة. ٣٤٢٢تحت رقم  التجار السجل 
  ة المنعقدة بتارخ ة العامة غیر العاد ح جى بى  ٢٠٠٧أبرل  ٢٦بناًء على قرار الجمع ص ة ل تمت الموافقة على تغییر اسم الشر

ابیتال للتجارة والتأجیر  ليأوتو بدًال من جى بى  ة بتارخ  التجار السجل  في، وقد تم التأشیر التمو مایو  ٢٣لتعدیل اسم الشر
٢٠٠٧. 

  سية قع مقر الشر ة ابو رواش ك  في الرئ ندرة  ٢٨المنطقة الصناع ة. الصحراو طر مصر إس  ، جمهورة مصر العر
  ة بتجارة ما تقوم الشر ع وسائل النقل  وب  فيوتوزع وتسو جم ارات الر ساتذلك النقل الثقیل والنصف نقل وس والمینى  واألتو

ة واألون اص والجرارات الزراع رو ة ومعدات  واآلالتاش اص والم ان مختلف  إنهاءالم الهاوتحرك الترة والموتورات   أش
ًا والمستوردة الجدیدة والمستعملة واالتجار  ًا والمستوردة واالتجار  فيوأنواعها المصنعة محل ارها ولوازمها المصنعة محل  فيقطع غ

ع  إطارات ة  أنواعهاوسائل النقل والمعدات بجم ضائع المستوردة والمحل ع المنتجات وال ا والمستوردة. والتصدیر و المصنعة محل
لي التأجیر وأ األجلالنقد أو   .التمو

  سیین ة هـم د/ رؤوف غبور وعائلته وقـد بلغت مساهمتهم  فيالمساهمین الرئ  .%٨.٥٨مجتمعین الشر
  ة  .٦٢٠١ مارس ١٥ اجتماعه بتارخ فياإلدارة قبل مجلس من  لإلصدارالمستقلة تم اعتماد القوائم المال
 

ة -٢  المستقلة أسس إعداد القوائم المال
  ة ة المصرة والقوانین ذات العالقة المستقلةأعدت القوائم المال قًا لمعاییر المحاس ات على مدار  والتي ط قها بث ة ة سنالتم تطب المال

ة  ر خالف ذلك. أعدت القوائم المال ة المستقلة إال إذا ذ ة لألصول  والتيعلى أساس التكلفة التارخ النس م  یتم تعدیلها بإعادة التقی
مة العادلة من خالل األراح والخسائر. الق ة لتظهر   وااللتزامات المال

 ة الم ة وفقا لمعاییر المحاس م األصول وااللتزامات  استخدامصرة یتطلب إعداد القوائم المال تقدیرات وافتراضات قد تؤثر على ق
ة، فيعن األصول وااللتزامات المحتملة  واإلفصاح م اإلیرادات والمصروفات خالل تارخ القوائم المال ذا قد تؤثر على ق  .السنة و

والمعامالت الجارة إال  األحداثالمعلومات المتاحة لإلدارة حول  أفضلضوء  فيوعلى الرغم من أن تلك التقدیرات واالفتراضات تعد 
ة قد تختلف عن تلك التقدیراتأن النتائج ال  .فعل

  ة ةالمستقلة تم إعداد هذه القوائم المال ام القوانین المحل قًا ألح ة ط ة ذات العالقة للشر ضًا القوائم المال ة أ . وقد أعدت الشر
اته ة وشر ًا المجمعة للشر ل عًا  عة تجم ات التا ع الشر ة المصرة، وقد تم تجم قًا لمعاییر المحاس عة ط ة  فيا التا القوائم المال

ة  وهيالمجمعة  ت أو لدیها القدرة على  التيالشر اشرة أكثر من نصف حقوق التصو اشرة أو غیر م صورة م ة  تمتلك فیها الشر
ة والتشغیل اسات المال طرة على الس ة. الس ة المجمعة من إدارة الشر ن الحصول على القوائم المال م عة، و ة التا  ة للشر

 ة للتقاررت ة المصرة الرجوع إلى المعاییر الدول ة عندما  تطلب معاییر المحاس و المال ة  ن ال  ار محاس أو  مصر هناك مع
ة معالجة أرصدة ومعامالت معینة. ف ة توضح  ات قانون  متطل

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ة  ة جـى بـى أوتـو (شر ة)شر  مساهمة مصر
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ة -٣ اسات المحاسب  الس
ما یلي  ةملخص ألف ة التي استخدمت في إعداد القوائم المال اسات المحاسب  :المستقلة هم الس

ة ١-٣  ترجمة العمالت األجنب
 التعامل والعرضعملة  -أ

  ة ه الالمستقلة یتم عرض القوائم المال ة.  والتي، مصر الجن  تمثل عملة التعامل والعرض للشر
 واألرصدةالمعامالت  -ب

  ة العمالت األجنب استخدام أسعار الصرف السائدة في توارخ التعامل إلى عملة  العامخالل یتم ترجمة المعامالت 
ذلك الناتجة عن  ة هذه المعامالت و درج في قائمة الدخل أراح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسو المعامالت. و

م األصول وااللتزامات ذات  ةإعادة تقی العمالت األجنب ة  عة النقد ةتارخ  في الطب  .المیزان
  تم مة العادلة، و جزء من أراح وخسائر الق ة  ة غیر النقد فروق ترجمة األصول وااللتزامات المال یتم االعتراف 

ة المحتفظ بها  ة مثل أدوات حقوق الملك ة غیر النقد فروق ترجمة األصول وااللتزامات المال مة العادلة االعتراف  الق
مة العادلة.  جزء من أراح وخسائر الق رح أو خسارة  فروق  فيمن خالل األراح والخسائر  حین یتم االعتراف 

ع ضمن  م االستثمارات المتاحة للب ع ضمن فروق تقی متاحة للب ة  ة المبو ة غیر النقد ترجمة األصول وااللتزامات المال
ة.  حقوق الملك

عة فياالستثمارات  ٢-٣ ات تا  شر
  ة عن االستثمارات ات ال فيیتم المحاس عة شر ات االستثمارات التا ات ال فياستخدام طرقة التكلفة حیث یتم إث عة الشر تا

اته  فيبتكلفة االقتناء مخصومًا منها االضمحالل  تم إث تم تقدیر االضمحالل لكل استثمار على حده و مة. و قائمة  فيالق
عة و الدخل.  ات التا ات  هيالشر ت أو  %٥٠تمتلك فیها أكثر من  التيالشر ة القدرة على  التيمن حقوق التصو للشر

ة. اسات اإلدارة والتشغیل طرة على الس  الس

مة األصول اضمحالل ٣-٣ ة ق   غیر المال
  ة یتم فحص األصول مة خسائر غیر المال ون هناك أحداث أو تغیر في الظروف قد  اضمحالللتحدید ق مة عندما  الق

عترف بخسائر  مة الدفترة قد ال یتم استردادها. و مبلغ الزادة  اضمحاللتعطى مؤشرات على أن الق مة في قائمة الدخل  الق
مة المتوقع استردادها، والتي تمثل  مة الدفترة عن الق مة العادلة ناقصًا تكالی فيصافي الق عالق مة  ف الب لألصل أو الق

مة  ،المتوقع استردادها من استخدامه ع األصول  االضمحاللأیهما أعلى.  وألغراض تقدیر ق مة األصل، فإنه یتم تجم في ق
ة مستقلة. ه تدفقات نقد ون ف  في أدنى مستو 

  ون هناك  اضمحاللیتم إلغاء خسائر قة عندما  مة المعترف بها في السنوات السا مؤشر على أن هذه الخسائر لم تعد الق
ما یتم إلغاء خسائر  حیث یتم رداضمحالل موجودة أو انخفضت،  مة  اته من  الق االضمحالل في حدود ما سب اث

ما ال یتجاو    .التكلفة زاضمحالل و
 اإلیجـار ٤-٣

  ة خصومات تم الحصول علیها من المؤجر على مدار فترة  التشغیليالمدفوعات عن عقود اإلیجار  إجماليیتم توزع ناقصًا آ
تم تحمیل قائمة الدخل عن  قًا لمبدأ االستحقاق. السنةالعقد. و  بنصیبها من اإلیجار على أساس التوزع الزمنى ط

 

  



ة) ة مساهمة مصر ة جـى بـى أوتـو (شر  شر
 

ضاحات ا ة المستقلة اإل ة  السنةعن  -لمتممة للقوائم المال ة المنته سمبر ٣١ فيالمال  ٢٠١٥ د
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ع) -٣ ة (تا اسات المحاسب  الس
ة ٥-٣  األصول المال

 :التصنیف-أوًال 
  تم هذا ة على أساس الغرض من اقتناء هذه األصول و ة إلى المجموعات التال ة بتصنیف أصولها المال التصنیف تقوم الشر

 :عند االعتراف األولى بها
مة العادلة من خالل األراح والخسائر (استثمارات   -١ الق مة  ة مق غرض المتاجرة). فيأصول مال ة   أوراق مال
 ى تارخ االستحقاق.استثمارات محتفظ بها حت  -٢
ات.  -٣  اإلقراض والمدیون
ع.  -٤ ة متاحة للب  أصول مال

 

مة ا  -١ الق مة  ة المق  :لعادلة من خالل األراح والخسائراألصول المال
 ة  هي تم تصنیف األصول المال غرض المتاجرة، و ة المحتفظ بها  هذه المجموعة إذا تم اقتنائها  فياألصول المال

ع  غرض الب ة  س  المد القرب. فيصفة رئ
  انت مخصصة غرض المتاجرة إال إذا  أصول  ة  ة.یتم تصنیف المشتقات المال  للتغط
  أصول متداولة. فياألصول المصنفة بها   هذه المجموعة یتم تبو

خ االستحقاقاستثمارا  -٢  :ت محتفظ بها حتى تار
 ة غیر المشتقة  هي تحدید وتارخ استحقاق محدد ولد المجموعة لها مبلغ سداد محدد أو قابل لل والتياألصول المال

ة والقدرة على االحتفا بها حتى تارخ االستحقاق.  الن
  مة العادلة من خالل األراح والخسائر أو ًا على أساس الق ستثنى من هذا التصنیف ما تم االعتراف بها أول و

ه تعرف اإلقراض و  ع وما ینطب عل ًا على أنه متاح للب فه أول ات.تصن  المدیون
ات  -٣  :اإلقراض والمدیون

 ن تحدیدها وغیر متداولة  هي م مة محددة أو  ة ولها ق ست مشتقات مال ة ول  سوق نشط. فيأصول مال
  ان تارخ استحقاقها یزد عن شهر من تارخ  ١٢یتم تبوب هذه المجموعة ضمن األصول المتداولة إال إذا 

بها ضمن األصو  ة عندئذ یتم تبو  ل غیر المتداولة.المیزان
  ة وما ض والمدینون والنقد مها والمستح من أطراف ذات  فيتتضمن هذه المجموعة أرصدة العمالء وأوراق الق ح

 عالقة.
ة المتاحة   -٤ ع:األصول المال  للب

 فها ضمن هذه المجموعة عند االقتناء أو  هي ة یتم تصن ست مشتقات مال ة ول ال تتوافر فیها شرو  التيأصول مال
فها ضمن المجموعات  ،الزمة لتصن ان لد  األخر تبوب هذه المجموعة ضمن األصول غیر المتداولة إال إذا 

ة  عادها خالل  فياإلدارة الن ة. ١٢است  شهر من تارخ المیزان
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ع) -٣ ة (تا اسات المحاسب  الس

ع) ٥-٣ ة (تا  األصول المال
ًا  ب إعادة-ثان  :التبو

  ار ة االخت ة بخالف المشتقات  فيللشر ب األصول المال عها أو إعادة  والتيإعادة تبو عد الغرض من االحتفا بها هو ب لم 
مة العادلة من خالل األراح والخسائر ما لم تكن  فيشرائها  الق مة  ة المق المستقبل القرب نقًال من مجموعة األدوات المال

مة العادلة من خالل األراح والخسائر. الق م  أداة تقی معرفة المنشأة عند االعتراف األولى  صها   هذه األداة تم تخص
 ة بخالف ب األصول المال ن إعادة تبو مة العادلة من  م الق مة  ة المق ات نقًال من مجموعة األدوات المال القروض والمدیون

ة  فيخالل األراح والخسائر فقط  ب األصول المال ار إعادة تبو ة اخت اإلضافة لذلك للشر الحاالت النادرة الغیر متكررة. 
 التى 

ات نقًال من مجموعة األدوات الم فيت مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر أو بتعرف القروض والمدیون الق مة  ة المق ال
ة خالل  ة والقدرة على االحتفا بهذه األصول المال ة الن ان لد الشر ع إذا  ة المتاحة للب من مجموعة األدوات المال

ب. فيالمستقبل المنظور أو حتى تارخ االستحقاق   تارخ إعادة التبو
 الق ب وال یتم رد  فيمة العادلة یتم إعادة التبوب  قائمة  فيأراح أو خسائر تم االعتراف بها من قبل  أتارخ إعادة التبو

مة العادلة لألصل  ح الق ه  في الماليالدخل وتص التكلفة أو التكلفة المستهلكة الجدیدة لألصل حسب  هيتارخ إعادة تبو
 األحوال.

  ة المحتفظ بها لتارخ لألصول الم الفعليیتم تحدید سعر الفائدة ات واألصول المال بها للقروض والمدیون ة المعاد تبو ال
ة.  االستحقاق على أساس تارخ إعادة تبوب األصول المال

  ة ع األصول المال ات شراء و ع األصل  الذتارخ المعاملة وهو التارخ  فيیتم إث شراء أو ب ة  ه الشر  . الماليتلتزم ف
 طة بتنفیذ المعاملة  ماليألولى القتناء أصل یتم االعتراف ا اإلضافة إلى التكالیف األخر المرت مة العادلة لذلك األصل  الق

ة  ما عدا األصول المال مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر  التيف الق فها  مة  والتيتم تصن الق یتم االعتراف األولى لها 
تم تحمیل التكالیف طة بتنفیذ المعاملة على قائمة الدخل.  العادلة فقط و  األخر المرت

 

اس الالح اإلعتراف األولي  -ثالثًا   : والق
  ل الح ة عند انتهاء أو تحو عاد األصول المال ة قد  فيیتم است انت الشر ة من تلك األصول و الحصول على تدفقات نقد

ة للغیر. الملك طة   حولت معظم المخاطر والمنافع المرت
 ز  في مة العادلة من خالل األراح الماليتارخ المر الق مة  ة المق ع واألصول المال ة المتاحة للب اس األصول المال عاد ق  ،

التكلفة  ات  ة المحتفظ بها حتى تارخ االستحقاق واإلقراض والمدیون اس االستثمارات المال تم ق مة العادلة. و الق والخسائر 
استخدام   . الفعليمعدل الفائدة المستهلكة 

  أراح مة العادلة من خالل األراح  في(خسائر) التغیر / یتم تحمیل قائمة الدخل  الق مة  ة المق مة العادلة لألصول المال الق
ة التي تحققت فیها فيوالخسائر وذلك  مةالسنة المال ة المق تم تحمیل قائمة الدخل بإیرادات التوزعات من األصول المال  . و

ة  مة العادلة من خالل األراح والخسائر وذلك عندما ینشأ الح للشر  استالم تلك التوزعات.  فيالق
  ة  فيیتم تحلیل التغیر مة العادلة لالستثمارات المال العمالت أدوات دین (سندات فيالق ة  عة النقد ، أذون خزانة) ذات الطب

ة  ع إلى فروق عملة ناتجة من التغیر  والتياألجنب استثمارات متاحة للب فها  التكلفة المستهلكة لالستثمارات  فيتم تصن
ة ذات  فيوفروق التغیرات األخر  ات فروق العملة الناتجة عن االستثمارات المال تم إث مة الدفترة لالستثمارات. و الق

ة  عة النقد سعر الصرف قائمة الدخل. أما فروق العمل فيالطب م  ة لالستثمارات  فية الناتجة عن إعادة التقی  تارخ المیزان
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ع) -٣ ة (تا اسات المحاسب  الس
ع) ٥-٣ ة (تا  األصول المال

ة. إن التغیرات األخر  اتها ضمن حقوق الملك ة فیتم إث عة النقد ة غیر ذات الطب مة العادلة لالستثمارات المتاحة  فيالمال الق
عة  ع (ذات طب ة. للب فها ضمن حقوق الملك ة) یتم تصن عة نقد ة أو غیر ذات طب  نقد

  استخدام أدوات دین (سندات فيیتم احتساب الفائدة على االستثمارات ع  ، أذون خزانة) مصنفة ضمن االستثمارات المتاحة للب
ما یتم تحمیل قائمة الدخل بإیرادات التوزعات من  الالفعمعدل الفائدة  تم تحمیل تلك الفائدة على قائمة الدخل.  و

ة  ع عندما ینشأ الح للشر  استالم تلك التوزعات. فياالستثمارات المتاحة للب

  ة ة تشیر إلى وجود اضمحالل  فيتقوم الشر ان هناك أدلة موضوع م ما إذا  ة بتقی مة أصل مالى أو ق فيتارخ المیزان
ة.  مجموعة من األصول المال

  ع أو اضمحالل االستثمارات ع، یتم االعتراف  التيعند ب استثمارات متاحة للب فها  مجمع التغیر  فيتم تصن قائمة الدخل 
إیرادات أو خسائر ناتجة من االستثمارات. في ة، وذلك  مة العادلة والموجود ضمن حقوق الملك   الق

ة وما ٦-٣ مها النقد  في ح
 .ة جزء من االلتزامات المتداولة في المیزان ات  شوف ضمن القروض والسلف  یتم عرض أرصدة بنوك سحب على الم
 الخزنة والودائع تحت الطلب لد البنوك ة  مها النقد ة وما في ح ة، تتضمن النقد  ألغراض عرض قائمة التدفقات النقد

 .ال تزد مدة استحقاقها عن ثالث أشهر من تارخ اإلیداع التيوأذون الخزانة 
 

 رأس المال ٧-٣
  اطي القانوني.  وترحل ة.  وتضاف عالوة اإلصدار، إن وجدت، إلى االحت ة ضمن حقوق ملك یتم تصنیف األسهم العاد

ة تلك المصارف إلى حساب  وتسجیل مصارف إصدار الغ المحصلة من المساهمین لتغط اطياالاألسهم والم  القانوني حت
اطيأوًال، وٕاذا زادت عن مبلغ عالوة اإلصدار لنفس األسهم فیتم ترحیل مبلغ الزادة إلى حساب  خاص ضمن حقوق  احت

ة.  الملك
  شراء أسهمهاعند ة  ام الشر ةق ة إضاف ما في ذلك أ مصروفات خارج مة المدفوعة،  ة الشراء ، یتم خصم الق عمل ، تتعل 

أسهم خزنة حتى یتم إلغامن إجمالي حقو  عها أو إعادة إصدارها وذلك  هاءق المساهمین  خالل عام من تارخ  فيأو ب
مة المقبوضة یتم إضافتها إلى حقوق المساهمین.الشراء ع هذه األسهم أو أعید إصدارها الحقًا، فإن الق  . إذا تم ب

 

ة على أسهم ٨-٣  المدفوعات المبن
  ة على أسهم ومسددة ا العاملین على أساس المدفوعات المبن ة نظام لمزا مة العادلة  فيلد الشر الق اسه  تم ق ل أسهم و ش

مة العادلة للنظام  في الق تم االعتراف  ا و قا لتقدیرات اإلدارة لما  فيتارخ منح المزا قوائم الدخل على مدار فترة الحظر ط
 لمنح.سیتم تنفیذه خالل فترة ا

 
 المخصصات ٩-٣

  ون من المرجح أن قة و نتیجة ألحداث سا ون هناك التزام قانوني أو استداللي حالي  المخصص عندما  یتم االعتراف 
مة هذا االلتزام.  اً یتطلب ذلك استخدام ه لق ة إجراء تقدیر قابل لالعتماد عل ان ة هذه االلتزامات، مع إم تم للموارد لتسو و
ة وتعدیلها إلظهار أفضل تقدیر  في مراجعة المخصصات ل میزان ة للنقد حاليتارخ  مة الزمن ون تأثیر الق . وعندما 

ة االلتزام.  ة لتسو ة للمصروفات المتوقعة المطلو مة الحال مخصص هو الق ه  ون المبلغ المعترف   جوهرًا، فیجب أن 
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 تحق اإلیـراد ١٠-٣
  ة وأرصدة المدینون التجارون وأوراق  فيتتمثل اإلیرادات مة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم متضمنًا النقد الق

ة خدمة من خالل النشا  ضائع أو تأد ع  ض الناشئة عن ب ادالق عات أو  االعت ة وغیر متضمنة ضرائب المب للشر
ضات.  الخصومات أو التخف

 طة  یتم االعتراف ة المرت ون المرجح أن تتدف المنافع االقتصاد عتمد علیها وعندما  اسه بدقة  ن ق م اإلیراد عندما 
ة على النحو الموضح الحقًا. ال  ل نشا من أنشطة الشر ة، وعندما تتحق شرو أخر خاصة  بتحقی اإلیراد إلى الشر

ان اس بدقه إال إذا  مة اإلیراد قابلة للق افة االلتزامات العتبر ق ةت  ة تقدیراتها على الوفاء بهاقد تم  تعاقد . وتبنى الشر
ة أخذه  ات الخاصة بها. فيأساس النتائج التارخ ة المعامالت والترتی ار نوع   االعت

 
 إیرادات الفوائد  -أ

  استخدام طرقة معدل الفائدة الفعال وعند وجود اضمحالل الرصید  فيتثبت إیرادات الفوائد على أساس التوزع الزمنى 
مة المتوقع تحصیلها. مة الدفترة إلى الق ض الق الفائدة فإنه یتم تخف  المدین الناتج عن االعتراف 

 إیراد التوزیعات  -ب

  استالمها. فيتثبت إیرادات توزعات األراح عندما ینشأ الح  
 

ة والمؤجلة ١٠-٣  ضرائب الدخل الجار
  قًا لقانون الضرائب م الموقف  في السار یتم احتساب ضرائب الدخل عن العام ط ًا بتقی ة، تقوم اإلدارة سنو تارخ المیزان

ة مع األخذ  الضربي ار االختالفات  فيمن خالل اإلقرارات الضرب عض التفسیرات الصادرة من  التياالعت قد تنشأ عن 
ون المخصص المناسب لها على أساس  ة و م  مصلحة الضرائب.تقدیر االلتزام المحتمل قبل الجهات اإلدارة أو التنظ

 ل استخدام طرقة االلتزامات على الفروق المؤقتة بین  الكامل  ة  یتم تسجیل ضرائب الدخل المؤجلة  مة الضرب من الق
متها الدفترة  ین ق ة. فيلألصول وااللتزامات و  القوائم المال

  الضرائب المؤجلة الناتجة عن االعتراف األولى ألصل أو التزام بخالف الناتجة عن اندماج األعمال  والتيال یتم االعتراف 
 .الضربيأو الرح  المحاسبيتارخ المعاملة ال تؤثر على الرح  في

  استخدام السعر قًا للقانون السائد  الضربيیتم تحدید ضرائب الدخل المؤجلة  ًا  فيوط ون مساو ة والمتوقع أن  تارخ المیزان
ة المؤجلة. ة االلتزامات الضرب ة المؤجلة أو تسو  عند استخدام األصول الضرب

  ة المؤجلة إلى المد األصول الضرب ن معها  من المتوقع الذیتم االعتراف  م ة  ة مستقبل ون هناك أراح ضرب أن 
ة المؤجلة. التياستخدام الفروق المؤقتة   نشأت عنها األصول الضرب

 
اح ١١-٣ عـات األر  توز

  ة ة العامة للمساهمین هذه التوزعات.المستقلة تثبت توزعات األراح في القوائم المال  في السنة التي تقر فیها الجمع
 

 األرقام المقارنة ١٢-٣
  ان ذلك ضرورًا لتتواف مع التغیرات في العرض المستخدم في لما  ب األرقام المقارنة   .ةالحال السنةعاد تبو
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عد : ة ولم یتم تفعیلها  ة المصر الت تمت على معاییر المحاس  إصدارات جدیدة وتعد
عض المعاییر  ٢٠١٥خالل عام  الت على  ة الجدیدة وتعد عض معاییر المحاس ة المصرة تتضمن  تم إصدار نسخة معدلة من معاییر المحاس

عد أول ینایر  ة التي تبدأ  ه. ٢٠١٦على أن یتم العمل بها للفترات المال ر لهذه المعاییر غیر مسموح  أن التطبی الم  ، مع العلم 
 

ة التطبی :  ة عند بدا ة للشر ون لها تأثیر هام على القوائم المال الت التي قد   هذا وسوف نستعرض في الجدول التالى أهم هذه التعد
 

المعاییر الجدیدة أو 
 المعدلة

الت ة ملخص ألهم التعد  التأثیر المحتمل على القوائم المال

ار مصر (  )١مع
ة  عرض القوائم المال

ز المالى   قائمة المر
  ما تم ار  ه المع عرض رأس المال العامل ال یتطل

ة المرف مع  عاد النموذج االرشاد للقوائم المال است
ظهر عرض رأس المال  ٢٠٠٦إصدار  ان  والذ 
 العامل.

 ز المالى تتضمن  یجب إضافة قائمة إلى قائمة المر
ة أول فترة مقارنة معروضة في حال  األرصدة في بدا
أثر رجعى  ة  اسة محاسب تأثیرها نتیجة تطبی المنشأة لس

ب. أثر رجعى أو إعادة تبو  أو تعدیل 
 

 / وقائمة الدخل الشامل  الخسائر) أو  (األراحقائمة الدخل 
افة بنود الدخل والمصروفات  على المنشأة أن تفصح عن 

م االعتراف بها خالل الفترة في قائمتین منفصلتین التي ت
ة  ونات الرح أو الخسارة (قائمة دخل) والثان إحداها تعرض م
الرح أو الخسارة وتعرض عناصر الدخل الشامل األخر  تبدأ 

 (قائمة الدخل الشامل).
 

 
  ة ع القوائم المال إعادة عرض جم

ضاحات  المعروضة واالفصاحات واال
 ما فیها أرقام المقارنة.المتممة لها 

   
  إضافة قائمة جدیدة (قائمة الدخل

 الشامل) للفترة والفترة المقابلة. 

 

المعاییر الجدیدة أو 
 المعدلة

الت ة ملخص ألهم التعد  التأثیر المحتمل على القوائم المال

ار مصر (  )٤٥مع
مة العادلة اس الق  ق

 ) ة مصر جدید رقم ار محاس اس ٤٥تم إصدار مع ) "ق
ار أخر أو  ار عندما یتطلب مع طب هذا المع مة العادلة"  الق
هدف هذا  مة العادلة. و الق اس أو اإلفصاح  الق سمح 

ار    إلى:المع
مة العادلة. و -أ  تعرف الق
ار واحد. و -ب مة العادلة في مع اس الق  وضع إطار لق
مة العادلة.تحدید اإلفصاح ا -ج اسات الق  لمطلوب لق

 

م  تقوم اإلدارة في الوقت الحالي بتقی
ة و  األثر المحتمل على القوائم المال
ة عند تطبی  االفصاحات المطلو

ار. المع  التعدیل 
 

ار مصر (  )١٨مع
ات  االستثمارات في شر

قة  شق

  ة إلى هذا ة للمشروعات المشتر تم ضم المعالجة المحاسب
ات  ل من االستثمارات في الشر التالي معالجة  ار، و المع
ة المجمعة  ة في القوائم المال قة والمشروعات المشتر الشق

ة.    استخدام طرقة حقوق الملك  أو المنفردة 
 

ع  أثر رجعى وتعدیل جم یتم التعدیل 
ة أرقام المقارنة  انات المال للقوائم والب

 المعروضة.
 

    ة من التارخ تتوقف المنشأة عن استخدام طرقة حقوق الملك
قة أو مشروع  ة شق ونه شر ه االستثمار عن  الذ یتوقف ف

م  تقوم اإلدارة في الوقت الحالي بتقی
ة من  األثر المحتمل على القوائم المال



ة  ة جـى بـى أوتـو (شر ة)شر  مساهمة مصر
 

ضاحات ا ة المستقلة اإل ة  السنةعن  -لمتممة للقوائم المال ة المنته سمبر ٣١ فيالمال  ٢٠١٥ د
 

ر خالف ذلك)  ه المصر إال إذا ذ الجن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم
 

 - ١٤ -

ه االستثمارعن قة أو  مشترك على أن یتوقف ف ة شق ونه شر
اس الحصص المحتفظ  مشروع مشترك على أن یتم إعادة ق

قائمة الدخل. ات الفرق  مة العادلة واث الق  بها 
  قة استثمار في مشروع ة شق ح االستثمار في شر إذا أص

س ، على المنشأة أن تستمر في تطبی طرقة  مشترك أو الع
اس الحصة المحت ة وال تعید ق  فظ بها.حقوق الملك

 

  قة أو مشروع ة شق ة المنشأة في شر أذا انخفضت حقوق ملك
مشترك ومع ذلك استمرت المنشأة في استخدام طرقة حقوق 
سب أو  م ما مضى  ة فعلى المنشأة التي اعترفت ف الملك
خسارة ضمن الدخل الشامل األخر أن تعید تبوب ذلك الجزء 

سب أو الخسارة المتعل بتخف ة من مبلغ الم ض حقوق الملك
إلى األراح أو الخسائر ( قائمة الدخل ) وذلك على أساس 

ض. ة التخف  نس
  

ار. المع  تطبی التعدیل 
 

ار مصر (  )٤٤مع
اإلفصاح عن الحصص 

 في المنشأت األخر 

  ة تم ار محاس اإلفصاح  ) "٤٤مصر جدید رقم (إصدار مع
ع  عن الحصص في المنشأت األخر  " لیتضمن جم

عة  ات التا ة لالستثمارات في الشر االفصاحات المطلو
ل الخاص  ة والمنشأت ذات اله ات المشتر قة والترتی والشق

 غیر المجمعة.
  اإلفصاح عن ار إلى إلزام المنشأة  هدف هذا المع و

ح  عة المعلومات التي تت م طب ة تقی لمستخدمى قوائمها المال
ة لها،  حصصها في المنشأت األخر والمخاطر المصاح

زها المالى وأدائها المالى   وتأثیرات تلك الحصص على مر
ة.  والتدفقات النقد

ع  أثر رجعى وتعدیل جم یتم التعدیل 
 أرقام المقارنة لإلفصاحات المعروضة.

 
ار مصر (   )١٤مع

 االقتراضتكالیف 
انت تعترف  بتكلفة  قة والتي  ة السا اس تم الغاء المعالجة الق
اقتناء أو إنشاء أو انتاج أصل مؤهل  اشرة  االقتراض المتعلقة م

 على قائمة الدخل دون رسملتها على األصل.

ة  اس ات التي تطب المعالجة الق للشر
ضاح :   ون اإل

ار على  على المنشأة تطبی هذا المع
األصول تك الیف االقتراض المتعلقة 

ون فیها تارخ بدء  المؤهلة والتي 
عد تارخ تطبی هذا  الرسملة في أو 

ار.  المع
 

ار مصر (  )٣٨مع
ا العاملین  مزا

 األراح والخسائر االكتوارة :
  امل األراح والخسائر یجب أن یتم االعتراف الفور 

ا المحددة وتحمیلها  االكتوارة المتراكمة ضمن التزامات المزا
 .على بنود الدخل الشامل األخر

قة :  تكلفة الخدمة السا
  قة یجب على المنشأة االعتراف بتكلفة الخدمة السا

ة :   مصروف في أقرب التوارخ التال
ص للنظام ؛ و )أ( حدث تعدیل أو تقل  عندما 
لة جوهرة  عندما تقوم المنشأة بتنفیذ خطة إلعادة )ب( ه

لة ذات  ألنشطتها وتعترف المنشأة بتكالیف إعادة اله
ار  ا إنهاء الخدمة (مع العالقة والتي تتضمن دفع مزا

 المخصصات)

ا العاملین  أثر رجعى لمزا یتم التعدیل 
ار  القائمة في تارخ تطبی هذا المع
ع أرقام المقارنة  المعدل وتعدیل جم

 المعروضة.

 
 



ة) ة مساهمة مصر ة جـى بـى أوتـو (شر  شر
 

ضاحات ا ة المستقلة اإل ة  السنةعن  -لمتممة للقوائم المال ة المنته سمبر ٣١ فيالمال  ٢٠١٥ د
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- ١٥ - 

 

 

ةإدارة  -٤  المخاطر المال
 

ة ١-٤  عناصر المخاطر المال
  ةتتعرض ة متنوعة المعتادة ألنشطتهانتیجة  الشر ما  .إلى مخاطر مال ذلك  فيوتتضمن هذه المخاطر مخاطر السوق (

ضًا  مة العادلة)، وأ ة والق ة ومخاطر األسعار ومخاطر تأثیر أسعار الفائدة على التدفقات النقد مخاطر أسعار العمالت األجنب
 مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة.

  ة المحتملة لهذه المخاطر على األداء ة إلى تقلیل اآلثار السلب ة. الماليتهدف إدارة الشر  للشر
 ة ال تستخدم ال ة أخطار محددة. أشر ة المشتقة لتغط  من األدوات المال

 مخاطر السوق -أ
 مخاطر أسعار العمالت األجنبیة -١

  ةتتعرض ة الدوالر  فيالتغیرات لمخاطر  الشر س صفة رئ يأسعار الصرف نتیجة أنشطتها المختلفة و . األمر
ة من التعامالت التجارة المستقب نتج خطر أسعار العمالت األجنب ة و العمالت األجنب ة واألصول وااللتزامات  ل

ذلك صا فيالقائمة  ة و  .أجنبيان  فياالستثمارات  فيتارخ المیزان
  ه ال فيیوضح مراكز العمالت  التاليالجدول الجن ة والموضحة   :ما یلي مصر تارخ المیزان

 

سمبر ٢٠١٥ سمبر ٣١٢٠١٤ د ٣١ د

ي ٦٤٩ ٨٨٩ ٢٢١ ٣٣٦ ٠٣٤ ٤ دوالر أمر

أصول

 
 مخاطر األسعار  -٢

 

  ة استثمارات ة أو أدوات دین مسجلة ومتداولة  فيال یوجد لد الشر التاليأسواق المال  فيأدوات حقوق ملك  و
مة العادلة لالستثمارات نتیجة تغیر األسعار. فيغیر معرضة لخطر التغیر  فهي  الق

 مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدیة والقیمة العادلة -٣

 ة لمخاطر ال لة األجل تتعرض الشر م سندات دائنة طو مة العادلة الناتجة من تقی فائدة ثابتة. والتيق  تستح 

 مخاطر االئتمان -ب

  الموزعین وتجار الجملة طة  ذلك مخاطر االئتمان المرت ة وودائع لد البنوك و ینشأ خطر االئتمان نتیجة وجود نقد
تم  فيواألفراد المتمثلة  ض، و ات العمالء وأوراق الق ل.حسا ة   إدارة مخاطر االئتمان للشر

  ة للبنوك فإنه یتم التعامل مع البنوك ذات التصنیف ةوالبنوك ذات المالءة ال العالي االئتمانيالنس ة  مال  فيالعال
 مستقل. ائتمانيحالة عدم وجود تصنیف 

 مخاطر السیولة -ج

  ة من اف الغ  ل من خالل م ة وٕاتاحة تمو افي من النقد مستو  تتطلب اإلدارة الحذرة لمخاطر السیولة االحتفا 
ة  الت االئتمان ة، فإن إدارة المتاحةالتسه ة لألنشطة األساس عة الدینام ة. ونظرًا للطب تهدف إلى االحتفا  الشر

ل من خالل االحتفا بخطو ا ة معززة متاحة.مرونة في التمو  ئتمان
 



ة  ة جـى بـى أوتـو (شر ة)شر  مساهمة مصر
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ة -٤ ع) إدارة المخاطر المال  (تا
 إدارة مخاطر رأس المال ٢-٤

  م حق عائد للمساهمین وتقد ما  ة على االستمرار  ة من إدارة رأس المال إلى الحفا على قدرة الشر تهدف إدارة الشر
غرض  التيالمنافع ألصحاب المصالح األخر  ل لرأس المال  ة. وتوفیر والحفا على أفضل ه تستخدم القوائم المال

ض تكلفة رأس المال.  تخف
  ض رأس المال أو مة التوزعات المدفوعة للمساهمین أو تخف ل لرأس المال تقوم اإلدارة بتغییر ق للمحافظة على أفضل ه

ة.  إصدار أسهم جدیدة لرأس المال الشر
 ة ة صا تقوم إدارة الشر استخدام نس ل رأس المال  ة ه تمثل صا إجماليالقروض إلى  فيمراق  فيالقروض  فيرأس المال و

ة وما  واالقتراضالدائنون واألرصدة الدائنة األخر  إجمالي تمثل  فيمخصومًا منها النقد مها. و  فيرأس المال  إجماليح
ما هو موضح  إجمالي ة  الشر ة   القروض.  فياإلضافة إلى صا المستقلة الدورةة المیزان فيحقوق الملك

 
  ما ة صا یليوف سمبر ١٣ فيرأس المال  إجماليإلى االقتراض  فينس سمبر  ٣١و ٥٢٠١ د  :٤٢٠١د

سمبر ٢٠١٥ سمبر ٣١٢٠١٤ د ٣١ د

٧٣٠ ٦٧٩ ٧١٩ ٣٦٤ ٦٣٦ ١١٣ إقتراض

٢٢٠ ٧٨٤ ١ ٣٩٤ ٨١٩ ٢ دائنون وأرصدة دائنة أخر

مها ة وما في ح (٨١٥ ١٦٩ ٣ )(٨٦٩ ٤٧٢ ١ )یخصم: النقد

١٣٥ ٢٩٤ ٧١٨ ٨٨٩ ٩٨٢ ١١٤ صافي االقتراض

ة ٤٩١ ٧٨٧ ٣٠٤ ٩٠١٢ ٦٢٢ ٢٥٦ ٣حقوق الملك

٦٢٦ ٠٨١ ٠٢٣ ٧٩٠٣ ٦٠٥ ٣٧١ ٣إجمالي رأس المـال

ة صافـى االقتراض إلى إجمالى رأس المــال ٢٣,٧٦%٣,٤١%نس

مة العادلة  تقدیر الق
 ة ناقصًا أ مة االسم مة العادلة الق ة ذات  فترض أن تقارب الق ة وااللتزامات المال ة مقدرة لألصول المال ات ائتمان تسو

ة المشابهة  ة لألدوات المال توارخ االستحقاق ألقل من سنة. وألغراض اإلفصاح، یتم استخدام أسعار الفائدة المتاحة للشر
مة العادلة لاللتزامات  ة لتقدیر الق ة التعاقد ة المستقبل ة.وذلك لخصم التدفقات النقد  المال

 

 مة لتقدیر ة لألدوات العادلة الق ة فإن المتداولة، غیر المال ة االفتراضات وتضع الطرق  من العدید تستخدم الشر  على المبن
ة. ل تارخ في السوق  أحوال ة لألداة المتعاملین وأسعار السوق  أسعار تستخدم میزان  للدیون  وذلك مشابهه ألداة أو المال
لة ، األسالیب تستخدم األجل. طو مة مثال األخر ة لق ة للتدفقات المقدرة الحال ة، النقد مة لتحدید وذلك المستقبل  العادلة الق
اقي ة و  األدوات ل مة الدفترة  فيالمال مة العادلة لاللتزامات غیر المتداولة ال تختلف جوهرًا عن الق انت الق ة السنة  نها
  لها.

 

  مة العادلة للسندات  الدائنةالق
  مة العادلة للسندات الدائنة المقیدة ة  فيیتم تحدید الق مة العادلة من األسعار السوق أسواق نشطة عن طر الحصول على الق

ة الحدیثة  فيالمعلنة  ة  فيهذه األسواق النشطة أو المعامالت السوق  .المستقلة الدورةتارخ إعداد القوائم المال
 
 
 



ة) ة مساهمة مصر ة جـى بـى أوتـو (شر  شر
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ة  -٥ ةالتقدیرات المحاسب ام الشخص  الهامة واألح

ة الهامة  التقدیرات والفروض المحاسب
  ة المنتظر ما فیها األحداث المستقبل  ، عض العناصر األخر قة و ة بناء على الخبرة السا م التقدیرات والفروض المحاسب یتم تقی

 تتالءم مع تلك الظروف. والتيحدوثها 
  عمل تقدیرات وفروض تتعل ة  ة.وتقوم الشر ة مع النتائج الفعل  المستقبل وقد ال تتساو نتائج التقدیرات المحاسب

 
عة فياستثمارات  -٦ ات تا  شر

ه مصر  ة المسـاهمةجن ه مصر نس ة المسـاهمةجن نس

ة آر جي إنفستمنت ٪١٠٠ ٠٠٠ ٢٦٣ ٩٩٤ ٪١٠٠ ٩١٥ ٣٣٨ ٩٩٨ شر

و" الت التجارة "إیتام ة للتجارة والتسو والتو ة الدول ٪٩ ٥٦٨ ٩٣١ ٢١١ ٪٩ ٤٠٢ ١٧٨ ٢١٧ الشر

ة المورا ٪١٠٠ ٠٠٠ ٦٠  ٪١٠٠ ٠٠٠ ٦٠   شر

ال ة جي بي جلو ٪١٠٠ ١٤٤ ٥١٧ ٧٧٣ ٪١٠٠ ٣٣٠ ٧٤٥ ٧٧٣ شر

ة جي بي لإلطارات  ٪٠,٥ ٢٥٠ ١  ٪٠,٥ ٢٥٠ ١  شر

٩٦٢ ٧٧٢ ٩٧٩ ١ ٨٩٧ ٣٢٣ ٩٨٩ ١ 

سمبر ٢٠١٥ سمبر ٣١٢٠١٤ د ٣١ د

ب االستثمارات  و" ضمن االستثمارات  فيتم تبو الت التجارة "ایتام ة للتجارة والتسو والتو ة الدول ة  فيالشر عة حیث أن هذه الشر ات تا شر
ة  اشرة بنس ة م ة  %٩مملو نس ة جى بى أوتو و عة. %٩٠لشر ات التا اشر عن طر الشر   طر غیر م

ب  ة  االستثمارات فيتم تبو ة جي بي لإلطارات شر اشرة بنس ة م ة مملو عة حیث أن هذه الشر ات تا ة  %٠٬٥ضمن االستثمارات في شر لشر
ة جى بى أو  نس عة. %٩٩تو و ات التا اشر عن طر الشر  طر غیر م

 
 

 أرصدة مدینة أخر و مدینون  -٧
سمبر ٢٠١٥ سمبر ٣١٢٠١٤ د ٣١ د

 ٠٠٠ ٦٦٠ ٣  ٠٠٠ ٦٦٧  دفعات مقدمة - مصلحة الضرائب

ع  ٨٩٣ ٢٨٠ ٢  ٨٩٣ ٢٨٠ ٢ ضرائب خصم من المن

 ٩٥٠ ١٠١     -                عهد للعاملین

 ٧٤٧ ٦٥٦ ٤  ١٠٣ ٥٦٢ ٢ مصروفات مدفوعة مقدما 

ة والتحفیز    -               ٥٧٥ ١٥٣ ٢٩  نظام األثا

 ٩٥٨ ١١٨ ٣  ٨٣٨ ١٥١ ١ أرصدة مدینة أخر

 ٥٤٨ ٨١٨ ١٣  ٤٠٩ ٨١٥ ٣٥ 
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ر خالف ذلك)  ه المصر إال إذا ذ الجن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم
 

 - ١٨ -

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة  -٨
ان التالي: الب  أرصدة األطراف ذات العالقة موضحة 

سمبر ٢٠١٥ سمبر ٣١٢٠١٤ د ٣١ د

المستح من أطراف ذات عالقة

ة آر جي إنفستمنت  ٧١٩ ٥٠٨ ٨٣٢ ١ ١٨٦ ٨٣١ ٠٧٢ ٢شر

ندرة المناط الحرة - اإلس ة  ة غبور للتجارة العالم  ٧٤٢ ٣٧٧ ٢١٨    -                شر

ال ة جي بي جلو  ٩٠٧ ٥١١ ٣  ٣٣٦ ٠٣٤ ٤ شر

لي ة جي بي للتأجیر التمو  ٥٠٢ ٤   ٦١٦ ٠٥٤ ١ شر
م ة درایف للتخص  ٧٠٧ ٢٠   ٧٠٧ ٢٠  شر
ة جي بي مول  ٧١٥ ٣   ٦٢٠ ١٢  شر

ستان الذهبي ة ال    -                 ٤٩٧ ٠٨٧ ٢ شر
ا ان أفر ة جي بي   ٥٨٠ ٥   ٥٨٠ ٥  شر

٨٧٢ ٤٣٢ ٠٥٤ ٢ ٥٤٢ ٠٤٦ ٠٨٠ ٢ 
یخصم:

المستح إلى أطراف ذات عالقـة
و" الت التجارة "إیتام ة للتجارة والتسو والتو ة الدول  ٩٦٧ ٧٣٩ ٠٠٠ ١ ٨٢٩ ٨٦٠ ٦٨٦ الشر

ة المورا  ٢١٤ ٦٤٢ ١٠  ٢٥٤ ٦٨٦ ١٠ شر
ة هرم للنقل  ١١٢ ٠١٢ ١  ١١٢ ٠١٢ ١ شر

ع وسائل النقل "غبور مصر" ة المصرة لتصن  ٧٧٩ ٤٢٨ ١٢  ٥٨٦ ٢٢٤ ٣٠ الشر
احي ة هرم للنقل الس  ٢٤٤ ٨٦   ٧٧٧ ٥٦١  شر

ابیتال لالستشارات ة جي بي   ٤٤٠ ٣٣   ٤٤٠ ٣٣  شر
 ٧٥٦ ٩٤٢ ٠٢٤ ١ ٩٩٨ ٣٧٨ ٧٢٩ 

 ١١٦ ٤٩٠ ٠٢٩ ١ ٥٤٤ ٦٦٧ ٣٥٠ ١الصـافي
     

  ة بإبرام عقد بتارخ سمبر  ٢٦قامت الشر عة و  ٢٠٠٦د اتها التا ة وشر ات غبور على أساس أن  في الزمیلةبین الشر مجموعة شر
ع أطراف العقد المتمثلة  ما أن بینهم معامالت تجارة متعددة. وقد أتف جم ة لمجموعة واحدة من المساهمین  ات مملو ع الشر جم

عة و  في ات التا ة بینهم والناتجة عن تعامالتهم  فيعلى أن یتم  الزمیلةافة الشر ات المشتر ة للحسا ة إجراء تسو ل سنة مال ة  نها
افة  ه لصالح  الغ المستحقة عل الغ المستحقة لكل طرف لد األطراف األخر وٕاجمالي الم عن طر المقاصة بین إجمالي الم

، على أن یتم  ةإاألطراف األخر میزان ان الرصید دائن أو مدین على أن یتم  ظهار الرصید الناتج عن المقاصة  ل طرف سواء 
ز المالي  ات. فياتخاذ المر افة الشر ة بین  أساس إلجراء المقاصة والتسو  ل فترة 

  عة و ات التا الغ المدینة المستحقة من الشر ة بإجراء مقاصة بین الم ناء على ما سب قامت الشر سمبر ١٣ في الزمیلةو  ٥٢٠١ د
الغ الد عةوالم ات التا انت نتیجة المقاصة رصید مدین في الزمیلةو  ائنة المستحقة على الشر  مبلغ ذات التارخ و

ه مصر مستح من  ٥٤٤١ ٦٦٧ ٣٥٠  ات المجموعة. اقيجن  شر
 
 



ة) ة مساهمة مصر ة جـى بـى أوتـو (شر  شر
 

ضاحات ا ة المستقلة اإل ة  السنةعن  -لمتممة للقوائم المال ة المنته سمبر ٣١ فيالمال  ٢٠١٥ د
 

ر خالف ذلك)  ه المصر إال إذا ذ الجن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم
 

- ١٩ - 

 

 

ع)المعامالت مع أطراف ذات عالقة  -٨  (تا
 

  ة خالل عض المعامالت مع أطراف ذات عالقة تتمثل  العامقامت الشر ،  فيبإجراء  النشا طة  ة وخدمات أخر مرت الت نقد تحو
ة خالل  ه  ٢٤٠ ٣١٢ ٢٢ مبلغسداد  عامالما قامت الشر ة. مصر جن الشر ا   ألعضاء اإلدارة العل

  ما ان  یليوف مة أهم المعامالت مع أطراف ذات ب عة وق  :العامعالقة خالل وطب
المستح من أطراف ذات عالقة :

ة آر جي إنفستمنت عةشر ة تا ةشر الت نقد ٤٦٧ ٣٢٢ ٢٤٠ تحو
ندرة المناط الحرة - اإلس ة  ة غبور للتجارة العالم عةشر ة تا ةشر الت نقد (٧٤٢ ٣٧٧ ٢١٨ )تحو

ستان الذهبي ة ال عةشر ة تا ةشر الت نقد ٤٩٧ ٠٨٧ ٢ تحو

المستح إلى أطراف ذات عالقـة :
و" الت التجارة "إیتام ة للتجارة والتسو والتو ة الدول عةالشر ة تا ةشر الت نقد ١٣٨ ٨٧٩ ٣١٣ تحو

ع وسائل النقل "غبور مصر" ة المصرة لتصن عةالشر ة تا ةشر الت نقد (٨٠٧ ٧٩٥ ١٧ )تحو

 
 

 أخـرى

ة  ة بتحمیل شر ة وقد بلغ ذلك الجزء إ جير آتقوم الشر ق ة والتسو ع عة بجزء من مصروفاتها اإلدارة والب اتها التا تم  الذنفستمنت وشر
ه  ٦٠٣ ٧٥٧ ٩٨مبلغ  العامتحمیله خالل  سمبر ٣١حتى  مصر جن ة مصر حتي  ٦٠ ٤٩٨ ٦٣٣(مقابل مبلغ  ٢٠١٥ د  ٣١جن

سمبر  .)٢٠١٤ د
 

ة  -٩  والصندوق  البنوكنقد
سمبر ٢٠١٥ سمبر ٣١٢٠١٤ د ٣١ د

الصندوق  ة   ٨٠٦ ٣   ٤٤٣ ١٩  نقد
ات جارة لد البنوك  ٠٠٩ ١٦٦ ٣  ٤٢٦ ٤٥٣ ١ حسا

 ٨١٥ ١٦٩ ٣  ٨٦٩ ٤٧٢ ١ 
 

 القروض -١٠
  حد أقصى  ٢٠١٤مارس  ٢٧بتارخ ل متوسط األجل  ع عقد تمو ة جي بي أوتو ش.م ٢٥٠تم توق ه مصر بین شر  .مملیون جن

ل مما یلي: فیل متضامن  نك مصر و   و
 ة أر جي إنفستمنت  ش.م.م. شر
  ة للتجارة والتسو ة الدول الت التجارة (الشر و) ش.م.م. إوالتو  یتام
  .ع وسائل النقل (غبور مصر) ش.م.م ة المصرة لتصن  الشر
  .ة هرم للنقل والتجارة ش.م.م  شر
  .احي ش.م.م ة هرم للنقل الس  شر
   المناط الحرة ة  ة غبور للتجارة العالم ندرة ش.م.م.  –شر  اإلس



ة  ة جـى بـى أوتـو (شر ة)شر  مساهمة مصر
 

ضاحات ا ة المستقلة اإل ة  السنةعن  -لمتممة للقوائم المال ة المنته سمبر ٣١ فيالمال  ٢٠١٥ د
 

ر خالف ذلك)  ه المصر إال إذا ذ الجن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم
 

 - ٢٠ -

ع) القروض -١٠  (تا
  ة فوائد مستحقة علیها في تارخ السداد و/ أو غرض سداد الرصید القائم من السندات وأ مة قسط ا وذلك  ل أو جزء من ق ل  عادة تمو

سدادها قبل تارخ اإلقفال المالي.    واحد من أقسا السندات التي قام المقترض 
  ز و هفائدة تساو سعر عائد الكوردور اقراض المعلن من البنك المر ة   المصر في تارخ التسعیر مضافا إل ة إضاف ا نس سنو

ل.   على رصید التمو
 ) ل للبنك على أحد عشر تم سداد رصید التمو ستح قسط السداد األول منها في ١١و ة،   ٣٠/٩/٢٠١٤) قسطا رع سنو متساو

ستح قسط السداد األخیر منها في    ٣١/٣/٢٠١٧و

سمبر ٢٠١٥ سمبر ٣١٢٠١٤ د ٣١ د
 ١٥٩ ١٧٢ ٢٠٥  ٣٦٤ ٦٣٦ ١١٣ رصید القرض

(٠٩١ ٩٠٩ ٩٠)(٠٩١ ٩٠٩ ٩٠)یخصم: الجزء قصیر األجل
ل (٧٥٠ ٢١٨ ١)(٠٨٤ ٦٧٧ )یخصم: رصید تدبیر التمو

ـه عد خصم تكلفة الحصـول عل ل األجل   ٣١٨ ٠٤٤ ١١٣  ١٨٩ ٠٥٠ ٢٢ الجزء طو

 
 ة للقرض لالحد األدنى ل إجمالي    -التالي: سدادات المستقبل

ــاأللفالسنة األرقام 

٩٠٩ ٩٠  ٢٠١٦

٧٢٧ ٢٢  ٢٠١٧

٦٣٦ ١١٣  اإلجمـالي

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ة) ة مساهمة مصر ة جـى بـى أوتـو (شر  شر
 

ضاحات ا ة المستقلة اإل ة  السنةعن  -لمتممة للقوائم المال ة المنته سمبر ٣١ فيالمال  ٢٠١٥ د
 

ر خالف ذلك)  ه المصر إال إذا ذ الجن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم
 

- ٢١ - 

 

 

 ینمساهم قروض -١١
  عد امتنا ٢٠١٤یونیو  ٢بتارخ اإلجماع  ة  ة للشر ة العامة العاد مال حنا غبور (وافقت الجمع تور / رؤف  المساهم ع الد

سي) ت  الرئ سي  علىعن التصو ع عقد القرض الممنوحین من المساهم الرئ ع عقد القرضین بتارختوق ة هذا وقد تم توق    للشر
أهم شرو العقدین ٢٠١٤یونیو  ٣ ما یلي ملخص     :وف
 

شروط السدادفترة السـدادالحد األقصى للقرضالقرض
الفائـدة 

ة الســنو

ســمبر  الرصـید فـي ٣١ د

ـه المصــر  الجن  ٢٠١٤

القرض (أ)
في حدود ٢٧٣ ملیون 

ة مصر جن
٦٣٧ ٦٢٥ ٢٨٩٪١٠,٥

٦١٣ ٤٨٨ ٣١ دوالر 

عادل ٦٨٤  ي (ما  امر

( ه مصر ١٠٠ ٢٢٦ جن

ا لمدة  ٣٠ یوم تجدد تلقائ

قم أحد  مماثلة ما لم 

الغ الطرف  االطراف بإ

اآلخر برغبته في انهاء 

ا قبل انتهاء  تاب القرض 

سدد القرض مع 

ة  الفائدة في نها

مدة التسهیل القرض (ب)
في حدود ٧٠ ملیون 

ي دوالر امر

٣,٢٥٪

 
  سي في سمبر ١٣یتضمن رصید قروض قصیرة االجل من المساهم الرئ من تارخ ین صل القرضأ علىالفوائد المحملة  ٢٠١٤ د

ة السحب  .بدا
  تارخ سي  ٢٠١٤ یونیو ٢٩و ة  بإخطارقام المساهم الرئ ة في انهاء القرضین و  برغبتهالشر حعل نقد  )دین( ح الرصید أص

ة  .مستح االداء قبل الشر
  ة بتارخ أخطار إدارة الشر سي  سمبر  ٣١قام المساهم الرئ ل جزء من القرضین المؤرخین  ٢٠١٤د و المبرم  ٢٠١٤یونیو  ٣بتحو

مبلغ عقدهم م ة  ه مصر و مبلغ  ٢٧٣ع الشر الغ رصیدة الدائن في  ٧٠ملیون جن ي و ال سمبر  ٣١ملیون دوالر أمر  ٢٠١٤د
ي  ٣٠ ٩٣١ ٤٨٩مبلغ  ة للمساهمین التالیین:دوالر أمر قا لحواالت ح لجزء من الدین الحال المستح األداء قبل الشر  و ذلك ط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ة  ة جـى بـى أوتـو (شر ة)شر  مساهمة مصر
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 - ٢٢ -

 
ع( - قروض مساهمین -١١  )تا

 

 أصل الـدین

ي الـدوالر االمـر

ــه الجن  معـادل 

المصر 

 أصل اـلدین

ـه المصــر  الجن
الفوائـد المسـتحقة

ــه الجن  اإلجمــالي  

المصر 

 ٣٢١ ٧٢٦ ٥١٥  ٨٥١ ٦٢٥ ٢٠  ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٧٣  ٤٧٠ ١٠٠ ٢٢٢  ٤٨٩ ٩٣١ ٣٠ د/ رؤؤف غبـور

ن یخصـم: المحول للمساهمین اآلخـر

(٠٠٠ ٥١٢ ١٢٤)   -                -               (٠٠٠ ٥١٢ ١٢٤)(٥٣٨ ٣٤٠ ١٧)أ/ نـادر رؤؤف غبـور

(٠٠٠ ٧٥٢ ٩٤)   -             (٥٣٤ ٩١٥ ٧٩)(٤٦٦ ٨٣٦ ١٤)(٢٤٥ ٠٦٦ ٢)أ/ دینـا رؤؤف غبــور

مال رؤؤف غبـور (٠٠٠ ٧٥٢ ٨٢)   -                -               (٠٠٠ ٧٥٢ ٨٢)(٧٠٦ ٥٢٤ ١١)أ/ 
 الرصـید النقـد المسـتح األداء

عـد  للمساهم د/ رؤؤف غبـور 

حواالت الح

               -      ٣٢١ ٧١٠ ٢١٣ ٨٥١ ٦٢٥ ٢٠ ٤٦٦ ٠٨٤ ١٩٣ ٤

 اإلجمالي رصـید قـروض المسـاهمین

ســمبر عد حواالت الحـ فـي ٣١ د  

٢٠١٤

 ٣٢١ ٧٢٦ ٥١٥

الدین الحـال المسـتح األداء
المساهم

 
  ورة أعاله من الدین النقد  ٢٠١٥فبرایر  ١٥بجلسته المنعقدة في  دارةاإلقد واف مجلس و الحال المستح على حواالت الح المذ

سي.  األداء للمساهم الرئ
  .متها الدفترة مة العادلة للقروض تقارب ق  إن الق
  ة  ٢٠١٥مایو  ٢٥بتارخ ة المال ة  ٤٨٥ ٤٤٦ ٦٨٦استخدام مبلغ  علىوافقت الهیئة العامة للرقا ة مصر لزادة رأس مال الشر جن

عض مساهمي  ة في عن طر األرصدة الدائنة المستحقة األداء ل ز المالي للشر ة وفقا للمر سمبر  ٣١الشر والمواف  ٢٠١٤د
الهیئة العامة لالستثمار بتارخ  ه من قطاع األداء االقتصاد  اإلضافة لمبلغ ٢٠١٥مارس  ٣٠عل ة مصر  ٤ ٨٥٤ ٤٦٦.  تم جن

قي.است مصروف عالوة اصدار أسهم وتم سداد الرصید المت  خدامه 
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- ٢٣ - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 دائنون وأرصدة دائنة أخر  -١٢
سمبر ٢٠١٥ سمبر ٣١٢٠١٤ د ٣١ د

 ٧٩٤ ٦٩   ٣٧٥ ٤٣  مصلحة الضرائب
 ٥٧٥ ١٧٣   ٣٨٦ ٥١١  دائنون 

 ٤٠٧ ١٤٦   ١٧١ ٤١١  مصروفات مستحقة
 ٣٨٩ ٣٨٨ ١  ٤٦٢ ٨٥٣ ١ أرصدة دائنة أخر

 ٠٥٥ ٦     -                أوراق دفع
 ٢٢٠ ٧٨٤ ١ ٣٩٤ ٨١٩ ٢

 
 رأس المال المدفوع -١٣

سمبر ٢٠١٥ سمبر ٣١٢٠١٤ د ٣١ د
ه للسهم) ة ١ جن مة اسم ق ه (٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ سهم   ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٠٠  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥رأس المال المرخص 

ه للسهم) ة ١ جن مة اسم ق  ٦٤٥ ٤٤٤ ١٣٥  ٨٣٣ ١١٦ ٠٩٤ ١رأس المال المصدر (٨٣٣ ١١٦ ٠٩٤ ١ سهم 
ه للسهم) ة ١ جن مة اسم ق (١٠٠ ١٠٧)(١٠٠ ١٠٧)إعدام اسهم خزنة (١٠٠ ١٠٧ سهم 

 ٥٤٥ ٣٣٧ ١٣٥  ٧٣٣ ٠٠٩ ٠٩٤ ١ رأس المال المصـدر والمـدفوع

 
  ة المنعقدة ة العامة غیر العاد ة للسهم  ٢٠٠٧ینایر  ٢٨ فيبناء على قرار الجمع مة االسم ة بتعدیل الق تم تجزئة أسهم رأسمال الشر

ح  ه  ٥لتص ه  ١٠٠بدًال من  مصر جن  .مصر جن
  ة المنعقدة ة العامة غیر العاد ة للسهم تم تجزئة أسهم رأسمال الشر  ٢٠٠٧مایو  ٢٠ فيبناء على قرار الجمع مة االسم ة بتعدیل الق

ح  ه  ١لتص ه  ٥بدًال من  مصر جن  .مصر جن
  ة المنعقدة ة العامة غیر العاد ح ٢٠٠٧مارس  ٥ فيبناء على قرار الجمع ص ه ل  تم زادة رأس المال المرخص 

ه  ٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  س المال المصدر على تحدید زادة رأس المال المصدر، وقد تم زادة رأ فيوتفوض مجلس اإلدارة  مصر جن
 :التاليالنحو 

 مبلغ ه م ٨٥ ٨٣٧ ٠٠٠ زادة رأس المال المصدر  ح  صر جن ص ه  ٩٥ ٨٣٧ ٠٠٠ ل السجل التجار  فيوتم التأشیر  مصر جن
ة بتارخ   .٢٠٠٧مایو  ٢٧للشر

  مبلغ ه  ٣٣ ١٦٣ ٠٠٠تم زادة رأس المال المصدر  ة للسهم   ممصر جن مة االسم ه  ١(الق ات عامة مصر جن ) عن طر اكتتا
متها  ة) بلغت ق ة وغیر نقد ه  ١ ٢٠٨ ٨٥٤ ٦٤٠وخاصة (نقد ه  ٣٣ ١٦٣ ٠٠٠منها  مصر جن ة ومبلغ   ممصر جن مة اسم ق

ه  ١ ١٧٥ ٦٩١ ٦٤٠ ح رأس المال المصدر والمسدد  مصر جن ص وقد تم  مصر ه جن ١٢٩ ٠٠٠ ٠٠٠عالوة إصدار، ل
ة بتارخ  ة بتارخ  التجار السجل  فيوتم التأشیر  ٢٠٠٧یولیو  ٩تخصص أسهم زادة رأس مال الشر   .٢٠٠٧یولیو  ١٠للشر
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 :ل من االكتتاب العام والطرح الخاص ما یلي تفاصیل   وف

 اكتتاب عام  -أ
  اب االكتتاب بتارخ ة یوم عمل  ٢٠٠٧یولیو  ٢تم فتح  لغ عدد األسهم ٢٠٠٧سبتمبر ٢٢وأغل في نها ملیون  ٧,٥، و

ه مصر وتم تلقى االكتتاب في عدد ٢٧٧ ٥٠٠ ٠٠٠سهم بإجمالي مبلغ   بإجمالي مبلغ   سهم ٥٣٣ ٧٠٣ ٢٩ جن
عمائة واحد وعشرون جنیهًا مصرًا  ٧٢١ ٠٣٠ ٠٩٩ ١ ار وتسعة وتسعون ملیون وثالثون ألف وس ه مصر (فقط مل جن

ة  ال لغت نس قرب من غیر)، و ة ما  مرة من عدد األسهم المعروضة لالكتتاب، وقد تم التخصص األول على  ٣٬٩٦التغط
تتب عـدد  ل م تتب  ١٥٠منح  تتب فیها من قبل الم اقي عـدد األسهم الم ة   سهم والتخصص الثاني على أساس نس

عد خصم  عـد خصم إجمالي األ ١٥٠( تتب فیها  صها من خالل سهم) إلى إجمالي األسهم الم سهم التي تـم تخص
ة التخصص الثاني  لغت نس  . %٢٠,٣٣التخصص األول وذلك مـع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمین، و

 طرح خاص  -ب
  عمائة واثنى عشر آلف وثالثمائة و  ١٦ ٧١٢ ٣٥٦عدد  فيتم االكتتاب عسهم (ستة عشر ملیون وس وخمسون سهم)  س

مة  بإجمالي ه  ٦١٨ ٣٥٧ ١٧٢ق ع وخمسون ألف ومائة واثنان  مصر جن ة عشر ملیون وثالثمائة وس (فقط ستمائة وثمان
عون جنیهًا مصرًا ال سعر اكتتاب بلغ  وس ه  ٣٧غیر) و عة وثالثون جنیهًا مصرًا للسهم). مصر جن  للسهم (س

ة القاهرة لصناعات النقل الشخصى "سیتى")  -ج  طرح خاص (مساهمى شر
  عون  ٥ ٦٧٥ ٦٠٣عدد  فيتم االكتتاب مة  بإجماليوستمائة وثالثة سهم)  ألفسهم (خمسة مالیین وستمائة وخمسة وس ق

ه  ٢٠٩ ٩٩٧ ٤٦٨ عة وتسعون  مصر جن ة وستون جنیهًا مصرًا  ألف(مائتان وتسعة ملیون وتسعمائة وس وأرعمائة وثمان
سعر اكتتاب  ال ه  ٣٧غیر) و عة وثالثون جنیهاً  مصر جن  مصرًا للسهم). للسهم (س

ة   -د  )Almora Resourcesطرح خاص (شر
 عون ئتاا(ثالثة مالیین وم سهم ٣ ٢٧٥ ٠٤٠عدد  في تم االكتتاب مة بإجمالي وأرعون سهم) ألفن وخمسة وس      ق

ه  ١٠٣ ٠٠٠ ٠٠٠   ه  مصر جن سعر اكتتاب رال غی مصر (مائة وثالثة مالیین جن ه  ٣١٬٤٥) و للسهم  مصر جن
ه   وخمسة وأرعون قرش للسهم). مصر (واحد وثالثون جن

 

ة المنعقدة بتارخ  ٢٠١٤أغسطس  ٣١بتارخ       -ه ة العامة الغیر عاد  ٢٠١٣مارس  ٢٧قرر مجلس اإلدارة وفقًا لتفوض الجمع
ة في حدود رأس ال مة األسم الق ة المصدر  االجماع علي زادة رأس مال الشر مبلغ مالالموافقة  ة و ذلك   المرخص 

ة مصر مقسمة إلي  ٦ ٤٤٤ ٦٤٥  ة   ٦ ٤٤٤ ٦٤٥جن مة اسم ق الكامل  ١سهم  ة مصر للسهم تخصص  جن
عد الزادة مبلغ و قدرة  ح رأس المال المصدر  ص ة ل قین في الشر ة و التحفیز المط ة  ١٣٥ ٣٣٧ ٥٤٥لنظامي اإلثا جن

، و قدسهم  ١٣٥ ٣٣٧ ٥٤٥مصر مقسمة علي عدد  ة مصر ة واحد جن مة اسم ال  ق الكامل تمو سددت هذه الزادة 
اطى الخاص و قد تم التأشیر بذلك في السجل التجار  سمبر  ٣١بتارخ  من رصید االحت  .٢٠١٤د

 طرح خاص (زادة رأس المال)  -و 
  ة الموافقة علي زادة راس ٢٠١٥فبرایر  ٤بتارخ ة العامة غیر العاد ه من  قررت الجمع ة المرخص   ٤٠٠مال الشر

ه مصر إلي  ة المصدر من  ٥ملیون جن ذلك زادة رأس مال الشر ه مصر و  ار جن ه مصر  ١٣٥ ٣٣٧ ٥٤٥مل  جن
ة مصر  ١ ٠٩٥ ٣٣٧ ٥٤٥ الي ٩٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠بزادة قدرها  ه مصر مقسم ج ٩٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠بزادة قدرها  جن ن

ه  ١ ٥٤٥ ٣٣٧ ٠٩٥علي عدد  ل سهم واحد جن مة  ل  ١إصدار قدرها اإلضافة إلي مصارف (مصر سهم ق قرش 
ة سهم) و ذلك ه في رأس مال الشر ة نصی ل منهم بنس الكامل لصالح قدامي المساهمین  ، علي أن تخصص هذه الزادة 

مة الزادة في رأس مال المصدر مع الموافقة علي تداول ح اإلكتتاب منفصًال عن السهم األصلي علي أن یتم س داد ق
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ة المصدر إما نقدًا و / أو عن طر  ة  استخدامالشر حسب نس ة  تتب قبل الشر ة المستحقة األداء للم الدیون النقد
 مساهمته .

 ة مصر  ٩٥٨ ٦٧٢ ١٨٨مبلغ  وقد تم اإلكتتاب في هذه الزادة هذا ة مصر نقدًا و  ٤٧٣ ٢٢٥ ٥٠٢(مبلغ  جن جن
ًال من الحساب عن طر الحساب الجار الدائن للمساهمین) ٤٨٥ ٤٤٦ ٦٨٦ مبلغ ة مصر تمو  عدد علىمقسمة  جن

ة مصر للسهم ١بواقع  سهم ٩٥٨ ٦٧٢ ١٨٨  عد الزادة  جن الكامل  ح رأس المال المصدر والمسدد  ص  ٠٠٩ ٧٣٣ل
 . ٢٠١٥ مایو ٣١بتارخ  قد تم التأشیر بذلك في السجل التجار و  ١ ٠٩٤

اطي -١٤  قانوني احت
سمبر ٢٠١٥ سمبر ٣١٢٠١٤ د ٣١ د

 ٥٩٨ ٦٦٦ ٦٦  ٥٩٨ ٦٦٦ ٦٦ الرصید في أول العام
   -                ٦٥١ ٩٥  المحول خالل العام

 ٥٩٨ ٦٦٦ ٦٦  ٢٤٩ ٧٦٢ ٦٦ الرصید في آخر العــام

 
  ات رقم قا لقانون الشر ة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩ط ة یتم تجنیب نس أراح العام لحساب  فيمن صا %٥والنظام األساسي للشر

اطي القانوني إذا ما بلغ  جوز بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وقف تجنیب جزء من األراح لحساب االحت اطي القانوني. و االحت
اطي القانوني  اطي القانوني غیر قابل للتوزع على المساهمین %٥٠االحت  .من رأس المال المصدر. االحت

 اطيل من  تم ترحیل عالوة اإلصدار إلى اطي القانوني االحت ات القانون رقم  واالحت قـًا لمتطل بناًء  ١٩٨١لسنة  ١٥٩الخـاص ط
ة  ة العامة العاد  .٢٠٠٨مارس  ٢٩ فيعلى اعتماد الجمع

 عالوة إصدار األسھم  -أ

  التاليالفرق بین المبلغ ال فيتتمثل عالوة إصدار االسهم  :مدفوع ورأس المال المصدر 

ةعدد األسهمالمبلغ المــدفوع مة اإلسم عالوة إصدار األسهمرأس المال المصــدرالق
ه ٠٠٠ ٥٠٠ ٧  ٠٠٠ ٥٠٠ ٢٧٧ اكتتاب عام  ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٧٠  ٠٠٠ ٥٠٠ ٧ ١ جن
ه ٣٥٧ ٧١٢ ١٦  ١٧٢ ٣٥٧ ٦١٨ طرح خاص  ٨١٥ ٦٤٤ ٦٠١  ٣٥٧ ٧١٢ ١٦ ١ جن

ة القاهرة لصناعات ه ٦٠٣ ٦٧٥ ٥  ٤٦٨ ٩٩٧ ٢٠٩ طرح خاص (مساهمي شر  ٨٦٥ ٣٢١ ٢٠٤  ٦٠٣ ٦٧٥ ٥ ١ جن
 النقل الشخصي) "سیتي"

 (Almora Resources ة ه ٠٤٠ ٢٧٥ ٣  ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٣ طرح خاص (شر  ٩٦٠ ٧٢٤ ٩٩  ٠٤٠ ٢٧٥ ٣ ١ جن
 ٦٤٠ ٦٩١ ١٧٥ ١ ٠٠٠ ١٦٣ ٣٣ - ٠٠٠ ١٦٣ ٣٣  ٦٤٠ ٨٥٤ ٢٠٨ ١اإلجمـالي

 

 مصروفات إصدار األسھم  -ب

  متها الغ ق ه  ٣٥ ٨٧٧ ٤١٣تتمثل مصروفات إصدار األسهم ال مة مصروفات طرح أسهم زادة رأس مال  في مصر جن ق
ة (طرح عام وخاص)  .  والتيالشر ة األخر ة والمهن ج والمصروفات القانون  تمثل مصروفات التسجیل والترو
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ات أخر  -١٥ اط  احت
  ات األخر اط ماتتمثل االحت ات القانون رقم  ف قًا لمتطل له من عالوة اإلصدار ط   .١٩٨١لسنة  ١٥٩تم تحو

 

 
مة العادلـة ألسـهم ع أسهم الق إعدام / ب

اطي خـاص ــیزاحت ة والتحف نةنظام اإلثا سمبر ٢٠١٥الخز سمبر ٣١٢٠١٤ د ٣١ د

٦٦٩ ٤٩٣ ١١٧ ١ ٢٦٨ ٩٤٢ ١٣٤ ١(٤٤٨ ٩٣٠ ١ )(٣١٩ ٢١٤ ١)(٥٧٣ ١٠٤ ٥) ٣٨١ ٧٧٧ ٦٧  ٢٢٧ ٤١٤ ٠٧٥ ١ 

مصروفات اصدار 
أسهم

ادة رأس المــال ز

 من الرح األساسينصیب السهم 

 األساسي  -أ
 بدون خصم  العامرح (خسارة)/ فيصاالرح على أساس (الخسارة)/ فيحیث أنه ال یوجد حساب توزع مقترح، فقد تم تحدید صا

افآت أعضاء مجلس االدارة   توزعات األراح. فيحصة العاملین وم
  قسمة صا(الخسارة)/ في األساسيحتسب نصیب السهم قة) على  العامرح (خسارة)/ فيالرح  الفقرة السا ما هو موضح  )

ة المصدرة خالل   .العامالمتوسط المرجح لألسهم العاد
 

سمبر ٢٠١٥ سمبر ٣١٢٠١٤ د ٣١ د

٠٢٩ ٩١٣ ١ (١٤٤ ٨٧٨ ٤ )صافي (خسارة)/رح العام

٩٠٠ ٨٩٢ ١٢٨ ٥١٣ ٩٥٢ ٦٩٨ متوسط عدد األسهم المصدرة

٠,٠١                 (٠,٠٠٧)               نصیب السهم األساسي مـن (الخسـارة)/الرح

 
 المخفض  -ب

  ل (الخسائر)/ فيحتسب النصیب المخفض للسهم اآلثار الناتجة عن  ة  األراح بتعدیل المتوسط المرجح لعدد األسهم العاد
ة لهذا االنخفاض. ة المحتملة المسب  األسهم العاد

 
 

سمبر ٢٠١٥ سمبر ٣١٢٠١٤ د ٣١ د

٠٢٩ ٩١٣ ١ (١٤٤ ٨٧٨ ٤ ) صافي (خسارة)/رح العـام

ة المصدرة ٩٠٠ ٨٩٢ ١٢٨ ٥١٣ ٩٥٢ ٦٩٨  المتوسط المرجح لعدد األسهم العاد

ــة  ٩٠٠ ٨٩٢ ١٢٨ ٥١٣ ٩٥٢ ٦٩٨  المتوسط المرجح لعدد األسـهم العاد

٠,٠١                 (٠,٠٠٧)                نصیب السهم المخفض فـي (الخسـائر)/األراح
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بيالموقف  -١٦   الضر
 

ة على –أوال  ارةأراح األشخاص االع الضر  :ت
  القانون رقم ة على الدخل الصادر  ام قانون الضر ة خاضعة ألح ة.  ٢٠٠٥لسنة  ٩١الشر  والئحته التنفیذ
  ة م االقرارات الضرب ة بتقد ة. فيتقوم الشر  مواعیدها القانون
  ة عن عام ة ولم ُطلب  ١٩(بنظام العینة) وتم الطعن على نموذج  ٢٠٠٩تم فحص الشر فحص السنوات وجار عمل لجنة داخل

ة  .التال
ة مؤقتة لمدة ثالث سنو  ٢٠١٤لسنة  ٤٤صدر القانون رقم  ٢٠١٤یونیو  ٤تارخ   - ة سنو ة إضاف ارًا من افرض ضر ة الض السنةت اعت رب

ة  ة بنس عیین أو أراح %٥الحال ة على دخل األشخاص الطب ه مصر من وعاء الضر ارة على ما یجاوز ملیون جن قًا  األشخاص االعت ط
ارا من  عمل بهذا القانون اعت ام و تم رطها وتحصیلها وفقًا لتلك االح ة على الدخل و ام قانون الضر .٢٠١٤یونیو  ٥ألح  

  قانون رقم  ٢٠١٤یونیو  ٣٠بتارخ عض مواد  ٢٠١٤لسنة  ٥٣صدر القرار الجمهور  امًا بتعدیل  وقد تضمن هذا القانون أح
القانون رقم  ة على الدخل الصادر   :یليمن أهمها ما  ٢٠٠٥لسنة  ٩١قانون الضر

 .ة على توزعات األراح  فرض ضر
 ة الناتجة عن بیـع ال ة على األراح الرأسمال ة. فرض ضر  حصص واألوراق المال

م تلك  ةالتنفیذ ة** ونظرًا لعدم الالئح ة بتحدید نتائج وق للقانون، وما قد ینتج من خالف في تفسیر مواده، قامت إدارة الشر
م عند صدور الالئح الت في ضوء تفسیرها لتطبی مواد القانون، وقد تختلف تلك النتائج والق ة ةالتعد  .التنفیذ

 

ا  عات: –ثان ة المب  ضر
  ة حتى عام  وتم السداد. ٢٠٠٧تم فحص الشر
  فید ذلك من المأمورة. ٢٠١٣/  ٢٠٠٨تم فحص السنوات من ما  ة وتم استخراج خطاب   ولم ینتج عن الفحص أ التزامات ضرب

سب العمل: –ثالثا  ة   ضر
  ة المدة انتظام حتى نها تم توردها لمصلحة الضرائب  ة شهرا و  .٥٢٠١عام من  الثالثةیتم خصم الضر
  تم الطعن على النموذجو  ٢٠٠٧/٣٢٠١تم االنتهاء من الفحـــــص عن الفــــترة من. 
  ٤٢٠١ عامجار فحص. 

عا  ة الخصم: –را  ضـــر
  ة. ٥٢٠١عن عام  لثةالثاتم سداد المدة  وال توجد أ خالفات ضرب

ة الدمغة: –خامسا   ضـــر
 .ة تم توردها في المواعید القانون ة الدمغة و ام قانون ضر أح االلتزام  ة   تقوم الشر
 .لم یتم طلب فحصها حتى االن 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ة  ة جـى بـى أوتـو (شر ة)شر  مساهمة مصر
 

ضاحات ا ة المستقلة اإل ة  السنةعن  -لمتممة للقوائم المال ة المنته سمبر ٣١ فيالمال  ٢٠١٥ د
 

ر خالف ذلك)  ه المصر إال إذا ذ الجن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم
 

 - ٢٨ -

عة المصروف  -١٧  قائمة الدخل حسب طب
سمبر ٢٠١٥ سمبر ٣١٢٠١٤ د ٣١ د

 ١٩٥ ٩٧٢ ١                -توزعات أراح

عة ة التا  ٦٣٣ ٤٩٨ ٦٠ ٦٠٣ ٧٥٧ ٩٨ تحمیل المصروفات على الشر

ة م عمالت أجنب  ٠٠٣ ٣١٥ ٢١                -صافي أراح فروق إعادة تقی

 ٢٠٩ ١٧٦  ٦١٣ ١٦٠ ٣ فوائد دائنة

(٦١٠ ٥٧٤ ١١)               -فوائد سندات مدینة
(٦٤٠ ٣١٨ ٤٥)(٩٣٨ ٢١١ ٣٢)فوائد مدینة

ا عاملین ات وأجور ومزا (٠٤٥ ١٩٠ ٢٣)(٨٦٦ ٩٢٠ ٦٤)مرت

(٧٤١ ٢٤٤ ١)(٢١٨ ٨٢٠ ١)استشارات
(٨٠٩ ٦٦١)(١٩٤ ٩٦٥ ٢)مصروفات أخر

 ١٩٥ ٩٧٢ ١                -صافي رح العام قبل الضـرائب

 


	GB Auto Arabic FS Dec 2015 Final
	GB Auto  __Arabic  2015 Final

