
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة   جي بي أوتوشر
ة( ة مساهمة مصر  )شر

 

ة ة القوائم المال  المجمعة الدور
ة  الفترةعن  ة المنته  ٢٠٢٠ یونیو ٣٠ فيالمال

ر  علیها المحدودالفحص  وتقر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حازم حسن
 محاسبون قانونیون ومستشارون

 



ات                                                             الصفحة المحتو
 

  ١ الفحص المحدودتقرر 
  

ز المالي الدورقائمة   ٣ ةجمعالم ةالمر
 

 ٤ جمعةالمالدورة  قائمة الدخل
 

 ٥ ةالمجمع ةالدورالشامل قائمة الدخل 
 

ةالمحقوق  في التغیرقائمة   ٦ جمعةالمالدورة  لك
 

ة  ٨ جمعةالمالدورة  قائمة التدفقات النقد
 

ة ضاحات المتممة للقوائم المال  ٩ جمعةالمالدورة  اإل
 
 









 
ه مصر ) األلف جن الغ  ع الم ضاح رقم(جم ٢٠١٩ المعدلة٢٠١٩٢٠٢٠ ٢٠٢٠إ

عات ٠٢٧ ٦٩٣ ٧٥٤٥ ٠٢٤ ٨٤٨٤ ٥٣٤ ٤٧٨١١ ٩١٣ ٩المب
عات (٢٩٢ ٨٣٢ ٤)(١٩٣ ١٠٣ ٣)(٢٩١ ٨١٤ ٩)(٧٣٤ ٨٩٣ ٧)تكلفة المب
٧٣٥ ٨٦٠ ٥٦١ ٩٢١ ٥٥٧ ٧٢٠ ٧٤٤١ ٠١٩ ٢مجمل الرح 
١٤٠ ٣٦ ٩٤٤ ١٧٤ ١٣٩ ٧٤ ٠٨٠ ٢٠٥ ایرادات اخر 

ع والتسو (٠١٠ ٢٢٠ )(٠١٨ ٣٧٧ )(٢٥٦ ٥٠٧ )(١١٨ ٥٨٩ )مصروفات الب
ة (٣٠٣ ٣٠٧ )(٨٦٦ ١٤٩ )(٦٨٣ ٥١٢ )(١٧٠ ٥٢٥ )مصروفات إدارة و عموم

الصافى مة األصول المتداولة وغیر المتداولة (  (٤٧٥ ٤٢ )(٥٥٣ ٦٢ )(٦٢٨ ٥٢ )(٩٥٤ ٩٦ )(٧)المخصصات و اإلنخفاض في ق
٠٨٧ ٣٢٧ ٠٦٨ ٥٠٧ ١٢٩ ٧٢٢ ٥٨٢ ٠١٣ ١نتائج أنشطة التشغیل

الصافي) ة ( ل (٣٨١ ٣٠٩ )(٧٨٨ ٢٦٦ )(٢٥١ ٦٠٧ )(٨٥٩ ٤٨٧ )(٦)تكالیف تمو
٧٠٦ ١٧ ٢٨٠ ٢٤٠ ٨٧٨ ١١٤ ٧٢٣ ٥٢٥ صافي رح الفترة قبل ضرائب الدخل

٢٠٠ ١٩ (٤٠٨ ٩٣ )(٣٩٧ ١ )(٦٩٩ ١٦٢ )(٩-ت)(مصروف) ضرائب الدخل
٩٠٦ ٣٦ ٨٧٢ ١٤٦ ٤٨١ ١١٣ ٠٢٤ ٣٦٣ صافي رح الفترة 

عه على النحو التالى: یتم توز
ة األم (٠٧٤ ١٩ )٨٢١ ١١٥ ١٢١ ٧ ١٩٢ ٢٥٤ مساهمي الشر

طرة ٩٨٠ ٥٥ ٠٥١ ٣١ ٣٦٠ ١٠٦ ٨٣٢ ١٠٨ أصحاب الحقوق غیر ذو الس
 ٩٠٦ ٣٦ ٨٧٢ ١٤٦ ٤٨١ ١١٣ ٠٢٤ ٣٦٣

ه مصر / للسهم) (٠٫٠١٧)٠٫٢٣٤٠٫٠٠٧٠٫١٠٦(٨)نصیب السهم األساسى في الرح  (جن

ة الدورة المجمعة وتقرأ معها. ضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المال * اإل

ة في ٣٠ یونیو ة في ٣٠ یونیوالستة أشهر المنته الثالثة أشهر المنته

ة جى بى أوتو  شر
ة) ة مساهمة مصر (شر

ة المجمعة قائمة الدخل الدور
ة في ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ة المنته عن الفترة المال

- ٤ -



ه مصر ) األلف جن الغ  ع الم ٢٠١٩ المعدلة٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠(جم

عد ضرائب الدخل ٩٠٦ ٣٦ ٨٧٢ ١٤٦ ٤٨١ ١١٣ ٠٢٤ ٣٦٣ صافي رح الفترة 
بنود الدخل الشامل اآلخر

ة  ات األجنب (١٧٥ ١٥٠ )٧٨٤ ٣٠ (٧٥٤ ٣١٠ )(١٩٥ ٤٥ )فروق ترجمة العمل
(٩٩٢ ٨ )(٧٢٥ ٧ )(١٧٢ ١٨ )(٥٥٨ ١٥ )ناتج تعدیل تكلفة األصول

ة الدخل   (١٦٧ ١٥٩ )٠٥٩ ٢٣ (٩٢٦ ٣٢٨ )(٧٥٣ ٦٠ )مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر عن الفترة قبل ضر
عناصر الدخل الشامل األخر  ة الدخل المتعلقة  ٩٠٨ ١ ٦٣٢ ٢ ٨٣٩ ٣ ٠٣٤ ٥ ضر

ة الدخل   عد ضر (٢٥٩ ١٥٧ )٦٩١ ٢٥ (٠٨٧ ٣٢٥ )(٧١٩ ٥٥ )مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر عن الفترة 
(٣٥٣ ١٢٠ )٥٦٣ ١٧٢ (٦٠٦ ٢١١ )٣٠٥ ٣٠٧ إجمالى الدخل الشامل عن الفترة

ل من :- إجمالي الدخل الشامل الخاص 
ة األم (٧٨٦ ٦٠ )٤٧٧ ١٢٥ (٠٧٢ ٢٠٤ )٢١٨ ٢١٥ مساهمي الشر

طرة (٥٦٧ ٥٩ )٠٨٦ ٤٧ (٥٣٤ ٧ )٠٨٧ ٩٢ أصحاب الحقوق غیر ذو الس
 (٣٥٣ ١٢٠ )٥٦٣ ١٧٢ (٦٠٦ ٢١١ )٣٠٥ ٣٠٧

ة الدورة المجمعة وتقرأ معها. ضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المال * اإل

ة في ٣٠ یونیو الثالثة أشهر المنته ة في ٣٠ یونیو الستة أشهر المنته

ة جى بى أوتو  شر
ة) ة مساهمة مصر (شر

ة المجمعة قائمة الدخل الشامل الدور
ة في ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ة المنته عن الفترة المال

- ٥ -



٣٠ یونیو ٢٠٢٠

ه مصر ) األلف جن الغ  ع الم اطى قانونىرأس المال(جم أسهم خزانةإحت
اطي ناتج  إحت
ات  ترجمة العمل

ة األجنب

مة  اطي الق إحت
العادلة ألسهم 

ه  حوافز نظام االثا
والتحفیز

اطي فائض  إحت
م أصول  إعادة تقی

ثابتة

عالوة إصدار
اطي خاص) (إحت

اح/(خسائر)  أر
مرحلة

 صافي  رح   
العام

اإلجمالي
أصحاب الحقوق 
طرة غیر ذو الس

إجمالي حقوق 
ة الملك

سمبر ٢٠١٩ ٧٣٠ ١٤٧ ٥ ٨٩٦ ٣٦٤ ١ ٨٣٤ ٧٨٢ ٣ ٦٧٤ ٤٢  ٥٩٦ ٢٢  ٨٠١ ٩١٦  ٥٨٤ ١١٨  ٨٨٢ ٨٨  ٧٧٩ ١١٧ ١ - ٥٠٨ ٣٨١  ٠١٠ ٠٩٤ ١ الرصید في ٣١ د
             --              -(٦٧٤ ٤٢ )٦٧٤ ٤٢  - - - - - - - المحول لألراح المرحلة

إجمالي الدخل الشامل
٠٢٤ ٣٦٣  ٨٣٢ ١٠٨ ١٩٢ ٢٥٤  ١٩٢ ٢٥٤ - - - - - - - - صافى رح الفتره

عد األثر الضربي ٠٣٤ ٥  - ٠٣٤ ٥  - ٥٥٨ ١٥  - (٥٢٤ ١٠ )- - - - - صافي ناتج تعدیل تكلفة األصول 
(١٩٥ ٤٥ )(٧٤٥ ١٦ )(٤٥٠ ٢٨ )- - - - - (٤٥٠ ٢٨ )- - - بنود الدخل الشامل األخر
٨٦٣ ٣٢٢  ٠٨٧ ٩٢  ٧٧٦ ٢٣٠  ١٩٢ ٢٥٤  ٥٥٨ ١٥  - (٥٢٤ ١٠ )- (٤٥٠ ٢٨ )- - - إجمالي الدخل الشامل

ة معامالت مع مالكي الشر
             -- - - - - - - - - - - توزعات أراح
(٥٧٠ ١٩ )- (٥٧٠ ١٩ )- - (٥٧٠ ٩ )- - - (٠٠٠ ١٠ )- - أسهم خزانة

٣٧٥ ٤  ٣٧٥ ٤  - - - - - - - - - - زادة رأس المال
اطى القانوني              -- - - (٢٦٩ ٣٧ )- - - - - ٢٦٩ ٣٧  - محول لإلحت

ة (١٩٥ ١٥ )٣٧٥ ٤  (٥٧٠ ١٩ )- (٢٦٩ ٣٧ )(٥٧٠ ٩ )- - - (٠٠٠ ١٠ )٢٦٩ ٣٧  - إجمالي المعامالت مع مالكي الشر
٣٩٨ ٤٥٥ ٥ ٣٥٨ ٤٦١ ١ ٠٤٠ ٩٩٤ ٣ ١٩٢ ٢٥٤  ٥٥٩ ٤٣  ٢٣١ ٩٠٧  ٠٦٠ ١٠٨  ٨٨٢ ٨٨  ٣٢٩ ٠٨٩ ١ (٠٠٠ ١٠  )٧٧٧ ٤١٨  ٠١٠ ٠٩٤ ١ الرصید في ٣٠ یونیو ٢٠٢٠

         

ة الدورة المجمعة وتقرأ معها. ضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المال * اإل

ة جى بى أوتو  شر
ة) ة مساهمة مصر (شر

ة المجمعة ة الدور قائمة التغیرات في حقوق الملك
ة في ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ة المنته عن الفترة المال

ة األم ة الشر حقوق ملك

- ٦ -



٣٠ یونیو ٢٠١٩

ه مصر ) األلف جن الغ  ع الم اطى قانونىرأس المال(جم إحت
اطي ناتج  إحت
ات  ترجمة العمل

ة األجنب

مة  اطي الق إحت
العادلة ألسهم حوافز 
ه والتحفیز نظام االثا

اطي فائض  إحت
م  إعادة تقی
أصول ثابتة

عالوة إصدار
اطي خاص) (إحت

 
أراح/(الخسائر)

 المرحلة
األجماليصافى رح  العام

أصحاب الحقوق 
طرة غیر ذو الس

إجمالي حقوق 
ة الملك

سمبر ٢٠١٨  ٥٥٣ ٢٢٧ ٥ ٠٢٨ ٢٩١ ١ ٥٢٥ ٩٣٦ ٥٨٣٣ ٥٣٧ (٣٣٠ ٥١٧ )٨٠١ ٩١٦ ٤٨٩ ١٤٨ ٨٨٢ ٨٨ ٥٦١ ٣٣٦ ٥٢٩١ ٣٣١ ٠١٠ ٠٩٤ ١ الرصید في ٣١ د
         --           -(٥٨٣ ٥٣٧ )٥٨٣ ٥٣٧  - - - - - - المحول للخسائر المرحلة

إجمالي الدخل الشامل
٤٨٢ ١١٣ ٣٦١ ١٠٦  ١٢١ ٧ ١٢١ ٧ - - - - - - - صافى رح الفترة

عد األثر الضربي ٨٣٩ ٣  - ٨٣٩ ٣ - ١٧٢ ١٨ - (٣٣٣ ١٤ )- - - - صافي ناتج تعدیل تكلفة األصول 
(٧٥٤ ٣١٠ )(٨٩٥ ١١٣ )(٨٥٩ ١٩٦ )- - - - - (٨٥٩ ١٩٦ )- - بنود الدخل الشامل األخر
(٤٣٣ ١٩٣ )(٥٣٤ ٧ )(٨٩٩ ١٨٥ )١٢١ ٧ ١٧٢ ١٨ - (٣٣٣ ١٤ )- (٨٥٩ ١٩٦ )- - إجمالي الدخل الشامل

ة معامالت مع مالكي الشر
(٣١٢ ٤ )(٥٠٩ ١ )(٨٠٣ ٢ )- (٨٠٣ ٢ )  - - - - - توزعات أراح

ات التي تم تصفیتها طره في الشر (٧٠٠  )(٧٠٠  )- - - - - - - - - نصیب أصحاب الحقوق غیر ذو الس

٢٠٢   ٢٠٢   - - - - - - - - - زادة رأس المال
اطى القانوني -- - - (٧٢٤ ٤٤ )- - - - ٧٢٤ ٤٤  - محول لإلحت

ة (٨١٠ ٤ )(٠٠٧ ٢ )(٨٠٣ ٢ )- (٥٢٧ ٤٧ )- - - - ٧٢٤ ٤٤  - إجمالي المعامالت مع مالكي الشر
٣١٠ ٠٢٩ ٥ ٤٨٧ ٢٨١ ١ ٨٢٣ ٧٤٧ ٣ ١٢١ ٧  (١٠٢ ٩  )٨٠١ ٩١٦  ١٥٦ ١٣٤  ٨٨٢ ٨٨  ٧٠٢ ١٣٩ ١ ٢٥٣ ٣٧٦  ٠١٠ ٠٩٤ ١ الرصید في ٣٠ یونیو٢٠١٩

ة الدورة المجمعة وتقرأ معها. ضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المال * اإل

ة جى بى أوتو شر
ة) ة مساهمة مصر (شر

ة المجمعة ة الدور قائمة التغیرات في حقوق الملك
ة في ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ة المنته عن الفنره المال

ة األم ة الشر حقوق ملك

- ٧ -



ه مصر ) األلف جن الغ  ع الم ضاح (جم ٣٠ یونیو ٣٠٢٠١٩ یونیو ٢٠٢٠إ

٨٧٨ ١١٤ ٧٢٣ ٥٢٥ صافي رح الفترة قبل الضرائب
ما یلي: ته  یتم تسو

٢٠١ ٧٥١ ٧١٢ ٥٢٠ فوائد مدینة
٢٩٧ ٤١٧ ٩٥٨ ١٣٩ (١٦،١٥)إهالك و إستهالك العام

ة المخصصات ٧٤٨ ٢٣ ٨٥٨ ٦٢ (٢٦)صافي حر
مة األصول المتداولة  ٨٨٠ ٢٨ ٥٠٠ ٧٠ صافي اإلنخفاض في ق

(٦٤٣ ٦١ )(١٥٢ ٥٢ )(٦)فوائد دائنة
(٨٩٨ ٣٢ )- فوائد قروض مرسملة

ع  غرض الب ع أصول ثابتة وأصول  (٠٦٥ ٨ )(٣٥٥ ١٤٧ )أراح ب
٣٩٨ ٢٣٣ ٢٤٤١ ١٢٠ ١

  التغییر في:
٢٥٤ ٢٣٣ ٧٥٥ ١٥٦ المخزون 

ض (٥٠٨ ٠٢٩ ١)(٤٨٤ ٣٠٦ ١)عمالء وأوراق الق
٠٣٨ ٢٠٦ ٤٤٦ ٥٤٣ مدینون وأرصدة مدینة أخر 

(٩٠٠ ٢ )(١١٤ ٨٢ )مستح من أطراف ذات عالقة
(٩١٩ ١٥ )٢٤٤ ٥٦ مستح ألطراف ذات عالقة

٢٤٩ ١٥٩ ٢٣٨ ٢٢١ دائنون تجارون وأرصدة دائنة أخر 
ة ة الناتجة من األنشطة التشغیل ٦١٢ ٧٨٣ ٣٢٩ ٧٠٩ التدفقات النقد

(٨٦٩ ٥٠ )(٣٩٢ ٣٤ )مخصصات - مستخدمة
(٧٧٨ ١٣٣ )(٠١٢ ٢٢٤ )ضرائب دخل المسددة 
(٦٣٣ ٧ )- توزعات أراح مدفوعة

ة ة الناتجة من األنشطة التشغیل ٣٣٢ ٥٩١ ٩٢٥ ٤٥٠ صافى التدفقات النقد
ة ة من األنشطة االستثمار التدفقات النقد

(٦٧٠ ٤٨٤ ١)(٥٠٣ ٣٨٢ )مدفوعات إلقتناء أصول ثابتة و مشروعات تحت التنفیذ
(١٤٧ ١ )- مدفوعات إلقتناء أصول غیر ملموسة

٦٧٦ ٦٥ ١٥٢ ٥٢ فوائد دائنة - محصلة
(٥٩٠ ٢ )- المدفوع تحت حساب اإلستثمار

ع  غرض الب ع أصول ثابتة وأصول  ٦١٧ ٨٠٨ ٥٣٣ ٢٨٢ المحصل من ب
ة ة (المستخدمة في) األنشطة االستثمار (١١٤ ٦١٤  )(٨١٨ ٤٧  )صافى التدفقات النقد

ة ل ة من األنشطة التمو التدفقات النقد
ات التي تم تصفیتها طرة في الشر (٤٩٨  )- نصیب أصحاب الحقوق غیر ذو الس

- (٥٧٠ ١٩ )المدفوع في شراء أسهم خزنة
ات - متحصالت ٤٥٧ ٦٩١ ٧٤٦١ ٥١٤ القروض والسلف

لة األجل (٣٢٥ ٦ )(٣٦١ ٩ )أوراق الدفع طو
(٧٢٦ ٧٤٦ )(٧١٢ ٥٢٠ )فوائد مدینة - مدفوعة

ة ل ة (المستخدمة في) / الناتجة من األنشطة التمو ٩٠٨ ٩٣٧  (٨٩٧ ٣٤  )صافى التدفقات النقد

مها ة وما فى ح ادة في النقد ١٢٦ ٩١٥ ٢١٠ ٣٦٨ صافى الز
مها أول الفترة ة وما في ح ٢٧٥ ١٧٩ ٩٤٨١ ٤٠٨ ١النقد

مها المحتفظ بها ة وما في ح (٤٥٨ ٢٩٧ )(٧١٤ ٤٧ )أثر التغیرات في أسعار الصرف على النقد
ة الفترة مها فى نها ة وما في ح ٩٤٣ ٧٩٦ ٤٤٤١ ٧٢٩ ١( ١٤-ب)النقد

ة الدورة المجمعة وتقرأ معها. ضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المال * اإل

ة جى بى أوتو  شر
ة) ة مساهمة مصر (شر

ة المجمعة ة الدور قائمة التدفقات النقد
ة في ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ة المنته عن الفترة المال

- ٨ -



ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو (شر  شر
ضاحات المتممة للقوائم ة اإل ة المال ة الفترهعن  –المجمعة  الدور ة فى المال   ٢٠٢٠ یونیو ٣٠ المنته

ر خالف ذلك)  ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم   (جم

- ٩ - 
 

 نبذة عن المجموعة -١
ة مساهمة مصرة" فى  ــــو "شر ة جى بى أوتـ لى ١٩٩٩یولیو  ١٥تأسست شر ابیتال للتجارة والتأجیر التمو قا  تحت اسم جى بى  ط

ام السجل ١٩٨١لسنة  ١٥٩القانون  ألح  القاهرة.  ٣٤٢٢التجار تحت رقم ، وتم تسجیلها 
ة المنعقدة بتارخ  ة العامة غیر العاد ح جى بى  اســــمتمت الموافقة على تغییر  ٢٠٠٧أبرل  ٢٦بناًء على قرار الجمع صــــ ة ل الشــــر

ة بتارخ  أسمأوتو، وقد تم التأشیر فى السجل التجار لتعدیل   .٢٠٠٧مایو  ٢٣الشر
سى فى المن ة الرئ ة قع مقر الشر ندرةطر مصر  ٢٨رواش ك  أبوطقة الصناع ، جمهورة أس ة.  الصحراو  مصر العر

ة عد "المجموعة" تقوم الشر ما  طل علیهم مجتمعین ف عة ( اتها التا ما فى ذلك فى  )وشر ع وسائل النقل  تجارة وتوزع وتسو جم
وب  ارات الر ساتالنقل الثقیل والنصف نقل وس اص  واألتو رو اص والم ة واألوناش  والجراراتوالمینى  ة  واآلالتالزراع ان الم

مختلف  إنهاءومعدات  الهاوتحرك الترة والموتورات  ًا والمســتوردة الجدیدة والمســتعملة واالتجار فى قطع  أشــ وأنواعها المصــنعة محل
ًا والمســــتوردة واالتجار فى  ارها ولوازمها المصــــنعة محل ع  إطاراتغ ا والمســــتوردة  أنواعهاوســــائل النقل والمعدات بجم المصــــنعة محل

النقد أو  ة  ضـــائع المســـتوردة والمحل ع المنتجات وال لى األجلوالتصـــدیر و ل متناهي الصـــغر والتأجیر التمو و االتجار فى  و التمو
م خدمات  ط و تقد التقســ عها  ما فى ذلك وســائل النقل الخفیف و ضــائع  ع ال قصــد جم ة و ة الغیر مصــرف م والخدمات المال التخصــ

طة بذلك م الخدمات المرت ائعي السلع والخدمات وتقد ة واآلجلة من  ة الحال م شراء الحقوق المال  . بخدمات التخص
ســـــــــــــــیینإن  ـــــةفى  المســـــــــــــــــــاهمین الرئ  % في٦٢,٨٩ مجتمعینم وقـــــد بلغـــــت مســـــــــــــــــــاهمته وعـــــائلتـــــه د/ رؤوف غبور هم الشـــــــــــــــر

 .٢٠٢٠مارس  ٣١ 

ة تم اعتماد   .٢٠٢٠ اغسطس ١٢ اإلدارة بتارخلإلصدار من قبل مجلس  المجمعةالدورة القوائم المال
ة -٢  المجمعة أسس إعداد القوائم المال

ة ة المصرة  المجمعة أعدت القوائم المال قًا لمعاییر المحاس     .والقوانین ذات العالقةط
ه بتطبی المعالجه  ملح (أ) ما قامت اداره الشر ه على تحرر أسعار الصرف والوارده  ه الخاصه للتعامل مع االثار المترت المحاسب

ه المصر رقم ( ار المحاس ه ٢٠١٥) المعدل ١٣لمع ال من  "،"اثار التغیرات في أسعار صرف العمالت االجنب حیث تم تعدیل 
عض فئات األصول الثابته بإستخدام معام اإلهالكالتكلفه ومجمع  الملحل  .الت التعدیل الوارده 

 
م وقد نصت المادة  ٢٠١٨لسنة  ١٧٦صدر القانون رقم  ٢٠١٨أغسطس  ١٤بتارخ  لي والتخص م نشاطي التأجیر التمو شأن تنظ

القانون رقم  لي ١٩٩٥لسنة  ٩٥األولى من هذا القانون على الغاء العمل  التأجیر التمو  .الخاصة 
 

ام معاییر ، ٢٠١٩ابرل لسنة  ٧بتارخ  ٢٠١٩لسنة  ٦٩القرار رقم  عاون الدوليوزارة االستثمار والت أصدرت عض أح بتعدیل 
ة المصر ومنها  ة المصر رقم (المحاس ار المحاس لي ٢٠قرار الغاء مع ات التأجیر التمو عمل ة المتعلقة  ) القواعد والمعاییر المحاسب

ة المصر رقم ( ار المحاس المع  .عقود التأجیر) ٤٩واستبداله 
 

تم عد ینایر  و ة التي تبدأ في أو  ار المصر على الفترات المال ار  ٢٠٢٠تطبی المع ر إذا تم تطبی مع التطبی الم سمح  و
ة المصر رقم ( ون تارخ التطبی األولى استثناء من ذلك  في نفس التوقیت ٢٠١٩) " االیراد من العقود مع العمالء ٤٨المحاسب

لي رقم هو بد ة فترة التقرر السنو التي تم فیها الغاء قانون التأجیر التمو الته -١٩٩٥لسنة  ٩٥ا م  -وتعد وصدور قانون تنظ
م رقم  لي والتخص ة ) ٢٠١٨(أول ینایر  ٢٠١٨لسنة  ١٧٦نشاطي التأجیر التمو النس انت تخضع لوذلك  لي التي  عقود التأجیر التمو

ذا  ١٩٩٥لسنة  ٩٥لقانون  ان س٢٠١٨لسنة  ١٧٦العقود التي تخضع لقانون و ة المصر رقم یو ار المحاس تم معالجتها وفقًا لمع
لي٢٠( ات التأجیر التمو عمل ة المتعلقة   ".) " القواعد والمعاییر المحاسب
 

 عملة التعامل والعرض -٣
ة ة.  العملة المستخدمة في عرض القوائم المال مثل عملة التعامل للشر ة المصر والذ   المجمعة هي الجن

 

 

 



ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو (شر  شر
ضاحات المتممة للقوائم ة اإل ة المال ة الفترهعن  –المجمعة  الدور ة فى المال   ٢٠٢٠ یونیو ٣٠ المنته

ر خالف ذلك)  ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم   (جم

- ١٠ - 
 

 

 استخدام التقدیرات واالفتراضات -٤
 

م الشخصي والتقدیرات واالفتراضات التي - ة المصرة من اإلدارة استخدام الح ة المجمعة وفقا لمعاییر المحاس  یتطلب إعداد القوائم المال
م المعروضة اسات والق بها  لألصول وااللتزامات واإلیرادات والمصروفات. تعد التقدیرات واالفتراضات المتعلقة تؤثر على تطبی الس

ة عن تلك التقدیرات. قة وعوامل أخر متنوعة. هذا وقد تختلف النتائج الفعل  في ضوء الخبرة السا
صفه دوره. -  یتم إعادة مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بها 
ة في  - التغییر في التقدیرات المحاسب ان التغییر یؤثر على هذه  العامیتم االعتراف   العامالتي یتم تغییر التقدیر فیها إذا 

لیهما. ان التغییر یؤثر على  ة إذا   فقط، أو في فترة التغییر والفترات المستقبل
م العادلة -أ اس الق  ق

ة مثیلة في تارخ القوائم المال - ة أو ألدوات مال ة لألداة المال مة السوق ة على أساس الق مة العادلة لألدوات المال ة یتم تحدید الق
ة لتلك األصول، بینما یتم تحدید  أسعار الشراء الحال ة  م األصول المال ة مقدرة. یتم تحدید ق ع مستقبل بدون خصم أ تكالیف ب

مة االلت ن أن تسو بها تلك االلتزامات. ق م ة التي  األسعار الحال ة   زامات المال
م  - استخدام أسالیب التقی مة العادلة  ة فإنه یتم تقدیر الق مة العادلة لألدوات المال في حالة عدم وجود سوق نشطة لتحدید الق

ار أسعار المعامالت التي تمت مؤخراً  ة لألدوات األخر واال أو المختلفة مع األخذ في االعت مة العادلة الحال الق سترشاد 
صوره جوهره ن . أو إستخدام المشابهة  م م  م ینتج عنها ق ة المخصومة أو أ طرقة أخر للتقی أسلوب التدفقات النقد

 االعتماد علیها.
م فإنه یتم تقدیر التدفقات  - أسلوب للتقی ة المخصومة  ة على أساس أفضل عند استخدام أسلوب التدفقات النقد ة المستقبل النقد

ة  ة لألدوات المال تم تحدید معدل الخصم المستخدم في ضوء السعر السائد في السوق في تارخ القوائم المال تقدیرات لإلدارة. و
عتها وشروطها.  المشابهة من حیث طب

 
ة -٥ ر القطاعات التشغیل  تقر

المجموعة  قطاعات  ة،یوجد  ة عنها لإلدارة  تشغیل م تقارر مال ا،تمثل قطاعات یتم تقد  وخدماتالتقارر تعرض منتجات  وهذه العل
ات  مختلفة، ل منفصل ألنها تتطلب استراتیج ش ة وتدار  ةتكنولوج ق ل قط مختلفة. وتسو ات  عمل ان  ما یلي ب ع یتم اصدار اوف
 له.تقارر 

ر القطاعات ات تقار  العمل
ارات  وبس ًا و المستوردة . الر ع أنواعها المصنعة محل وب بجم ارات الر    تجارة و توزع و تسو س

سات ارات نقل وأتو اص  س رو اص و الم سات و المیني  ارات النقل الثقیل و النصف نقل  و األتو تجارة و توزع و تسو س
ًا و  ع أنواعها المصنعة محل ة بجم    المستوردة .و الجرارات الزراع

ًا و المستوردة . دراجات بخارة / توك توك ع أنواعها المصنعة محل    تجارة و توزع و تسو الدراجات البخارة و التوك توك بجم
ة ة الغیر مصرف م الخدمات المال م تقد قصد بخدمات التخص ة و ة الغیر مصرف م والخدمات المال ة  خدمات التخص شراء الحقوق المال

طة بذلك م الخدمات المرت ائعي السلع والخدمات وتقد ة واآلجلة من  ضائع  الحال ع المنتجات وال و
لى األجل والتأجیر التمو النقد أو  ة  ل المستوردة والمحل ضائع  واالتجارمتناهي الصغر  والتمو ع ال فى جم

التق عها  ط.ما فى ذلك وسائل النقل الخفیف و    .س
ات األخر  ًا والمستوردة واالتجار فى إطارات وسائل النقل والمعدات الاالتجار فى قطع  العمل ار ولوازمها المصنعة محل غ

ا والمستوردة والتصدیر ع أنواعها المصنعة محل   .بجم
 

  



ة فى ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ة المنته ة المجمعة – عن الفترة المال ة الدور ضاحات المتممة للقوائم المال اإل
ر خالف ذلك)  ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم

ع) ة (تا ر القطاعات التشغیل ٥- تقر
أ - إجمالي اإلیرادات 

٣٠ یونیو ٣٠٢٠١٩ یونیو ٢٠٢٠

وب ارات الر ٥٤,٧٠%٤٥,٢٦%س
سات ارات نقل وأتو ٧,٩٠%٥,٨٦%س

١٣,٧٠%١٨,٠٢%دراجات بخارة / توك توك
ة ة الغیر مصرف ١٦,٤٠%٢٣,٠٧%الخدمات المال

ات األخر  ٧,٣٠%٧,٧٩%العمل
ة ات األجنب ب - اإلیرادات من العمل

٣٠ یونیو ٣٠٢٠١٩ یونیو ٢٠٢٠
وب ارات الر ٤٥,٦٠%٣١,٢٤%س

٣٠,٩٠%٢٨,٦٠%دراجات بخارة / توك توك
ات األخر  ٠,٠٣%٠,٠٠%العمل

٣٠ یونیو ٣٠٢٠١٩ یونیو ٢٠٢٠ت - نتائج القطاعات
وب ارات الر ٢٨,٤١%٢٠,٦٧%س

سات ارات نقل وأتو ٨,٠٨%٢,٩٢%س
١٤,١٤%١٨,٣٩%دراجات بخارة / توك توك

ة ة الغیر مصرف ٤١,٢٧%٥٠,٣٨%الخدمات المال
ات األخر  ٨,١٠%٧,٦٤%العمل

٣٠ یونیو ٣٠٢٠١٩ یونیو ٢٠٢٠ث - األصول
وب ارات الر ٢١,٥%١٦%س

سات ارات نقل وأتو ٧,٤%٩%س
١٤,٢%١٠%دراجات بخارة / توك توك

ة ة الغیر مصرف ٣٧,١%٤٥%الخدمات المال
ات األخر  ١٩,٨%٢٠%العمل

٣٠ یونیو ٣٠٢٠١٩ یونیو ٢٠٢٠ج - اإللتزامات
وب ارات الر ٣٤,٧%٣٠%س

سات ارات نقل وأتو ١٥,٥%١٧%س
٨,٢%٢%دراجات بخارة / توك توك

ة ة الغیر مصرف ٣٨,١%٤٦%الخدمات المال
ات األخر  ٣,٥%٥%العمل

ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو  (شر شر

-١١-



ة فى ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ة المنته ة المجمعة – عن الفترة المال ة الدور ضاحات المتممة للقوائم المال اإل
ر خالف ذلك) ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم (جم

ع) ة (تا ر القطاعات التشغیل ٥- تقر
ة  ة المصر قًا لمعاییر المحاس ة ط ة مع القوائم المال ة معلومات القطاعات التشغیل ح - تسو

٣٠ یونیو ٣٠٢٠١٩ یونیو ٢٠٢٠

اإلیرادات
ة ٢٦٢ ٥٧٥ ٦٥٥١٢ ٩٢٣ ١٠إجمالي إیرادات القطاعات التشغیل

عاد اإلیرادات بین قطاعات المجموعة (٤١٤ ٠٤٠ ١)(١٧٧ ٠١٠ ١)إست
٨٤٨ ٥٣٤ ٤٧٨١١ ٩١٣ ٩اإلیراد المجمع 

نتیجة القطاعات 

ة ٢٩٤ ٧١٢ ١٥٥١ ٠٢٧ ٢مجمل رح القطاعات التشغیل
عاد مجمل رح المعامالت بین القطاعات ٢٦٣ ٨ (٤١١ ٧ )إست

٥٥٧ ٧٢٠ ٧٤٤١ ٠١٩ ٢مجمل الرح المجمع

األصول
ة ٢٧٤ ٨٢٠ ٦١٢٣٧ ٢٥٢ ٤١إجمالي األصول للقطاعات التشغیل
عاد أصول قطاعات المجموعة (٨٥٨ ١١٠ ١٥)(١١٦ ٦٢٦ ١٧)إست

٤١٦ ٧٠٩ ٤٩٦٢٢ ٦٢٦ ٢٣إجمالي األصول المجمعة

اإللتزامات
ة ٦٧٧ ٦٤٥ ١٥٣٢٥ ٦٨٩ ٢٦إجمالي اإللتزامات للقطاعات التشغیل
عاد إلتزامات قطاعات المجموعة (٥٧٠ ٩٦٥ ٧)(٠٥٥ ٥١٨ ٨)إست

١٠٧ ٦٨٠ ٠٩٨١٧ ١٧١ ١٨إجمالي اإللتزامات المجمعة

الغ هامة اخر  خ - م
ر إجمالي التقار
ة  القطاع

ات تسو
اإلجمالي المجمع
 ٣٠ یونیو ٢٠٢٠

ة ل ١٥٢ ٥٢      -١٥٢ ٥٢ إیرادات تمو
ة (٧١٢ ٥٢٠ )(٥٤٩ ٩ )(١٦٢ ٥١١ )فوائد مدینـة ومصروفات بن

ة ٥٠٣ ٣٨٢      -٥٠٣ ٣٨٢ نفقات رأسمال
٩٥٨ ١٣٩      -٩٥٨ ١٣٩ إهالك و إستهالك

ر إجمالي التقار
ة  القطاع

ات تسو
اإلجمالي المجمع
 ٣٠ یونیو ٢٠١٩

ة ل ٦٤٣ ٦١      -٦٤٣ ٦١ إیرادات تمو
ة (٢٠٢ ٧٥١ )(٥٨٧ ٨ )(٦١٥ ٧٤٢ )فوائد مدینـة ومصروفات بن

ة ٨١٧ ٤٨٥ ١(٦٧٩ ٣٨ )١٣٨ ٤٤٧ ١نفقات رأسمال
٢٩٧ ٤١٧ (٠٣٨ ٢١ )٣٣٥ ٤٣٨ إهالك و إستهالك

ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو  (شر شر

- ١٢-



ة فى ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ة المنته ة المجمعة – عن الفترة المال ة الدور ضاحات المتممة للقوائم المال اإل

ع) ة (تا ر القطاعات التشغیل ٥-  تقر

ات د- نتائج العمل

٣٠ یونیو ٣٠٢٠١٩ یونیو ٣٠٢٠٢٠ یونیو ٣٠٢٠١٩ یونیو ٣٠٢٠٢٠ یونیو ٣٠٢٠١٩ یونیو ٣٠٢٠٢٠ یونیو ٣٠٢٠١٩ یونیو ٣٠٢٠٢٠ یونیو ٣٠٢٠١٩ یونیو ٣٠٢٠٢٠ یونیو ٣٠٢٠١٩ یونیو ٢٠٢٠

عات ٨٤٨ ٥٣٤ ٤٧٨١١ ٩١٣ ٥٧٤٩ ٨٣٩ ٤٣٧ ٧٧٢ ٥٤٢ ٨٩٤ ٤٧٧١ ٢٨٧ ٣٦١٢ ٥٧٩ ٤٨٢١ ٧٨٦ ٧٨٣١ ٩٠٧ ٤٠٨ ٥٨٠ ٥٨٨ ٣١٣ ٦٧٥٦ ٤٨٦ ٤المب
٥٥٧ ٧٢٠ ٧٤٤١ ٠١٩ ٢٩٦٢ ١٣٩ ٢٨٠ ١٥٤ ٣٤٦ ٧١٠ ٤١٠ ٠١٧ ٣٥٩١ ٢٤٣ ٤٧٠ ٣٧١ ٠٥٤ ١٣٩ ٩٤٩ ٥٨ ٥٠٢ ٤٨٨ ٦٣٥ ٤١٧ نتیجه القطاع

ع والتسو (٢٥٦ ٥٠٧ )(١١٨ ٥٨٩ )مصروفات الب
ة (٦٨٣ ٥١٢ )(١٧٠ ٥٢٥ )مصروفات إدارة و عموم

الصافى) مة  األصول المتداولة وغیر المتداولة (  (٦٢٨ ٥٢ )(٩٥٤ ٩٦ )المخصصات و اإلنخفاض في ق
١٣٩ ٧٤ ٠٨٠ ٢٠٥ ایرادات اخر 

١٢٩ ٧٢٢ ٥٨٢ ٠١٣ ١نتائج أنشطة التشغیل
الصافي) ة ( ل (٢٥١ ٦٠٧ )(٨٥٩ ٤٨٧ )تكالیف تمو

٨٧٨ ١١٤ ٧٢٣ ٥٢٥ صافي رح الفترة قبل ضرائب الدخل
(٣٩٧ ١ )(٦٩٩ ١٦٢ )(مصروف) ضرائب الدخل

٤٨١ ١١٣ ٠٢٤ ٣٦٣ صافي رح الفترة
عه على النحو التالى: یتم توز

ة األم ١٢١ ٧ ١٩٢ ٢٥٤ مساهمي الشر
طرة ٣٦٠ ١٠٦ ٨٣٢ ١٠٨ أصحاب الحقوق غیر ذو الس

 ٤٨١ ١١٣ ٠٢٤ ٣٦٣

ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو  (شر شر

وب ارات ر ساتس ارات نقل واتو ة / توك توكس هدراجات بخار ة الغیر مصرف ات األخر الخدمات المال إجماليالعمل

ر خالف ذلك)  ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم

-١٣-



ة فى ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ة المنته ة المجمعة – عن الفترة المال ة الدور ضاحات المتممة للقوائم المال اإل
ر خالف ذلك)  ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم

الصافي) ة ( ل ٦- تكالیف تمو
٣٠ یونیو ٣٠٢٠١٩ یونیو ٢٠٢٠

١٥٠ ٥٠ ٥٨٧ ٣٧ فوائد دائنـة
ط التقس ع  ٤٩٣ ١١ ٥٦٥ ١٤ فوائد الب

ة م عمالت أجنب ٣٠٨ ٨٢              -أراح فروق إعادة تقی
ة ل ٩٥١ ١٤٣ ١٥٢ ٥٢ إجمالي اإلیرادات التمو

ة (٢٠٢ ٧٥١ )(٧١٢ ٥٢٠ )فوائد مدینـة ومصروفات بن
ة م عمالت أجنب               -(٢٩٩ ١٩ )خسائر فروق إعادة تقی

ة ل (٢٠٢ ٧٥١ )(٠١١ ٥٤٠ )إجمالي التكالیف التمو
ل (٢٥١ ٦٠٧ )(٨٥٩ ٤٨٧ )صافي تكالیف التمو

مة األصول المتداولة وغیر المتداولة ٧-المخصصات واإلنخفاض في ق
٣٠ یونیو ٣٠٢٠١٩ یونیو ٢٠٢٠مخصصات أنتفى الغرض منها

٠٢١ ٣ ٨٤٩ ٤ مخصص ضمان
ض مة العمالء وأوراق الق ٧١٤ ٥ ٦٠٣ ٧ اإلنخفاض في ق

  ٢٤١-              
٢٨٩ ١٢١ ٩٢٩ ٩ مخصصات اخر 

٠٢٤ ١٣٠ ٦٢٢ ٢٢ إجمالى مخصصات انتفى الغرض منها

م المخصصات تدع
(٩٤٩ ٤ )(٧٢٤ ٢٠ )مخصص ضمان

ض مة عمالء وأوراق ق (٨٨٣ ٢٢ )(٣٤٤ ٧٨ )اإلنخفاض في ق
مة مدینون وأرصدة مدینة  (٧١١ ١١ )             -اإلنخفاض في ق

(١٠٩ ١٤٣ )(٥٠٨ ٢٠ )مخصصات أخر 
م المخصصات (٦٥٢ ١٨٢ )(٥٧٦ ١١٩ )إجمالى تدع

(٦٢٨ ٥٢ )(٩٥٤ ٩٦ )صافي المخصصات فى قائمة الدخل

الرصید في 
٢٠٢٠/٠١/٠١

م االنخفاض  تدع
خالل الفترة

المستخدم
 خالل 

رد االنخفاض
 خالل الفترة

فروق عملة
الرصید في 

٢٠٢٠/٠٦/٣٠

ض مة العمالء وأوراق الق ٥٩٢ ٥١٢ (٩٧٨  )(٦٠٣ ٧ )  -٣٤٤ ٧٨ ٨٢٩ ٤٤٢ االنخفاض في ق

مة المستح من أطراف  اإلنخفاض في ق
ذات عالقة

 ٦٣٩ ٢٧ (٩٢٦  )              -  -             -٥٦٥ ٢٨

مة المدینون واألرصدة  االنخفاض في ق
المدینة األخر 

 ٥٢١ ٣٢ (١٠٢  )(٢٤١  )  -             -٨٦٤ ٣٢

 ٧٥٢ ٥٧٢ (٠٠٦ ٢ )(٨٤٤ ٧ )  -٣٤٤ ٧٨ ٢٥٨ ٥٠٤
مة المخزون  ٣٨٢ ٤٨      -(١٩٥ ١٩ )  -٢٩٢  ٢٨٥ ٦٧ * االنخفاض في ق

 ١٣٤ ٦٢١ (٠٠٦ ٢ )(٠٣٩ ٢٧ )  -٦٣٦ ٧٨ ٥٤٣ ٥٧١

ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو  (شر شر

مة مدینون وأرصدة مدینة أخر  اإلنخفاض في ق

-١٤-



(شركة مساهمة مصرية)شركة جى بى أوتو  
2020 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية فى – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة 

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

نصيب السهم في الربح -8

األساسي-1

  2019 يونيو 202030 يونيو 30
121 7 192 254 صافي ربح الفترة الخاص بالمساهمين

010 094 0231 088 1المتوسط المرجح لعدد االسهم المصدرة
0.2340.007نصيب السهم االساسى فى الربح جنيه مصري

ضرائب الدخل-9

التزامات ضرائب الدخل-أ

  2019 ديسمبر 202031 يونيو 30
185 139 505 234  يناير1الرصيد فى 

(743 140 )(012 224 )ضرائب دخل مسددة خالل الفترة

063 236 055 122 (ت -9إيضاح )ضرائب الدخل الجارية خالل الفترة 

505 234 548 132 العام/الرصيد فى نهاية الفترة

حيث أنه ال يوجد حساب توزيع مقترح، فقد تم تحديد صافي الربح الخاص بالمساهمين على أساس صافي ربح الفترة بدون خصم 
.حصة العاملين ومكافآت أعضاء مجلس االدارة فى توزيعات األرباح
على المتوسط المرجح  (كما هو موضح بالفقرة السابقة)يحتسب نصيب السهم األساسى فى الربح بقسمة صافي ربح الفترة 

.لألسهم العادية المصدرة خالل الفترة

-15-



2020 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية فى – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة 
            

(تابع)ضرائب الدخل -9
األصول وااللتزامات الضريبيه المؤجله-ب

2020 يونيو 30 
 ديسمبر 31 

2019

أصول ضريبية مؤجلة

682 455  310 618  -583 152  -276 31  342 10  098 424  11    يناير1الرصيد فى 
628 162  (112 34 )-(982 12 )-883 8  (645 1 )(368 28 )-المحمل على قائمة الدخل
310 618  198 584  -601 139  -159 40  697 8  730 395  11   العام/ الرصيد فى نهاية الفترة 

االلتزامات الضريبية المؤجلة

(426 332 )(055 345 )(430 62 )-(959 23 )---(666 258 ) يناير1الرصيد فى 
(945 18 )(532 6 )396 7  ----(757 1 )(171 12 )المحمل على قائمة الدخل

316 6  034 5  --034 5  ----المحمل علي قائمة الدخل الشامل
(055 345 )(553 346 )(034 55 )          -(925 18 )        -       -(757 1 )(837 270 )العام/ الرصيد فى نهاية الفترة 
255 273  645 237  (034 55 )601 139  (925 18 )159 40  697 8  973 393  (826 270 )صافي األصول الضريبية

الصافى

256 123  255 273  (430 62 )583 152  (959 23 )276 31  342 10  098 424  (655 258 ) يناير1الرصيد فى 
683 143  (644 40 )396 7  (982 12 )-883 8  (645 1 )(125 30 )(171 12 )(ب-9)المحمل على قائمة الدخل

316 6  034 5  --034 5  ----المحمل علي قائمة الدخل الشامل
255 273  645 237  (034 55 )601 139  (925 18 )159 40  697 8  973 393  (826 270 )العام/ الرصيد فى نهاية الفترة 

تم خصم تحميل مصروف الضريبة المؤجلة الخاص بفائض إعادة تقييم أصول ثابتة  ضمن قائمة الدخل الشامل  المجمعة  •

(شركة مساهمة مصرية)شركة جى بى أوتو  

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

اإلجمالى

أصول ثابتة مخصص ضمانمخصص مخزونخسائر مرحلةإيضاح
ناتج تعديل تكلفة 

*األصول
أرباح راسماليةأوراق دفع
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2020 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية فى – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة 
(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 
(تابع)ضرائب الدخل     -9
(تابع)األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة    -ب 

األصول الضريبية المؤجلة غير المثبتة
.لم يتم إثبات بعض األصول الضريبية المؤجلة وذلك نظراً لعدم وجود تأكد جوهرى من إمكانية االستفادة منها ضريبياً فى المستقبل

 2019 ديسمبر 202031 يونيو 30
637 99 333 115 اإلنخفاض في قيمة أرصدة العمالء وأوراق القبض

394 7 317 7 اإلنخفاض في قيمة أرصدة مدينة أخرى

مصروف ضرائب الدخل-ت
 2019 يونيو 202030 يونيو 30

632 85 055 122 (أ-9إيضاح )ضرائب الدخل الجارية 
(235 84 )644 40 (ب-9إيضاح ) (منفعة)/ مصروف -ضرائب مؤجلة 

397 1 699 162 ضرائب الدخل عن الفترة
 

البنود التي يعترف بها خارج األرباح والخسائر- ث

بعد الضريبهالضريبهقبل الضريبهبعد الضريبهالضريبهقبل الضريبه

(754 310 )        -(754 310 )(195 45 )             -(195 45 )فروق ترجمة العمليات األجنبية
(333 14 )839 3 (172 18 )(524 10 )034 5 (558 15 )ناتج تعديل تكلفة األصول

( 60 753) 5 034( 55 719)( 328 926) 3 839( 325 087)
المخزون-10

2019 ديسمبر 202031 يونيو 30
657 795 675 254 بضاعة بالطريق

068 378 9691 739 1سيارات وحافالت ومقطورات
336 871 122 854 مكونات سيارات ومواد خام

284 488 075 487 قطع غيار بغرض البيع
613 154 249 225 إنتاج تحت التشغيل

434 113 810 100 إطارات
103 54 840 36 زيوت

495 855 7403 698 3اإلجمالى
(285 67 )(382 48 )*اإلنخفاض في قيمة المخزون

210 788 3583 650 3الصافى

2019 يونيو 30

(شركة مساهمة مصرية)شركة جى بى أوتو  

2020 يونيو 30

لم يتم االعتراف بأي التزام فيما يتعلق بالفروق المؤقتة المرتبطة باالستثمارات في شركات تابعه وشركات شقيقه وحصص الملكية في المشروعات المشتركة 
حيث ان المجموعة تتمتع بوضع يمكنها من السيطرة على توقيت القيام بعكس الفروق المؤقتة ومن المرجح ان مثل هذه الفروق لن يتم عكسها في المستقبل 

.المنظور

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

-17-



ة فى ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ة المنته ة المجمعة – عن الفترة المال ة الدور ضاحات المتممة للقوائم المال اإل
ر خالف ذلك)  ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم

لة األجل ض طو ١١-أوراق ق
سمبر ٣٠٢٠١٩ یونیو ٢٠٢٠ ٣١ د

لة األجل  ض طو ٢٩٩ ٩٣٢ ٩٠٤٣ ٣١٦ ٤أوراق ق
ط دائنة التقس ع  (٨٦٦ ٦٤١ )(١٦٨ ٦٧١ )فوائد الب

لة األجل ض طو ة ألوراق ق مة الحال ٤٣٣ ٢٩٠ ٧٣٦٣ ٦٤٥ ٣صافى الق
لة األجل ض طو مة أوراق الق (٢٣٠ ٥٧ )(٧٧٤ ٧٨ )اإلنخفاض في ق

٢٠٣ ٢٣٣ ٩٦٢٣ ٥٦٦ ٣الصافى

ض  ١٢-عمالء وأوراق ق

سمبر ٣٠٢٠١٩ یونیو ٢٠٢٠ ٣١ د

ض ١٢٩ ٧٥٠ ٢٩٣١١ ١٠٧ ١٣إجمالى أوراق الق
ضاح ١١) لة األجل (إ ض طو (٢٩٩ ٩٣٢ ٣)(٩٠٤ ٣١٦ ٤)أوراق ق

(٥٨٣ ٨١٨ ١)(١١٢ ٧٨٥ ١)فوائد غیر مستهلكة
ض قصیرة األجل ة ألوراق ق مة الحال ٢٤٧ ٩٩٩ ٢٧٧٥ ٠٠٥ ٧صافي الق

٨٧٩ ٨٢١ ٠٣٠ ٧٦٧ عمـالء
١٢٦ ٨٢١ ٣٠٧٦ ٧٧٢ ٧اإلجمالى

ض مة أرصدة عمالء وأوراق ق (٥٩٩ ٣٨٥ )(٨١٨ ٤٣٣ )اإلنخفاض في ق
٥٢٧ ٤٣٥ ٤٨٩٦ ٣٣٨ ٧الصافى

١٣- مدینون وأرصدة مدینة أخر 
لة األجل أ- مدینون وأرصدة مدینة أخر طو

سمبر ٣٠٢٠١٩ یونیو ٢٠٢٠ ٣١ د
ات التور ٧٧٩ ١٣١ ٤٦٠ ١٤٣ مدینون شر

 ٧٧٩ ١٣١ ٤٦٠ ١٤٣
مدینون وأرصدة مدینة أخر  ب-

سمبر ٣٠٢٠١٩ یونیو ٢٠٢٠ ٣١ د
٣٨٨ ٤٦٣ ٥٧٦ ٥٧٢ دفعات مقدمة للموردین

٧٥٥ ٢٦١ ٢٥٦ ٢٦٤ ضرائب خصم
عات مدینة ٧٢٤ ٩٥ ٥٦٧ ١٣٦ ضرائب مب

٤١٧ ١٣٤ ٥٠٤ ١ فوائد مستحقة
٣٤٧  ٨٧٧ ٣ أیرادات مستحقة

ه ١٠٤ ٢٠١ ٢٤٣ ١٧٨ اعتمادات مستند
٤٦٦ ١١٣ ٩٥٦ ١١٢ مصروفات مدفوعة مقدماً 

٧١٠ ٣٢ ٣٠٦ ٣٣ تأمینات لد الغیر
ات الضمان ٤٤٠ ١٣٦ ٩٨٩ ١٧٨ غطاء خطا

٢٦٩ ٢٧ ٩٤٨ ٣٤ سلف وعهد للعاملین
٦٩٦ ٦٥٧ ٧٠٥ ٥١ أرصدة مدینة أخر 
٧٢٦ ٣ ٩٨٨ ٣ مصلحة الجمارك

٠٤٢ ١٢٨ ٩١٥٢ ٥٧٢ ١اإلجمالى
مة مدینون وأرصدة مدینة أخر  (٨٦٤ ٣٢ )(٥٢١ ٣٢ )اإلنخفاض في ق

١٧٨ ٠٩٥ ٣٩٤٢ ٥٤٠ ١الصافى

ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو  (شر شر

-١٨-



(شركة مساهمة مصرية)شركة جى بى أوتو  
2020 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية فى – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة 

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

نقدية وأرصدة بالبنوك- 14
نقديةوأرصدةبالبنوك -أ

2019 ديسمبر 202031 يونيو 30

ودائع ألجل
 121 576 92 289

حسابات جارية
1 252 9331 173 867

شيكات تحت التحصيل
 345 797 133 164

628 9 138 9 أذون خزانة

1 729 4441 408 948

النقديةومافىحكمها-ب

2019 ديسمبر 202031 يونيو 30

948 408 4441 729 1نقديةوأرصدةلدىالبنوك

1 729 4441 408 948
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ة فى ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ة المنته ة المجمعة – عن الفترة المال ة الدور ضاحات المتممة للقوائم المال اإل
ر خالف ذلك)  ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم                    (جم

١٥-  أصول ثابتة و مشروعات تحت التنفیذ
مشروعات*تحسینات فيتجهیزاتوسائلآالتأراضى
اني ة وأثاثنقل وانتقالومعداتوم تب تحت التنفیذ أماكن مستأجرةم

التكلفة
٣٢٧ ٢٠٠ ٥ ٤١٥ ٦١٩  ٣٦٥ ٣٢  ٥٧٢ ٦١٧  ١٤٨ ١٩٦  ٠٨٠ ٥٣٢  ٩٦٢ ٩٦٣  ٧٨٥ ٢٣٨ ٢ التكلفة فى ١ ینایر ٢٠١٩

٠٤٠ ٧٣٦ ١ ٨٦٦ ٢٥٩  ٩٠٨ ٦  ٠٩٣ ٥٨  ٨٧٠ ٢٧  ٥٨٨ ٢٢٣  ٦٤٧ ١٣٩  ٠٦٨ ٠٢٠ ١ اإلضافات خالل العام
(٧٣٠ ٣  )(٧١٢ ٥١٠ )٠٩٥ ٣  ٩٩٨ ٢٥٦  - - ٥٨٩ ٥٥  ٣٠٠ ١٩١  المحول من مشروعات تحت التنفیذ إلي األصول الثابتة و األصول غیر الملموسة

عادات خالل العام (٤٠٠ ٢٧٨ ١ )(١٧٦ ١ )(٢٠٩  )(١٢٣ ٢٨ )(٢٣٠  )(٤٦٥ ٢٣٦ )(٤٥٤ ١١٤ )(٧٤٣ ٨٩٧ )االست
معامل التعدیل (٦٧٦ ٤  )- - (٠٨٩ ١ )- (٥٨٧ ٣ )-- فرق تعدیل التكلفة 
(٧٥٤   )- (٢٥٦  )(٢٣٠ ١ )(٧٤  )(٣٦٢  )(٢٤٩  )٤١٧ ١  أثر التغیرات في أسعار الصرف
سمبر ٢٠١٩ ٨٠٧ ٦٤٨ ٥ ٣٩٣ ٣٦٧  ٩٠٣ ٤١  ٢٢١ ٩٠٢  ٧١٤ ٢٢٣  ٢٥٤ ٥١٥  ٤٩٥ ٠٤٤ ١ ٨٢٧ ٥٥٣ ٢ الرصید في ٣١ د

٨٠٧ ٦٤٨ ٥ ٣٩٣ ٣٦٧  ٩٠٣ ٤١  ٢٢١ ٩٠٢  ٧١٤ ٢٢٣  ٢٥٤ ٥١٥  ٤٩٥ ٠٤٤ ١ ٨٢٧ ٥٥٣ ٢ التكلفة فى ١ ینایر ٢٠٢٠
٥٠٣ ٣٨٢  ٥١٤ ١٨٠  ٠٥٧ ١٣  ٣٧٥ ١٤  ٧١١ ١٧  ٧٧٥ ١٤٧  ٩٨٠ ٢  ٠٩٢ ٦  اإلضافات خالل الفترة

- (٥٥٢ ٤٧ )- ٢٣١ ٢  ١٥٢   - ١٦٩ ٤٠  ٠٠٠ ٥  المحول من مشروعات تحت التنفیذ إلي األصول الثابتة و األصول غیر الملموسة
عادات خالل الفترة (٨٠٠ ١٥٧  )(١٦٣ ١ )- (٥٤٨ ١ )(١٥  )(٦٩٠ ٢٦ )(٨٨٦ ٤ )(٤٩٩ ١٢٣ )االست

معامل التعدیل (٣١٥ ٢  )- - (١٥٤  )- (١٦١ ٢ )- - فرق تعدیل التكلفة 
(٠٥٤ ١٥  )- ١٢٩   ٨١٥   ١٣٩   (١٥٥  )١٠٣   (٠٨٧ ١٦ )أثر التغیرات في أسعار الصرف
١٤١ ٨٥٦ ٥ ١٩٢ ٤٩٩  ٠٨٩ ٥٥  ٩٤١ ٩١٧  ٧٠١ ٢٤١  ٠٢٣ ٦٣٤  ٨٦٢ ٠٨٢ ١ ٣٣٣ ٤٢٥ ٢ الرصید في ٣٠ یونیو ٢٠٢٠

مجمع اإلهالك و خسائر اإلضمحالل
١٦٢ ٣٦١ ١ - ٥٧٧ ٢١  ٧٩٣ ٢٩٢  ٤٥٣ ١٥٣  ٣٧٣ ١٥٣  ٨٩٩ ٥٣٠  ٠٦٧ ٢٠٩  مجمع اإلهالك فى ١ ینایر ٢٠١٩

٦٥٥ ٦٥٣  -٢١٣ ٤  ٧٧٥ ٦١  ٠٥٤ ٢٢  ٧٧٢ ١٩٠  ١٣١ ١٦٨  ٧١٠ ٢٠٦  اهالك العام
عادات خالل العام (٤٣٩ ٤٥٩  )-(٩٧  )(٠٠٧ ٢ )(٤٣١ ١ )(٣٩٥ ١٥٦ )(٥٦٦ ١٢٥ )(٩٤٣ ١٧٣ )االست

معامل التعدیل (٩٠٥ ٧  )-- (٠٨٨ ١ )(١  )(٨١٦ ٦ )- - فرق تعدیل مجمع االهالك 
٦٢٤ ٦٩  - - ٦٥٣ ٤  ٧١   - ٨٠٧ ٥  ٠٩٣ ٥٩  اضمحالل لألصول الثابتة

(٥١٠ ١١  )-(١٩٨  )(٥٢٣ ٥ )(٩٣٤  )(٠٦٣ ٢ )(٧٦٨ ١ )(٠٢٤ ١ )أثر التغیرات في أسعار الصرف
سمبر ٢٠١٩ ٥٨٨ ٦٠٥ ١ -٤٩٥ ٢٥  ٦٠٣ ٣٥٠  ٢١٢ ١٧٣  ٨٧١ ١٧٨  ٥٠٣ ٥٧٧  ٩٠٤ ٢٩٩  مجمع اإلهالك في ٣١ د

٥٨٨ ٦٠٥ ١ - ٤٩٥ ٢٥  ٦٠٣ ٣٥٠  ٢١٢ ١٧٣  ٨٧١ ١٧٨  ٥٠٣ ٥٧٧  ٩٠٤ ٢٩٩  مجمع اإلهالك فى ١ ینایر ٢٠٢٠
٨٧٠ ١٣٨  - ٠٠٢ ٣  ٢٩٠ ٣٧  ٤٧٥ ١٠  ٠٦٤ ٣٧  ١٣٤ ٣٥  ٩٠٥ ١٥  اهالك الفترة

عادات خالل الفترة (٦٢٢ ٢٢  )- - (٢٢٢  )(١٥  )(٢٨٣ ٩ )(٤٠٠ ١ )(٧٠٢ ١١ )االست
معامل التعدیل (٩٥٢ ٢  )- - - ٣   (٩٥٥ ٢ )- - فرق تعدیل مجمع االهالك 

١٧٥ ١  - (١  )٦٣١   ٦١   ٨٣   ٩٧   ٣٠٤   أثر التغیرات في أسعار الصرف
٠٥٩ ٧٢٠ ١ -٤٩٦ ٢٨  ٣٠٣ ٣٨٨  ٧٣٧ ١٨٣  ٧٧٩ ٢٠٣  ٣٣٤ ٦١١  ٤١٠ ٣٠٤  مجمع اإلهالك في ٣٠ یونیو ٢٠٢٠

ة مة الدفتر صافي الق
ة في ١ ینایر ٢٠١٩ مة الدفتر ١٦٥ ٨٣٩ ٣ ٤١٥ ٦١٩  ٧٨٨ ١٠  ٧٧٩ ٣٢٤  ٦٩٥ ٤٢  ٧٠٧ ٣٧٨  ٠٦٣ ٤٣٣  ٧١٨ ٠٢٩ ٢ صافى الق

سمبر ٢٠١٩ ة فى ٣١ د مة الدفتر ٢١٩ ٠٤٣ ٤ ٣٩٣ ٣٦٧  ٤٠٨ ١٦  ٦١٨ ٥٥١  ٥٠٢ ٥٠  ٣٨٣ ٣٣٦  ٩٩٢ ٤٦٦  ٩٢٣ ٢٥٣ ٢ صافى الق
ة في ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ مة الدفتر ٠٨١ ١٣٦ ٤ ١٩٢ ٤٩٩  ٥٩٣ ٢٦  ٦٣٨ ٥٢٩  ٩٦٥ ٥٧  ٢٤٤ ٤٣٠  ٥٢٨ ٤٧١  ٩٢٢ ١٢٠ ٢ صافى الق

المصانع و المعارض التى یتم أعدادها وتجهیزها الستخدام المجموعة. انى والتوسعات  مة تكالیف الم *   تتمثل المشروعات تحت التنفیذ فى ق

ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو  (شر شر

اإلجمالي حاسب الي

- ٢٠ -



ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو  (شر شر
ة فى ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ة المنته ة المجمعة – عن الفترة المال ة الدور ضاحات المتممة للقوائم المال اإل

١٦-    أصول غیر ملموسة وشهرة
اإلجمالىح المعرفةبرامج حاسب آلىشهرة

التكلفة
٦٣٠ ٤٧٤ ٧٠٣ ٥ ٧٧٢ ٣٨ ١٥٥ ٤٣٠ الرصید فى ١ ینایر 
           -              -            -          -اإلضافات خالل الفترة

           -              -            -          -المحول من المشروعات تحت التنفیذ
٦٣٠ ٤٧٤ ٧٠٣ ٥ ٧٧٢ ٣٨ ١٥٥ ٤٣٠ الرصید فى ٣٠ یونیو ٢٠٢٠

مجمع االستهالك
٦٨٥ ٤٠ ٧٠٣ ٥ ٩٨٢ ٣٤           -الرصید فى ١ ینایر 

٠٨٨ ١ -٠٨٨ ١           -اإلستهالك خالل الفترة
٧٧٣ ٤١ ٧٠٣ ٥ ٠٧٠ ٣٦          -الرصید فى ٣٠ یونیو ٢٠٢٠

ة فى ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ مة الدفتر   ٨٥٧ ٤٣٢              -٧٠٢ ٢ ١٥٥ ٤٣٠ صافي الق
سمبر ٢٠١٩ ة فى ٣١ د مة الدفتر ٩٤٥ ٤٣٣             -٧٩٠ ١٥٥٣ ٤٣٠صافي الق

الشهرة

سمبر ٢٠١٩ ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ٣١ د
٣٧٥ ١٧٧ ٣٧٥ ١٧٧ نشا قطاع الدراجات البخارة والتوك توك 

عات – العراق ٩١٠ ٢٤٨ ٩١٠ ٢٤٨ مب
لى ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ١ نشا التأجیر التمو

ارات مالكي ع – س عد الب ٨٧٠ ٢ ٨٧٠ ٢ خدمات ما 
 ١٥٥ ٤٣٠ ١٥٥ ٤٣٠

ار خالل العام. ن أن تسترد، اال فى حالة وجود مؤشرات تستلزم عمل االخت م مة العادلة  ار اضمحالل الشهرة للتأكد أن الق اخت سمبر  ًا فى ٣١ د ة سنو تقوم الشر

ما یلي ملخص للشهرة على مستو القطاعات: وف

ر خالف ذلك)  ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم

ة المتوقعة من واقع الموازنات التقدیرة لفترة خمس سنوات  ة والتى تم تحدیدها على أساس خصم التدفقات النقد مة االستخدام ار اضمحالل الشهرة على أساس الق  اخت
قة وتوقعاتها لتطورات السوق . والمعتمدة فى مجلس اإلدارة. وتقوم اإلدارة بإعداد الموازنات التقدیرة على أساس األداء المالى والتشغیلى والسوقى فى السنوات السا

ـ شراء ٤٩,٠٣% والتى  ة القاهرة لصناعات النقل الشخصى (سیتى) عن طر الكامل على أسهـم شر االستحـواذ  ـة جى بى أوتـو  فى ٢٨ یونیو ٢٠٠٧، قامت شر
ة جى بى أوتـو. وقد نتجت شهرة قدرها  ، مقابل الحصول على أسهم من إصدار أسهم زادة رأس مال شر ه مصر مة  ٢١٠ ملیون  جن ق ة وذلك  ـة لألقل انت مملو
ة في تارخ اإلقتناء. وقد تم تخصص هذه الشهرة ألصول نشا  مة العادلة ألصول الشر مة االقتناء عن صافي الق ه مصر والتى تتمثل فى زادة ق ١٧٧ ملیون جن

قطاع الدراجات البخارة والتوك توك.

العمل فى مجال  ة مساهمة مصرة) والتى تقوم  لى (شر ة جى بى للتأجیر التمو االستحواذ الكامل على أسهم شر ة جى بى اوتو  فى ٨ سبتمبر ٢٠٠٨، قامت شر
ه مصر . افة مجاالته وقد نتج عن االقتناء شهرة قدرها ١ ملیون جن لى  التأجیر التمو

غرض اقتناء النشا  ى) فى االردن  ارات (جى  ة لتجارة الس االستثمار فى ٥٠% فى المجموعة العالم ة شراكـة  قامت المجموعـة فى نوفمبر ٢٠١٠ من خـالل اتفاق
ي،وقد نتج عن هذا  ة جي  ة لشر ة والتشغیل اسات المال طرة على الس نها من الس ة حقوق للمجموعة تم ارات، وتعطى هذه االتفاق القائم فى العراق الخاص للس

ه مصر . شهرة قدرها ٢٤٩ ملیون جن االستثمار االعتراف 

قامت المجموعة في ٢٦ أكتوبر ٢٠١٧ باالستحواذ الكامل علي اسھم شركة المصریھ الدولیة لصناعھ وصیانھ السیارات (أیاك) (شركھ مساھمھ مصریة) و قد نتج 
علي االقتناء شھرة قدرھا ٢٫٨ ملیون جنیھ مصري

-٢١-



2020 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية فى – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة 
 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 

استثمارات عقارية -17
2019 ديسمبر 202031 يونيو 30

905 90590 90 يناير 1الرصيد فى 
905 90590 90العام/ الرصيد فى في نهاية الفترة 

رأس المال المصدر والمدفوع    -18
2019 ديسمبر 202031 يونيو 30

000 000 0005 000 5(واحد جنيه مصرى للسهم الواحد  سهم بقيمة اسمية 5 000 000 000)رأس المال المرخص به 
010 094 0101 094 1( سهم بقيمة واحد جنيه مصري للسهم الواحد1 094 009 733)رأس المال المصدر والمدفوع 

(زيادة رأس المال)طرح خاص  

أسهم خزينة-19

 سهم من أسهم الشركة و التي تمثل نسبة قدرها 10 000 000 قرر مجلس إدارة الشركة شراء أسهم خزينة بحد أقصي 2020 مارس 1بتاريخ 

 أبريل 2 و حتي 2020 مارس 2 من إجمالي اسهم الشركة ، وذلك من خالل السوق المفتوح و علي أن يتم التنفيذ إعتبارا من جلسة يوم 0.914%

مكرر  (51) أو لحين تنفيذ كامل الكمية و ذلك بذات سعر الورقة المالية خالل جلسات التداول في مدة التنفيذ في ضوء التعديل الصادر بالمادة 2020

 و الذي يعمل به إعتبارا من 2020 فبراير 29 في 2020 لسنة 27من قواعد القيد و الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 

 بشأن اإلجراءات اإلستثنائية للشركات 2020 مارس 1تاريخ صدوره ، و كذلك البيان المنشور علي شاشات اإلعالنات بالبورصة المصرية بتاريخ 

.المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الراغبة في شراء أسهم خزينة

(شركة مساهمة مصرية)شركة جى بى أوتو  

مليون جنيه كاسهم خزينه يمثل 10 مليون جنيه مصري تم تبويب مبلغ 19،570 مليون سهم باجمالي قيمه قدرها  10هذا وقامت الشركه بشراء عدد 

ايضاح ) مليون جنيه مصري ضمن االحتياطيات األخرى 9،570القيمه االسميه للسهم وتم اثبات الفرق بين تكلفه الشراء والقيمه االسميه البالغ قدره 

21)

 مليار جنيه 5 مليون جنيه مصري إلي 400 قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة علي زيادة راس مال الشركة المرخص به من 2015 فبراير 4بتاريخ 

 جنيه مصري الي960 000 000 جنيه مصري بزيادة قدرها 135 337 545مصري و كذلك زيادة رأس مال الشركة المصدر من 

 سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري 1 095 337 545 جنيه مصري مقسم علي عدد  960 000 000 جنية مصري بزيادة قدرها 1 095 337 545 

و ذلك، علي أن تخصص هذه الزيادة بالكامل لصالح قدامي المساهمين كل منهم بنسبة نصيبه في رأس  ( قرش كل سهم1باإلضافة إلي مصاريف إصدار قدرها )

/ مال الشركة المصدر مع الموافقة علي تداول حق اإلكتتاب منفصالً عن السهم األصلي علي أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس مال الشركة المصدر إما نقداً و 

.أو عن طريق إستخدام الديون لنقدية المستحقة األداء للمكتتب قبل الشركة بحسب نسبة مساهمته 

جنيه مصري تمويالً 485 446 686 جنيه مصري نقداً ومبلغ473 225 502مبلغ ) جنية مصري 958 672 188هذا وقد تم اإلكتتاب في هذه الزيادة بمبلغ 

 جنية مصري للسهم ليصبح رأس المال المصدر والمسدد بالكامل 1 سهم بواقع 958 672 188مقسمة على عدد  (عن طريق الحساب الجاري الدائن للمساهمين

.2015 مايو 31 جنيه مصري وقد تم التأشير بذلك في السجل التجاري بتاريخ 1 094 009 733بعد الزيادة 

 الموافقة باالجماع علي 2013 يونيو 27  قرر مجلس اإلدارة وفقاً لتفويض الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 2014 أغسطس 31بتاريخ 

 جنية مصري مقسمة إلي6 444 645زيادة رأس مال الشركة المصدر بالقيمة األسمية في حدود رأس المال المرخص بة و ذلك  بمبلغ 

 جنيه مصري للسهم تخصص بالكامل لنظامي اإلثابة و التحفيز المطبقين في الشركة ليصبح رأس المال المصدر 1  سهم بقيمة اسمية 6 444 645 

 سهم بقيمة اسمية واحد جنية مصري ، وقد سددت هذه 135 337 545 جنية مصري مقسمة علي عدد 135 337 545بعد الزيادة مبلغ و قدرة 

.2014 ديسمبر 31الزيادة بالكامل تمويال من رصيد االحتياطى الخاص و قد تم التأشير بذلك في السجل التجاري بتاريخ 
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ة فى ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ة المنته ة المجمعة – عن الفترة المال ة الدور ضاحات المتممة للقوائم المال اإل
ر خالف ذلك)  ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم

اطى القانونى ٢٠-     االحت
سمبر ٢٠١٩ ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ٣١ د

٥٢٩ ٣٣١ ٥٠٨ ٣٨١ الرصید فى ١ ینایر 

٩٧٩ ٤٩ ٢٦٩ ٣٧ المحول لالحتیاطى القانوني
ة الفترة / العام ٥٠٨ ٣٨١ ٧٧٧ ٤١٨ الرصید فى نها

عالوة اإلصدار

سمبر ٢٠١٩ ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ٣١ د
٨٠١ ٢٣١٩١٦ ٩٠٧ عالوة إصدار

ات األخر  اط ٢١- االحت
اطي ناتج  إحت

ترجمة
ات   العمل

مة  اطي الق إحت
العادلة ألسهم 

ه  حوافز نظام االثا

اطي  إحت
فائض إعادة 
م أصول  تقی

عالوة إصدار 
اطي خاص) (احت

االجمالى

٠٤٦ ٢٤٢ ٨٠١٢ ٩١٦ ٥٨٤ ١١٨ ٨٨٢ ٨٨ ٧٧٩ ١١٧ ١الرصید فى ١ ینایر ٢٠٢٠
(٤٥٠ ٢٨ )          -       -            -(٤٥٠ ٢٨ )ناتج ترجمة العملیات األجنبیة

(٥٧٠ ٩ )(٥٧٠ ٩ )       -            -      -أسھم خزینة
(٥٢٤ ١٠ )          -(٥٢٤ ١٠ )            -      -ناتج تعدیل تكلفة األصول 

٥٠٢ ١٩٣ ٢٣١٢ ٩٠٧   ٠٦٠ ١٠٨ ٨٨٢ ٨٨ ٣٢٩ ٠٨٩ ١الرصید فى ٣٠ یونیو ٢٠٢٠
      

تتمثل عالوة إصدار األسھم فى الفرق بین المبلغ المدفوع والقیمة االسمیة لألسھم المصدرة ویخصم منھا مصروفات اإلصدار وتم ترحیل عـالوة 
اإلصدار إلى كـل من االحتیاطى القانونى واالحتیاطى الخـاص طبقـاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو  (شر شر

طبقا لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظام األساسي للشركة یتم تجنیب نسبة ٥% من صافي أرباح العام لحساب االحتیاطي القانوني. ویجوز 
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وقف تجنیب جزء من األرباح لحساب االحتیاطي القانوني إذا ما بلغ االحتیاطي القانوني ٥٠% من رأس المال المصدر. 

االحتیاطي القانوني غیر قابل للتوزیع على المساھمین.

یتضمن االحتیاطى القانونى مبلغ ٧٦٢ ٦٦ ألف جنیھ مصرى خاص بالشركة أما باقى الرصید فیتمثل فى االحتیاطى القانونى لباقى شركات المجموعة.

یتمثل االحتیاطى الخاص فى قیمة المحول من صافي عالوة إصدار االسھم فى عام ٢٠٠٧ ناقصاً ما تم تحویلة إلى االحتیاطى القانونى إیضاح (٢٠).
فى خالل عام ٢٠١١، تم تخفیض االحتیاطى الخاص بمبلغ ٩٩٠ ٢ ألف جنیھ مصـرى یمثل الفرق بین تكلفة شراء أسھـم خزینـة وقدره٠٩٧ ٣ ألف 
جنیھ مصرى والقیمـة االسمیة لھـذه األسھـم وقـدرھا ١٠٧ ألف جنیھ مصرى والتى تم اعدامھا خالل عام ٢٠١٢. فى خالل عام ٢٠١٢، تم تخفیض 

االحتیاطي الخاص بمبلغ ١١٤ ٢ ألف جنیھ مصري تمثل الفرق بین تكلفة شراء أسھم خزینة وقدره ٣٦٥ ٦ ألف جنیھ مصري وسعر إعادة بیعھا بمبلغ 
٢٥١ ٤ ألف جنیھ مصري.
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ة فى ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ة المنته ة المجمعة – عن الفترة المال ة الدور ضاحات المتممة للقوائم المال اإل
ر خالف ذلك)  ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم

طرة ٢٢-أصحاب الحقوق غیر ذو الس

رأس المال
المسدد تحت 
ادة  حساب ز

ات اط احت
اطي  احت
قانوني

اح المرحلة سمبر ٣٠٢٠١٩ یونیو ٢٠٢٠األر ٣١ د

٣٦٢ ٣٠٣ ٨٩٦١ ٣٦٤ ٣٨٢١ ١٣١ ٥٢٧ ٤٣ ٢٣٨ ٦٤٢ ٠٩٠ ٢٤ ٦٥٩ ٥٢٣ الرصید فى ١ ینایر
٨٨٢ ١٨٠ ٨٣٢ ١٠٨ ٨٣٢ ١٠٨      -         -       -    -صافي رح الفترة / العام

ة ات األجنب (٣٩٥ ١٤٧ )(٧٤٥ ١٦ )-     -(٧٤٥ ١٦ )       -    -ناتج ترجمة العمل
١٦٧ ٦ ٣٧٥ ٤ ---(٦٤٠ ١٧ )٠١٥ ٢٢ زادة رأس المال

طرة (٧٠٠  )        --     ----التغیر في الحقوق غیر المس
اطي القانوني            -        -(٤٠٧ ١ )٤٠٧ ١ ---المحول لإلحت

(٥٠٩ ١ )        --     ----توزعات أراح
٠٩٠ ٢٤         --     ----المسدد تحت حساب زادة رأس المال

ة الفترة / العام ٨٩٦ ٣٦٤ ٣٥٨١ ٤٦١ ٨٠٧١ ٢٣٨ ٩٣٤ ٤٤ ٤٩٣ ٦٢٥ ٤٥٠ ٦ ٦٧٤ ٥٤٥ الرصید فى نها
(  )

٢٣-إدارة راس المال

سمبر ٣٠٢٠١٩ یونیو ٢٠٢٠ ٣١ د
إجمالى القروض وأوراق الدفع

شوف نوك سحب على الم ات و ١١٥ ٦٦٣ ٨٦١١٣ ١٧٧ ١٤قروض وسلف

٦٩٤ ٣٧٥ ٨٣١ ٣١٨ أوراق دفع قصیرة األجل – موردین
٨٠٩ ٠٣٨ ٦٩١١٤ ٤٩٦ ١٤إجمالى القروض وأوراق الدفع

یخصم:
مها ة وما فى ح (٩٤٨ ٤٠٨ ١)(٤٤٤ ٧٢٩ ١)النقد

ه (١٠٣ ٢٠١ )(٢٤٣ ١٧٨ )اعتمادات مستند

ات ضمان (٤٤٠ ١٣٦ )(٩٨٩ ١٧٨ )غطاء خطا
٣١٨ ٢٩٢ ٠١٥١٢ ٤١٠ ١٢صافي القروض
ة ٨٣٤ ٧٨٢ ٠٤٠٣ ٩٩٤ ٣حقوق الملك

٣,١١٣,٢٥ ة ة صافي القروض إلى حقوق الملك نس

ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو  (شر شر

وفیما یلي نسبة صافي القروض إلى إجمالى رأس المال فى ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ و٣١ دیسمبر ٢٠١٩ :

اإلجمالى

تقوم إدارة المجموعة بمراقبة ھیكل رأس المال باستخدام نسبة صافي القروض إلى إجمالى رأس المال ویتمثل صافي القروض فى إجمالى القروض والسلفیات 
وأوراق الدفع مخصوماً منھا النقدیة. ویتمثل إجمالى رأس المال فى إجمالى حقوق الملكیة بالشركة كما ھو موضح فى المیزانیة المجمعة باإلضافة إلى صافي 

القروض.

تھدف إدارة المجموعة من إدارة رأس المال إلى الحفاظ على قدرة المجموعة على االستمرار بما یحقق عائد للمساھمین وتقدیم المنافع .ألصحاب المصالح األخرى 
التى تستخدم القوائم المالیة. وتوفیر والحفاظ على أفضل ھیكل لرأس المال بغرض تخفیض تكلفة رأس المال.للمحافظة على أفضل ھیكل لرأس المال تقوم اإلدارة 

بتغییر قیمة التوزیعات المدفوعة للمساھمین أو تخفیض رأس المال أو إصدار أسھم جدیدة لرأس المال المجموعة.
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ة فى ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ة المنته ة المجمعة – عن الفترة المال ة الدور ضاحات المتممة للقوائم المال اإل
ر خالف ذلك)  ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم

شوف نوك سحب على الم ات و ٢٤-قروض وسلف

ل االجلالجزء الجار البیــان ل االجلالجزء الجار اإلجمالىالجزء طو اإلجمالىالجزء طو

شوف ٤٠٤ ٩٣٨ ٧٣٧٨ ٢٧ ٦٦٧ ٩١٠ ٠١٣٨ ٥٠٩ ٨٧٩٩ ٦٧ ١٣٤ ٤٤١ ٩بنوك سحب على الم

٧١١ ٧٢٤ ٣٥٦٤ ٩٧٤ ٣٥٥٢ ٧٥٠ ٨٤٨١ ٦٦٨ ١٩٧٤ ٣٠١ ٦٥١٣ ٣٦٧ ١قـروض

١١٥ ٦٦٣ ٠٩٣١٣ ٠٠٢ ٠٢٢٣ ٦٦١ ٨٦١١٠ ١٧٧ ٠٧٦١٤ ٣٦٩ ٧٨٥٣ ٨٠٨ ١٠       اإلجمالى

شوف أ  بنوك سحب على الم

سمبر ٢٠١٩ ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ٣١ د
٠٢٢ ٦٦١ ٧٨٥١٠ ٨٠٨ ١٠أقل من سنة

٠٩٣ ٠٠٢ ٠٧٦٣ ٣٦٩ ٣أكثرمن سنة وأقل من ٥ سنوات
١١٥ ٦٦٣ ٨٦١١٣ ١٧٧ ١٤

ون وأرصدة دائنة أخر  ٢٥-دائنون تجار

سمبر ٣٠٢٠١٩ یونیو ٢٠٢٠ ٣١ د

٧٢٩ ٢٩١ ٣٨٨١ ٤٩٨ ١دائنون تجارون 
٤٤٦ ٢٨٠ ٥٤٦ ٣٨٦ أرصدة دائنة أخر 
٨٤٠ ٣٦٠ ٥٢٤ ٤١٤ مقدمات من العمالء
٧٩٨ ٣٠ ٢٧٦ ٢٩ مصلحة الضرائب

٢٥٣ ٣٣٥ ٧٥٥ ٢٩٨ مصروفات مستحقة
٦٩٤ ٣٧٥ ٨٣١ ٣١٨ أوراق دفع

٤٤٠ ٣٧ ٢٥٩ ١٦ دائنو توزعات
٩٨٣ ٣٩ ٨٤٢ ١٠ إیرادات مؤجلة

١٨٣ ٧٥٢ ٤٢١٢ ٩٧٣ ٢

سمبر ٣٠٢٠١٩ یونیو ٢٠٢٠ ٣١ د

یبلغ متوسط سعر الفائدة على أرصـدة السحب على المكشوف القائمة بالجنیھ المصرى والدوالر األمریكي ١٠٫٦% و ٣٫٣% على التوالى.

ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو  (شر شر
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2020 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية فى – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة 
 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 

المخصصات-26

اإلجمالىمخصصات أخرىمخصص ضمانمطالبات قانونيه
798 229 216 125 469 98 113 6 2020 يناير 1الرصيد فى 

918 84 194 64 724 20         -تدعيم المخصصات خالل الفترة
(393 34 )(22  )(371 34 )        -استخدام المخصصات خالل الفترة

(060 22 )(211 17 )(849 4 )        -مخصصات إنتفى الغرض منها
(578 1 )(582 1 )            -4  أثر التغيرات في أسعار الصرف

685 256 595 170 973 79 117 6 2020 يونيو 30الرصيد في فى 

699 268 197 186 115 77 387 5 2019 يناير 1الرصيد فى 
773 260 732 186 213 73 828  تدعيم المخصصات خالل العام

(934 147 )(326 128 )(568 19 )(40  )استخدام المخصصات خالل العام
(208 151 )(917 118 )(291 32 )        -مخصصات إنتفى الغرض منها
(532  )(470  )            -(62  )أثر التغيرات في أسعار الصرف

798 229 216 125 469 98 113 6 2019 ديسمبر 31الرصيد في فى 

مخصص المطالبات القانونية

مخصص الضمان

 

المخصصات األخرى

(شركة مساهمة مصرية)شركة جى بى أوتو  

وترى اإلدارة بعد الحصول على االستشارات القانونية . يتمثل المبلغ فى إجمالى المخصص المكون لمواجهة مطالبات قانونية ضد المجموعة
.2020 يونيو 30المالئمـة أن ناتج تلك المطالبـات القانونيـة لن يتجاوز بصفة جوهرية قيمة المخصص المكون فى 

تقدم المجموعة ضمانًا لمنتجاتها وتتعهد بإصالح أو استبدال المنتجات التى لم تصلح للعمل بصورة مرضية وتم تقدير المخصص البالغ قدره 
 جنيه مصرى فى نهاية الفترة لمطالبات الضمان المتوقعة فى ضوء خبرة اإلدارة عن  السنوات الماضية لمستوى اإلصالح والمصروفات 79 973

 .2020 يونيو30 ألف جنيه مصرى في 2 974يتضمن مخصص الضمان جزء طويل األجل بمبلغ .المتعلقة بها
.(2019 ديسمبر 31 ألف جنيه مصرى في 4 168 )

لم يتم اإلفصاح عن المعلومات المعتاد نشرها . تتعلق المخصصات األخرى بمطالبات متوقعة من أطراف أخرى فيما يتعلق بأنشطة المجموعة
. حول المخصصات وفقًا لمعايير المحاسبة، نظرًا ألن اإلدارة تعتقد بأن قيامها بذلك قد يؤثر بشدة على ناتج المفاوضات مع تلك الهيئات والجهات

.وتقوم اإلدارة بمراجعة تلك المخصصات سنويًا ويعدل المبلغ المخصص وفقًا آلخر التطورات والمناقشات واالتفاقيات مع تلك األطراف

2020 يونيو 30في المخصصات األخرى ضمن المبيعات و قد بلغ قيمه التدعيم في  (رد المخصصات )يتم تحميل جزء من قيمه تدعيم و 
 جنيه مصري7 282 الف جنيه مصري وقيمه المخصص الذى انتفي الغرض منه مبلغ 43 686
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ة فى ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ة المنته ة المجمعة – عن الفترة المال ة الدور ضاحات المتممة للقوائم المال اإل
ر خالف ذلك)  ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم

ة ٢٧- إدارة المخاطر المال
ة ١- عناصر المخاطر المال

أ -مخاطر السوق 
ة ١-مخاطر أسعار العمالت األجنب

سمبر ٢٠١٩  ٣١ د
الصافىالصافىااللتزاماتاألصول

ى (٣٥٢ ٧١٤)(٨١٠ ٧٨٩ )(٤٦٦ ٢٦٨ ١)٦٥٥ ٤٧٨ دوالر أمر
(٤٤٣ ٥٤٤)(٥٨٧ ٢٣ )(١٩٧ ٣٣ )٦١٠ ٩ یـورو

(٤٢٥ ١٢٦)(٢٠٦ ٧٨ )(٣١٨ ٨١ )١١٢ ٣ عمالت متنوعة
٢-مخاطر األسعار 

مة العادلة ة والق ١- مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقد

سمبر ٢٠١٩ ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ٣١ د
ى ٦١٢ ٦٩ ٠٠٠ ٦١ ودائع ألجل - دوالر أمر
ه مصر  ٦٧٧ ٢٢ ٥٧٦ ٦٠ ودائع ألجل - جن

 ٢٨٩ ٩٢ ٥٧٦ ١٢١

ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو  (شر شر

ه مصر فى ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ (٢٨٩ ٩٢ الف  ة ذات سعر الفائدة الثابت مبلغ  ٥٧٦ ١٢١ الف جن وقد بلغت االصول المال
سمبر ٢٠١٩). ه مصر فى ٣١ د جن

٣٠ یونیو ٢٠٢٠

التالى فهى غیر  ة أو أدوات دین مسجلة ومتداولة فى أسواق المال و ال یوجد لد المجموعة استثمارات فى أدوات حقوق ملك
مة العادلة لالستثمارات نتیجة تغیر األسعار. معرضة لخطر التغیر فى الق

أسعار فائدة متغیرة  لة األجل  لة األجل، القروض طو تتعرض المجموعة لخطر التغیر فى أسعار الفائدة نتیجة لوجود قروض طو
لة األجل ذات سعر الفائدة الثابت  التغیر فى أسعار الفائدة، والقروض طو ة  تعرض المجموعة لمخاطر تأثر التدفقات النقد

التغیر فى أسعار الفائدة. مة العادلة  تعرض المجموعة لمخاطر تأثر الق
ة مبلغ شوف ذات سعر الفائدة المتغیر في تارخ المیزان ات والبنوك سحب على الم وقد بلغت القروض والسلف

سمبر ٢٠١٩). ه مصر في ٣١ د ه مصر في ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ( ١١٥ ٦٦٣ ١٣ الف جن ٨٦١ ١٧٧ ١٤ ألف جن

ما فى ذلك  ة متنوعة. وتتضمن هذه المخاطر مخاطر السوق ( تتعرض المجموعة نتیجة ألنشطتها المعتادة إلى مخاطر مال
ضًا  مة العادلة)، وأ ة والق ة ومخاطر األسعار، ومخاطر تأثیر أسعار الفائدة على التدفقات النقد مخاطر أسعار العمالت األجنب

مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة.

نتج  ى والیورو. و ة الدوالر األمر س صفة رئ تتعرض المجموعة لمخاطر التغیرات فى أسعار الصرف نتیجة أنشطتها المختلفة و
ة القائمة فى تارخ  العمالت األجنب ة واألصول وااللتزامات  ة من التعامالت التجارة المستقبل خطر أسعار العمالت األجنب

ان أجنبى. ذلك صافي االستثمارات فى  ة المجمعة و المیزان

ما یلي: ه المصر  الجن ة المجمعة والموضحة  ـخ المیزان ـز العمالت فى تار الجدول التالى یوضح مر

ة المحتملة لهذه المخاطر على األداء للمجموعة. تهدف اداره المجموعه الي تقلیل االثار السلب
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ة فى ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ة المنته ة المجمعة – عن الفترة المال ة الدور ضاحات المتممة للقوائم المال اإل
ر خالف ذلك)  ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم

ب-مخاطر االئتمان

سمبر ٣٠٢٠١٩ یونیو ٢٠٢٠ ٣١ د
ض والعمالء ٠٠٨ ٥٧٢ ٣٢٣١٢ ٨٧٤ ١٣أوراق الق

ض مة أرصدة العمالء وأوراق الق (٨٢٩ ٤٤٢ )(٥٩٢ ٥١٢ )اإلنخفاض في  ق
ات ة المخصص إلى إجمالى المدیون ٣,٥٢%٣,٦٩%نس

ت-مخاطر السیولة

مة العادلة ٢-تقدیر الق

ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو  (شر شر

ل  ة على أحوال السوق في تارخ  ة تستخدم العدید من الطرق وتضع االفتراضات المبن ة غیر المتداولة، فإن الشر مة العادلة لألدوات المال لتقدیر الق
مة  ، مثل الق لة األجل. تستخدم األسالیب األخر ة أو ألداة مشابهه وذلك للدیون طو ة. تستخدم أسعار السوق أو أسعار المتعاملین لألداة المال میزان
مة العادلة لاللتزامات غیر  انت الق ة  ة وفى تارخ المیزان اقي األدوات المال مة العادلة ل ة، وذلك لتحدید الق ة المستقبل ة المقدرة للتدفقات النقد الحال

مة الدفترة لها وذلك لعدم اختالف معدالت الفائدة بدرجة مؤثرة. المتداولة ال تختلف جوهرًا عن الق

ة ذات توارخ االستحقاق ألقل من سنة.  ة وااللتزامات المال ة مقدرة لألصول المال ات ائتمان ة ناقصا أ تسو مة االسم مة العادلة الق فترض أن تقارب الق
مة  ة لتقدیر الق ة التعاقد ة المستقبل ة المشابهة وذلك لخصم التدفقات النقد ة لألدوات المال وألغراض اإلفصاح، یتم استخدام أسعار الفائدة المتاحة للشر

ة. العادلة لاللتزامات المال

ة المتاحة. ونظرًا  الت االئتمان ة من التسه اف الغ  ل من خالل م ة وٕاتاحة تمو افي من النقد مستو  تتطلب اإلدارة الحذرة لمخاطر السیولة االحتفا 
ة معززة متاحة. ل من خالل االحتفا بخطو ائتمان مرونة في التمو ة، فإن إدارة المجموعة تهدف إلى االحتفا  ة لألنشطة األساس عة الدینام للطب

ة فى حالة عدم وجود تصنیف ائتمانى مستقل.  ة العال ة للبنوك فإنه یتم التعامل مع البنوك ذات التصنیف االئتمانى العالى والبنوك ذات المالءة المال النس
قة فى التعامالت وعوامل أخر .  ز المالى والخبرات السا ة فى ضوء المر م مد المالءة االئتمان ة للموردین وتجار الجملة تقوم إدارة االئتمان بتقی النس

ن المخصصات الالزمة لمواجهة خطر  تم تكو ة والمستندات عند تنفیذ المعاملة تقلل خطر االئتمان إلى الحد األدنى. و ات القانون ة لألفراد فإن الترتی النس
ات: ض إلى إجمالى المدیون مة أرصدة العمالء وأوراق الق ة اإلنخفاض في ق ما یلي نس التعثر فى السداد من قبل العمالء لكل حالة على حده. وف

ات العمالء  الموزعین وتجار الجملة واألفراد المتمثلة فى حسا طة  ذلك مخاطر االئتمان المرت ة وودائع لد البنوك و ینشأ خطر االئتمان نتیجة وجود نقد
ل. تم إدارة مخاطر االئتمان للمجموعة  ض، و وأوراق الق
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2020 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية فى – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة 
 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 

إستثمارات في شركات تابعة     -28

:تتضمن القوائم المالية للشركات التابعة التالية" شركة مساهمة مصرية"القوائم المالية المجمعة لشركة جى بى اوتو 

 2019 ديسمبر 202031 يونيو 30أسم الشركة
%99.99%99.99"م.م.ش"شركة آر جى انفستمنت 

%99.45%99.45"م.م.ش "(ايتامكو)الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيالت التجارية 
%99.53%99.53"م.م.ش "(غبور مصر)الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل 

%100.00%100.00"م.م.ش "(اإلسكندرية)شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة 
%80.00%80.00"م.م.ش"شركة جى بى بولو لتصنيع الحافالت 

%99.00%99.00"م.م.ش"شركة هرم للنقل و التجارة 
%100.00%100.00"م.م.ش"شركة جى بى للتأجير التمويلى 

%100.00%100.00"م.م.ش"شركة هرم للنقل السياحى 
%66.20%66.20شركة جى بى عالب

%75.00%75.00"م.م.ش"شركة ماستر أوتوموتيف كمباني 
%65.00%65.00"م.م.ش "(مشروعى)شركة خدمات استشارات الميكرو تمويل 

%50.00%50.00(جى كاى)شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات 
%99.98%99.98"م.م.ش"شركة جى بى لوجيستكس 

%99.00%99.00"م.م.ش"شركة جى بى كابيتال القابضة لإلستثمارات المالية 
%100.00%100.00شركة الخليج لتجارة السيارات
%100.00%100.00"م.م.ش"شركة درايف لتجارة السيارات 

%100.00%100.00"م.م.ش"شركة درايف للتخصيم 
%68.00%68.00شركة غبور القلم

%100.00%100.00شركة جى بى جلوبال
%54.00%54.00شركة جى بى آر

%48.80%48.80شركة جى بى آر للخدمات
%99.00%99.00"م.م.ش"شركة سوق مصر للسيارات المستعملة 

%60.00%60.00شركة جي بي البستان
%25.00%25.00شركة غبور للتجارة العامة

%90.00%90.00"م.م.ش"شركة سوق مصر لإلطارات 
%100.00%100.00"م.م.ش"شركة بان أفريكان ايجيبت للزيوت 

%100.00%100.00"م.م.ش"شركة تايرز اند مور لخدمة السيارات 
%100.00%100.00"م.م.ش"شركة قناة السويس للخدمات اللوجيستية 

%100.00%100.00"م.م.ش"شركة جي بي لصناعة السيارات 
%100.00%100.00"م.م.ش"شركة ريدي بارتس لقطع غيار السيارات 

%100.00%100.00"م.م.ش"شركة جي بي لصناعة وسائل النقل الخفيف 
%65.00%65.00"م.م.ش"شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر 

%100.00%100.00"م.م.ش"شركة جي بي لتجارة  وسائل النقل الثقيل و المعدات اإلنشائية
%100.00%100.00"م.م.ش"شركة جي بي لتكنولوجيا المياه و البيئة 

%65.00%65.00م.م.ش" الميكانيكي " الشركة الهندسية لصيانة وسائل النقل 
%100.00%100.00(أياك)الشركة المصرية الدولية لصناعة وصيانة السيارات 

%100.00%100.00لكسمبورج– بى للتمويل .شركة جى
%53.33%53.33(هولندا)تى انفستمنت بي في .ان.شركة ام
%53.33%53.33تى لتنمية المشروعات الصغيرة.ان.شركة ام

%100.00%100.00(قبرص)شركة سالكسيا ليمتد للتجارة 
%100.00%100.00(قبرص)ال .اى.بى.شركة بى

%100.00%100.00م.م.شركة جي بي كابيتال للتوريق ش
%57.00%57.00م.م.شركة رصيدي ش

%100.00%100.00جي بي لالستيراد و التصدير
%100.00%100.00جي بي كابيتال بي في

%100.00%100.00جي بي ريل استيت مورجيدج فاينانس بي في
%51.00%51.00م.م.شركه توزيع وسائل النقل تي في دي ش

%65.00%65.00م.م.شركه اوتومبيلك لتجاره السيارات ش
%100.00%100.00شركه جي بي للتأجير التمويلي بي في
%100.00%100.00شركه جي بي مايكرو كريدت بي في

%100.00%100.00شركه جي بي للتأجير التشغيلي بي في
%41.25%41.25م.م.شركه رصيدي للتحصيل ش

%100.00%100.00شركه جي بي كونسيمر فاينانس بي في
%0.00%100.00شركه جي بي فاكتورنج بي في
%0.00%100.00شركه جي بي جلوبال بي في

(شركة مساهمة مصرية)شركة جى بى أوتو  
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2020 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية فى – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة 
 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 

االرتباطات الرأسمالية-29

االلتزامات المحتملة -30

 2019 ديسمبر 202031 يونيو 30
842 455 9662 114 1دوالر أمريكى
672 180 604 212 جنيه مصري

821 22 532 28 ين ياباني

744 24 858 14 يورو

(شركة مساهمة مصرية)شركة جى بى أوتو  

 جنيه مصري        153 414بلغت تعاقدات المجموعة عن مصروفات رأسمالية فى تاريخ القوائم المالية المجمعة بمبلغ 
وتتمثل فى المبلغ الذي سوف يتم سداده عند استكمال خطوط  (2019 ديسمبر 31  جنيه مصرى في 205 680مبلغ )

.أنتاج جديدة تحت اإلنشاء وفروع أخرى بأنحاء الجمهورية

توجد التزامات محتملة على المجموعة فى صورة خطابات ضمان وقد بلغ رصيد خطابات الضمان الممنوحة بالجنيه 
:المصرى والعمالت األجنبية من المجموعة خالل النشاط االعتيادى لها والموضح بالجنيه المصرى كما يلي
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ة فى ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ة المنته ة المجمعة – عن الفترة المال ة الدور ضاحات المتممة للقوائم المال اإل
ر خالف ذلك)  ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم

٣١-المعامالت مع أطراف ذات عالقة

سمبر٢٠١٩ ٣٠ یونیو ٢٠٢٠الرصید المستح من أطراف ذات عالقة ٣١ د
ضة ستان القا ة ال ٣٠٧ ٦٨ ٧٧٤ ٦٨ شر
اك – الجزائر ة سی ٦٢٧ ١٣ ٥٨٣ ١٢ شر

ماتكو – الجزائر ة ألج ٦٠٨ ٢٨ ٥٢٦ ٢٦ شر
ا والخدمات ة حاّال للتكنولوج ١٤٤ ٧٠ ١٢٤ ١٢٦ شر

١٥٣ ١١ ٩١٣ ٩ جار مساهمین القاصد
٩٢٨ ١٠٨ ٩٦١ ١٣٨ جار مساهمین القلم

٧٦٧ ٣٠٠ ٨٨١ ٣٨٢ اإلجمالى
مة المستح من أطراف ذات عالقة (٥٦٥ ٢٨ )(٦٣٩ ٢٧ )اإلنخفاض في ق

 ٢٠٢ ٢٧٢ ٢٤٢ ٣٥٥

سمبر٢٠١٩ ٣٠ یونیو ٢٠٢٠   الرصید المستح ألطراف ذات عالقة ٣١ د

و بولو ة مار ٢٢٧ ٦١ ٢٤٠ ٦١ شر
ة والمشروعات ة للخدمات الفن ة البیئة الدول ة النوع الشر

ة الصغر الصغیرة ومتناه
  ٧٦١  ٧٦١

ارها ارات و قطع غ ة لمستلزمات الس ة الوطن ١٣٥ ٦ ١٣٥ ٦ شر
ا ة جا ٠٩٠ ٥ ١٥٨ ٥ شر

ة واهدان ٦٨  ٦٨  شر
ان ه الغل ٣٦٢  ٥٢٥ ٥٦ شر

 ٦٤٣ ٧٣ ٨٨٧ ١٢٩

ة  ا الن افة المدفوعات التى تمت  ات  ات جارة مع أطراف ذات عالقة تتضمن تلك الحسا عة حسا ات التا یوجد للشر
األرصدة  ان  ما یلي ب انتظام، وف الغ  عة بتحصیل وسداد تلك الم ات التا عة. وتقوم الشر ات التا عن أو بواسطة الشر

المستحقة من / إلى األطراف ذات العالقة.

ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو  (شر شر
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 2019 ديسمبر 202031 يونيو 30طبيعة المعاملةنوع العالقةاسم الطرف ذو العالقة

637 44878 18 مرتبات اإلدارة العلياأعضاء مجلس إدارةأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين

(955 1)          -مشتريات(مملوكة ألحد مساهمي الشركة)شركة زميلة شركة الوطنية لمستلزمات السيارات و قطع غيارها

(656 1)044 1 تحويالت نقديةشركة زميلةالجزائر– شركة سيباك 

(650 1)          -مبيعاتمساهم باحدى الشركات التابعةجاري مساهمين القاصد

(997 69)240 1 تحويالت نقدية

(806 81)(033 30 )مبيعاتمساهم باحدى الشركات التابعةجاري مساهمين القلم

472 6          -خدمات

442 4(13  )خدماتمساهم باحدى الشركات التابعةشركة ماركو بولو

(286 1)          -تحويالت نقديةشركة زميلة مملوكة ألحد مساهمي الشركةشركة ايتامكو لالستيراد و التصدير

(111 1)          -تحويالت نقديةشركة زميلة مملوكة ألحد مساهمي الشركةشركة الوطنية الستراد اإلطارات

(005 12)082 2 تحويالت نقديةمساهم باحدى الشركات التابعةالجزائر– شركة ألجيماتكو 

شركة مملوكة لمساهم أحدى الشركات التابعة               شركة البستان القابضة
فروق ترجمة 
عمالت أجنبية

(  467)(7 891)

(000 4)          -تحويالت نقديةشركة زميلة مملوكة ألحد مساهمي الشركةشركة غبور للحاصالت الزراعية

(144 70)(980 55 )تحويالت نقديةشركة شقيقةشركة حاال للتكنولوجيا و الخدمات                                                                                  

785 686  تحويالت نقديةمساهم باحدى الشركات التابعةشركة جايا هولندا

362  163 56 تحويالت نقديةمساهم باحدى الشركات التابعةشركه الغلبان

إستثمارات في شركات شقيقة-32
 2019 ديسمبر 202031 يونيو 30نسبة المساهمة

034 8 034 8 %3.50شركة حااّل للتكنولوجيا والخدمات

000 50 000 50 %33.33شركة بداية للتمويل العقاري

 58 034 58 034

قيمة المعاملة
:وفيما يلى بيان طبيعة وقيمة أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل العام

(شركة مساهمة مصرية)شركة جى بى أوتو  
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ة فى ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ة المنته ة المجمعة – عن الفترة المال ة الدور ضاحات المتممة للقوائم المال اإل
ر خالف ذلك) ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم

ة المصروف ع ٣٣- قائمة الدخل حسب طب

 ٣٠ یونیو ٢٠١٩ ٣٠ یونیو ٢٠٢٠

عات ٨٤٨ ٥٣٤ ٤٧٨١١ ٩١٣ ٩ المب

عات (٢٩١ ٨١٤ ٩)(٧٣٤ ٨٩٣ ٧) تكلفة المب
٥٥٧ ٧٢٠ ٧٤٤١ ٠١٩ ٢ مجمل الرح

١٣٩ ٧٤ ٠٨٠ ٢٠٥  إیرادات أخر 

٠٢٤ ١٣٠ ٦٢٢ ٢٢  مخصصات انتفى الغرض منها

١٥١ ٥٠ ٥٨٧ ٣٧  فوائد دائنه

ط التقس ع  ٤٩٣ ١١ ٥٦٥ ١٤  فوائد الب

ه (٤٧٠ ٤٨ )(٧٥٢ ٤٥ ) مصروفات بن

(٧٣١ ٧٠٢ )(٩٦٠ ٤٧٤ ) فوائد مدینة

ا العاملین ات واجور ومزا (١٨٨ ٥٢٥ )(٧٧٣ ٦٩٩ ) مرت

ه وتسو ع (٨٣٦ ١٠٨ )(٣٤٢ ٢٧ ) مصروفات ب

(٥١٨ ٧٦ )(٦٠٤ ٦١ ) إیجارات

ة م عمالت اجنب ٣٠٨ ٨٢ (٢٩٨ ١٩ ) صافى أراح/ (خسائر) فروق أعاده تقی

م مخصصات (٦٥٢ ١٨٢ )(٥٧٦ ١١٩ ) تدع

(٧٤٢ ٦٠ )(٧٠٨ ٧٢ ) اهالكات واستهالكات

(٩٢٠ ١٥ )(٢٠١ ٢١ ) استشارات

(١٦٥ ٢٥ )(٥٣٦ ٢٨ ) انتقاالت

ارات (٦٨٤ ١٩ )(٨٨٦ ١٧ ) مصروف س

ه وم (٣٣٠ ١٨ )(٦٩٤ ١٧ ) رسوم ح

(٤٤٠ ٢٥ )(١٩٦ ٢٨ ) حاسب آلى

(٩٠٢ ٢٨ )(١٣٩ ٢٩ ) مصروفات أخر 

(٥٥٥ ٩ )(٨٧٤ ٨ ) تأمین

(٤٩٣ ٩ )(١٠١ ١١ ) مصروفات أمن

انه (٦٨٣  )(٥٣٢  ) إصالح وص

(٦٤٦ ١٨ )(٤٨٠ ١٨ ) تجهیزات إدارة

هراء اه و (٨٢٢ ٨ )(٨٤٧ ٨ ) م

(٥٤١ ٤٢ )(٢٧١ ٣٧ ) تبرعات وعالقات عامه

(٩١٢ ٢١ )(٠٤١ ٢١ ) صندوق التأمین الصحي

(٥٦٣ ٣ )(٠٦٤ ٤ ) شحن
٨٧٨ ١١٤ ٧٢٢ ٥٢٥ صافى رح الفترة قبل الضرائب

٠,٣٤                       ٠,٥٤-                      
١١٤٬٨٧٨,٦٩             

ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو  (شر شر

-٣٣-
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ةأهم  -٣٤ اسات المحاسب  الس
ة  ة التي استخدمت في إعداد القوائم المال اسات المحاسب ما یلي ملخص ألهم الس  المجمعة: ف

ع األعمال -أ  تجم
  ة طرة للمجموعة.تتم المحاس استخدام طرقة االقتناء وذلك عند انتقال الس ع األعمال داخل المجموعة   عن تجم
 ذا صافي ق ال من المقابل الماد المحول و اس  مة العادلة.ما یتم ق الق ة االقتناء   م األصول المقتناة القابلة للتحدید عند عمل
  ة یتم االعتراف ة شراء تفاوض ة أراح ناتجة من عمل ة االقتناء.  أ ار االضمحالل سنوًا للشهرة الناتجة من عمل تم إجراء اخت و

 بها فوًرا في األراح أو الخسائر.
 ا تم معالجة التكالیف المتعلقة  استثناء واحد و مصروف في الفترات التي یتم فیها تحمل التكالیف واستالم الخدمات  القتناء 

ة أو  ة مقابل المدیون ة.حقوق وهو إصدار األوراق المال  الملك
 ة والمقتناة وعادة م ًقا بین المنشأة المقتن ة عالقات قائمة سا الغ المدفوعة لتسو ا یتم ال یتضمن المقابل الماد المحول الم

الغ في األراح أو الخسائر.   االعتراف بهذه الم
  مة العادلة في تارخ االقتناء وفي حالة ان االلتزام بدفع المقابل المحتمل استوفي الشرو الق اس المقابل الماد المحتمل  یتم ق

اسه و  ة وال یتم إعادة ق ه ضمن حقوق الملك ة یتم تبو ة الالحقة له ضمن المحددة لتعرف أداة حقوق الملك تتم معالجة التسو
ة  مة العادلة في تارخ إعداد القوائم المال الق اسه  ة، بخالف ما سب فان أ مقابل ماد محتمل أخر یتم إعادة ق حقوق الملك

مة العادلة ضمن األراح والخسائر. ا تغیرات في الق  مع االعتراف 
عة  -١ ات التا  الشر

عة هي  ات التا طر علیها المجموعة.الشر ات التي تس  الشر
تها وقدرتها في التأثیر  ح لها عوائد متغیرة من خالل مشار طر المجموعة على المنشأة المستثمر فیها عندما تتعرض أو  تس

 على العوائد من خالل سلطتها على المنشأة المستثمر فیها.
عة التي تس ات التا ة المجمعة الشر طرة.تتضمن القوائم المال طرة حتى تارخ فقد الس  طر علیها بدًءا من تارخ الس

طرة  -٢  الحقوق غیر المس
م المعترف بها في صافي األصول القابلة للتحدید في المنشأة المقتناة. طرة بنسبتها في الق اس الحقوق غیر المس  یتم ق

عة والتي ال تؤد إلى ف اتها التا ة المجموعة في شر معامالت بین التغیرات في حقوق ملك ة علیها  طرة یتم المحاس قد الس
ة.  أصحاب حقوق الملك

طرة  -٣  فقد الس
نود الدخل الشامل  طرة و عد األصول وااللتزامات والحقوق غیر المس عة فإنها تست ة التا طرة على الشر عندما تفقد المجموعة الس

ا أراح أو خسائر ناتجة عن فق ا األخر الخاصة بها.  مع االعتراف  تم االعتراف  طرة ضمن األراح أو الخسائر و د الس
طرة. مة العادلة عند فقد الس الق ًقا  عة سا ة التا ة في الشر ق  استثمارات مت

ة المجمعة  -٤ عادات من القوائم المال  االست
ادلة بین المجموعة واألراح والخسائر غیر المحققة  ات المت ال من األرصدة والعمل عاد  ادلة یتم است الناتجة عن المعامالت المت

 بین المجموعة.
عادل حصة  ما  ة  طرقة حقوق الملك ة عنها  عاد األراح غیر المحققة الناتجة من التعامل مع استثمارات یتم المحاس یتم است

عة في األراح غیر المحققة عاد الخسائر غیر المحققة بنفس الطرقة المت ما یتم است انت المعاملة  المجموعة فیها.   إال إذا 
مة األصل المحولتعطي مؤ   شًرا الضمحالل ق

ة -ب  العمالت األجنب
ة  -١ العمالت األجنب  المعامالت 

سعر الصرف في توارخ المعامالت. ات المجموعة  شر عملة التعامل الخاصة  ة   یتم ترجمة المعامالت األجنب
العملة  ة  عة النقد ة.األصول وااللتزامات ذات الطب سعر الصرف في تارخ القوائم المال ة یتم ترجمتها لعملة التعامل   األجنب
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مة العادلة. سعر الصرف المستخدم عند تحدید الق ة  العملة األجنب مة العادلة  الق اسها   یتم ترجمة األصول وااللتزامات التي یتم ق
ة التي  عة غیر النقد سعر الصرف في یتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطب ة  العملة األجنب ة  التكلفة التارخ اسها  یتم ق

 تارخ المعاملة.
استثناء، فروق العملة الناتجة من ترجمة ما یتم االعتراف  فروق العملة في األراح أو الخسائر.  و صفة عامة یتم االعتراف  و

 ه في بنود الدخل الشامل األخر:
 ع في أد ب فروق العملة بنود الدخل االستثمارات المتاحة للب استثناء االضمحالل، حیث یتم إعادة تبو ة ( وات حقوق الملك

 الشامل األخر الي األراح أو الخسائر).
  ة ة خطر صافي االستثمار في نشا أجنبي ما دامت التغط ة مخاطر لتغط أداة تغط صها  ة التي تم تخص االلتزامات المال

 فعالة.
 ة المستخد ة فعالة.أدوات التغط ة ما دامت التغط  مة في خطر التدفقات النقد

ة -٢ ات األجنب  العمل
سعر الصرف  ات عند االقتناء  اإلضافة إلى الشهرة والتسو تم ترجمة  في تارخیتم ترجمة األصول وااللتزامات  ة و القوائم المال

سعر الصرف في تارخ المعامالت.  اإلیرادات والمصروفات للنشا االجنبي 
ما یت اطي فروق ترجمة ف ة في بنود الدخل الشامل اآلخر والرصید المجمع ضمن احت فروق ترجمة العمالت األجنب م االعتراف 

طرة. ة التي یتم توزعها على الحقوق غیر المس  عدا فروق ترجمة العمالت األجنب
طرة أو النفوذ ة مثل فقد الس ة أو جزئ ل صورة  ان األجنبي  عاد الك ة فان مبلغ فروق العملة  عند است طرة المشتر المؤثر أو الس

جزء من أراح وخسائر  ه لألراح أو الخسائر  عاد تبو ان یجب أن  اطي فروق الترجمة والمتعل بذلك الك المتراكم ضمن احت
عاد.  االست

طرة فیجب إعادة ال قاء الس عة مع  ة تا عاد المجموعة جزء من حصتها في شر ة من مبلغ فروق العملة وفي حالة است حصة الجزئ
طرة.  المتراكم ألصحاب الحقوق غیر المس

ة  طرة المشتر قاء النفوذ المؤثر أو الس ة مع  قة أو المشروعات المشتر ات الشق عاد المجموعة لجزء فقط من الشر وفي حالة است
ة إلى األراح أو الخسائر. ب الحصة الجزئ  فیجب إعادة تبو

 
ات غیر  -ت  المستمرةالعمل

 

اقي المجموعة. ة عن  اتها وتدفقاتها النقد ن تمییز عمل م ات المجموعة، والتي  ات غیر المستمرة جزء من عمل  العمل
ع ایهما أقرب. غرض الب محتفظ بها  فها  ات تصن ة لمتطل فاء العمل عاد او عند است ة غیر المستمرة عند االست ب العمل  یتحق تبو

ب  انت عندما یتم تبو ما لو  األراح او الخسائر والدخل الشامل االخر  ات غیر مستمرة، یتم تعدیل ارقام المقارنة  عمل ة  العمل
ة فترة المقارنة. عادها من بدا ة قد تم است  العمل

 

 تحق اإلیـراد -ث

ة وأر  مة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم متضمنًا النقد ض الناشئة تتمثل اإلیرادات فى الق صدة المدینون التجارون وأوراق الق
ضات  عات أو الخصومات أو التخف اد للمجموعة وغیر متضمنة ضرائب المب ة خدمة من خالل النشا االعت ضائع أو تأد ع  عن ب

ات المجموعة. عات بین شر عد إلغاء المب  و
عتمد علیها وعن اسه بدقة  ن ق م اإلیراد عندما  ع یتم االعتراف  ة الب عمل طة  ة المرت ون المرجح أن تتدف المنافع االقتصاد دما 

مة اإلیراد  عتبر ق ة على النحو الموضح الحقًا. ال  ل نشا من أنشطة الشر إلى المجموعة، وعندما تتحق شرو أخر خاصة 
ة قد تم الوفاء بها. و  افة االلتزامات التعاقد انت  اس بدقه إال إذا  ة أخذه قابلة للق تبنى المجموعة تقدیراتها على أساس النتائج التارخ

ل منهما. ات الخاصة  ة المعامالت والترتی ة العمالء ونوع ار نوع  فى االعت
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عات  -١  التجار والمعارض –المب

التال عها وتحدید أسعارها و ل الح فى ب ضائع إلى التجار الذین لهم  م ال عات عند تسل المب ى ال یوجد أ یتم االعتراف 
قًا  ات المجموعة أو مواقع محددة ط م سواء فى مخازن شر التسل عترف  ضائع، و التزامات تمنع التجار من قبول ال
ع فإن إدارة  قًا لعقد الب ضائع ط ل المخاطر والمنافع إلى التجار وفى حالة قبول التجار لل التالى تم نقل  ات، و لالتفاق

ل نظرًا المجموعة لدیها أدلة موضو  عات إلى التجار عنصر تمو م تم تنفیذها. ال تتضمن المب ل شرو التسل ة على أن  ع
ة. العاملقصر   االئتمان

عات  -٢ ات –المب  أفراد وشر

عات ذات  ة للمب النس ضائع.  م ال اإلیراد عند تسل تم االعتراف  ات المجموعة ومعارضها و ع من خالل إدارات شر یتم الب
عات  مة المب عات حیث یتم تحدید ق مة المب عاده من ق ل یتم است ة أطول من القصیرة فإن عنصر التمو الفترات االئتمان

ة لألقسا مخ مة الحال عترف بإیرادات فوائد فترة على أساس الق استخدام سعر الفائدة الفعال على ذات المعاملة. و صومة 
ار سعر الفائدة على المعاملة.  االئتمان فى قائمة الدخل على أساس التناسب الزمنى، مع األخذ فى االعت

عات الخدمات  -٣ انة -مب  الص

تم احتسابها عل انة و م خدمات الص ات المجموعة بتقد تم االعتراف تقوم شر ار، و ى أساس عدد ساعات العمل وقطع الغ
ة الخدمة. ار عند تمام تأد ة على أساس عدد الساعات وقطع الغ انة المحسو  بإیرادات خدمات الص

لى -٤  اإلیرادات من عقود التأجیر التمو

س معدل عائد دور  ع ل على مد مدة عقد التأجیر، على أساس نمط  ثابت لصافي استثمار  یتم االعتراف بدخل التمو
ل على مد مدة عقد التأجیر على أساس منتظم ومنطقى  المؤجر في عقد التأجیر. یجب على المؤجر توزع إیرادات التمو

جب على المؤجر تطبی دفعات االیجار المتعلقة  ل من أصل  العامو ض  مقابل إجمالي االستثمار في عقد التأجیر لتخف
ل غ . المبلغ وایراد التمو  یر المحق

 إیرادات التأجیر التشغیلى -٥

طرقة القسط الثابت أو أ أساس منتظم  ة على انها دخل إما  یتم االعتراف بدفعات التأجیر من عقود التأجیر التشغیل
ه االستفادة من  ان أالساس أكثر تعبیر عن النمط الذ تتناقص ف جب على المؤجر تطبی أساس منتظم آخر إذا  آخر. و

 ام األصل محل العقد.استخد

 إیرادات الفوائد -٦

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

عات -٧  إیراد التوز

 بت إیرادات توزعات األراح عندما ینشأ الح فى استالمها.تث
 

 مزایـا العاملین -ج
ا العاملین قصیرة االجل -١  مزا

التزام  المبلغ المتوقع دفعه  تم االعتراف  م الخدمة ذات العالقة. و مصروف عند تقد ا العاملین قصیرة االجل  مزا یتم االعتراف 
ون لد المجموعة التزام  ن تقدیر االلتزام عندما  م قة، و م خدمة سا ام العامل بتقد نتیجة ق قانوني او ضمني لدفع هذ المبلغ 

عتمد بها.  بدرجة 
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ة علي اسهم -٢  المدفوعات المبن

مة العادلة (في تارخ المنح) ل الق ة یتم االعتراف  ل أدوات حقوق ملك ة على أسهم والمسددة في ش معامالت المدفوعات المبن
س عدد المنح مصروف،  ع مصروف ل ه  تم تعدیل المبلغ المعترف  ة اثناء فترة االستحقاق. و زادة مقابلة في حقوق الملك و

ة قائما علي أساس  ه في النها ون المبلغ المعترف  حیث  فائها،  التي تكون الخدمات ذات العالقة وشرو األداء متوقع است
ة الممنوحة التي  ة في تارخ االستحقاق. عدد أدوات حقوق الملك  استوفت شرو الخدمة ذات العالقة وشرو األداء غیر السوق

شرو عدم االستحقاق، ة  ة لمنح أدوات حقوق ملك النس مة العادلة (في تارخ المنح) ل و اس الق ة یتم ق معامالت المدفوعات المبن
س تلك الشرو  ة لتع ل أدوات حقوق ملك وال یوجد تعدیل الح لالختالفات بین النتائج المتوقعة على أسهم والمسددة في ش

 والمحققة. 
ا االشتراك المحدد -٣  مزا

االشتراكات المدفوعة  تم االعتراف  م الخدمة ذات العالقة. و مصروف عند تقد ا االشتراك المحدد  التزامات نظم مزا یتم االعتراف 
ه الدفعة المقدمة  أصل إلى الحد الذ تؤد  .مقدما  ة أو استرداد نقد ض الدفعات المستقبل  إلى تخف

ة رقم  قًا لقانون التأمینات االجتماع ومي لصالح العاملین بها ط ة الح لسنة  ٧٩تساهم المجموعة في نظام التأمینات االجتماع
قتصر ال١٩٧٥ ة ثابتة من األجور.  موجب هذا القانون في النظام بنس ساهم العاملین وأصحاب العمل  مة .  تزام المجموعة في ق

قًا ألساس االستحقاق. األراح أو الخسائر ط  مساهمتها، وتحمل مساهمات المجموعة 
 

ا انهاء الخدمة -٤  مزا

ان المجموعة  عد بإم أتي أوًال، عندما ال  مصـــــــــــــــروف في أحد التارخین التالیین أیهما  ا إنهاء الخدمة  مزا تعترف المجموعة 
ا  لة. و أالغاء عرض تلك المزا ا  وعندما العندما تعترف المجموعة بتكالیف إعادة اله ة المزا ون من المتوقع ان یتم تســـــــــــــــو

ة فانه یجب خصــــــــمها ١٢املها خالل  عد تارخ اعداد القوائم المال مة  –قبل الضــــــــرائب  –معدل خصــــــــم  شــــــــهرًا  س الق لتع
ة للنقود  .الزمن

ةاإلیرادات  -ح ل  والتكالیف التمو
ة للمجموعة االتي:تتضمن  ل  اإلیرادات والتكالیف التمو

 الفوائد الدائنة -
 الفوائد المدینة -
م أراح او خسائر فروق  - ة  األصولتقی ةوااللتزامات المال  العمالت األجنب

استخدام معدل سعر الفائدة الف الفوائد الدائنة والمدینة   .عالیتم االعتراف 
 ضرائب الدخل  -خ

مصروف في أراح او خسائر  إیراد أو  ة المؤجلة  الضر ة الجارة و الضر ما عدا الحاالت التي تنشأ فیها العامیتم االعتراف  ، ف
ه  عترف  ة أو حدث  ة من عمل خارج األراح أو الخسائر سواء في الدخل الشامل األخر  –أو في فترة مختلفة  العامفي نفس  –الضر

اشرة ة م ع األعمال أو ضمن حقوق الملك  .أو تجم
 

ة -١ ة الدخل الجار  ضر

انت الضرائب ال التزام، أما إذا  عد  قة والتي لم یتم سدادها  ة والفترات السا الضرائب الجارة للفترة الحال تي تم سدادها یتم االعتراف 
أصل. العامالفعل في  مة المستحقة عن هذه الفترات فیتم االعتراف بهذه الزادة  قة تزد عن الق ة والفترات السا م  الحال تقاس ق

مة المتوقع سدادها إلى (استردادها من) اإلدارة ال الق قة  ة والفترات السا ة الجارة للفترة الحال ة، االلتزامات (األصول) الضرب ضرب



 شركة جى بى أوتو (شركة مساھمة مصریة)
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ة  ة. تخضع توزعات األراح  العاماستخدام أسعار الضرائب (وقوانین الضرائب) السارة أو في سبیلها ألن تصدر في تارخ نها المال
فاء شرو معینه. ة اال عند است ة الجارة. ال یتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضرب جزء من الضر ة   للضر

 

ة المؤجلة -٢  الضر

ة للفروق المؤقتة بین األساس المحاسبي لألصول وااللتزامات واألساس الضربي لتلك األصول  یتم النس ة المؤجلة  الضر االعتراف 
ما عدا ما یلي:وااللتزامات.   ف

الشهرة،  -  االعتراف األولى 
ة التي: - األصل أو االلتزام للعمل  أو االعتراف األولى 

ع األعمال. )١( ست تجم  ل
ة).) ال ٢و(  تؤثر على صافي الرح المحاسبي وال على الرح الضربي (الخسارة الضرب

 

ن  - م ة الي المد الذ  قة وحصص في مشروعات مشتر ات شق عة وشر ات تا استثمارات في شر طة  الفروق المؤقتة المرت
س تلك الفروق المؤقتة ومن المرجح ان مثل هذه الفروق لن طرة على توقیت ع ه الس سها في المستقبل المنظور. ف  یتم ع

ة والح في الخصم الضربي غیر المستخدم والفروق  األصل الضربي المؤجل الناشئ عن ترحیل الخسائر الضرب یتم االعتراف 
ن من خاللها اال م ة في المستقبل  ة تحقی أراح تخضع للضر ان ون هناك احتمال قو بإم نتفاع الموقتة القابلة للخصم عندما 

ات المجموعة. یتم إعادة  ة من شر ة لكل شر تم تحدید الرح الضربي المستقبلي عن طر خطة العمل المستقبل بهذا األصل. و
ة المؤجلة التي لم  األصول الضرب ة وتعترف  ل فترة مال ة  ة المؤجلة غیر المعترف بها في نها تقدیر موقف األصول الضرب

مة األصل الضربي تعترف بها من قبل إلى  عاب ق است سمح  ًال وجود رح ضربي  ح من المرجح معه مستق المد الذ أص
 المؤجل.

قها عند تحق الفروق الموقتة. استخدام أسعار الضرائب المتوقع تطب ة المؤجلة  اس الضرب  یتم ق
ة  ة المؤجلة في نها اس الضر ار ا العامعند ق ة یتم االخذ في االعت عها المجموعة لالسترداد المال ة لإلجراءات التي تت الثار الضر

مة الدفترة ألصولها والتزاماتها.   أو سداد الق
فاء شرو معینه. ة اال عند است  ال یتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضرب

 المخـزون  -د
مة  التكلفة أو صافي الق ةظهر المخزون  استخدام طرقة المتوسط المرجح. وتتضمن تكلفة  االستبداد أیهما أقل، یتم تحدید التكلفة 

ا طة  اشرة المرت اشرة األخر والتكالیف غیر الم اشرة والتكالیف الم إلنتاج اإلنتاج التام واإلنتاج تحت التشغیل تكلفة المواد واألجور الم
مة على أساس معدالت التشغیل المعتادة، وال تتضمن تكلفة ا تمثل صافي الق ةالقتراض. و ع المقدر في ظروف  البجع في سعر الب

ة. ع  النشا المعتادة ناقصًا التكالیف التقدیرة الالزمة لإلتمام والمصروفات الب
 

 
 األصول الثابتة -ذ

اس و  االعتراف -١  الق
  ضمحالل.اإل مجمع خسائرو  اإلهالك مجمع منها مخصوماً  التكلفة الثابتةصول األ االعتراف یتم

بنود مستقلة ة عنها  ة مختلفة، فإنه یتم المحاس ونات الجوهرة لبند من بنود األصول الثابتة لها أعمار إنتاج انت الم                 واذا 
ة) ضمن تلك األ س ونات رئ  الثابتة.صول (م

األرا عاد األصول الثابتة  األراح أو الخسائر الناتجة من است  ح أو الخسائر.یتم االعتراف 
عض فئات األصول الثابته (االالت والمعدات،  المعدلةتم تطبی نموذج التكلفه  حیث تم تعدیل التكلفه ومجمع االهالك ل

الملح (أ)  اتب ، العدد واألدوات ) بإستخدام معامالت التعدیل الوارده  وسائل النقل واالنتقال ، األثاث ومعدات الم
ه المصر  ار المحاس مة الزادة في صافى األصول الثابتة المؤهلة للتعدیل ضمن بنود ١٣رقم (لمع ق ) وتم اإلعتراف 

تم  ة تحت مسمى "ناتج تعدیل تكلفة األصول" ، و الدخل الشامل األخر وتم عرضها في بند مستقل في حقوق الملك
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ل الجزء المحق من ناتج تعدیل تكلفه األصول الى األراح او الخسائر الم رحله في حاله االستغناء عن او التخلص تحو
ه الخاصه).  من األصل المؤهل للتعدیل او نتیجه لالستخدام ( فرق االهالك الناتج عن تطبی المعالجه المحاسب

 التكالیف الالحقة على االقتناء -٢
ان من المتوقع أن ینشأ عنها تدف ة  یتم رسملة النفقات الالحقة على االقتناء على األصل فقط إذا  ة مستقبل منفعة اقتصاد

 للمجموعة.
 

 اإلهالك   -٣
مة األصل الثابت القابلة لإلهالك  ة  –یتم إهالك ق مته التخرد وفقا (لطرقه -والتي تتمثل في تكلفة األصل مخصوما منها ق

تمصول األ أنواع من نوع لكل المقدر اإلنتاجي العمر مدار على القسط الثابت) وذلك األراح او  على اإلهالك تحمیل الثابتة، و
ما .األراضي إهالك یتم ال .الخسائر اناً  یلي وف ة و  المقدرةمعدالت اإلهالك  ب  :المقارنة العامللفترة الحال

 معدل اإلهالك                            األصل      
اني  %٤ - %٢ الم

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

ة وأثاث تب  %٣٣ - %٦ تجهیزات م
 %٢٥ لي آحاسب 

 اإلیجارة أیهما اقل مدةالأو  %٢٠ تحسینات في أماكن مستأجرة
 

تم تعدیلها إذا تطلب  ة، و ل فترة مال ة  ة لألصول الثابتة في نها م التخرد ة والق یتم مراجعة طرقة اإلهالك واألعمار اإلنتاج
 األمر ذلك.

ب  -٤  االستثمار العقار إعادة تبو
ب یتم من األصول ثابتة  عقارة استثمارات الى المالك معرفة مشغولة عقاراتمن  تغییر استخدامها یتم التي العقارات إعادة تبو

 . عقارة الي االستثمارات
 

 المشروعات تحت التنفیذ -٥
افة النفقا  التكلفة. تتضمن التكلفة  المشروعات تحت التنفیذ  اشرة والالزمة لتجهیز األصل إلى یتم االعتراف  ت المتعلقة م

ل المشروعات تحت التنفیذ إلى األصول الثابتة عندما  الحالة التي یتم تشغیله بها وفي الغرض الذ أقتنى من أجله. یتم تحو
 یتم االنتهاء منها وتكون متاحة لالستخدام.

 
 و الشهرة الملموسةاألصول غیر  -ر

اس  -١  االعتراف والق
 الشهرة 

التكلفة مخصومًا منها مجمع خسائر االضمحالل. تم االعتراف بها  عة، و ات التا  تنشأ الشهرة من اقتناء الشر
 األصول غیر الملموسة األخر 

، التي تتضمن براءة االختراع والعالمة التجارة المقتناه األصول غیر الملموسة األخر ع األعمال ولها  یتم االعتراف  من تجم
التكلفة مخصومًا منها مجمع االستهالك ومجمع خسائر االضمحالل.  عمر إنتاجي محدد 

 برامج الحاسب اآللى
تم  مصروف في قائمة الدخل عند تكبدها.  و انة برامج الحاسب اآللي  ر أو ص طة بتطو المصروفات المرت یتم االعتراف 

طة م المصروفات المرت ة االعتراف  ة ومن المتوقع أن یتولد عنها منافع اقتصاد طرة الشر اشرة ببرامج محددة وفردة وتحت س
أصل غیر ملموس. ة لمدة أكثر من سنة   مستقبل

ة  المصروفات التي تؤد إلى الزادة أو التوسع في أداء برامج الحاسب اآللي عن المواصفات األصل ر  تكلفة تطو یتم االعتراف 
أصل غیر ملموس.لها، وتضاف إ اقتناء برامج الحاسب اآللي  ما ترسمل المصروفات الخاصة  ة.   لى تكلفة البرامج األصل
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طرقة القسط الثابت على مدار السنوات المتوقع االستفادة منها و  أصل  تم استهالك تكلفة برامج الحاسب اآللي المعترف بها  و
 ما ال یزد عن ثالثة سنوات.

 
 ح المعرفة

أصول غیر ملموسة فى حالة وجود عمر محدد لها وتهلك على مدار العمر  یتم الغ المدفوعة مقابل ح المعرفة  الم االعتراف 
 االنتاجى المتوقع لها.

 
 النفقات الالحقة  -٢

ان األصل غیر الملموس سوف ینتج عنه زادة في المنافع االقتصاد أصل فقط إذا ما  النفقات الالحقة  ة یتم االعتراف  ة المستقبل
، والتي تتضمن  ع النفقات األخر أصل غیر ملموس. جم ر تحت التنفیذ والمعترف بها  حاث والتطو مشروعات األ ط  والتي ترت

مصروف فور إنفاقها. ًا یتم االعتراف بها   الشهرة والعالمات التجارة المتولدة داخل
 االستهالك  -٣

استخدام (طرقة القسط  ة المقدرة  متها التخرد یتم احتساب االستهالك لتحمیل تكلفة األصول غیر الملموسة مخصومًا منها ق
األراح أو الخسائر. مصروف  عبء االستهالك  عترف  ة المقدرة لتلك األصول، و  الثابت) على مدار األعمار اإلنتاج

 الشهرة ال تستهلك. 
ًا.عاد النظر في طر ان ذلك مناس ة وتعدل لو  ل فترة مال ة  ة في نها م التخرد ة والق  قة االستهالك واإلعمار اإلنتاج

 
ة -ز  اإلستثمارات العقار

اس االستثمارات  تم ق لیهما. و متها أو تتمثل االستثمارات العقارة في العقارات المحتفظ بها لتحقی إیجار أو ارتفاع في ق
التكلفة،  ا  اسهاالعقارة أول تم ق التكلفة مخصومًا منها مجمع  و تم تسجیل  اإلهالك وخسائر االضمحاللالحقا  المجمعة، و

 .األراح أو الخسائر محاللاالضمصروف اإلهالك وخسائر 
 االستثمارالمقدر لكل بند من بنود  اإلنتاجيوذلك على مدار العمر  )لطرقه القسط الثابت(وفقا  العقار  االستثماریتم إهالك 

 وال یتم إهالك األراضي ،العقار 
عاد  ال العقار  االستثماریتم تسجیل األراح أو الخسائر الناتجة من است متحصالت التصرف  صافيفرق بین (یتم حسابها 

مة الدفترة له)  وصافيفي العقار   .األراح او الخسائرالق
 

عمحتفظ بها أصول  -س  غرض الب
غرض یتم تبوب األصول غیر المتداولة أو المجموعة الجار التخلص منها التي تتضمن أصول والتزامات محتفظ بها 

ان  ع، إذا  متها الدفترة مرجحاالب ة أن یتم استرداد ق س من االستمرار في  بدرجه عال ع ول ل أساسي من خالل الب ش
 استخدامها.

اس هذه األصول او مجموعات األصول  مة العادلة ناقصًا  الجار یتم ق متها الدفترة أو الق ق صفه عامه  التخلص منها 
ع أیهما  المجموعات الجار التخلص منها ثم یتم تحمیل  اضمحاللخسائر  أیتم تحمیل الشهرة أوال  أقل.تكلفة الب متعلقة 

ة  اقي یتم تحمیل خسائر اضمحالل على  ذلك، المن  وااللتزامات، واستثناءاقي األصول  وتناسب علىالخسارة بنس
ا العاملین  مزا ة المؤجلة واألصول المتعلقة  ة واألصول الضرب او األصول  واالستثمار العقار المخزون واألصول المال

ة والتي یتم اسهم وفقاً  في االستمرار الحیو ة األخر  ق اسات المحاسب   للمجموعة.للس
ب األولى االضمحاللبخسائر  االعترافیتم  ع اوغرض حتفظ بها المصول لأل عند التبو ذلك األراحلغرض التوزع  الب  و
 األراح او الخسائر.اس الق والخاصة بإعادةالخسائر الالحقة  أو

ب  ع ال یتم اجراء اهالك او استهالك محتفظ بها  أصولعند التبو الملموسة  الثابتة واألصول غیر لألصولغرض الب
ة. طرقة حقوق الملك ة عنها  ة لالستثمارات التي یتم المحاس تم التوقف عن استخدام طرقة حقوق الملك  و
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ة -ش  األدوات المال
ب المجموعة تقوم ة غیر المشتقة االصول بتبو ة: الفئات بین المال ة اصول التال ة مال مة العادلة مبو الخسائر،  اح أواالر خالل من الق

ات، واصول ة استثمارات محتفظ بها حتى تارخ االستحقاق، قروض ومدیون ع. متاحة مال  للب
ة غیر المشتق ب االلتزامات المال مة العادلة من خالل األراح أو  الفئات بین ةتقوم المجموعة بتبو الق ة  ة مبو ة: التزامات مال التال

ة اخر   .الخسائر وفئه التزامات مال

 االعتراف واالستبعاد:-االصول المالیة وااللتزامات المالیة غیر المشتقة  -١
ات وادوات الدین المصدرة  القروض والمدیون االعتراف االولي  ة وااللتزامات  تارخ نشأتها،في تقوم المجموعة  ع االصول المال جم

ة االخر  ة. المال ة لألداة المال ام التعاقد ح المجموعة طرفا في االح ا في تارخ المعاملة عندما تص   یتم االعتراف بهم اول

عاد االصل المالي عندما تنتهي فترة سران الح التعاقد في الحصول على  است ة من االصل المالي، تقوم المجموعة  تدفقات نقد
ة  ل مخاطر ومنافع ملك ل  ة من االصل المالي في معاملة تم فیها تحو ل الح التعاقد الستالم التدفقات النقد او قامت بتحو
ة االصل  ل مخاطر ومنافع ملك ل جوهر  ش ل او االحتفا  صورة جوهرة. او إذا لم تقم المجموعة بتحو االصل المالي 

الناتج عن الحقوق او االلتزامات ا أصل او التزام  طرة على االصل المحول، على ان تعترف فقط  الس لمالي ولم تحتفظ المجموعة 
ل.  الناشئة او المحتفظ بها عند التحو

العقد. التخلص منه او الغائه او انتهاء مدته الواردة  عد المجموعة االلتزام المالي عندما ینتهي اما   تست

ا  یتم ة عندما، وفقط عندما تمتلك المجموعة حال عمل مقاصة بین أصل مالي والتزام مالي وعرض صافي المقاصة في المیزان
الغ او  ة على اساس صافي الم ة اما إلجراء التسو الغ المعترف بها ولدیها الن الح القانوني القابل للنفاذ إلجراء المقاصة بین الم

ة اال األصل وتسو  .لتزام في ان واحداالعتراف 
 القیاس:–األصول المالیة غیر المشتقة  -٢

مة العادلة من خالل االراح او الخسائر: الق مة  ة المق  األصول المال

ه ألغراض المتاجرة او  أصل محتفظ  ه  مة العادلة من خالل االراح او الخسائر إذا تم تبو الق م  مق یتم تبوب االصل المالي 
ه عند ا اقتناء او تم تبو اشرة  طة م مة العادلة من خالل االراح او الخسائر، تكلفة المعاملة المرت الق قاس  العتراف االولي ل

مة  الق مة  ة المق اشرة ضمن االراح او الخسائر عند تكبدها.  تقاس االصول المال اصدار االصل المالي یتم االعتراف بها م
مة العادلة متضمنه ا عوائد او توزعات  العادلة من خالل االراح او الخسائر التغیرات في الق تم االعتراف  مة العادلة و الق
 .أراح أسهم في االراح او الخسائر

خ االستحقاق:  االستثمارات المحتفظ بها حتى تار

اس هذه االصول عن اقتناء  دیتم ق اشرة  طة م اإلضافة الى تكلفة المعاملة المرت مة العادلة  الق او االعتراف االولي 
ة. استخدام طرقة الفائدة الفعل التكلفة المستهلكة  اسها  عد االعتراف االولي، یتم ق  اصدار االصل المالي. 

ات:  القروض والمدیون

الق اس هذه االصول عند االعتراف االولي  اقتناء او یتم ق اشرة  طة م اإلضافة الى تكلفة المعاملة المرت مة العادلة 
ة. استخدام طرقة الفائدة الفعل التكلفة المستهلكة  اسها  عد االعتراف االولي، یتم ق  اصدار االصل المالي. 

ع: ة المتاحة للب  االصول المال

مة العادلة  الق اس هذه االصول عند االعتراف االولي  اقتناء او یتم ق اشرة  طة م اإلضافة الى تكلفة المعاملة المرت
مة العادلة  التغیرات في الق تم االعتراف  مة العادلة، و الق اسها  عد االعتراف االولي، یتم ق اصدار االصل المالي. 

ة ألدوات الدین ضمن بنود ال دخل الشامل بخالف خسائر االضمحالل واثار التغیرات في اسعار صرف العمالت االجنب
ب االراح او الخسائر المتراكمة  عاد هذه االصول یتم اعادة تبو مة العادلة، وعن است اطي الق االخر وتجمع في احت

قا الى االراح او الخسائر.  المعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل االخر سا
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 القیاس:–االلتزامات المالیة غیر المشتقة  -٣

مة العادلة من خالل االراح المالي  االلتزامیتم تبوب  الق م  ه الخسائر  وامق ه اذا تم تبو المتاجرة او  ألغراضالتزام محتفظ 
ه مة العادلة من خالل االراح او الخسائر عند االعتراف االولي تم تبو الق قاس  اقتناء او ل اشرة  طة م ، تكلفة المعاملة المرت
اشرة ضمن االراح  االلتزاماصدار  مة  ،عند تكبدها الخسائر واالمالي یتم االعتراف بها م الق مة  ة المق تقاس االلتزامات المال

مة العادلة متضمنة ا مصروف فوائد في  الخسائر وااالراح العادلة من خالل  التغیرات في الق تم االعتراف  مة العادلة، و الق
 الخسائر. وااالراح 

اقتناء او اصدار  االلتزامات اشرة  طة م مة العادلة مخصوما منها ا تكلفة مرت الق ا  اسها اول ة غیر المشتقة االخر یتم ق المال
ة. استخدام طرقة الفائدة الفعل التكلفة المستهلكة  اس هذه االلتزامات  عد االعتراف االولي، یتم ق  االلتزام. 

 رأس المال -ش

ة: -١  األسهم العاد

طة تكالیف  ة الدخل المرت ة.  ضر ة عنها بخصمها من حقوق الملك ة یتم المحاس اشرة بإصدار االسهم العاد المعاملة المتعلقة م
ة المصر رقم ( ار المحاس ة عنها وفقا لمع ة یتم المحاس حقوق الملك  ) "ضرائب الدخل".٢٤بتكالیف المعاملة المتعلقة 

نة):إعادة شراء واعادة اصدار االسهم العا -٢ ة (أسهم خز  د

اشرة  والذالشراء  المبلغ المسدد مقابل اعادة االعترافراس المال المصدر فانه یتم  أسهمعند اعادة شراء  افة التكالیف الم یتضمن 
ض لحقوق  بإعادةوالمتعلقة  تخف أسهم خزنة وعرضها مخصومة من حقوق الشراء  فها  ة. االسهم المعاد شرائها یتم تصن الملك

زادة في حقوق المساهمین والفائض او العجز  المبلغ المحصل  ع او اعادة اصدار أسهم الخزنة، یتم االعتراف  ة. عند ب الملك
 الناتج عن المعاملة یتم عرضه ضمن عالوة االصدار.

 اإلضمحالل -ص

ة غیر المشتقة: -١  األصول المال

مة العادلة من خال الق مة  مق ة  ة غیر المبو ة عنها االصول المال ما في ذلك الحصص التي یتم المحاس ل االراح او الخسائر 
ان هناك دلیل موضوعي على اضمحالل في  ة بتقدیر ما إذا  ل فترة مال ة  ة تقوم المجموعة في تارخ نها طرقة حقوق الملك

مة االصل.  ق

مة االصل: ة على اضمحالل ق  تتضمن االدلة الموضوع
 داد بواسطة مدین.اخفاق او التأخر في الس -

- . شرو لم تكن المجموعة لتقبلها في ظروف اخر الغ مستحقة للمجموعة   اعادة جدولة م

 مؤشرات على افالس المدین او الُمصدر. -

ة للمُقترضین او الُمصدرن. - النس  التغیرات المعاكسة في حالة السداد 

ة. - ات المال سبب الصعو  اختفاء السوق النشطة لألصل المالي 

ة المتوقعة من مجموعة من االصول  - ة المستقبل اسه في التدفقات النقد ن ق م انات واضحة تشیر الى وجود انخفاض  وجود ب
ة.  المال

مة  ة على االضمحالل االنخفاض الهام او المستمر في الق ة، تتضمن االدلة الموضوع ة لالستثمار في اداة حقوق ملك النس
 العادلة عن التكلفة. 

 
 



 شركة جى بى أوتو (شركة مساھمة مصریة)
ة المجمعة  ضاحات المتممة للقوائم المال ةلفتر عن ا –اإل ة فى  ة المال  ٢٠٢٠ یونیو ٣٠المنته

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

- ٤٣ - 
 

 
التكلفة المستهلكة ة المثبتة   :االصول المال

مة هذه االصول منفردة او على  ة على حدوث اضمحالل في ق ان هناك ادلة موضوع تقوم المجموعة بتقدیر ما إذا 
ة لالضمحالل منفردة، وفي حالة عدم وجود  النس مها  مفردها یتم تقی ة  ة نسب ل االصول التي تمثل اهم المستو المجمع. 

عد تحدیده على ا مة حدث ولم یتم  شأن ا اضمحالل في الق مها مجمعة  دلة على اضمحالل هذه االصول منفردة یتم تقی
شأن ا اضمحالل في  مها مجمعة  ا یتم تقی أصول هامة نسب ارها منفردة  االصول المنفردة. االصول التي لم یتم اعت

م المجمع لألصول یتم تجم مة. ألغراض التقی  ع االصول ذات سمات المخاطر المتشابهة معا.الق

ة عن توقیتات استرداد الخسارة  م االضمحالل على المستو المجمع لألصول تستخدم المجموعة المعلومات التارخ عند تقی
ة الح ة واالئتمان انت الظروف االقتصاد الت إذا  عمل تعد مة الخسائر المتكبدة، وتقوم  ة الناجمة عن االضمحالل وق ال

ة. المؤشرات التارخ  توضح ان الخسائر الفعالة من االرجح ان تكون أكثر او اقل من المتوقعة 

ة المتوقعة  ة المستقبل ة للتدفقات النقد مة الحال مة الدفترة لألصل والق الفرق بین الق یتم حساب خسائر االضمحالل 
األصل المال ة االصلي الخاص  سعر الفائدة الفعل تم مخصومة  مة الخسارة في االراح او الخسائر و ق تم االعتراف  ي. و

مة الدفترة لألصل من خالل استخدام حساب مخصص اضمحالل. ض الق  تخف

مة  مة االصل فانه یتم اعدام الق س الخسارة الناتجة عن اضمحالل ق ه لع ق إذا اعتبرت المجموعة انه ال یوجد احتماالت حق
 ذات العالقة.

عد االعتراف بخسارة إذا انخفض قع  ل موضوعي مع حدث  ش ن رط هذا االنخفاض  مة خسارة االضمحالل وأم ت الحقا ق
مة المعترف بها من قبل من خالل االراح او الخسائر. مة، عندئذ یتم رد خسارة اضمحالل الق  اضمحالل الق

ع: ة المتاحة للب  االصول المال
قا یتم االعتراف بخسائر االضمحالل في ا ب الخسائر التي تم االعتراف بها سا ع بإعادة تبو ة المتاحة للب الصول المال

مثل مبلغ  عترف بها في االراح او الخسائر،  مة العادلة و اطي الق ضمن بنود الدخل الشامل االخر والمجمعة في احت
ه في االراح او الخسائ ة والمعترف  عد من حقوق الملك عد الخسارة المجمعة المست الصافي  ر الفرق بین تكلفة االقتناء (

مة لهذا االصل  ة خسارة في اضمحالل الق مة العادلة مخصوما منها ا ا استهالك او سداد ا من أصل المبلغ) والق
 المالي سب االعتراف بها في االراح او الخسائر.

ه فترة ع في ا متاحة للب ة  مة العادلة الداه دین مبو ة  عند زادة الق انت هذه الزادة ذات عالقة بدرجة موضوع الحقة و
مة هذه في  مة في االراح او الخسائر عندئذ یتم رد خسارة اضمحالل الق عد االعتراف بخسارة اضمحالل الق حدث وقع 

 االراح او الخسائر.

ة أل است النس مة المعترف بها في االراح او الخسائر  ة مبوب ال یتم رد خسائر اضمحالل الق ثمار في اداة حقوق ملك
ع في االراح او الخسائر.  متاح للب

 

ة: قة حقوق الملك طر ة عنها   االستثمارات التي یتم المحاس
مة القابلة  الق مته الدفترة  مقارنة ق ة  طرقة حقوق الملك ة عنه  تقاس خسائر االضمحالل في استثمار مالي یتم المحاس

تم  س خسارة االضمحالل عند حدوث تغیرات لالسترداد، و تم ع االعتراف بخسائر االضمحالل في االراح او الخسائر و
ة. مة االسترداد ة في التقدیرات المستخدمة لتحدید الق  تفضیل
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ة: -١  األصول غیر المال
ة، تقوم المجموعة ل فترة مال ة  م الدفترة  في تارخ نها ة للش لألصولمراجعة الق ةغیر المال ة،  ر (بخالف االصول الحیو

ة المؤجلة)  ان االمر  .لالضمحاللان هناك مؤشر  إذالتحدید ما االستثمارات العقارة، المخزون، واالصول الضرب وٕاذا 
ا. ار االضمحالل للشهرة سنو ة لألصل. یتم اجراء اخت مة اإلسترداد عمل تقدیر للق  ذلك تقوم المجموعة 

ار اضمحالل ع االصول معا الي أصغر مجموعة اصول تتضمن االصل والتي تولد  إلجراء اخت مة ألصل یتم تجم الق
ة الداخلة من االصول االخر او  بیر عن التدفقات النقد ة داخلة من االستعمال المستمر ومستقلة الى حد  تدفقات نقد

ع-مجموعات االصول  ة عند تجم تس االعمال على الوحدات التي تولد النقد او  وحدات تولید النقد. یتم توزع الشهرة الم
ع. ة التجم ة والمتوقع منها االستفادة من عمل ة المقتن  مجموعات هذه الوحدات لد الشر

ة ایهما أكبر،  مته االستخدام ع او ق مته العادلة ناقصا تكالیف الب ة لألصل او للوحدة المولدة للنقد هي ق مة اإلسترداد الق
مة االستخدام سعر خصم قبل الضرائب الق ة المتوقع حدوثها مخصومة  ة المستقبل ة للتدفقات النقد مة الحال ة لألصل هي الق

ة للنقود والمخاطر الُمحددة لألصل او وحدة تولید النقد. مة الزمن س تقدیرات السوق الجارة للق ع  الذ 

مة الدفترة لألص انت الق ة.یتم االعتراف بخسارة االضمحالل إذا  مته اإلسترداد  ل او للوحدة المولدة للنقد أكبر من ق

مة الدفترة للشهرة الموزعة على  ض الق تم توزعها اوال لتخف یتم االعتراف بخسارة االضمحالل في االراح او الخسائر. و
مة الدفترة لكل أصل  التناسب على اساس الق ض االصول االخر للوحدة   في الوحدة.وحدة تولید النقد، ثم تخف

س خسائر  ، یتم ع ة لألصول االخر النس مة الشهرة في فترة الحقة.   س الخسارة الناجمة عن اضمحالل ق ال یتم ع
عد االهالك واالستهالك) ما لم  الصافي  ان سیتم تحدیدها ( مة الدفترة التي  االضمحالل الى المد الذ ال یتعد الق

الخسارة الناجمة  قة.یتم االعتراف  ة لألصل في السنوات السا النس مة   عن اضمحالل الق

 المخصصات -ض
س تقدیرات  ع معدل خصم قبل الضرائب الذ  ة المتوقعة مخصومة  ة المستقبل ة للتدفقات النقد مة الحال الق مة المخصصات  تحدد ق

ة للنقود والمخاطر الُمحددة لاللتزام. الزادة في  مة الزمن مة الدفترة للمخصص الناتجة عن استخدام الخصم السوق الجارة للق الق
تكلفة اقتراض. س مرور الوقت یتم االعتراف بها  ة والتي تع مة الحال  إلیجاد الق

 الضمان  -١
ة للضمانات  انات التارخ ضائع أو الخدمات المضمونة، بناءًا على الب ع ال مخصص الضمان عندما یتم ب یتم االعتراف 

ع النت ح جم طة بها.وترج نة إلى احتماالتها المرت  ائج المم

ة  -٢ ات القانون  المطال
عد الحصول عل ة ضد المجموعة و  ات قانون ة عند وجود مطال ات القانون مخصص المطال ي اإلستشارات یتم االعتراف 

ة المالئمة  .القانون

 المخصصات األخر  -٣
المخصصات األخر  أنشطة المجموعة و ذلك وفقًا  یتم االعتراف  ما یتعل  ات متوقعة من أطراف أخر ف عند وجود مطال

ات مع تلك األطراف.  الخر التطورات و المناقشات و اإلتفاق
 
 

 عقود التأجیر -ط
ار حدد ادئ المع ات المتعلقة الم اس اإلث  أجرون قدم المست أن هو ضمان والهدف .اإلیجار عقود عن واإلفصاح والعرض والق

ة لمستخدمي القوائم المعلومات أساسا هذه تعطي .المعامالت تلك عن صدق تعبر طرقة مالئمة معلومات والمؤجرون  م المال  لتقی
ز على اإلیجار عقود أثر ة للمنشأة والتدفقات المالي واألداء المالي المر  .النقد
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م العقد نشأة عند یتم ون . إیجار عقد على ینطو  أو إیجار عقد العقد ان إذا ما تقی  إیجار عقد على ینطو  أو عقد إیجار العقد و
 عوض. مقابل :الزمن من لفترة محدد أصل استخدام في حال حول ان العقد إذا

تم تحدید ارها اإلیجار عقد مدة و اً  اإلیجار عقد في لإللغاء القابلة غیر العام اعت  :ل من مع جنب إلى جن
ار المشمولة ) الفترات أ( ار. هذا ممارسة من معقولة صورة متأكداً  المستأجر ان إذا اإلیجار عقد تمدید بخ  الخ

ار المشمولة (ب) الفترات ار هذا ممارسة عدم من معقولة صورة متأكداً  المستأجر ان إذا اإلیجار عقد إنهاء بخ  .الخ
 

ة فیها مؤجر  عقود اإلیجار التى تكون الشر
ة  ل عقد إیجار إماتقوم الشر صنف إیجار عقد أنه أو تشغیلي إیجار عقد أنه على مؤجر بدراسة تصنیف  لي، و  اإلیجار عقد تمو

لي إیجار عقد أنه على ل إذا تمو حوِّ ة والمنافع المخاطر افة قارب ما جوهرة صورة ان  خالف  العقد. محل األصل العائدة لملك و
صنف العقد على عتمدإی عقد أنه ذلك  ار جار تشغیلي. و لي إیجار عقد اإلیجار عقد اعت  جوهر على تشغیلي إیجار عقد أو تمو

س المعاملة ل على ول  .العقد ش

لي ما یلي: مفردها أو مجتمعة إلى تصنیف عقد التأجیر على أنه عقد تأجیر تمو  ومن أمثلة الحاالت التي تؤد عادة 

ة ل عقد التأجیر ملك حوِّ ة مدة عقد  (أ)   .التأجیراألصل محل العقد للمستأجر في نها

مة العادلة في التارخ الذ  ة عن الق اف ون أقل بدرجة  سعر من المتوقع أن  ار لشراء األصل محل العقد  ان للمستأجر الخ (ب) 
ح ف ل معقول في تارخ نشأة عقد التأج هص ش د  ما یجعل من المؤ ال للممارسة  ار قا ار ستتم ممارستهالخ  .یر أن الخ

ة ل الملك  .(ج) تغطي مدة عقد التأجیر الجزء األكبر من العمر االقتصاد لألصل محل العقد حتى ولو لم یتم تحو

مة العادلة لألصل محل العقد افة الق قارب  ة لدفعات اإلیجار، في تارخ نشأة عقد التأجیر، على األقل ما  مة الحال  .(د) تبلغ الق

ع استخدامه )(ه ستط عة متخصصة إلى حد أن المستأجر فقط هو من  بیرة. عد األصل محل العقد ذو طب الت   بدون تعد

اس  االعتراف والق
اس االولى  الق

لي تأجیر عقد موجب بها المحتفظ األصول االعتراف یتم ز قائمة في تمو الغ أنها علىضها وعر  المالي المر  م
 التأجیر عقد في االستثمار لصافي مساو  مبلغ التحصیل مستحقة

اس في المدرجة اإلیجار دفعات تتكون   العقد محل األصل استخدام ح عن الناتجة الدفعات من التأجیر عقد في االستثمار صافي ق
ة تارخ في تستلم لم التي التأجیر عقد مدة خالل  :في والمتمثلة التأجیر عقد بدا

 . الدفعمستحقة ر یجاإ حوافزأ ") ناقصا ٤۲رة "بلفقافي  مبینهو كما  جوهرهالثابتة في ت افعادلا تشمل(ا) الدفعات الثابتة (

اسها یتم، معدلأو  مؤشرعلى  تعتمدلتي ا المتغیرةر إلیجات افعا(ب) د اً  ق ةیخ ركما في تا معدلأو  بإستخدام مؤشر  َ مبدئ  عقد بدا
 . التأجیر

المؤجر قیمة متبقیة ت ضمانا(ج) أ  س له عالقة  المستأجر أو طرف ثالث ل مة للمؤجر بواسطة المستأجر أو طرف ذ عالقة  مق
صورة معقولة من ممارسة  ان المستأجر متأكدًا  ار الشراء إذا  موجب الضمان، سعر ممارسة خ اإللتزامات  ة للوفاء  له القدرة المال

ار.  هذا الخ
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مه یتم(د)  ر إلیجاا مدة انت، إذا التأجیر عقد إنهاء غراماتت فعا(د "۳۷"ب الفقرةلمبینة في ا عواملالر العتباافي  أخذاً  تقی
س ار المستأجرسة رمما تع  ) .خ

 .التأجیر(هـ) انهاء عقد 

ة عقود   التأجیر التشغیل
اس  االعتراف والق

طرقة القسط الثابت أو أساس منتظم   ة على أنها دخل إما  یتم االعتراف بدفعات عقود التأجیر من عقود التأجیر التشغیل
ه االستفادة  ان ذلك األساس أكثر تعبیر عن النمط الذ تتناقص ف جب على المؤجر تطبی أساس منتظم آخر إذا  آخر. و

 من استخدام األصل محل العقد.  

ع معامالت  االستئجار وٕاعادة الب
ائع إذا ل (المستأجر قام ال  المشتر  من أخر  مرة األصل هذا استئجار وأعادت (المؤجر المشتر ) أخر  لمنشأة أصل بتحو

ائع من ل على فیجب المؤجر، ة المؤجر والمشتر  المستأجر ال ل عقد عن المحاس  وفقًا لما یلى: التأجیر وعقد التحو

م ل انت إذا ما تقی ة تحو ع األصول عمل ة ب  هي عمل
ة ات بتطبی تقوم الشر فاء یتم متى لتحدید الالزمة المتطل ار في األداء التزام است ة مع ) " ٤۸( رقم المصر  المحاس

ل ان إذا ما اإلیرادات من العقود مع العمالء "لتحدید ة یتم األصل تحو ع لهذا األصل. أنه على عنه المحاس ة ب  عمل

ل ع األصل تحو ة ب  مثل عمل
ة استوفت إذا ل عمل ائع بواسطة األصل تحو ات المستأجر ال ار في الواردة المتطل ةالمصر  مع ) اإلیرادات ٤۸( رقم المحاس

ة من عقود العمالء" ة أنها على عنها للمحاس ع عمل  :لألصل ب

ائع على یجب اس المستأجر ال مة الجزء من االستئجار إعادة من الناتج" االنتفاع ح" أصل ق قة الدفترة الق  لألصل السا
قاء تم الذ االنتفاع ح المتعل ه اإل ائع المستأجر بواسطة عل ناءً  .ال ه و ائع على یجب عل  عترف أن المستأجر ال
 .المشتر  للمؤجر المحولة الحقوق  خسارة متعلقة أو رح أ مبلغ فقط

ة المؤجر المشتر  على یجب  قة المعاییر بتطبی األصل شراء عن المحاس ة المنط ه، والمحاس  التأجیر عقد عن عل
ات بتطبی ة متطل ار ذاھ في المؤجر محاس  .المع

مة انت إذا ع لمقابل العادلة الق مة تساو  ال األصل ب ست دفعات اإلیجار انت إذا أو لألصل، العادلة الق  ألسعار وفقا ل
الت إجراء المنشأة على فیجب السوق، ة التعد اس اآلت ع لق مة متحصالت الب  :العادلة الق

ة یجب -أ ة السوق  شرو عن نقص أ عن المحاس  اإلیجار دفعات من مقدمة دفعة مثا

ة جبو  ة السوق  شرو عن زادة أ عن المحاس ل مثا ائع المشتر المؤجر بواسطة مقدم إضافي تمو  .المستأجر لل
اس المنشأة على یجب  ه حتمل تعدیل أ ق ن ما أساس على طل سهولة م  :یلي لما تحدیده 

مة بین الفرق   ع لمقابل العادلة الق مة الب  لألصل العادلة والق

مة بین الفرق   ة الق ة للدفعات الحال مة التأجیر لعقد التعاقد ة والق  أسعار اإلیجار لدفعات الحال

 .السوق 

ل س األصل تحو ة ل ع عمل  ب
ل ستوفي لم إذا ائع قبل من األصل تحو ات المستأجر ال ار متطل ة مع "اإلیرادات من العقود  )٤٨رقم ( المصر  المحاس

ة عنه  ارهمع العمالء" للمحاس ة اعت ع عمل  لألصل: ب
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ائع على یجب  جب المحول، األصل االعتراف في االستمرار المستأجر ال ه و  متحصالت ساو  مالي التزاماالعتراف  عل
ل جب .التحو ه و ة عل ار المالي االلتزام عن المحاس ة بتطبی مع ة".٤۷( رقم المصر  المحاس  ) " األدوات المال

جب المحول، األصل االعتراف المؤجر للمشتر  یجوز ال ه و ساو  أصل االعتراف عل ل متحصالت مالي   .التحو
جب ه و ة عل ار بتطبی المالي األصل عن المحاس ة المصر رقم ( مع ة".٤٧المحاس  )" األدوات المال

مستأجر ة فیها   عقود اإلیجار التى تكون الشر
ة تارخ في یتم ات اإلیجار عقد بدا ة عدم عقد والتزام ”ح االنتفاع“ أصل بإث ن للشر م  ذلك تطبی اإلیجار، إال أنه 

مة ذا العقد محل فیها األصل ون  التي عقود اإلیجار أو األجل قصیرة اإلیجار لعقود سواءً  منخفضة، وفي هذه الحالة  ق
ات طة بتلك اإلیجار دفعات یتم إث ارها اإلیجارات المرت  أو اإلیجار مدة مد على الثابت طرقة القسط إما مصروفاً  اعت
تم تطبی .آخر منتظم أساس  .مستأجر المنفعة نمط عن تعبیراً  أكثر األساس ذلك ان إذا آخر منتظم أساس و

اس  :”ح االنتفاع “ألصل األولي الق
 :من ”ح االنتفاع“ أصل تكلفة تتكون 

اس مبلغ )أ( مة عقد اللتزام األولي الق الق ة اإلیجار، وذلك  تم. التارخ ذلك في غیر المدفوعة اإلیجار لدفعات الحال  و
ن تحدید ان إذا اإلیجار عقد في الضمني الفائدة معدل استخدام اإلیجار دفعات خصم  لم وٕاذا .سهولة المعدل ذلك م
ان في ن ستخدم المستأجر سعر الفائدة على االقتراض اإلضافي للمستأجر. المعدل ذلك تحدید اإلم  فیجب ان 

ة تارخ قبل أو في تمت إیجار عقد دفعات أ) ب(  مستلمة؛ إیجار حوافز أ ناقصاً  اإلیجار عقد بدا
اشرة تكالیف أ )ج( ة م  المستأجر؛ بواسطة متكبدة أول
ك في المستأجر سیتكبدها التي للتكالیف تقدیر )د( ه یوجد الذ الموقع وٕاعادة العقد، محل األصل وٕازالة تف  األصل إلى ف

ة الحالة ة الحالة إلى نفسه األصل إعادة أو األصل ام وفقاً  المطلو  سیتم تلك التكالیف تكن لم ما اإلیجار، عقد وشرو ألح
نتیجة الستخدام .المخزون  إلنتاج تكبدها ة عقد التأجیر او  تكبد المستأجر التزامات لتلك التكالیف سواء في تارخ بدا و

   األصل محل العقد خالل فترة معینة.
 

اس  ح االنتفاع" “ألصل الالح الق
ة تارخ عد اس یتم اإلیجار عقد بدا اس التكلفة حیث یتم نموذج بیتم تطبی ”ح االنتفاع“ أصل ق  ”أصل ح االنتفاع ق

 :التكلفة
مة؛ في هبو خسائر مجمع وأ استهالك مجمع أ منها مطروحاً  )أ(  الق
اس إعادة أ ب) ومعدلةً (  اإلیجار. عقد اللتزام ق

اس  اإلیجار عقد اللتزام األولي الق
ة تارخ في یتم اس اإلیجار عقد بدا مة اإلیجار عقد التزام ق ة الق  .التارخ ذلك في غیر المدفوعة اإلیجار لدفعات الحال
تم ن تحدید ان إذا اإلیجار عقد في الضمني الفائدة معدل استخدام اإلیجار دفعات خصم و  وٕاذا .سهولة المعدل ذلك م
ان في ن لم مستأجر اإلضافي معدل االقتراض المستأجر ستخدم أن فیجب سهولة المعدل ذلك تحدید اإلم ة   .للشر

اس  اإلیجار عقد اللتزام الالح الق
ة تارخ عد  :یلي ما یتم اإلیجار، عقد بدا

س الدفتر  المبلغ زادة )أ( ع  اإلیجار؛ عقد التزام على الفائدة لاللتزام ل
ض ب)( س مالدفتر لاللتزا المبلغ تخف ع  اإلیجار؛ دفعات ل

اس س الدفتر لاللتزام المبلغ (ج) إعادة ق ع م إعادة أ ل الت أو تقی س دفعات أو اإلیجار لعقد تعد ع  الثابتة اإلیجار ل
 المعدلة. جوهرها في

ز قائمة أصل ح االنتفاع والتزامات عقود االستئجار في یتم عرض ل المالي المر منفصل عن األصول وااللتزامات  ش
.  األخر
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ام تتضمن عقو  ات لنقل  المستأجرد االستئجار ق ة ترتی ه والینطو عقد االیجار على ا انة االصل المؤجر والتامین عل ص
ة فترة االیجار. ة فى نها  الملك

ة النس ون  على ینطو  الذ للعقد و ون  مع إیجار  م  یتم تخصص فإنه أكثر،(إن وجد)  أو واحد إیجار  غیر أو إیجار  م
ون  لكل العقد في العوض ون  المستقل التناسبي السعر أساس على إیجار  م  المستقل اإلجمالي والسعر اإلیجار  للم
ونات وسیلة .اإلیجارة غیر للم ن و م ار،  ه المع سمح  ة، وفي نطاق ما  مستأجر عمل ة   فئة حسب تختار أن للشر
ونات فصل عدم العقد محل األصل ونات  عن اإلیجارة غیر الم ة ثم ومن اإلیجارة،الم ون  ل عن المحاس  إیجار  م

ونات وأ ة إیجارة غیر م ارها مصاح ونا اعت  .إیجارًا واحداً  م
 

ة -ظ ر القطاع  التقار

طة ال ات المرت قطاعات أخر التي قطاع هو مجموعة من األصول والعمل طة  مخاطر ومنافع تختلف عن تلك المرت داخل  أوتتسم 
ة وا ة مختلفة.بیئة اقتصاد قطاعات تعمل في بیئة اقتصاد طة  مخاطر ومنافع تخصها عن تلك المرت  حدة تتسم 

اح -ع عـات األر  توز

ة في  ة العامة للمساهمین هذه التوزعات. العامتثبت توزعات األراح في القوائم المال  التي تقر فیها الجمع
 أرقام المقارنة -غ

ان  لما  ب األرقام المقارنة  ة العاملعرض المستخدم في ذلك ضرورًا لتتواف مع التغیرات في اعاد تبو  .الحال
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قرار وزر االستثمار رقم   ٢٠١٩مارس ١٨قامت وزرة االستثمار والتعاون الدولي بتارخ  -ظ ة المصرة الصادرة  ام معاییر المحاس عض اح تتضمن  والتي ٢٠١٥لسنة  ١١٠بتعدیل 
ور  الد جراء تفشي فیروس  ة التي تمر بها ال عض المعاییر القائمة ، و نظرا للظروف الحال الت على  ة الجدیدة وتعد ونا المستجد و ما الزم ذلك من آثار عض معاییر المحاس

ة و مواجهة إنتشاره من فرض قیود ه ، فضال عن أن تطبی إجراءات الوقا طة  ة مرت ة و مال صفة منتظمة . فقد وافقت  اقتصاد امل طاقتها  ات  شرة في الشر علي تواجد الموارد ال
س مجلس الوزراء رقم اللجنة  قرار رئ لة  ة المصرة والفحص المحدود ومهام التأكد األخر و المش ا للمراجعه لمعاییر المحاس ة  ٢٠١١لسنه  ٩٠٩العل علي تأجیل تطبی معاییر المحاس

القرار رقم المصرة الجدید ة لها الصادرة  الت المصاح ة عام  ٦٩ة و التعد ات في نها ة لهذه الشر ة السنو ة عام  ٢٠٢٠علي القوائم المال الكامل بنها و إدراج األثر المجمع للعام 
الت:٢٠٢٠ ما یلي اهم هذه التعد  . وف

الت المعاییر الجدیدة او المعدلة التأثیر المحتمل على   ملخص ألهم التعد
ة  القوائم المال

خ التطبی  تار

ة مصر جدید  ار محاس مع
 ) ٤٧رقم (

ة"  "األدوات المال
 
 

ة المصر الجدید رقم ( -١ ار المحاس ة" محل الموضوعات المقابلة في ٤٧حل مع ) "األدوات المال
ة المصر رقم ( ار المحاس اس٢٦مع ة: االعتراف والق التالي تم تعدیل وٕاعادة ) "األدوات المال "، و

ة المصر رقم ( ار المحاس عد ٢٦اصدار مع الموضوعات التي تناولها )  سحب الفقرات الخاصة 
ار ( ار (٤٧مع ة ٢٦) الجدید وتحدید نطاق مع ) المعدل للتعامل فقط مع حاالت محدودة من محاس

ار المنشأة ة وفقًا الخت  .التغط
ار یتم  -٢ ات المع قا لمتطل اسها ط ة على أساس ق التكلفة -الحقاً –تبوب األصول المال إما 

مة العادلة من خالل األراح  الق مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو  الق المستهلكة، أو 
ة قا لنموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المال وخصائص التدف النقد  أو الخسائر، وذلك ط

 .التعاقد لألصل المالي
ة بنماذج الخسائر  -٣ اس االضمحالل لألصول المال تم استبدال نموذج الخسائر المحققة في ق

التكلفة  ة المقاسة  اس االضمحالل لكل األصول المال ة المتوقعة والذ یتطلب ق االئتمان
مة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر منذ  الق اسها  ة التي یتم ق المستهلكة واألدوات المال

غض النظر عند وجود مؤشر لحدث الخسارة.  لحظة االعتراف االولي لتلك 

تقوم اإلدارة في الوقت 
م األثر  الحالي بتقی

المحتمل على القوائم 
ة عند تطبی  المال

ار التعدیل   .المع

ار رقم ( ) على ٤٧سر المع
ة التي تبدأ في أو  الفترات المال

سمح  ،٢٠٢٠ینایر  ١عد  و
شر تطبی التطبی  ر،  الم

ة المصرة رقم  معاییر المحاس
) ٤٠) و(٢٦) و(٢٥) و(١(

معًا في نفس  ٢٠١٩المعدلین 
 .التارخ
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الت المعاییر الجدیدة او المعدلة التأثیر المحتمل على   ملخص ألهم التعد
ة  القوائم المال

خ التطبی  تار

ة: -٤ ال من المعاییر التال ار تم تعدیل  ات هذا المع  بناء علي متطل
ة المصر رقم ( - ار المحاس ة" المعدل ١مع  ٢٠١٩) "عرض القوائم المال
ة  - ار المحاس ة"٤المصر رقم (مع  ) "قائمة التدفقات النقد
ة المصر رقم ( - ار المحاس ة: العرض"٢٥مع  ) "األدوات المال
ة المصر رقم ( - ار المحاس اس"٢٦مع ة: االعتراف والق  ) "األدوات المال

ة المصر رقم ( ار المحاس ة: اإلفصاحات"٤٠مع  ) "األدوات المال
 

الت من تارخ  تسر هذه التعد
ار (  )٤٧تطبی مع

 

 
ة مصر جدید ار محاس  مع

) "اإلیراد من العقود ٤٨رقم (
 مع العمالء"

ة المصر الجدید رقم ( -١ ار المحاس ) "اإلیراد من العقود مع العمالء" محل ٤٨حل مع
لغیها: ة و  المعاییر التال

 
ة المصر رقم (  -أ ار المحاس  .٢٠١٥) "عقود اإلنشاء" المعدل ٨مع
ار  -ب ة المصر رقم (مع  .٢٠١٥) "اإلیراد" المعدل ١١المحاس

االیراد بدال من نموذج المنافع والمخاطر. -٢ طرة لالعتراف   تم استخدام نموذج الس
انت المنشأة  -٣ أصل إذا  ة للحصول على عقد مع عمیل  التكالیف اإلضاف یتم االعتراف 

ذا االعتراف بتكالیف الوفاء  أصل عند توافر شرو محددة. تتوقع استرداد تلك التكالیف و  عقد 
اإلیراد. -٤ ار ان یتوافر للعقد مضمون تجار لكي یتم االعتراف   یتطلب المع
ات اإلفصاح والعرض. -٥  التوسع في متطل

  

تقوم اإلدارة في الوقت 
م األثر  الحالي بتقی

المحتمل على القوائم 
ة عند تطبی  المال

ار التعدیل  .المع

ار رقم  ) على ٤٨(سر المع
ة التي تبدأ في أو  الفترات المال

سمح ٢٠٢٠ینایر  ١عد  ، و
ر.  التطبی الم

ة مصر جدید ار محاس  مع
 ) "عقود التأجیر "٤٩(

ة المصر الجدید رقم ( .١ ار المحاس ة المصر ٤٩حل مع ار المحاس ) "عقود اإلیجار" محل مع
ة المتعلقة٢٠رقم ( لي  ) "القواعد والمعاییر المحاسب ات التأجیر التمو ه. ٢٠١٥عمل لغ  و

التأثیر  ة  قامت الشر
ار خالل  بهذا المع

 العام الماضي لعقود 

ار رقم ( ) على ٤٩سر المع
عد  ة التي تبدأ في أو  الفترات المال

التطبی ٢٠٢٠ینایر  ١ سمح  ، و
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الت المعاییر الجدیدة او المعدلة التأثیر المحتمل على   ملخص ألهم التعد
ة  القوائم المال

خ التطبی  تار

االعتراف  .٢ قوم المستأجر  ة للمؤجر والمستأجر حیث  النس ار نموذج محاسبي واحد  قدم المع
ة  مة الحال مثل الق التزام والذ  عترف  ما  ة  ح االنتفاع األصل المؤجر ضمن أصول الشر

ة ار انه ال یتم تصنیف  لدفعات االیجار غیر المدفوعة ضمن التزامات الشر ، مع االخذ في االعت
لي.  ة للمستأجر عقد تأجیر تشغیلي أو أنه عقد تأجیر تمو النس  عقود االیجار 

ل عقد من عقود إیجاراته إما على أنه عقد تأجیر  .٣ ة للمؤجر یجب على المؤجر تصنیف  النس
لي.   تشغیلي أو أنه عقد تأجیر تمو

لي فی .٤ ة لإلیجار التمو موجب عقد تأجیر النس األصول المحتفظ بها  جب على المؤجر االعتراف 
مبلغ مساو لصافي  الغ مستحقة التحصیل  ز المالي وعرضها على أنها م لي في قائمة المر تمو

 االستثمار في عقد التأجیر.
ة لإلیجار التشغیلي یجب على المؤجر االعتراف بدفعات عقود التأجیر من عقود التأجیر  .٥ النس

طرقة القسط الثابت أو أ أساس منتظم آخر.ا ة على أنها دخل إما   لتشغیل
 

لي  التأجیر التمو
المبرمة و فقا لقانون 
لي رقم  التأجیر التمو

 ١٩٩٥لسنة  ٩٥

ار  ر إذا تم تطبی مع الم
ة المصر رقم ( ) ٤٨المحاس

"االیراد من العقود مع العمالء" 
 .في نفس التوقیت ٢٠١٩

االستثناء من تارخ السران أعاله، 
ار رقم (  ٢٠١٩) ٤٩سر المع

انت على  عقود التأجیر التي 
لي رقم  تخضع لقانون التأجیر التمو

الته  – ١٩٩٥لسنة  ٩٥ وتعد
ار  ان یتم معالجتها وفقًا لمع و

ة المصر رقم ( ) ٢٠المحاس
ة  "القواعد والمعاییر المحاسب
ات التأجیر  عمل المتعلقة 

ذلك  لي"، و عقود التأجیر التمو
لي التي تنشأ في ظل التم و

م نشاطي  وتخضع لقانون تنظ
م رقم  لي والتخص التأجیر التمو

ة وذلك من  ،٢٠١٨لسنة  ١٧٦ بدا
التي تم فیها  السنو فترة التقرر 
وصدور  ٩٥لسنة  ٩٥الغاء قانون 

 .٢٠١٨لسنة  ١٧٦قانون 
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الت المعاییر الجدیدة او المعدلة التأثیر المحتمل على   ملخص ألهم التعد
ة  القوائم المال

خ التطبی  تار

ة المصر  ار المحاس مع
ا ٣٨المعدل رقم ( ) "مزا

 العاملین"

ا تم إضافة  ة نظام مزا ص وتسو ة عن تعدیل وتقل عض الفقرات وذلك لتعدیل قواعد المحاس وتعدیل 
 العاملین.

تقوم اإلدارة في الوقت 
م األثر  الحالي بتقی

المحتمل على القوائم 
ة عند تطبی  المال

ار التعدیل  .المع

ار رقم ( ) المعدل ٣٨سر المع
ة التي تبدأ في  على الفترات المال

عد سمح ٢٠٢٠ینایر  ١ أو  ، و
ر.  التطبی الم

 
ة المصر  ار المحاس مع

) "القوائم ٤٢المعدل رقم (
ة المجمعة"  المال

ع وقد ترتب على هذا  استثناء المنشآت االستثمارة من التجم عض الفقرات الخاصة  تم إضافة 
موضوع المنشآت االستثمارة  طة  عض المعاییر المرت ما یلي المعاییر التي تم التعدیل تعدیل ل وف

 تعدیلها:
ة المصر رقم ( - ار المحاس  ) "اإلفصاح عن األطراف ذو العالقة"١٥مع
ة المصر رقم ( - ار المحاس ة المستقلة"١٧مع  ) "القوائم المال
ة المصر رقم ( - ار المحاس قة"١٨مع ات شق  ) "االستثمارات في شر
ة المصر رقم ( - ار المحاس  الدخل") "ضرائب ٢٤مع
ة المصر رقم ( - ار المحاس ع األعمال"٢٩مع  ) "تجم
ة المصر رقم ( - ار المحاس ة الدورة"٣٠مع  ) "القوائم المال
ة المصر رقم ( - ار المحاس "٤٤مع  ) "اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخر

  

تقوم اإلدارة في الوقت 
م األثر  الحالي بتقی

المحتمل على القوائم 
ة عند ت طبی المال

ار التعدیل  .المع

ار رقم ( ) المعدل ٤٢سر المع
ة التي تبدأ في  على الفترات المال

عد  سمح ٢٠٢٠ینایر  ١أو  ، و
ر.  التطبی الم

ما یتم تطبی الفقرات الجدیدة أو 
ة للمعاییر التي تم  النس المعدلة 
موضوع المنشآت  تعدیلها 
ار  االستثمارة في تارخ سران مع

ة المصر رقم ( ) ٤٢المحاس
ة المجمعة" المعدل  "القوائم المال

٢٠١٩ . 
إصدار تفسیر محاسبي 

ات ١مصر رقم ( ) " ترتی
ازات الخدمات العامة"  امت

ان  از الخدمة العامة من  ات امت ة من قبل المشغلین لترتی شأن المحاس قدم هذا التفسیر إرشادات 
ة للمنافع العامة ان خاص، وذلك لتش –الى  –عام  ة التحت انة البن مثل الطرق،  –یید وتشغیل وص

ات  اه، وٕامدادات الطاقة وش ات، والمطارات، ومراف توزع الم ار واألنفاق، والمستشف والك
 االتصاالت ...، إلخ.

تقوم اإلدارة في الوقت 
م األثر  الحالي بتقی

المحتمل على القوائم 
ة عند تطبی الم ال

ار التعدیل  .المع

) على ١سر التفسیر رقم (
ة التي تبدأ في أو  الفترات المال

 . ٢٠١٩ینایر  ١عد 
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الت المعاییر الجدیدة او المعدلة التأثیر المحتمل على   ملخص ألهم التعد
ة  القوائم المال

خ التطبی  تار

ازات الخدمة العا ات امت قة لترتی ار االستمرار في تطبی المعالجة السا منح هذا التفسیر خ مة القائمة و
ات على أنها أصول  ٢٠١٩ینایر  ١قبل  اس أصول هذه الترتی ق انت تعترف وتقوم  للمنشآت التي 

ة المصر رقم ( ار المحاس  ) "االصول الثابتة وٕاهالكاتها" إلى حین انتهاء مدتها.١٠ثابتة وفقًا لمع
ة المصر رقم  ار المحاس مع

)٢٢ ( 
اح"  " نصیب السهم في األر

ة المستقلة أو المجمعة أو  ح ملزم على القوائم المال ص ار ل المنفردة تم تعدیل نطاق تطبی المع
ع المنشأت.  المصدرة لجم

التأثیر  ة  قامت الشر
ار خالل  بهذا المع

 العام الماضي 

یتم تطبی هذا التعدیل على 
ة التي تبدأ في أو  الفترات المال

 .٢٠١٩ینایر  ١عد 
 

ة المصر رقم  ار المحاس مع
)٣٤ ( 

"  " االستثمار العقار

ــاس الالح  - ع المنشـــــــــــــــأت عنــد الق مــة العــادلــة لجم ــار نموذج الق تم الغــاء اســــــــــــــتخــدام خ
الســـــــتثماراتها العقارة وااللتزام فقط بنموذج التكلفة، مع إلزام صـــــــنادی االســـــــتثمار العقار 
ناء  ع أصـــــــــــولها العقارة. و اس الالح لجم مة العادلة عند الق اســـــــــــتخدام نموذج الق فقط 

ال من: على هذا التعدی  ل فقد تم تعدیل 
ة المصـــــــرة رقم ( - ار المحاســـــــ ع ٣٢مع ) "األصـــــــول غیر المتداولة المحتفظ بها لغرض الب

ات غیر المستمرة.  والعمل
ة المصر رقم ( - ار المحاس مة األصول"٣١مع  ) "اضمحالل ق

 

تقوم اإلدارة في الوقت 
م األثر  الحالي بتقی

المحتمل على القوائم 
ة عند  تطبی المال

ار التعدیل  .المع

یتم تطبی هذا التعدیل على 
ة التي تبدأ في أو  الفترات المال

 .٢٠١٩ینایر  ١عد 
 

ة المصر  ار المحاس مع
) "قائمة ٤المعدل رقم (

ة"   التدفقات النقد

م اإلفصاحات م التغیرات في  یتطلب من المنشأة تقد ة من تقی ن مستخدمي القوائم المال التي تم
ة أو  ال من التغیرات الناشئة من تدفقات نقد ما في ذلك  ة،  ل االلتزامات التي تنشأ من األنشطة التمو

ة.  تغیرات غیر نقد

تقوم اإلدارة في الوقت 
م األثر  الحالي بتقی

المحتمل على القوائم 
ة عند تطبی  المال

ار التعدیل  .المع

یتم تطبی هذا التعدیل على 
ة التي تبدأ في أو  الفترات المال

 .٢٠١٩ینایر  ١عد 

 



 شركة جى بى أوتو (شركة مساھمة مصریة)
ة المجمعة  ضاحات المتممة للقوائم المال ةلفتر عن ا –اإل ة فى  ة المال  ٢٠٢٠ یونیو ٣٠المنته

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

- ٥٤ - 
 

 حداث أخر ا -٣٥
ة األم بتغیر اس جي بي أوتو مجموعةأعلنت  عد قرار الشر أتي هذا  العراق،  ني بالعراقي لتالسوق  اتیجیتها فير تعن وقف تمثیلها لعالمة هیوندا 

.نموذج الموزع المتعدد  
اتها ص، ستواببنا ء على ما س الكاملبتى تقوم بحل اإلدارة عمل ع المخزون  عام  الرع الثالث من تى ح ، والتي قد تستمرمن عالمة هیوندا ع جم

٢٠٢٠.   
ة جي بي أوتو مجموعةوقد أعلنت  ه سا عن أتفاق ع وخدمات  الشرق األوسط م.م.ج ك موتورمع شر عد الب لتسو وتوزع وتوفیر خدمات ما 

ع من عام  ات أواخر الرع الثالث أوائل الرع الرا ة. ومن المتوقع أن تبدأ العمل ة أم جي الدول ات التي تنتجها شر  .٢٠٢٠الضمان لمر
 

 أحداث هامة -٣٦
ورونا الي حالة ٢٠٢٠األول من عام  النصفتعرضت معظم دول العالم ومنها مصر خالل  اء  ماش االقتصاد نتیجة انتشار و اطؤ واالن  من الت

اء ، المستجد) ١٩-وفید( عمل حزم من اإلجراءات االحترازة لمنع انتشار الو ومة المصرة  ومات العالم ومن بینها الح قد أدت هذه و ، وقامت ح
صور مختلفة وعلي  افة األنشطة  اطؤ االقتصاد علي المستو العالمي والمحلي والذ ظهر تأثیره علي  تجارة وتوزع وتسو اإلجراءات لحالة من الت

ع وسائل النقل ا جم ة  ضائع المستوردة والمحل ع المنتجات وال ا والمستوردة والتصدیر و ع أنواعها المصنعة محل لى و بجم األجل والتأجیر التمو لنقد أو 
ل متناهي الصغر صورة خاصة. التمو  في مصر 

ارات في مصر انخفاضًا نتیجة التعلی المؤقت إلجراءات حیث  عات الس ، حیث شهدت مب ات داخل وخارج السوق المصر عات قطاع المر تأثرت مب
عد ما شهدت خدمات التجارة وخدمات ما  ص والتسجیل.  ة ترشید  الترخ اطؤ في الطلب حیث تراجعت معدالت الشراء من قبل المستهلك مع حر ع ت الب

 االستهالك التي تشهدها االسواق.
ات انخفاضًا ملحوظًا، حیث تضرر السوق العراقي من االغالق وحظر و  ، فقد شهدت قطاعات المر ة خارج السوق المصر على صعید أنشطة الشر

اإلضافة إلى   القیود المفروضة على السفر. بینما أظهرت الدراجات البخارة ذات العجلتین والثالث عجالت أقل ضررًا.التجول، 
ةفقطاع ومن جانب آخر  ة الغیر مصرف ات المال ز المصر والتي  ،الشر ة والبنك المر ة المال ناءًا على القرارات األخیرة الصادرة من هیئة الرقا و

:تسمح للمدینین بتمدید فت ة األخر  رة أقصاها ستة أشهر لسداد اقسا قروض البنوك والمؤسسات المال
لي ات تأجیل األقساجي بي للتأجیر التمو ة طل ستمر نمو المحفظة مع زادة الطلب من  ، ونتوقع أن)%٣٠(حوالي  : شهدت الشر

 القطاع الخاص.
ات تأجیل األقسایفادر  ة طل ما لم%٢٥(حوالي  : شهدت الشر ات والحجوزات  ).  الت وال تزال الطل ة اضطراب في التحص تشهد الشر

لها  شر ان یتم تمو اراتهم  استالم س ة السوق حیث ُسمح للمستهلكین  ق ة مقارنة ب ة االستثنائ عود ذلك الي میزة الشر من في نمو حیث 
ة. ة المال ة خاضعة لهیئة الرقا  خالل مؤسسة مال

ل: لم تتأمشروعي وتساهیل تي التمو معدل  متناهي ثر شر الت ومعدالت النمو في نمو مستمر، ولكن  الصغر لدینا، حیث ان التحص
ًال. طئ قل  ا

طرقة آمنة والحد من المصروفات ونفقات التشغیل، حیث اتخذت المجموعة عدة خطوات  اتشرمجموعة تعمل  ات  جي بي أوتو للحفا على العمل
س ایجا اًرا من الرع الثاني من عام في هذا المسار لتنع ة اعت ًا على قوائمنا المال  :٢٠٢٠ب

یز رأس المال العامل مع الحفا على حجم المخزون المناسب للوقت الراهن.رأس المال العامل  : زادة تر
ة ة لعام تجمید المشروعات التوسع ع المشروعات التوسع ات، مع  ٢٠٢٠: قررت اإلدارة تجمید جم تحرر الحد األدنى لقطاع المر

انة.  المطلوب فقط من نفقات الص
ة ة من أبرل التكالیف التشغیل ة في برنامج لخفض التكالیف بدا ة الوضع الحالي. ٢٠٢٠: شرعت الشر  لمواك
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