
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جي بي أوتوشركة 
 (شركة مساهمة مصرية)

 

 المجمعة الدورية القوائم المالية
 2019 سبتمبر 30 فيالمالية المنتهية  الفترةعن 

 الفحص المحدود عليها وتقرير
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kpmg  حازم حسن 

 محاسبون قانونيون ومستشارون
 



 الصفحة                                    المحتويات                        
 

  1 الفحص المحدودتقرير 
  

 2 ةجمعالم ةالمركز المالي الدوريقائمة 
 

 3 جمعةالمالدورية  قائمة الدخل
 

 4 ةالمجمع ةالدوريالشامل قائمة الدخل 
 

 5 جمعةالمالدورية  لكيةالمحقوق  فيقائمة التغير 
 

 7 جمعةالمالدورية  قائمة التدفقات النقدية
 

 8 جمعةالمالدورية  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 
 







 المعدلة المعدلة
20192018 20192018إيضاح(جميع المبالغ باأللف جنيه مصري)

169 791 5957 769 7626 591 44318 304 18المبيعات
(599 715 6)(227 812 5)(814 941 15)(518 626 15)تكلفة المبيعات
570 075 3681 957 948 649 9252 677 2مجمل الربح 
240 38 323 33 888 108 462 107 ايرادات اخرى

(772 245 )(409 277 )(426 661 )(665 784 )مصروفات البيع والتسويق
(327 136 )(373 270 )(510 483 )(056 783 )مصروفات إدارية و عمومية

(503 70 )(125 82 )(702 71 )(753 134 )(7)(بالصافى )المخصصات و اإلنخفاض في قيمة األصول المتداولة وغير المتداولة 
208 661 784 360 198 542 9131 082 1نتائج أنشطة التشغيل

(500 322 )(998 288 )(553 917 )(249 896 )(6)(بالصافي)تكاليف تمويلية 
708 338 786 71 646 624 664 186 صافي ربح الفترة قبل ضرائب الدخل

(956 72 )(195 11 )(325 103 )(592 12 )(ت-9)ضرائب الدخل (مصروف)
752 265 591 60 320 521 072 174 صافي ربح الفترة

:يتم توزيعه على النحو التالى
455 223 (277 8 )910 427 (157 1 )مساهمي الشركة األم

297 42 868 68 410 93 229 175 أصحاب الحقوق غير ذوي السيطرة
 174 072 521 320 60 591 265 752

0.204(0.008)0.391(0.001)(8)(للسهم/ جنيه مصري ) (الخسارة)/ نصيب السهم األساسى في الربح 

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

شركة جى بى أوتو 
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل الدورية المجمعة
2019 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية في 

 سبتمبر30الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر30التسعة أشهر المنتهية في 
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 المعدلة المعدلة
20192018 20192018إيضاح(جميع المبالغ باأللف جنيه مصري)

752 265 591 60 320 521 072 174 صافي ربح الفترة بعد ضرائب الدخل
بنود الدخل الشامل اآلخر

134 33 (523 90 )038 58 (955 397 )فروق ترجمة العمليات األجنبية 
(356 2 )(743 8 )(292 21 )(915 26 )ناتج تعديل تكلفة األصول

778 30 (266 99 )746 36 (870 424 )مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر عن الفترة قبل ضريبة الدخل  
938 1 172 1 038 7 011 5 ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل األخرى 

716 32 (094 98 )784 43 (859 419 )مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر عن الفترة بعد ضريبة الدخل  
468 298 (503 37 )104 565 (787 245 )إجمالى الدخل الشامل عن الفترة

:-إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من 
818 234 (819 41 )956 477 (820 248 )مساهمي الشركة األم

650 63 316 4 148 87 033 3 أصحاب الحقوق غير ذوي السيطرة
( 245 787) 565 104( 37 503) 298 468

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

شركة جى بى أوتو 
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل الشامل الدورية المجمعة
2019 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية في 

 سبتمبر30الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر30التسعة أشهر المنتهية في 
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2019 سبتمبر 30

إحتياطى قانونىرأس المال(جميع المبالغ باأللف جنيه مصري)
إحتياطي ناتج 
ترجمة العمليات 

األجنبية

إحتياطي القيمة 
العادلة ألسهم 

حوافز نظام االثابه 
والتحفيز

إحتياطي فائض 
إعادة تقييم أصول 

ثابتة

عالوة إصدار
(إحتياطي خاص)

خسائر مرحلة
 صافي  ربح 

  (خسائر)/العام
الفترة

اإلجمالي
أصحاب الحقوق 
غير ذوي السيطرة

إجمالي حقوق 
الملكية

553 227 5 028 291 1 525 936 3 583 537  (330 517 )801 916  489 148  882 88  561 336 1 529 331  010 094 1 المعدل - 2018 ديسمبر 31الرصيد في 
             --              -(583 537 )583 537  - - - - - - المحول لألرباح المرحلة

إجمالي الدخل الشامل
072 174  229 175 (157 1 )(157 1 )- - - - - - - صافى ربح الفترة

011 5  - 011 5  - 915 26  - (903 21 )- - - - صافي ناتج تعديل تكلفة األصول بعد األثر الضريبي
(955 397 )(196 172 )(759 225 )- - - - - (759 225 )- - بنود الدخل الشامل األخر

(872 218 )033 3  (905 221 )(157 1 )915 26  - (903 21 )- (759 225 )- - إجمالي الدخل الشامل

معامالت مع مالكي الشركة
(312 4 )(509 1 )(803 2 )- (803 2 )- - - - - - توزيعات أرباح

794 3  794 3  - - - - - - - - - زيادة رأس المال
(700  )(700  )- - - - - - - - - نصيب أصحاب الحقوق غير ذوي السيطرة في الشركات التي تم تصفيتها

             -- - - (724 44 )- - - - 724 44  - محول لإلحتياطى القانوني
450 6  450 6  - - - - - - - - - ألمسدد تحت حساب زيادة رأس المال
232 5  035 8  (803 2 )- (527 47 )- - - - 724 44  - إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة

913 013 5 096 302 1 817 711 3 (157 1  )(359   )801 916  586 126  882 88  802 110 1 253 376  010 094 1 2019 سبتمبر 30الرصيد في 
         2(   )   1.40               0.96            

حقوق ملكية الشركة األم

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

شركة جى بى أوتو 
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الدورية المجمعة
2019 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية في 
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المعدلة - 2018 سبتمبر 30

إحتياطى قانونىرأس المال(جميع المبالغ باأللف جنيه مصري)
إحتياطي ناتج 
ترجمة العمليات 

األجنبية

إحتياطي القيمة 
العادلة ألسهم حوافز 
نظام االثابه والتحفيز

إحتياطي فائض 
إعادة تقييم 
أصول ثابتة

عالوة إصدار
(إحتياطي خاص)

الخسائر المرحلة
/ صافى ربح 

/ العام  (خسائر)
الفترة

األجمالي
أصحاب الحقوق 
غير ذوي السيطرة

إجمالي حقوق 
الملكية

664 229 4 158 163 1 506 066 3(900 666 )(564 144 )801 916 418 165 882 88 867 291 9921 320 010 094 1 2017 ديسمبر 31الرصيد في 
         --           -900 666 (900 666 )- - - - - - المحول للخسائر المرحلة

إجمالي الدخل الشامل
320 521 410 93  910 427 910 427 - - - - - - - صافى ربح الفترة

254 14  - 254 14 - 292 21 - (038 7 )- - - - صافي ناتج تعديل تكلفة األصول بعد األثر الضريبي
038 58  364 9  674 48  - - - - - 674 48  - - بنود الدخل الشامل األخر

612 593  774 102  838 490  910 427 292 21 - (038 7 )- 674 48  - - إجمالي الدخل الشامل

معامالت مع مالكي الشركة
450 267  (661 36 )111 304  - 234 303  - - - - 877   - التغير في حقوق غير ذوي السيطرة مع عدم التغير في السيطرة
(408 9 )(673 1 )(735 7 )- - - - - - (735 7 )- المحول من األحتياطي القانوني لزيادة رأسمال الشركات التابعة

(101 8 )- (101 8 )- (101 8 )- - - - - - توزيعات أرباح
000 32  000 32  - - - - - - - - - زيادة رأس المال

-- - - (395 17 )- - - - 395 17  - محول لإلحتياطى القانوني
941 281  (334 6 )275 288  - 738 277  - - - - 537 10  - إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة

217 105 5 598 259 1 619 845 3 910 427  (434 512  )801 916  380 158  882 88  541 340 1 529 331  010 094 1 2018 سبتمبر 30الرصيد في 

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

شركة جى بى أوتو
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الدورية المجمعة
2019 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية في 

حقوق ملكية الشركة األم
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2019 سبتمبر 30إيضاح (جميع المبالغ باأللف جنيه مصري)
 2018 سبتمبر 30

المعدلة

646 624 664 186 صافي ربح الفترة قبل الضرائب
:يتم تسويته بما يلي

621 939 383 147 1فوائد مدينة
117 323 570 549 (16،15)إهالك و إستهالك الفترة

109 45 851 154 (26)صافي حركة المخصصات
(377 30 )952 47 صافي اإلنخفاض في قيمة األصول المتداولة 

(862 103 )(157 94 )(6)فوائد دائنة
(450 45 )(555 48 )فوائد قروض مرسملة

(613 33 )(576 8 )أرباح بيع أصول ثابتة وأصول بغرض البيع 
1 935 1321 719 191

  :التغيير في
(111 947 )185 332 1المخزون

(515 819 1)(979 675 1)عمالء وأوراق القبض
(733 142 1)(949 75 )مدينون وأرصدة مدينة أخرى

107 24 299 21 مستحق من أطراف ذات عالقة
180 4 (388 18 )مستحق ألطراف ذات عالقة

593 257 5431 181 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
(288 904 )843 699 1األنشطة التشغيلية (المستخدمه في)/ التدفقات النقدية الناتجة من 

(674 19 )(875 57 )مستخدمة- مخصصات 
(362 78 )(325 135 )ضرائب دخل المسددة 
- (633 7 )توزيعات أرباح مدفوعة

(324 002 1)010 499 1األنشطة التشغيلية (المستخدمه في)/ صافى التدفقات النقدية الناتجة من 
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

(707 180 2)(245 678 1)مدفوعات إلقتناء أصول ثابتة و مشروعات تحت التنفيذ
(827 167 )- (22)المدفوع لشراء حقوق غير ذوي السيطرة

000 480 - المحصل من بيع أسهم في شركات تابعة
(870 2 )(147 1 )مدفوعات إلقتناء أصول غير ملموسة

773 102 626 96 محصلة- فوائد دائنة 
(032 8 )(071 50 )المدفوع في أستثمارات في شركات شقيقة

545 504 8141 875 المحصل من بيع أصول ثابتة وأصول بغرض البيع 
(118 272  )(023 757  )األنشطة االستثمارية (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
000 32 794 3 زيادة رأس مال الشركات التابعة- سداد من أصحاب الحقوق غير المسيطرة  
- 450 6 زيادة المسدد تحت حساب زيادة رأس مال الشركات التابعة- سداد من أصحاب الحقوق غير المسيطرة  

- (700  )نصيب أصحاب الحقوق غير ذوي السيطرة في الشركات التي تم تصفيتها
331 163 7022 332 1متحصالت- القروض والسلفيات 

(558  )(503 29 )أوراق الدفع طويلة األجل
(387 902 )(519 181 1)مدفوعة- فوائد مدينة 

386 292 1 224 131  صافى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

944 17 211 873 صافى الزيادة في النقدية وما فى حكمها
776 242 2751 179 1النقدية وما في حكمها أول الفترة

592 57 (288 348 )أثر التغيرات في أسعار الصرف على النقدية وما في حكمها المحتفظ بها
312 318 1981 704 1(ب-14 )النقدية وما في حكمها فى نهاية الفترة

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

شركة جى بى أوتو 
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية الدورية المجمعة
2019 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية في 
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 شركة جى بى أوتو )شركة مساهمة مصرية(
 2019سبتمبر 30 المنتهية فى عن الفترة المالية –المجمعة  الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

  )جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك( 
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 نبذة عن المجموعة -1
ــــو ةشركة مساممة مصرفةة  ى  قا طب تحت اسم جى بى كابيتال للتجارة والتأجير التموفلى 1999يوليو  15تأسست شركة جى بى أوتـ

 القامرة.  3422، وتم تسجيلها بالسجل التجارى تحت رقم 1981لسنة  159القانون  ألحكام
الشــــركة ليصــــب  جى بى  اســــمتمت الموا قة على تغيير  2007أبرفل  26بناًء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتارفخ 

 .2007مايو  23الشركة بتارفخ  أسمأوتو، وقد تم التأشير  ى السجل التجارى لتعديل 
 مصر العربية.  الصحراوى، جمهورفة أسكندرفةطرفق مصر  28رواش ك  أبويقع مقر الشركة الرئيسى  ى المنطقة الصناعية 

ا  ى ذلك تجارة وتوزفع وتسوفق جميع وسائل النقل بم ى  (وشركاتها التابعة )يطلق عليهم مجتمعين  يما بعد ةالمجموعةة تقوم الشركة
الميكانيكية  اآلالتو الزراعية واألوناش  والجراراتوالمينى باص والميكروباص  واألتوبيساتالنقل الثقيل والنصف نقل وسيارات الركوب 

ى قطع دة الجديدة والمســتعملة واالتجار  وأنواعها المصــنعة محليًا والمســتور  أشــكالهاوتحرفك التربة والموتورات بمختلف  إنهاءومعدات 
وردة المصــــنعة محليا والمســــت أنواعهاوســــائل النقل والمعدات بجميع  إطاراتغيارما ولوازمها المصــــنعة محليًا والمســــتوردة واالتجار  ى 

و االتجار  ى  غرتنامي الصـــو التموفل م والتأجير التموفلى باألجلوالتصـــدير وبيع المنتجات والبضـــائع المســـتوردة والمحلية بالنقد أو 
جميع البضــائع بما  ى ذلك وســائل النقل الخويف وبيعها بالتقســيد و تقديم خدمات التخصــيم والخدمات المالية الغير مصــر ية وفقصــد 

 . بخدمات التخصيم شراء الحقوق المالية الحالية واآلجلة من بائعي السلع والخدمات وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك
  ي %62.89 مجتمعينم وقــــد بلغــــت مســــــــــــــــاممته وعــــائلتــــه د/ رؤوف غبور مم الشـــــــــــــركــــة ى  ممين الرئيســـــــــــــيينالمســــــــــــــــاإن 
 .2019سبتمبر  30 

 .2019 نو مبر 12 اإلدارة بتارفخلإلصدار من قبل مجلس  المجمعةالدورفة القوائم المالية تم اعتماد 
 المجمعة أسس إعداد القوائم المالية -2

الصادر  2015لسنة  110قرار وزفر اإلستثمار رقم بالمعدلة الصادرة طبقًا لمعايير المحاسبة المصرفة  المجمعة أعدت القوائم المالية
   .والقوانين ذات العالقة 2016أول يناير  إعتبارًا من والمعمول به 2015يوليو  9بتارفخ 

لحق )أ( االثار المترتبه على تحرفر أسعار الصرف والوارده بمكما قامت اداره الشركه بتطبيق المعالجه المحاسبيه الخاصه للتعامل مع 
حيث تم تعديل كال من  ة،ةاثار التغيرات  ي أسعار صرف العمالت االجنبيه 2015( المعدل 13لمعيار المحاسبه المصرى رقم )

 .لبعض  ئات األصول الثابته بإستخدام معامالت التعديل الوارده بالملحق اإلمالكالتكلوه ومجمع 
 

بشأن تنظيم نشاطي التأجير التموفلي والتخصيم وقد نصت المادة  2018لسنة  176صدر القانون رقم  2018أغسطس  14بتارفخ 
 .الخاصة بالتأجير التموفلي 1995لسنة  95األولى من مذا القانون على الغاء العمل بالقانون رقم 

 
بتعديل بعض أحكام معايير ، 2019ابرفل لسنة  7بتارفخ  2019لسنة  69القرار رقم  وزارة االستثمار والتعاون الدولي أصدرت

( القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التموفلي 20قرار الغاء معيار المحاسبة المصري رقم )المحاسبة المصري ومنها 
 ر( عقود التأجي49واستبداله بالمعيار المحاسبة المصري رقم )

. 
وفسم  بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق معيار  2020تطبيق المعيار المصري على الوترات المالية التي تبدأ  ي أو بعد يناير  وفتم

يكون تارفخ التطبيق األولى استثناء من ذلك   ي نوس التوقيت 2019( ة االيراد من العقود مع العمالء 48المحاسبية المصري رقم )
وصدور قانون تنظيم  -وتعديالته -1995لسنة  95تقرفر السنوي التي تم  يها الغاء قانون التأجير التموفلي رقم مو بداية  ترة ال

عقود التأجير التموفلي التي كانت تخضع لوذلك بالنسبة ( 2018)أول يناير  2018لسنة  176نشاطي التأجير التموفلي والتخصيم رقم 
تم معالجتها و قًا لمعيار المحاسبة المصري رقم يوكان س2018لسنة  176تخضع لقانون  وكذا العقود التي 1995لسنة  95لقانون 

 ة.( ة القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التموفلي20)
 

 عملة التعامل والعرض -3
 المجمعة مي الجنية المصري والذي يمثل عملة التعامل للشركة.  العملة المستخدمة  ي عرض القوائم المالية
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 استخدام التقديرات واالفتراضات -4
 

 يتطلب إعداد القوائم المالية المجمعة و قا لمعايير المحاسبة المصرفة من اإلدارة استخدام الحكم الشخصي والتقديرات واال تراضات التي -
بها  لألصول وااللتزامات واإليرادات والمصرو ات. تعد التقديرات واال تراضات المتعلقة تؤثر على تطبيق السياسات والقيم المعروضة

  ي ضوء الخبرة السابقة وعوامل أخرى متنوعة. مذا وقد تختلف النتائج الوعلية عن تلك التقديرات.
 يتم إعادة مراجعة التقديرات واال تراضات المتعلقة بها بصوه دورفه. -
رة بالتغيير  ي التقديرات المحاسبية  ي الوترة التي يتم تغيير التقدير  يها إذا كان التغيير يؤثر على مذه الوتيتم االعتراف  -

  قد، أو  ي  ترة التغيير والوترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على كليهما.
 قياس القيم العادلة -أ

 ةيتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية على أساس القيمة السوقية لألداة المالية أو ألدوات مالية مثيلة  ي تارفخ القوائم المالي -
بدون خصم أي تكاليف بيع مستقبلية مقدرة. يتم تحديد قيم األصول المالية بأسعار الشراء الحالية لتلك األصول، بينما يتم تحديد 

 زامات المالية باألسعار الحالية التي يمكن أن تسوى بها تلك االلتزامات. قيمة االلت
 ي حالة عدم وجود سوق نشطة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية  إنه يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم  -

سترشاد بالقيمة العادلة الحالية لألدوات األخرى واال أو المختلوة مع األخذ  ي االعتبار أسعار المعامالت التي تمت مؤخراً 
أسلوب التد قات النقدية المخصومة أو أي طرفقة أخرى للتقييم ينتج عنها قيم يمكن . أو إستخدام المشابهة بصوره جومرفه

 االعتماد عليها.
ة على أساس أ ضل النقدية المستقبليعند استخدام أسلوب التد قات النقدية المخصومة كأسلوب للتقييم  إنه يتم تقدير التد قات  -

تقديرات لإلدارة. وفتم تحديد معدل الخصم المستخدم  ي ضوء السعر السائد  ي السوق  ي تارفخ القوائم المالية لألدوات المالية 
 المشابهة من حيث طبيعتها وشروطها.

 
 تقرير القطاعات التشغيلية -5

 وخدماتتجات التقارفر تعرض من ومذه العليا،م تقديم تقارفر مالية عنها لإلدارة تمثل قطاعات يت تشغيلية،يوجد بالمجموعة  قطاعات 
ع يتم اصدار اقط و يما يلي بيان بعمليات كل مختلوة. وتسوفقيةتكنولوجية وتدار بشكل منوصل ألنها تتطلب استراتيجيات  مختلوة،
 له.تقارفر 

 العمليات تقارير القطاعات
   و تسوفق سيارات الركوب بجميع أنواعها المصنعة محليًا و المستوردة . تجارة و توزفع سيارات الركوب

تجارة و توزفع و تسوفق سيارات النقل الثقيل و النصف نقل  و األتوبيسات و الميني باص و الميكروباص  سيارات نقل وأتوبيسات
   و الجرارات الزراعية بجميع أنواعها المصنعة محليًا و المستوردة .

   تجارة و توزفع و تسوفق الدراجات البخارفة و التوك توك بجميع أنواعها المصنعة محليًا و المستوردة . ات بخارفة / توك توكدراج
خدمات التخصيم والخدمات المالية الغير مصر ية وفقصد بخدمات التخصيم شراء الحقوق المالية  تقديم الخدمات المالية الغير مصر ية

وبيع المنتجات والبضائع  الحالية واآلجلة من بائعي السلع والخدمات وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك
ى جميع البضائع   واالتجارمتنامي الصغر  والتموفل المستوردة والمحلية بالنقد أو باألجل والتأجير التموفلى
   .بما  ى ذلك وسائل النقل الخويف وبيعها بالتقسيد.

غيار ولوازمها المصنعة محليًا والمستوردة واالتجار  ى إطارات وسائل النقل والمعدات الاالتجار  ى قطع  العمليات األخرى 
  .بجميع أنواعها المصنعة محليا والمستوردة والتصدير
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 تابع() التشغيليةتقرير القطاعات  -5
 

   

    إجمالي اإليرادات  -أ

 2018سبتمبر  30  2019سبتمبر  30 
 المعدله 

 56.8%  56% سيارات الركوب
 6.6%  7.1% سيارات نقل وأتوبيسات

 16.3%  13.6% دراجات بخارفة / توك توك
 13.7%  16.4% الخدمات المالية الغير مصر ية

 6.6%  6.9% العمليات األخرى 
 من العمليات األجنبيةاإليرادات  -ب

 2018سبتمبر  30  2019سبتمبر  30 
 المعدله 

 20.3%  42.1% سيارات الركوب
 15.87%  33.6% دراجات بخارفة / توك توك

 2.8%  0.2% العمليات األخرى 
 

 نتائج القطاعات  -ت

 2018سبتمبر  30  2019سبتمبر  30 
 المعدله 

 41.4%  27.51% سيارات الركوب
 6.41%  7.58% سيارات نقل وأتوبيسات

 18.46%   15.35% دراجات بخارفة / توك توك
 26.95%  41.32% الخدمات المالية الغير مصر ية

 6.78%  8.24% العمليات األخرى 
 

 األصول -ث

 2018سبتمبر  30  2019سبتمبر  30 
 المعدله 

 38%  20% سيارات الركوب
 18%  8.4% وأتوبيساتسيارات نقل 

 3%  10.8% دراجات بخارفة / توك توك
 36%  40.8% الخدمات المالية الغير مصر ية

 5%  20% العمليات األخرى 
 

 اإللتزامات -ج

 2018سبتمبر  30  2019سبتمبر  30 
 المعدله 

 41%  %36 سيارات الركوب
 15%  17% سيارات نقل وأتوبيسات

 5%  1% دراجات بخارفة / توك توك
 38%  42% الخدمات المالية الغير مصر ية

 2%  4% العمليات األخرى 
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 تابع() التشغيليةتقرير القطاعات  -5
 

 تسوية معلومات القطاعات التشغيلية مع القوائم المالية طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية  -ح
 المعدله  2018سبتمبر  30  2019سبتمبر  30  

     اإليرادات
 830 446 20  872 846 19  إيرادات القطاعات التشغيليةإجمالي 
 (068 855 1)  (429 542 1)  اإليرادات بين قطاعات المجموعةإستبعاد 

 762 591 18  443 304 18  اإليراد المجمع 
     نتيجة القطاعات 

 428 681 2  300 654 2  مجمل رب  القطاعات التشغيلية
 (480 31)  625 23  بين القطاعات مجمل رب  المعامالتإستبعاد 

 948 649 2  925 677 2  مجمل الربح المجمع 
     

     األصول
 751 102 37  284 586 37  إجمالي األصول للقطاعات التشغيلية

 (392 890 15)  (748 954 14)  قطاعات المجموعةإستبعاد أصول 
 359 212 21  536 631 22  إجمالي األصول المجمعة

     
     اإللتزامات

 432 596 24  060 203 25  إجمالي اإللتزامات للقطاعات التشغيلية
 (253 452 8)  (436 585 7)   قطاعات المجموعةإستبعاد إلتزامات 

 179 144 16  624 617 17  إجمالي اإللتزامات المجمعة
 
     

 مبالغ هامة اخري  -خ

إجمالي التقارير   
 اإلجمالي المجمع  تسويات  القطاعية

 2019سبتمبر  30
 157 94  -  157 94  إيرادات تموفلية

 (383 147 1)  (674 21)  (709 125 1)  ومصرو ات بنكية  وائد مدينـة
 697 273 3  (679 38)  376 312 3  نوقات رأسمالية

 736 433  (038 21)  774 454  إمالك و إستهالك
 

إجمالي التقارير   
  تسويات  القطاعية

 اإلجمالي المجمع
 2018سبتمبر  30

 المعدله 
 067 102  (397 15)  464 117  إيرادات تموفلية

 (612 900)  (750 10)  (862 889)  ومصرو ات بنكية  وائد مدينـة
 448 067 1  -  448 067 1  نوقات رأسمالية

 108 232  (032 10)  140 242  إمالك و إستهالك
 

 

 

 

 

 

 



2019 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة 

(تابع)تقرير القطاعات التشغيلية -  5

نتائج العمليات- د

 سبتمبر 30
2019

 2018 سبتمبر 30
المعدلة

 سبتمبر 30  
2019

 سبتمبر 30
 المعدلة2018

 سبتمبر 30  
2019

 2018 سبتمبر 30
المعدلة

 سبتمبر 30  
2019

 سبتمبر 30
 المعدلة2018

 2018 سبتمبر 201930 سبتمبر 30  
المعدلة

 2018 سبتمبر 201930 سبتمبر 30  
المعدلة

692 715 44318 304 90618 231 8481 271 4641 564 5252 001 8443 052 8483 480 2212 232 2071 308 2571 634 01510 242 10المبيعات
380 687 9232 677 1532 182 697 220 216 724 429 106 0911 496 081 411 338 172 037 203 583 112 6791 736 نتيجه القطاع

(426 661 )(665 784 )مصروفات البيع والتسويق
(510 483 )(056 783 )مصروفات إدارية و عمومية

(702 71 )(753 134 )(بالصافى )المخصصات و اإلنخفاض في قيمة األصول المتداولة وغير المتداولة 
888 108 460 107 ايرادات اخرى

630 579 9091 082 1نتائج أنشطة التشغيل
(553 917 )(247 896 )(بالصافي)تكاليف تمويلية 

077 662 662 186 صافي ربح الفترة قبل ضرائب الدخل
(325 103 )(592 12 )ضرائب الدخل (مصروف)

752 558 070 174 صافي ربح الفترة
:يتم توزيعه على النحو التالى

910 427 (157 1 )مساهمي الشركة األم
410 93 229 175 أصحاب الحقوق غير ذوي السيطرة

 174 072 521 320

(شركة مساهمة مصرية)شركة جى بى أوتو  

إجماليالعمليات األخرىالخدمات المالية الغير مصرفيهتوك توك/ دراجات بخارية سيارات نقل واتوبيساتسيارات ركوب

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

-12-



 شركة جى بى أوتو )شركة مساهمة مصرية(
 2019سبتمبر 30 المنتهية فى عن الفترة المالية –المجمعة  الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

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

- 13 - 

 

  تمويلية )بالصافي(تكاليف  -6
 المعدله  2018سبتمبر  30  2019سبتمبر  30  

 214 90  676 84   وائد دائنـة
 648 13  481 9   وائد البيع بالتقسيد

  -   977 156   روق إعادة تقييم عمالت أجنبيةأرباح 
 862 103  134 251  إجمالي اإليرادات التمويلية

 (201 996)  (383 147 1)  ومصرو ات بنكية  وائد مدينـة
 (214 25)  -    روق إعادة تقييم عمالت أجنبية)خسائر( 

 (415 021 1)  (383 147 1)  إجمالي التكاليف التمويلية
 صافي تكاليف التمويل

 

(896 249) 
 

(917 553) 
 

 في قيمة األصول المتداولة وغير المتداولة واإلنخفاضمخصصات ال -7
 مخصصات إنتوى الغرض منها

 المعدله  2018سبتمبر  30  2019سبتمبر  30  
 437  000 3  مخصص ضمان

 755 26  208 10  اإلنخواض  ي قيمة العمالء وأوراق القبض 
 480  -  مدينون وأرصدة مدينة أخري   ي قيمة اإلنخواض

 576 35  681 55  مخصصات اخري 
 506 5  -  مخصص مطالبات قانونية

 754 68  889 68  جمالى مخصصات انتفى الغرض منهاإ
 تدعيم المخصصات

 المعدله  2018سبتمبر  30  2019سبتمبر  30  
 (971 10)  (215 42)  مخصص ضمان

 (891 34)  (534 38)  اإلنخواض  ي قيمة عمالء وأوراق قبض 
 (134 3)  (467 17)  مدينون وأرصدة مدينة أخري   ي قيمة اإلنخواض

 (803 15)  -  المستحق من أطراف ذات عالقة اإلنخواض  ي قيمة
 (200 2)  -  مخصص مطالبات قانونية

 (457 73)  (426 105)  مخصصات أخرى 
 (456 140)  (642 203)  جمالى تدعيم المخصصاتإ

 (702 71)  (753 134)  صافي المخصصات فى قائمة الدخل
 

 نخواض  ي قيمة األصول المتداولة وغير المتداولة:و يما يلي بيان بحركة اإل
الرصيد في  

1/1/2019 

تدعيم 
االنخفاض 

 الفترةخالل 

المستخدم 
رد االنخفاض  الفترةخالل 

الرصيد في  فروق عملة الفترةخالل 
30/9/2019 

االنخواض  ي قيمة العمالء وأوراق 
 031 451 (420 8) (208 10) (892 5) 534 38 017 437 القبض

اإلنخواض  ي قيمة المستحق من 
 775 28 (148 3) - - - 923 31 أطراف ذات عالقة

االنخواض  ي قيمة المدينون 
 109 26 (226 1) - - 468 17 867 9 واألرصدة المدينة األخرى 

 478 807 56 002 (5 892) (10 208) (12 794) 505 915 
 770 59 - (133 8) - 742 4 161 63  ي قيمة المخزون االنخواض * 

 541 968 60 744 (5 892) (18 341) (12 794) 565 685 
  ي قيمة المخزون بقائمة الدخل ضمن تكلوة المبيعات. (رد اإلنخواض) اإلنخواض و* يتم تحميل قيمة 
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  نصيب السهم في الربح -8

 ألساسىا -1

/   مســـاممين على أســـاس صـــا ي ربالخاص بال/ )الخســـارة( حيث أنه ال يوجد حســـاب توزفع مقترح،  قد تم تحديد صـــا ي الرب  
 بدون خصم حصة العاملين ومكا آت أعضاء مجلس االدارة  ى توزفعات األرباح. الوترة)خسارة( 

وســد )كما مو موضــ  بالوقرة الســابقة( على المت الوترة)خســارة( /  رب ى  ى الرب  بقســمة صــا ي يحتســب نصــيب الســهم األســاســ
 .الوترةسهم العادية المصدرة خالل المرج  لأل

  
 2018سبتمبر  30  2019سبتمبر  30 

 المعدله 
      
 923 401  (157 1)   الخاص بالمساممينالوترة  صا ي رب 

      
 010 094 1  010 094 1   المتوسد المرج  لعدد االسهم المصدرة

 0.367  (0.001)   نصيب السهم االساسى فى الربح جنيه مصري 
 

 ضرائب الدخل -9
 التزامات ضرائب الدخل -أ

  2019سبتمبر  30  
 2018ديسمبر  31

 المعدلة
     
 565 80  690 131  يناير 1الرصيد  ى 

)  (325 135)  الوترة / العامضرائب دخل مسددة خالل  568 88 ) 
 693 139  545 134  (ت -9)إيضاح / العام  الوترةخالل الجارفة ضرائب الدخل 

 690 131  910 130  الفترة / العام الرصيد فى نهاية
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 ()تابع ضرائب الدخل -9
 األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة -ب

 
 أصول ثابتة  إيضاح

 خسائر مرحلة وغير ملموسة
 مخصص
 مخصص ضمان مخزون 

 اإلجمالى 
ناتج تعديل تكلفة 

 *األصول
 2019سبتمبر  30

 
 2018ديسمبر  31

 المعدلة
          أصول ضريبية مؤجلة

 652 282  047 273 - 445 36 826 6 765 229 11  يناير 1الرصيد فى 
 (68)  373 136 - 930 5 (277) 720 130 -  المحمل على قائمة الدخل

 (536 9)  - - - - - -  التغيير  ي السياسات المحاسبيةأثر 
 048 273  420 409 - 375 42 549 6 485 360 11  العامالفترة /  الرصيد فى نهاية

          
          االلتزامات الضريبية المؤجلة

)  (073 173) (275 30) - - - (798 142)  يناير 1الرصيد  ى  501 152 ) 
)  (420 14) - - - - (420 14)  قائمة الدخلالمحمل على  653 11 ) 

 (674 17)  - - - - - -  أثر التغيير  ي السياسات المحاسبية
 755 8  009 5 009 5 - - - -  قائمة الدخل الشامل المحمل علي 

 (073 173)  (484 182) (226 25) - - - (218 157)  العام/ الفترة الرصيد فى نهاية
 975 99  936 226 (226 25) 375 42 549 6 485 360 (207 157)  االلتزامات الضريبيةصافي 

          
          الصافى

 151 130  974 99 (275 30) 445 36 826 6 765 229 (787 142)  يناير 1الرصيد  ى 
)  953 121 - 930 5 (277) 720 130 (420 14) (ب-9) المحمل على قائمة الدخل 721 11 )  

 (306 14)  - - - - - -  أثر التغيير  ي السياسات المحاسبية
 755 8  009 5 009 5 - - - -  قائمة الدخل الشامل المحمل علي 

 879 112  936 226 (266 25) 375 42 549 6 485 360 (207 157)  العام/  الفترة الرصيد فى نهاية
  المجمعة ضمن قائمة الدخل الشامل   وائض إعادة تقييم أصول ثابتةتحميل مصروف الضرفبة المؤجلة الخاص بخصم تم
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 )تابع( ضرائب الدخل -9
 ألصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة )تابع(ا -ب

 األصول الضرفبية المؤجلة غير المثبتة

 تأكد جومرى من إمكانية االستوادة منها ضرفبيًا  ى المستقبل.لم يتم إثبات بعض األصول الضرفبية المؤجلة وذلك نظرًا لعدم وجود 
 المعدلة 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  

 329 98  482 101  اإلنخواض  ي قيمة أرصدة العمالء وأوراق القبض
 220 2  875 5  اإلنخواض  ي قيمة أرصدة مدينة أخرى 

الملكية  حصصو لم يتم االعتراف بأي التزام  يما يتعلق بالوروق المؤقتة المرتبطة باالستثمارات  ي شركات تابعه وشركات شقيقه 
ومن  توقيت القيام بعكس الوروق المؤقتة على ي المشروعات المشتركة حيث ان المجموعة تتمتع بوضع يمكنها من السيطرة 

 المرج  ان مثل مذه الوروق لن يتم عكسها  ي المستقبل المنظور.
 ضرائب الدخل ( / منفعةمصروف) -ت
 

 2018سبتمبر  30  2019سبتمبر  30  
 المعدله 

 (318 88)  (545 134)  (أ-9)إيضاح  الوترةدخل الجارفة الضرائب 
 (007 15)  953 121  (ب-9)إيضاح منوعة  )مصروف(/–ضرائب مؤجلة 

 (325 103)  (592 12)  الفترةضرائب الدخل عن 

  والخسائرالبنود التي يعترف بها خارج األرباح  -ث

 المعدله  2018سبتمبر  30  2019سبتمبر  30  

 بعد الضريبة الضريبة قبل الضريبة  بعد الضريبة الضريبة قبل الضريبة  

 038 58 - 038 58  )397 955( - (955 397)  العمليات األجنبية روق ترجمة 

 (254 14) 038 7 (292 21)  (904 21) 011 5 (915 26)  ناتج تعديل تكلوة األصول

  (424 870) 5 011 (419 859)  36 746 7 038 43 784 
 
 

 المخـزون  -10
  2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  
     

 414 854  780 313  بضاعة بالطرفق
 939 992 1  428 210 1  سيارات وحا الت ومقطورات
 281 037 1  491 129 1  مكونات سيارات ومواد خام
 637 629  209 538  قطع غيار بغرض البيع

 133 201  094 201  إنتاج تحت التشغيل
 712 104  704 113  إطارات
 873 63  098 45  زفوت

 989 883 4  804 551 3  اإلجمالى
*اإلنخواض  ي قيمة المخزون    (59 770)  ( 161 63 ) 

 828 820 4  034 492 3  الصافى
 

 * يتم تحميل قيمة تدعيم ورد األنخواض  ي قيمة المخزون بقائمة الدخل ضمن تكلوة المبيعات.
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 أوراق قبض طويلة األجل -11

 المعدلة 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  
     

 568 162 5  494 994 4  أوراق قبض طوفلة األجل 
 (369 636 1)  (203 154 1)   وائد البيع بالتقسيد دائنة

 199 526 3  291 840 3  صافى القيمة الحالية ألوراق قبض طويلة األجل
 (413 9)  (398 12)  اإلنخواض  ي قيمة أوراق القبض طوفلة األجل

 786 516 3  893 827 3  الصافى
 عمالء وأوراق قبض  -12

 المعدلة 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  
 972 265 12  637 043 12  إجمالى أوراق القبض

 (568 162 5)   (494 994 4)  (11أوراق قبض طوفلة األجل )إيضاح 
 (450 616 2)  (972 171 1)   وائد غير مستهلكة

 954 486 4  171 877 5  صافي القيمة الحالية ألوراق قبض قصيرة األجل
 644 269 1  314 241 1  عمـالء

 598 756 5  485 118 7  اإلجمالى
 (605 427)  (633 438)  اإلنخواض  ي قيمة أرصدة عمالء وأوراق قبض

 993 328 5  852 679 6  الصافى
 

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى  -13
 المعدلة 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  

 545 710  279 364  للموردين د عات مقدمة
 626 223  660 262  ضرائب خصم

 668 59  870 20  مبيعات مدينة ضرائب
 767 4  298 2   وائد مستحقة

 -  463 34  أيرادات مستحقة
 241 148  558 533  اعتمادات مستنديه

 359 88  361 190  مصرو ات مد وعة مقدماً 
 440 33  887 32  تأمينات لدى الغير

 535 216  195 107  غطاء خطابات الضمان
 507 25  599 37  سلف وعهد للعاملين
 721 84  431 84  أرصدة مدينة أخرى 
 154 3  911 3  مصلحة الجمارك

 563 598 1  512 674 1  اإلجمالى
 (867 9)  (109 26)  اإلنخواض  ي قيمة مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

 696 588 1  403 648 1  الصافى
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 نقدية وأرصدة بالبنوك -14
 

 نقدية وأرصدة بالبنوك -أ
  2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  
     

 275 179 1  198 704 1  نقدية وأرصدة لدى البنوك
  1 704 198   1 179 275 

 

 
 وما  ى حكمها النقدية -ب

  2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  
     

 275 179 1  198 704 1  البنوكنقدية وأرصدة لدى 
  1 704 198  1 179 275 

 



2019 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة 
                   (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 

أصول ثابتة و مشروعات تحت التنفيذ-  15
*مشروعاتتحسينات فيتجهيزاتوسائلآالتأراضى
تحت التنفيذ أماكن مستأجرةمكتبية وأثاثنقل وانتقالومعداتومباني

التكلفة
951 750 4 976 787  037 29  934 498  863 175  142 462  803 888  196 908 1 المعدلة - 2018 يناير 1التكلفة فى 

749 537  960 240  836 3  122 44  442 20  374 119  207 28  808 80  اإلضافات خالل العام
- (663 377 )105 1  761 79  - - 532 47  265 249  المحول من مشروعات تحت التنفيذ إلي األصول الثابتة و األصول غير الملموسة

(555 69  )(146 16 )(563 1 )(161 6 )(229  )(889 37 )(817  )(750 6 )االستبعادات خالل العام
(477 21  )(896 9 )- (1  )(6  )(574 11 )-- فرق تعديل التكلفة بمعامل التعديل

(768 2  )- (50  )917   78   27   237   (977 3 )أثر التغيرات في أسعار الصرف
900 194 5 231 625  365 32  572 617  148 196  080 532  962 963  542 227 2 2018 ديسمبر 31الرصيد في 

899 194 5 231 625  365 32  571 617  147 196  080 532  962 963  542 227 2 2019 يناير 1التكلفة فى 
245 678 1 587 287  369 4  243 46  453 20  038 198  495 143  061 978  اإلضافات خالل الفترة

-(178 53  )- 159 6  - - 168 8  850 38  المحول من مشروعات تحت التنفيذ إلي األصول الثابتة و األصول غير الملموسة
(024 245 1)(045 23 )(209  )(700 18 )(7  )(956 216 )(787 88 )(319 897 )االستبعادات خالل الفترة

885 1  - (256  )(481  )(18  )198   (58  )500 2  أثر التغيرات في أسعار الصرف
005 630 5 595 836  269 36  792 650  575 216  360 513  780 026 1 134 347 2 2019 سبتمبر 30الرصيد في 

مجمع اإلهالك و خسائر اإلضمحالل
682 238 1 816 5  903 18  213 248  027 136  161 178  652 468  910 182  المعدلة - 2018 يناير 1مجمع اإلهالك فى 

165 218  -683 2  219 51  550 17  217 57  813 62  683 26  اهالك العام
(678 60 )--(110 7 )(189  )(681 51 )(801  )(897  )االستبعادات خالل العام

(577 30 )---(8  )(569 30 )--فرق تعديل مجمع االهالك بمعامل التعديل
386 1  -(9  )471   73   245   235   371   أثر التغيرات في أسعار الصرف

978 366 1 816 5  577 21  793 292  453 153  373 153  899 530  067 209  المعدلة - 2018 ديسمبر 31مجمع اإلهالك في 
978 366 1 816 5  577 21  793 292  453 153  373 153  899 530  067 209  2019 يناير 1مجمع اإلهالك فى 

423 548  -949 2  997 45  485 16  457 175  307 134  228 173  اهالك الفترة
(045 381 )-(97  )(568 1 )(218 1 )(730 146 )(247 84 )(183 147 )االستبعادات خالل الفترة

--- - - - - - فرق تعديل مجمع االهالك بمعامل التعديل
(053 11 )-(172  )(705 4 )(815  )(351 3 )(465 1 )(546  )أثر التغيرات في أسعار الصرف

304 523 1 816 5  257 24  517 332  905 167  749 178  494 579  566 234  2019 سبتمبر 30مجمع اإلهالك في 
صافي القيمة الدفترية

269 512 3 160 782  134 10  721 250  836 39  981 283  151 420  286 725 1 المعدلة- 2018 يناير 1صافى القيمة الدفترية في 
922 827 3 415 619  788 10  779 324  695 42  707 378  063 433  475 018 2 المعدلة- 2018 ديسمبر 31صافى القيمة الدفترية فى 
702 106 4 779 830  012 12  275 318  670 48  611 334  286 447  568 112 2 2019 سبتمبر 30صافى القيمة الدفترية في 

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

(شركة مساهمة مصرية)شركة جى بى أوتو  

اإلجمالي حاسب الي
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 وشهرةأصول غير ملموسة  -16
 اإلجمالى  حق المعرفة  برامج حاسب آلى  شهرة  

         التكلفة
 753 469  703 5  895 33  155 430  يناير  1الرصيد  ى 

 147 1  -  147 1  -  الوترةاإلضا ات خالل 
 900 470  703 5  042 35  155 430  2019سبتمبر  30الرصيد فى 

         
         مجمع االستهالك

 598 39  703 5  895 33  -  يناير  1الرصيد  ى 
 147 1  -  147 1  -  الوترةخالل  اإلستهالك

 745 40  703 5  042 35  -  2019سبتمبر  30الرصيد فى 
 155 430  -  -  155 430  2019سبتمبر  30صافي القيمة الدفترية فى 
 155 430  -  -  155 430  المعدلة 2018ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية فى 

 
 الشهرة

ــــم شركة القامرة لصناعات النقل الشخصى )سيتى( 2007 يونيو 28 ى  - ــــواذ بالكامل على أسهـ ــــو باالستحـ ــــة جى بى أوتـ ، قامت شركـ
ـــــق شراء  ـــــة لألقلية وذلك بقيمة  %49.03عن طرفـ ألف جنيه مصرى، مقابل الحصول على أسهم من  997 209والتى كانت مملوكـ

مليون جنيه مصـــرى والتى تتمثل  ى زفادة قيمة  177تجت شـــهرة قدرما إصـــدار أســـهم زفادة رأس مال شـــركة جى بى أوتــــــــــــــــو. وقد ن
االقتناء عن صـــا ي القيمة العادلة ألصـــول الشـــركة  ي تارفخ اإلقتناء. وقد تم تخصـــيص مذه الشـــهرة ألصـــول نشـــا  قطاع الدراجات 

 البخارفة والتوك توك.

على أســــهم شــــركة جى بى للتأجير التموفلى )شــــركة مســــاممة ، قامت شــــركة جى بى اوتو باالســــتحواذ الكامل 2008ســــبتمبر  8 ى  -
 .مليون جنيه مصرى  1مصرفة( والتى تقوم بالعمل  ى مجال التأجير التموفلى بكا ة مجاالته وقد نتج عن االقتناء شهرة قدرما 

كى(  السيارات )جى لتجارة يةالعالم المجموعة  ى %50  ى باالستثمار شراكـة اتواقية خـالل من 2010 نو مبر  ى المجموعـة قامت -
تمكنها  حقوق للمجموعة االتواقية مذه وتعطى للســـيارات، ميونداى بوكالة الخاص العراق  ى القائم النشـــا  اقتناء بغرض  ى االردن

 قدرما بشــــــــــهرة االعتراف االســــــــــتثمار مذا عن نتج كي،وقد لشــــــــــركة جي والتشــــــــــغيلية المالية الســــــــــياســــــــــات على من الســــــــــيطرة
 .مليون جنيه مصري  357.9 

ة مساممة )شرك المصرفة الدولية لصناعة وصيانة السيارات )أياك(باالستحواذ الكامل على أسهم شركة قامت المجموعة خالل الوترة  -
 مليون جنيه مصرى. 2,8مصرفة( وقد نتج عن االقتناء شهرة قدرما 

 الشهرةالوحدات المولدة للنقد المتضمنة اختبار اضمحالل 
 تحليل الشهرة طبقًا لقطاعات النشا : يلييتم توزفع الشهرة على وحدات توليد النقدية طبقًا للقطاعات التشغيلية. و يما 

  2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  
     

 375 177  375 177  نشا  قطاع الدراجات البخارفة والتوك توك 
 910 248  910 248  العراق –مبيعات ميونداى 

1 000  000 1  نشا  التأجير التموفلى  
 870 2  870 2  سيارات مالكي –خدمات ما بعد البيع 

  430 155  430 155 
ديســمبر باختبار اضــمحالل الشــهرة للتأكد أن القيمة العادلة يمكن أن تســترد، اال  ى حالة وجود مؤشــرات  31تقوم الشــركة ســنوفًا  ى  -

 .الوترةتستلزم عمل االختبار خالل 

وفتم اختبار اضمحالل الشهرة على أساس القيمة االستخدامية والتى تم تحديدما على أساس خصم التد قات النقدية المتوقعة من واقع  -
 ىالموازنات التقديرفة لوترة خمس سنوات والمعتمدة  ى مجلس اإلدارة. وتقوم اإلدارة بإعداد الموازنات التقديرفة على أساس األداء المال

 ى والسوقى  ى السنوات السابقة وتوقعاتها لتطورات السوق.والتشغيل
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 استثمارات عقارية -17
 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  
     

 905 90  905 90  يناير  1الرصيد  ى 
 905 90  905 90  / العام الفترة الرصيد فى نهاية

 
 والمدفوعرأس المال المصدر  -18

  2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  
 سهم بقيمة اسمية 5 000 000 000رأس المال المرخص به )

5 000 000  واحد جنيه مصرى للسهم الواحد(   000 000 5  

سهم بقيمة  1 094 009 733)رأس المال المصدر والمد وع 
 جنيه مصري للسهم الواحد( واحد

 010 094 1   010 094 1  

 

الموا قة  2013 يونيو 27قرر مجلس اإلدارة و قًا لتووفض الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتارفخ  2014أغسطس 31بتارفخ  -
جنية  6 444 645باالجماع علي زفادة رأس مال الشركة المصدر بالقيمة األسمية  ي حدود رأس المال المرخص بة و ذلك  بمبلغ 

جنيه مصري للسهم تخصص بالكامل لنظامي اإلثابة و التحويز المطبقين  ي  1هم بقيمة اسمية س  6 444 645مصري مقسمة إلي 
سهم  135 337 545جنية مصري مقسمة علي عدد  135 337 545الشركة ليصب  رأس المال المصدر بعد الزفادة مبلغ و قدرة 

رصيد االحتياطى الخاص و قد تم التأشير بذلك  ي  سددت مذه الزفادة بالكامل تموفال من بقيمة اسمية واحد جنية مصري ، وقد
 .2014ديسمبر  31بتارفخ  السجل التجاري 

 طرح خاص )زفادة رأس المال( -

مليون جنيه  400قررت الجمعية العامة غير العادية الموا قة علي زفادة راس مال الشركة المرخص به من  2015 براير  4بتارفخ 
بزفادة                            جنيه مصري  135 337 545كذلك زفادة رأس مال الشركة المصدر من مليار جنيه مصري و  5مصري إلي 

جنيه مصري مقسم  960 000 000بزفادة قدرما جنية مصري  1 095 337 545الي جنيه مصري  960 000 000قدرما 
قرش كل سهم( و  1سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري )باإلضا ة إلي مصارفف إصدار قدرما  1 545 337 095علي عدد 

ذلك، علي أن تخصص مذه الزفادة بالكامل لصال  قدامي المساممين كل منهم بنسبة نصيبه  ي رأس مال الشركة المصدر مع 
سداد قيمة الزفادة  ي رأس مال الشركة المصدر إما نقدًا الموا قة علي تداول حق اإلكتتاب منوصاًل عن السهم األصلي علي أن يتم 

 و / أو عن طرفق إستخدام الديون النقدية المستحقة األداء للمكتتب قبل الشركة بحسب نسبة مساممته .
 

                                       جنيه مصري نقدًا    473 225 502 )مبلغ جنية مصري  958 672 188مذا وقد تم اإلكتتاب  ي مذه الزفادة بمبلغ 
 958 672 188مقسمة على عدد  جنيه مصري تموفاًل عن طرفق الحساب الجاري الدائن للمساممين( 485 446 686و مبلغ 

جنيه مصري وقد تم  1 094 009 733جنية مصري للسهم ليصب  رأس المال المصدر والمسدد بالكامل بعد الزفادة  1سهم بواقع 
 . 2015مايو  31بتارفخ  ي السجل التجاري التأشير بذلك  

 
 مستحوذ عليها –أسهم الشركة  -19

                     سهم تبلغ قيمتها االسمية   26 506 119تتمثل األسهم  ى حيازة المجموعة  ى أسهم تمتلكها إحدى شركات المجموعة بعدد 
 إحدى Almora Resourcesألف جنيه مصرى  ى رأس مال شركة جى بى أوتو التى تم اقتناءما عن طرفق شركة  26 506

ألف جنيه مصرى، وقد تم تخويض عالوة اإلصدار  126 231. وقد بلغت تكلوة االقتناء %100الشركات التابعة والمملوكة بنسبة 
 ألف جنيه مصرى. 725 99ة االقتناء والقيمة االسمية البالغ قدره المحولة لالحتياطى الخاص بالوارق بين تكلو

ألف جنيه مصري  50 638بمبلغ تم تخويض االحتياطي الخاص و  سهم 26 506 119تم بيع عدد  2018 براير  23بتارفخ 
  ألف جنيه مصري. 75 593ألف جنيه مصري وسعر إعادة بيعها بمبلغ  126 231تمثل الورق بين تكلوة شراء أسهم خزفنة وقدرما
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 االحتياطى القانونى -20
 

  2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  
     

 992 320  529 331  يناير  1الرصيد  ى 
 395 17  724 44  المحول لالحتياطى القانوني

 877  -  التغير  ي حقوق غير ذوي السيطرة مع عدم التغير  ي السيطرة
)  -  القانوني لزفادة رأسمال الشركات التابعةالمحول من االحتياطي  735 7 ) 

 529 331  253 376  العامالفترة / الرصيد فى نهاية 
 

من صــــا ي أرباح العام لحســــاب  %5والنظام األســــاســــي للشــــركة يتم تجنيب نســــبة  1981لســــنة  159طبقا لقانون الشــــركات رقم 
اإلدارة وقف تجنيب جزء من األرباح لحســــــــــــاب االحتياطي القانوني إذا ما بلغ االحتياطي القانوني. وفجوز بناء على اقتراح مجلس 

 من رأس المال المصدر. االحتياطي القانوني غير قابل للتوزفع على المساممين. %50االحتياطي القانوني 
باقى االحتياطى القانونى لجنيه مصرى خاص بالشركة أما باقى الرصيد  يتمثل  ى ألف  762 66يتضمن االحتياطى القانونى مبلغ 

 شركات المجموعة.
 

 عالوة اإلصدار
 

تم دار و منها مصرو ات اإلص وفخصم تتمثل عالوة إصدار األسهم  ى الورق بين المبلغ المد وع والقيمة االسمية لألسهم المصدرة
بناًء  1981لسنة  159ترحيل عـالوة اإلصدار إلى كـل من االحتياطى القانونى واالحتياطى الخـاص طبقـًا لمتطلبات القانون رقم 

 .2008 يونيو 29على اعتماد الجمعية العامة العادية  ى 
  2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  

     
 801 916  801 916  عالوة إصدار 

 
 االحتياطيات األخرى  -21

ناتج إحتياطي  
ترجمة العمليات 

 األجنبية

القيمة إحتياطي 
العادلة ألسهم 
حوافز نظام 

 االثابه والتحفيز

إحتياطي 
 إعادة فائض

تقييم أصول 
 ثابتة

 عالوة إصدار
 )إحتياطي خاص(

 االجمالى

 733 490 2 801 916 489 148 882 88 561 336 1 2019يناير  1الرصيد فى 
 (759 225) - - - (759 225) ناتج ترجمة العمليات األجنبية
 (905 21) - (905 21) - - ناتج تعديل تكلوة األصول 

 069 243 2 801 916 584 126 882 88 802 110 1 2019سبتمبر  30الرصيد فى 
 

ناقصًا ما تم تحوفلة إلى االحتياطى القانونى  2007يتمثل االحتياطى الخاص  ى قيمة المحول من صا ي عالوة إصدار االسهم  ى عام 
 (.20إيضاح )

 ألف جنيه مصـرى يمثل الورق بين تكلوة شراء أسهـم خزفنـة وقدرما 990 2، تم تخويض االحتياطى الخاص بمبلغ 2011 ى خالل عام 
 .2012ألف جنيه مصرى والتى تم اعدامها خالل عام  107ألف جنيه مصرى والقيمـة االسمية لهـذه األسهـم وقـدرما  097 3

 ألف جنيه مصري تمثل الورق بين تكلوة شراء أسهم خزفنة وقدرما 114 2، تم تخويض االحتياطي الخاص بمبلغ 2012 ى خالل عام 
 ألف جنيه مصري. 251 4بلغ ألف جنيه مصري وسعر إعادة بيعها بم 365 6
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 أصحاب الحقوق غير ذوي السيطره -22

 

 راس المال ةدار إ -23

 تهدف إدارة المجموعة من إدارة رأس المال إلى الحواظ على قدرة المجموعة على االستمرار بما يحقق عائد للمساممين وتقديم المنا ع 
 ألصحاب المصال  األخرى التى تستخدم القوائم المالية. وتو ير والحواظ على أ ضل ميكل لرأس المال بغرض تخويض تكلوة رأس المال.

  ضل ميكل لرأس المال تقوم اإلدارة بتغيير قيمة التوزفعات المد وعة للمساممين أو تخويض رأس المال أو إصدار أسهم للمحا ظة على أ 
 جديدة لرأس المال المجموعة.

تقوم إدارة المجموعة بمراقبة ميكل رأس المال باستخدام نسبة صا ي القروض إلى إجمالى رأس المال وفتمثل صا ي القروض  ى إجمالى 
القروض والسلويات وأوراق الد ع مخصومًا منها النقدية. وفتمثل إجمالى رأس المال  ى إجمالى حقوق الملكية بالشركة كما مو موض   ى 

 عة باإلضا ة إلى صا ي القروض. الميزانية المجم
 :المعدلة 2018ديسمبر  31و 2019سبتمبر  30و يما يلي نسبة صا ي القروض إلى إجمالى رأس المال  ى 

 

 إجمالى القروض وأوراق الدفع
 2019سبتمبر  30 

 
 2018ديسمبر  31

 المعدلة
 671 422 12  373 755 13  قروض وسلويات وبنوك سحب على المكشوف

 021 201  548 193  موردين –د ع قصيرة األجل أوراق 
 692 623 12  921 948 13  إجمالى القروض وأوراق الدفع

      يخصم:
)  (198 704 1)  النقدية وما  ى حكمها 275 179 1 ) 
)  (558 533)  اعتمادات مستنديه 241 148 ) 

)  (195 107)  غطاء خطابات ضمان 535 216 ) 
 641 079 11  970 603 11  صافي القروض 
 525 936 3  816 711 3  حقوق الملكية

 2.81  3.13  حقوق الملكيةنسبة صا ي القروض إلى 
 

 

 

 

 
 رأس المال

 
احتياطي  احتياطيات

 قانوني
األرباح 
 المرحلة

 اإلجمالى
المسدد تحت حساب 

 2019سبتمبر  30 زياده راس المال
ديسمبر  31

 المعدلة 2018
 158 163 1 028 291 1 (361 47) 563 30 634 789 - 192 518 يناير 1الرصيد  ى 

 391 121 230 175 230 175 - - - - العامرب  الوترة/ صا ي 
 795 8 (197 172) - - (197 172) - - ناتج ترجمة العمليات األجنبية

 468 37 794 3 - - - - 794 3 زفادة رأس المال
 (227 38) (700) - - - - (700) التغير  ي الحقوق غير المسيطرة

 - - (513 10) 513 10 - - - المحول لإلحتياطي القانوني
 (557 1) (509 1) (509 1) - - - - توزفعات أرباح

المسدد تحت حساب زفادة رأس 
6 450 - المال  - - - 450 6  - 

6 450 286 521 الفترة / العامالرصيد فى نهاية   617 437 41 076 115 847 1 302 096 1 291 028 
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 المكشوف علىسحب  وبنوكقروض وسلفيات  -24
  2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30 

 
 الجزء الجارى  الجزء البيــان

  اإلجمالى طويل األجل
 الجزء الجارى  الجزء 

 اإلجمالى طويل األجل

بنوك سحب على 
 141 103 8 355 81 786 021 8  497 152 9 - 497 152 9 المكشوف

 530 319 4 532 089 3 998 229 1  876 602 4 954 133 3 922 468 1 قـروض
 671 422 12 887 170 3 784 251 9  373 755 13 954 133 3 419 621 10 اإلجمالى       

 
 بنوك سحب على المكشوف -أ

ـــــــــــــــدة الســـحب على المكشـــوف القائمة ب و  %17.908والدوالر األمرفكىالجنيه المصـــرى يبلغ متوســـد ســـعر الوائدة على أرصــــ

 على التوالى. 6.32%
 و يما يلي تحليل رصيد القروض وبنوك سحب على المكشوف طبقًا لتوارفخ استحقاقها:

  2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  
 784 251 9  419 621 10  أقل من سنة

 887 170 3  954 133 3  سنوات 5أكثرمن سنة وأقل من 
  13 755 373  12 422 671 
 

 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى  -25
 2019سبتمبر  30  

 
 2018ديسمبر  31

 المعدلة
     

 065 539 1  098 382 1  دائنون تجارفون 
 124 78  827 316  أرصدة دائنة أخرى 

 160 385  879 492  العمالءمقدمات من 
 889 48  810 36  مصلحة الضرائب
 543 408  857 397  مصرو ات مستحقة

 952 153  548 193  أوراق د ع
 163 18  168 9  دائنو توزفعات
 067 16  320  إيرادات مؤجلة

  2 829 507  2 647 963 
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 المخصصات -26
 مطالبات 

 اإلجمالى أخرى  مخصصات مخصص ضمان قانونية
     

 699 268 197 186 115 77 387 5 2019يناير  1الرصيد  ى 
 533 213 318 171 215 42 - الوترةتدعيم المخصصات خالل 

 (983 51) (830 37) (113 14) (40) الوترةاستخدام المخصصات خالل 
 (681 58) (681 55) (000 3) - مخصصات إنتوى الغرض منها

 (339) (284) - (54)  ي أسعار الصرفأثر التغيرات 
 229 371 719 263 217 102 293 5 2019سبتمبر  30فى الرصيد في 

     
 762 283 834 167 844 108 084 7 2018يناير  1الرصيد  ى 

 820 84 281 55 965 24 574 4 العامتدعيم المخصصات خالل 
 (136 40) (272 30) (159 9) (705) عاماستخدام المخصصات خالل ال
 (669 59) (639 6) (535 47) (495 5) مخصصات إنتوى الغرض منها
 (78) (7) - (71) أثر التغيرات  ي أسعار الصرف

 699 268 197 186 115 77 387 5 المعدلة 2018ديسمبر  31فى الرصيد في 
 

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

 .2019سبتمبر  30المالئمـة أن ناتج تلك المطالبـات القانونيـة لن يتجاوز بصوة جومرفة قيمة المخصص المكون  ى 
 مخصص الضمان

تقدم المجموعة ضمانًا لمنتجاتها وتتعهد بإصالح أو استبدال المنتجات التى لم تصل  للعمل بصورة مرضية وتم تقدير المخصص البالغ قدره 
لمطالبات الضمان المتوقعة  ى ضوء خبرة اإلدارة عن السنوات الماضية لمستوى اإلصالح  الوترة ى نهاية  جنيه مصرى  485 74

 . بها المصرو ات المتعلقةو 
 (.المعدلة 2018ديسمبر  31مصرى  ي  جنيه 159 15جنيه مصري ) 11 126طوفل األجل بمبلغ  جزءيتضمن مخصص الضمان 

  المخصصات األخرى 
تتعلق المخصصات األخرى بمطالبات متوقعة من أطراف أخرى  يما يتعلق بأنشطة المجموعة. لم يتم اإل صاح عن المعلومات المعتاد نشرما 

المخصصات و قًا لمعايير المحاسبة، نظرًا ألن اإلدارة تعتقد بأن قيامها بذلك قد يؤثر بشدة على ناتج المواوضات مع تلك الهيئات حول 
والجهات. وتقوم اإلدارة بمراجعة تلك المخصصات سنوفًا وفعدل المبلغ المخصص و قًا آلخر التطورات والمناقشات واالتواقيات مع تلك 

 األطراف.
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 إدارة المخاطر المالية -27
 عناصر المخاطر المالية -1

تتعرض المجموعة نتيجة ألنشطتها المعتادة إلى مخاطر مالية متنوعة. وتتضمن مذه المخاطر مخاطر السوق )بما  ى ذلك 
أيضًا ادلة(، و مخاطر أسعار العمالت األجنبية ومخاطر األسعار، ومخاطر تأثير أسعار الوائدة على التد قات النقدية والقيمة الع

 مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.
 تهدف إدارة المجموعة إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة لهذه المخاطر على األداء المالى للمجموعة.

 مخاطر السوق  -أ

 مخاطر أسعار العمالت األجنبية -1

ى واليورو. رئيسية الدوالر األمرفكتتعرض المجموعة لمخاطر التغيرات  ى أسعار الصرف نتيجة أنشطتها المختلوة وبصوة 
وفنتج خطر أسعار العمالت األجنبية من التعامالت التجارفة المستقبلية واألصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية القائمة  ى 

 تارفخ الميزانية المجمعة وكذلك صا ي االستثمارات  ى كيان أجنبى.
 والموضحة بالجنيه المصرى كما يلي: يزانية المجمعةالمالجدول التالى يوضح مركـز العمالت فى تاريـخ 

  2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  
 الصافى  الصافى االلتزامات األصول  

       
 (053 206)  (581 536) (840 322 1) 259 786  دوالر أمرفكى

 505 19  292 (967 22) 259 23  يـورو
  140 149  746 10 (361 105) 107 116  عمالت متنوعة

 
 

 مخاطر األسعار  -2
ال يوجد لدى المجموعة استثمارات  ى أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين مسجلة ومتداولة  ى أسواق المال وبالتالى  هى غير 

 معرضة لخطر التغير  ى القيمة العادلة لالستثمارات نتيجة تغير األسعار.
 

 
 والقيمة العادلةمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية  -3

تتعرض المجموعة لخطر التغير  ى أسعار الوائدة نتيجة لوجود قروض طوفلة األجل، القروض طوفلة األجل بأسعار  ائدة متغيرة 
تعرض المجموعة لمخاطر تأثر التد قات النقدية بالتغير  ى أسعار الوائدة، والقروض طوفلة األجل ذات سعر الوائدة الثابت تعرض 

 مخاطر تأثر القيمة العادلة بالتغير  ى أسعار الوائدة.لالمجموعة 
                               وقد بلغت القروض والسلويات والبنوك سحب على المكشوف ذات سعر الوائدة المتغير  ي تارفخ الميزانية 

  (.المعدلة 2018ديسمبر  31جنيه مصرى  ي 671 422 12 ) 2019سبتمبر  30جنيه مصرى  ي  373 755 13مبلغ 
 

جنيه مصرى  693 97) 2019سبتمبر  30مصرى  ى  هجني 250 93وقد بلغت االصول المالية ذات سعر الوائدة الثابت مبلغ 
 (.المعدلة 2018ديسمبر  31 ى 

 الماليةإدارة المخاطر - 27
 

  2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  
     

 750 78  590 70  دوالر أمرفكى -ودائع ألجل 
 943 18  660 22  جنيه مصري  -ودائع ألجل 

  93 250  97 693 
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 مخاطر االئتمان -ب
ينشأ خطر االئتمان نتيجة وجود نقدية وودائع لدى البنوك وكذلك مخاطر االئتمان المرتبطة بالموزعين وتجار الجملة واأل راد 

 االئتمان للمجموعة ككل.المتمثلة  ى حسابات العمالء وأوراق القبض، وفتم إدارة مخاطر 
بالنسبة للبنوك  إنه يتم التعامل مع البنوك ذات التصنيف االئتمانى العالى والبنوك ذات المالءة المالية العالية  ى حالة عدم 
وجود تصنيف ائتمانى مستقل. بالنسبة للموردين وتجار الجملة تقوم إدارة االئتمان بتقييم مدى المالءة االئتمانية  ى ضوء 

لمركز المالى والخبرات السابقة  ى التعامالت وعوامل أخرى. بالنسبة لأل راد  إن الترتيبات القانونية والمستندات عند تنويذ ا
المعاملة تقلل خطر االئتمان إلى الحد األدنى. وفتم تكوفن المخصصات الالزمة لمواجهة خطر التعثر  ى السداد من قبل 

 قيمة أرصدة العمالء وأوراق القبض إلى إجمالى المديونيات: اإلنخواض  ينسبة  يلي العمالء لكل حالة على حده. و يما
 المعدلة 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  

     
 616 535 13  951 284 13  أوراق القبض والعمالء 

 (604 427)  (634 438)  قيمة أرصدة العمالء وأوراق القبض اإلنخواض  ي 
 3.2 %  %3.3  إجمالى المديونياتنسبة المخصص إلى 

 
 مخاطر السيولة -ت

تتطلب اإلدارة الحذرة لمخاطر السيولة االحتواظ بمستوى كا ي من النقدية وإتاحة تموفل من خالل مبالغ كا ية من التسهيالت 
لتموفل من االحتواظ بمرونة  ي ااالئتمانية المتاحة. ونظرًا للطبيعة الديناميكية لألنشطة األساسية،  إن إدارة المجموعة تهدف إلى 

 خالل االحتواظ بخطو  ائتمانية معززة متاحة.
 تقدير القيمة العادلة -2

يوترض أن تقارب القيمة العادلة القيمة االسمية ناقصًا أى تسوفات ائتمانية مقدرة لألصول المالية وااللتزامات المالية ذات توارفخ 
يتم استخدام أسعار الوائدة المتاحة للشركة لألدوات المالية المشابهة وذلك لخصم االستحقاق ألقل من سنة. وألغراض اإل صاح، 

 التد قات النقدية المستقبلية التعاقدية لتقدير القيمة العادلة لاللتزامات المالية.
 على اال تراضات المبنية وتضع الطرق  من العديد تستخدم الشركة  إن المتداولة، غير المالية لألدوات العادلة القيمة لتقدير
 للديون  وذلك ألداة مشابهه أو المالية لألداة  المتعاملين أسعار أو السوق  أسعار ميزانية. تستخدم كل تارفخ  ي السوق  أحوال
 ةالعادل القيمة لتحديد وذلك النقدية المستقبلية، للتد قات المقدرة الحالية القيمة مثل األخرى، األساليب األجل. تستخدم طوفلة
و ى تارفخ الميزانية كانت القيمة العادلة لاللتزامات غير المتداولة ال تختلف جومرفًا عن القيمة الد ترفة لها  المالية األدوات لباقي

 وذلك لعدم اختالف معدالت الوائدة بدرجة مؤثرة.
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 إستثمارات في شركات تابعة -28
 ةشركة مساممة مصرفةة تتضمن القوائم المالية للشركات التابعة التالية:القوائم المالية المجمعة لشركة جى بى اوتو 

 في ةنسبه المساهم   

  2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30   أسم الشركة
 %99.99  %99.99   شركة آر جى انوستمنت ةش.م.مة

 %99.449  %99.449   الشركة الدولية للتجارة والتسوفق والتوكيالت التجارفة )ايتامكو( ةش.م.مة
 %99.528  %99.528   الشركة المصرفة لتصنيع وسائل النقل )غبور مصر( ةش.م.مة

 %100  %100   شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة )اإلسكندرفة( ةش.م.مة
 %80  %80   شركة جى بى بولو لتصنيع الحا الت ةش.م.مة

 %99  %99   شركة مرم للنقل و التجارة ةش.م.مة
 %100  %100   شركة جى بى للتأجير التموفلى ةش.م.مة

 %100  %100   شركة مرم للنقل السياحى ةش.م.مة
 %66.20  %66.20   شركة جى بى عالب

 %75  %75   شركة ماستر أوتوموتيف كمباني ةش.م.مة
 %65  %65   شركة خدمات استشارات الميكرو تموفل )مشروعى( ةش.م.مة

 %50  %50   المجموعة العالمية لتجارة السيارات )جى كاى(شركة 
 %99.98  %99.98   شركة جى بى لوجيستكس ةش.م.مة

 %99  %99   ةش.م.مة القابضة لإلستثمارات المالية شركة جى بى كابيتال
 %100  %100   شركة الخليج لتجارة السيارات

 %100  %100   شركة درايف لتجارة السيارات ةش.م.مة
 %100  %100   شركة درايف للتخصيم ةش.م.مة

 %68  %68   شركة غبور القلم
 %100  %100   شركة جى بى جلوبال

 %54  %54   شركة جى بى آر
 %48.80  %48.80   للخدمات شركة جى بى آر

 %99  %99   شركة سوق مصر للسيارات المستعملة ةش.م.مة
 %60  %60   شركة جي بي البستان

 %25  %25   شركة غبور للتجارة العامة 
 %90  %90   مصر لإلطارات ةش.م.مةسوق شركة 

 %100  %100   شركة بان أ رفكان ايجيبت للزفوت ةش.م.مة
 %100  %100   شركة تايرز اند مور لخدمة السيارات ةش.م.مة

 %100  %100   شركة قناة السوفس للخدمات اللوجيستية ةش.م.مة
 %100  %100   بي لصناعة السيارات ةش.م.مةشركة جي 

 %100  %100   شركة رفدي بارتس لقطع غيار السيارات ةش.م.مة
 %100  %100   شركة جي بي لصناعة وسائل النقل الخويف ةش.م.مة

 %65  %65   شركة تساميل للتموفل متنامي الصغر ةش.م.مة
 %100  %100   المعدات اإلنشائيةةش.م.مةشركة جي بي لتجارة  وسائل النقل الثقيل و 

 %100  %100   شركة جي بي لتكنولوجيا المياه و البيئة ةش.م.مة
 %65  %65   الشركة الهندسية لصيانة وسائل النقل ة الميكانيكي ة ش.م.م
 %100  %100   الشركة المصرفة الدولية لصناعة وصيانة السيارات )أياك(

 %100  %100   لكسمبورج –بى للتموفل .شركة جى
 %53.33  %53.33   تى انوستمنت بي  ي )مولندا(.ان.شركة ام
 %53.33  %53.33   تى لتنمية المشروعات الصغيرة.ان.شركة ام

 %100  %100   شركة سالكسيا ليمتد للتجارة )قبرص(
 %100  %100   ال )قبرص(.اى.بى.شركة بى

 100%  100%   ش.م.م شركة جي بي كابيتال للتورفق
 57%  57%   ش.م.م شركة رصيدي
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 -  100%   جي بي لالستيراد و التصدير
 -  %100   جي بي كابيتال بي  ي 

 -  %100   جي بي رفل استيت مورجيدج  اينانس بي  ي 
 -  %51   شركه توزفع وسائل النقل تي  ي دي ش.م.م

 -  %75   شركه اوتومبيلك لتجاره السيارات ش.م.م
 -  %100   شركه جي بي لتاجير التموفلي بي  ي
 -  %100   شركه جي بي مايكرو كرفدت بي  ي
 -  %100   شركه جي بي لتاجير تشغيلي بي  ي 

 -  %100   بي  ي  اينانسشركه جي بي كونسيمر 
 

 االرتباطات الرأسمالية -29
                              جنيه مصري  116 213 المجمعة بمبلغ الماليةسمالية  ى تارفخ القوائم بلغت تعاقدات المجموعة عن مصرو ات رأ

( وتتمثل  ى المبلغ الذي سوف يتم سداده عند استكمال خطو  أنتاج المعدلة 2018ديسمبر  31جنيه مصرى  ي   452 122)مبلغ 
  جديدة تحت اإلنشاء و روع أخرى بأنحاء الجمهورفة.

 
 االلتزامات المحتملة -30

توجد التزامات محتملة على المجموعة  ى صورة خطابات ضمان وقد بلغ رصيد خطابات الضمان الممنوحة بالجنيه المصرى والعمالت 
 األجنبية من المجموعة خالل النشا  االعتيادى لها والموض  بالجنيه المصرى كما يلي: 

  2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  
 048 984 1  453 537 1  دوالر أمرفكى
 132 172  815 209  جنيه مصري 
 556 1  399 27  ين ياباني

 174 4  243 108  يورو
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 المعامالت مع أطراف ذات عالقة  -31
يوجد للشركات التابعة حسابات جارفة مع أطراف ذات عالقة تتضمن تلك الحسابات كا ة المد وعات التى تمت بالنيابة عن أو 

 إلى /بواسطة الشركات التابعة. وتقوم الشركات التابعة بتحصيل وسداد تلك المبالغ بانتظام، و يما يلي بيان باألرصدة المستحقة من 
 األطراف ذات العالقة.

 
  2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  الرصيد المستحق من أطراف ذات عالقة

     

 489  -  والتصديرشركة جي بي لإلستيراد 
 013 5  203 5  شركة إيتامكو للتنمية الزراعية

 198 76  283 69  شركة البستان القابضة
 267 15  611 13  الجزائر – شركة سيباك

 603 16  533 28  الجزائر – ألجيماتكوشركة 
 -  932 18  شركة حااّل للتكنولوجيا والخدمات

 778 82  287 11  جاري مساممين القاصد
 594 33  730 61  جارى مساممين القلم

 000 4  064 4  شركة غبور للحاصالت الزراعية
 942 233  643 212  اإلجمالى

 (923 31)  (775 28)  عالقةاإلنخواض  ي قيمة المستحق من أطراف ذات 
  183 868  202 019 

 
 

 
   

  2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  الرصيد المستحق ألطراف ذات عالقة   
 65 669  58 862  شركة ماركو بولو 

 761  761  ية الصغرومتنام والمشروعات الصغيرةالشركة النوعية البيئة الدولية للخدمات الونية 
 204 6  120 6  الوطنية لمستلزمات السيارات و قطع غيارماشركة 

 111 1  -  شركة الوطنية إلستيراد اإلطارات
 286 1  334  شركة إيتامكو لإلستيراد و التصدير
 887 7  -  شركة حااّل للتكنولوجيا والخدمات

 875 11  328 10  شركة جايا 
 68  68  شركة وامدان

  76 473  94 861 
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 :الوترةو يما يلى بيان طبيعة وقيمة أمم المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل 
 قيمة المعاملـة   

سبتمبر  30 طبيعة المعاملة نوع العالقة العالقة واسم الطرف ذ
ديسمبر  31  2019

2018        
 258 24  307 24 مرتبات اإلدارة العليا أعضاء مجلس إدارة أعضاء مجلس اإلدارة التنويذيين

الشركة النوعية البيئة الدولية للخدمات الونية و 
 39  - توزفعات أرباح مسامم باحدى الشركات التابعة المشروعات الصغيرة و متنامية الصغر

 (481 6)   - تحوفالت نقدية شركة زميلة لالستيراد و التصديرشركة جى بى 
 (670)  (886 1) تحوفالت نقدية شركة زميلة لمستلزمات السيارات و قطع غيارماشركة الوطنية 
 (382)  (656 1) تحوفالت نقدية شركة زميلة الجزائر –شركة سيباك 

 112 77  (491 71) تحوفالت نقدية مسامم باحدى الشركات التابعة جاري مساممين القاصد
 966 2  190 تحوفالت نقدية شركة زميلة شركة إيتامكو للتنمية الزراعية

 669 16  136 28 تحوفالت نقدية مسامم باحدى الشركات التابعة جاري مساممين القلم
 (369 4)  (807 6) تحوفالت نقدية مسامم باحدى الشركات التابعة شركة ماركو بولو

 5  (952) تحوفالت نقدية شركة زميلة ايتامكو لالستيراد و التصديرشركة 
 31  (111 1) تحوفالت نقدية شركة زميلة اإلطاراتشركة الوطنية الستراد 

 (350)  (930 11) تحوفالت نقدية مسامم باحدى الشركات التابعة الجزائر – ألجيماتكوشركة 
 (000 12)  - تحوفالت نقدية مسامم باحدى الشركات التابعة شركة بلو باى لإلدارة
 806  915 6          تحوفالت نقدية                 زميلةشركة  شركة البستان القابضة

 000 4  (64)          تحوفالت نقدية                 شركة زميلة شركة غبور للحاصالت الزراعية
 (887 7)  887 7          تحوفالت نقدية شركة زميلة شركة حاال للتكنولوجيا و الخدمات                                                                                  

 (875 11)  (547 1)          تحوفالت نقدية مسامم باحدى الشركات التابعة شركة جايا مولندا
 (68)  -          تحوفالت نقدية مسامم باحدى الشركات التابعة ومدانشركة 

       

 

 إستثمارات في شركات شقيقة -32
 

نسبة  
 المساهمة

 
  2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30

      

 034 8  034 8  %3.5 شركة حااّل للتكنولوجيا والخدمات
50 000  %33.33 للتموفل العقاري  بدايةشركة    - 

   58 034  8 034 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة 
 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

قائمة الدخل حسب طبيعية المصروف- 33

 المعدلة2018 سبتمبر 30 2019 سبتمبر 30 
762 591 44318 304 18 المبيعات

(814 941 15)(518 626 15) تكلفة المبيعات
948 649 9252 677 2 مجمل الربح

888 108 462 107  إيرادات أخرى
004 35 889 68  مخصصات انتفى الغرض منها

214 90 676 84  فوائد دائنه
648 13 482 9  فوائد البيع بالتقسيط
(578 56 )(117 79 )مصروفات بنكيه

(623 939 )(266 068 1) فوائد مدينة
(800 608 )(790 825 ) مرتبات واجور ومزايا العاملين

(092 127 )(874 148 ) مصروفات بيعيه وتسويق
(359 97 )(077 113 ) إيجارات

(214 25 )977 156 فروق أعاده تقييم عمالت اجنبية (خسائر)/  صافى أرباح
(706 106 )(642 203 ) تدعيم مخصصات

(328 69 )(224 91 ) اهالكات واستهالكات
(261 19 )(153 19 ) استشارات
(560 26 )(439 49 ) انتقاالت

(609 29 )(748 34 )مصروف سيارات
(813 18 )(316 32 )رسوم حكوميه

(003 30 )(165 39 )حاسب آلى
(501 24 )(163 40 )مصروفات أخري

(026 7 )(847 12 )تأمين
(863 10 )(280 15 )مصروفات أمن
(840  )(986  )إصالح وصيانه
(824 20 )(895 27 )تجهيزات إدارية

(827 12 )(265 17 )مياه وكهرباء
(839 31 )(010 59 )تبرعات وعالقات عامه

-(598 34 )صندوق التأمين الصحي
(391 9 )(891 5 )شحن

646 624 664 186 صافى ربح العام قبل الضرائب
186,664                  624,646                 

0                           0.45-                      
عقود التأجير (49)األثر المالي لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم -34

(شركة مساهمة مصرية)شركة جى بى أوتو  

، بعد إدخال التعديالت الالزمة (تاريخ التحول) المعدلة 2018 ديسمبر 31تم إعداد قائمة المركز المالي المجمعة االفتتاحية للشركة كما في 
القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي إلى معيار المحاسبة المصري  (20)للتحول من معيار المحاسبة المصري رقم 

 30 المعدلة ،2018 ديسمبر 31وتشتمل هذه التسويات على التعديالت التي تمت على المركز المالي كما في . عقود التأجير (49)رقم 
 المعدلة، وكذلك التعديالت على قائمة الدخل الدورية المجمعة والدخل الشامل الدورية المجمعة التي تخص الفترة المالية 2018سبتمبر 

: وهي كما يلي2018 سبتمبر 30المنتهية في 
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2019 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى – اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة 
 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 

2018 ديسمبر 31 التسويات على قائمة المركز المالي المجمعة  كما في 1- 34

إيضاح 
كما تم إصدارها وفقا 
20لمعيار المحاسبة رقم 

األثر المالى للتحول
وفقا لمعيار المحاسبة 

49المصري رقم 

األصول
األصول غير المتداولة

922 827 3 (207 443 2)129 271 6 (15)(بالصافي)أصول ثابتة و مشروعات تحت التنفيذ 
155 430  - 155 430  (16)أصول غير ملموسة و شهرة

000 1  - 000 1  مدفوعات تحت حساب اإلستثمار
034 8  - 034 8  إستثمارات في شركات شقيقة

786 516 3 944 967 1 842 548 1 (11)(بالصافى )أوراق قبض 
048 273  (536 9 )584 282  (ب-9)أصول ضريبية مؤجلة

905 90  - 905 90  (17)استثمارات عقارية
850 147 8 (799 484 )649 632 8 إجمالي األصول غير المتداولة

األصول المتداولة
828 820 4 - 828 820 4 (10)(بالصافى )المخزون 

993 328 5 002 718  991 610 4 (12)(بالصافى )عمالء وأوراق قبض 
696 588 1 (469 36 )165 625 1 (13)(بالصافى )مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

019 202  - 019 202  (31)مستحق من أطراف ذات عالقة
275 179 1 - 275 179 1 (14)نقدية بالبنوك و الصندوق
811 119 13 533 681  278 438 12 إجمالي األصول المتداولة

661 267 21 734 196  927 070 21 إجمالي األصول

حقوق الملكية
010 094 1 - 010 094 1 (18)رأس المال المصدر و المدفوع

529 331  - 529 331  (20)إحتياطى قانوني
733 490 2 - 733 490 2 (21)إحتياطيات أخرى

(330 517 )(011 5 )(319 512 )مرحلة (خسائر )
583 537  873 21  710 515  صافى ربح العام

525 936 3 862 16  663 919 3 إجمالي حقوق ملكية الشركة األم
028 291 1 311   717 290 1 (22)أصحاب الحقوق غير ذوي السيطرة

553 227 5 173 17  380 210 5 إجمالي حقوق الملكية
االلتزامات غير المتداولة

887 170 3 - 887 170 3 (24)قروض
151 301  151 301  - أوراق دفع ودائنون طويلة األجل

159 15  - 159 15  (26)مخصص ضمان
- (321 54 )321 54  إيردات مؤجلة

073 173  674 17  399 155  (ب-9)التزامات ضريبية مؤجلة
270 660 3 504 264  766 395 3 إجمالي االلتزامات غير المتداولة

االلتزامات المتداولة
540 253  - 540 253  (26)المخصصات

690 131  - 690 131  (أ-9)التزامات ضرائب الدخل
784 251 9 - 784 251 9 (24)قروض وسلفيات و بنوك سحب على المكشوف

861 94  - 861 94  (31)مستحق ألطراف ذات عالقة
963 647 2 (943 84 )906 732 2 (25)دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

838 379 12 (943 84 )781 464 12 إجمالي االلتزامات المتداولة
108 040 16 561 179  547 860 15 إجمالي اإللتزامات

661 267 21 734 196  927 070 21 إجمالى حقوق الملكية وااللتزامات
-                   -               -                  

(شركة مساهمة مصرية)شركة جى بى أوتو  
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 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 

2018 سبتمبر 30 التسويات على قائمة الدخل الدورية المجمعة في 2- 34

إيضاح(جميع المبالغ باأللف جنيه مصري)
كما تم إصدارها وفقا 
لمعيار المحاسبة 

20المصري رقم 
األثر المالي للتحول

وفقا لمعيار المحاسبة 
49المصري الجديد رقم 

762 591 18(748 179 )510 771 18المبيعات
(814 941 15)203 141 (017 083 16)تكلفة المبيعات
948 649 2(545 38 )493 688 2مجمل الربح 
888 108 (601 10 )489 119 ايرادات اخرى

(426 661 )- (426 661 )مصروفات البيع والتسويق
(510 483 )040 80 (550 563 )مصروفات إدارية و عمومية

(702 71 )- (702 71 )(بالصافى )مخصصات و اإلنخفاض في قيمة األصول المتداولة وغير المتداولة 
198 542 8941 30 304 511 1نتائج أنشطة التشغيل

(553 917 )(667 21 )(886 895 )(16)(بالصافي)تكاليف تمويلية 
645 624 227 9 418 615 صافي ربح الفترة قبل ضرائب الدخل

(325 103 )(191 3 )(134 100 )مصروف ضرائب الدخل
320 521 036 6 284 515 صافي ربح الفترة

:يتم توزيعه على النحو التالى
910 427 995 5 915 421 مساهمي الشركة األم

410 93 41  369 93 أصحاب الحقوق غير ذوي السيطرة
 515 284 6 036 521 320

0.3860.391(8)(للسهم/ جنيه مصري )نصيب السهم األساسى في الربح 

2018 سبتمبر 30

(شركة مساهمة مصرية)شركة جى بى أوتو  
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 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 

2018 سبتمبر 30 التسويات على قائمة الدخل الشامل الدورية المجمعة في 3- 34

 إيضاح(جميع المبالغ باأللف جنيه مصري) 
 كما تم إصدارها وفقا 

لمعاير المحاسبة 
20المصري رقم 

 األثر المالي للتحول
 وفقا لمعيار 
المحاسبة 

المصري الجديد 
320 521 036 6 284 515 صافي ربح  الفترة قبل ضرائب الدخل

بنود الدخل الشامل اآلخر

038 58                -038 58 فروق ترجمة العمليات األجنبية 
(292 21 )               -(292 21 )ناتج تعديل تكلفة األصول

746 36               -746 36مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر عن الفترة قبل ضريبة الدخل  
038 7                -038 7 ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل األخرى 

784 43                -784 43 مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر عن الفترة بعد ضريبة الدخل  
104 565 036 6 068 559 إجمالى الدخل الشامل عن الفترة

:-إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من 
956 477 128 6 828 471 مساهمي الشركة األم

148 87 (92  )240 87 أصحاب الحقوق غير ذوي السيطرة

 559 068 6 036 565 104

(شركة مساهمة مصرية)شركة جى بى أوتو  
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 السياسات المحاسبيةأهم  -35
 المجمعة:  يما يلي ملخص ألمم السياسات المحاسبية التي استخدمت  ي إعداد القوائم المالية 

 تجميع األعمال -أ
  انتقال السيطرة للمجموعة.عن تجميع األعمال داخل المجموعة باستخدام طرفقة االقتناء وذلك عند تتم المحاسبة 
 .كما يتم قياس كال من المقابل المادي المحول وكذا صا ي قيم األصول المقتناة القابلة للتحديد عند عملية االقتناء بالقيمة العادلة 
 تم االعتراف ي وفتم إجراء اختبار االضمحالل سنوًفا للشهرة الناتجة من عملية االقتناء.  أية أرباح ناتجة من عملية شراء تواوضية

 بها  وًرا  ي األرباح أو الخسائر.
  وفتم معالجة التكاليف المتعلقة باالقتناء كمصروف  ي الوترات التي يتم  يها تحمل التكاليف واستالم الخدمات باستثناء واحد

 الملكية.حقوق ومو إصدار األوراق المالية مقابل المديونية أو 
 بالغ المد وعة لتسوفة عالقات قائمة سابًقا بين المنشأة المقتنية والمقتناة وعادة ما يتم ال يتضمن المقابل المادي المحول الم

  االعتراف بهذه المبالغ  ي األرباح أو الخسائر.
   يتم قياس المقابل المادي المحتمل بالقيمة العادلة  ي تارفخ االقتناء و ي حالة ان االلتزام بد ع المقابل المحتمل استو ي الشرو

حددة لتعرفف أداة حقوق الملكية يتم تبوفبه ضمن حقوق الملكية وال يتم إعادة قياسه وتتم معالجة التسوفة الالحقة له ضمن الم
حقوق الملكية، بخالف ما سبق  ان أي مقابل مادي محتمل أخر يتم إعادة قياسه بالقيمة العادلة  ي تارفخ إعداد القوائم المالية 

 القيمة العادلة ضمن األرباح والخسائر. مع االعتراف باي تغيرات  ي
 الشركات التابعة  -1

 الشركات التابعة مي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة.
تسيطر المجموعة على المنشأة المستثمر  يها عندما تتعرض أو يحق لها عوائد متغيرة من خالل مشاركتها وقدرتها  ي التأثير 

 المنشأة المستثمر  يها.على العوائد من خالل سلطتها على 
 تتضمن القوائم المالية المجمعة الشركات التابعة التي تسيطر عليها بدًءا من تارفخ السيطرة حتى تارفخ  قد السيطرة.

 الحقوق غير المسيطرة  -2
 تناة.قيتم قياس الحقوق غير المسيطرة بنسبتها  ي القيم المعترف بها  ي صا ي األصول القابلة للتحديد  ي المنشأة الم

التغيرات  ي حقوق ملكية المجموعة  ي شركاتها التابعة والتي ال تؤدي إلى  قد السيطرة يتم المحاسبة عليها كمعامالت بين 
 أصحاب حقوق الملكية.

 فقد السيطرة  -3
ود الدخل الشامل وبنعندما توقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة  إنها تستبعد األصول وااللتزامات والحقوق غير المسيطرة 

األخر الخاصة بها.  مع االعتراف باي أرباح أو خسائر ناتجة عن  قد السيطرة ضمن األرباح أو الخسائر وفتم االعتراف باي 
 استثمارات متبقية  ي الشركة التابعة سابًقا بالقيمة العادلة عند  قد السيطرة.

 االستبعادات من القوائم المالية المجمعة  -4
د كال من األرصدة والعمليات المتبادلة بين المجموعة واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت المتبادلة يتم استبعا

 بين المجموعة.
يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة من التعامل مع استثمارات يتم المحاسبة عنها بطرفقة حقوق الملكية بما يعادل حصة 

كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنوس الطرفقة المتبعة  ي األرباح غير المحققة إال إذا كانت المعاملة  المجموعة  يها. 
 شًرا الضمحالل قيمة األصل المحولتعطي مؤ 

 العمالت األجنبية -ب
 المعامالت بالعمالت األجنبية  -1

 بسعر الصرف  ي توارفخ المعامالت.يتم ترجمة المعامالت األجنبية بعملة التعامل الخاصة بشركات المجموعة 
 األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية يتم ترجمتها لعملة التعامل بسعر الصرف  ي تارفخ القوائم المالية.
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 د القيمة العادلة.ييتم ترجمة األصول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية بسعر الصرف المستخدم عند تحد
يتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلوة التارفخية بالعملة األجنبية بسعر الصرف  ي 

 تارفخ المعاملة.
تم االعتراف ا يوبصوة عامة يتم االعتراف بوروق العملة  ي األرباح أو الخسائر.  وباستثناء،  روق العملة الناتجة من ترجمة م

 به  ي بنود الدخل الشامل األخر:
  االستثمارات المتاحة للبيع  ي أدوات حقوق الملكية )باستثناء االضمحالل، حيث يتم إعادة تبوفب  روق العملة بنود الدخل

 الشامل األخر الي األرباح أو الخسائر(.
  خطر صا ي االستثمار  ي نشا  أجنبي ما دامت التغطية االلتزامات المالية التي تم تخصيصها كأداة تغطية مخاطر لتغطية

  عالة.
 .أدوات التغطية المستخدمة  ي خطر التد قات النقدية ما دامت التغطية  عالة 

 العمليات األجنبية -2
لية وفتم ترجمة القوائم الما  ي تارفخيتم ترجمة األصول وااللتزامات باإلضا ة إلى الشهرة والتسوفات عند االقتناء بسعر الصرف 

 اإليرادات والمصرو ات للنشا  االجنبي بسعر الصرف  ي تارفخ المعامالت.
يتم االعتراف بوروق ترجمة العمالت األجنبية  ي بنود الدخل الشامل اآلخر والرصيد المجمع ضمن احتياطي  روق ترجمة  يما 

 على الحقوق غير المسيطرة.عدا  روق ترجمة العمالت األجنبية التي يتم توزفعها 
عند استبعاد الكيان األجنبي بصورة كلية أو جزئية مثل  قد السيطرة أو النووذ المؤثر أو السيطرة المشتركة  ان مبلغ  روق العملة 

ئر االمتراكم ضمن احتياطي  روق الترجمة والمتعلق بذلك الكيان يجب أن يعاد تبوفبه لألرباح أو الخسائر كجزء من أرباح وخس
 االستبعاد.

و ي حالة استبعاد المجموعة جزء من حصتها  ي شركة تابعة مع بقاء السيطرة  يجب إعادة الحصة الجزئية من مبلغ  روق العملة 
 المتراكم ألصحاب الحقوق غير المسيطرة.

ة المشتركة المؤثر أو السيطر  و ي حالة استبعاد المجموعة لجزء  قد من الشركات الشقيقة أو المشروعات المشتركة مع بقاء النووذ
  يجب إعادة تبوفب الحصة الجزئية إلى األرباح أو الخسائر.

 
 العمليات غير المستمرة -ت

 

 العمليات غير المستمرة جزء من عمليات المجموعة، والتي يمكن تمييز عملياتها وتد قاتها النقدية عن باقي المجموعة.
 رب.تبعاد او عند استيواء العملية لمتطلبات تصنيوها كمحتوظ بها بغرض البيع ايهما أقيتحقق تبوفب العملية غير المستمرة عند االس

عندما يتم تبوفب العملية كعمليات غير مستمرة، يتم تعديل ارقام المقارنة باألرباح او الخسائر والدخل الشامل االخر كما لو كانت 
 العملية قد تم استبعادما من بداية  ترة المقارنة.

 

 اإليـرادتحقق  -ث

ناشئة لتتمثل اإليرادات  ى القيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم متضمنًا النقدية وأرصدة المدينون التجارفون وأوراق القبض ا
عن بيع بضائع أو تأدية خدمة من خالل النشا  االعتيادى للمجموعة وغير متضمنة ضرائب المبيعات أو الخصومات أو التخويضات 

 عد إلغاء المبيعات بين شركات المجموعة.وب
يتم االعتراف باإليراد عندما يمكن قياسه بدقة يعتمد عليها وعندما يكون المرج  أن تتد ق المنا ع االقتصادية المرتبطة بعملية البيع 

راد  يعتبر قيمة اإليإلى المجموعة، وعندما تتحقق شرو  أخرى خاصة بكل نشا  من أنشطة الشركة على النحو الموض  الحقًا. ال
أخذه  ةقابلة للقياس بدقه إال إذا كانت كا ة االلتزامات التعاقدية قد تم الو اء بها. وتبنى المجموعة تقديراتها على أساس النتائج التارفخي

  ى االعتبار نوعية العمالء ونوعية المعامالت والترتيبات الخاصة بكل منهما.
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 التجار والمعارض –المبيعات  -1

االعتراف بالمبيعات عند تسليم البضائع إلى التجار الذين لهم كل الحق  ى بيعها وتحديد أسعارما وبالتالى ال يوجد أى يتم 
التزامات تمنع التجار من قبول البضائع، وفعترف بالتسليم سواء  ى مخازن شركات المجموعة أو مواقع محددة طبقًا 

منا ع إلى التجار و ى حالة قبول التجار للبضائع طبقًا لعقد البيع  إن إدارة لالتواقيات، وبالتالى تم نقل كل المخاطر وال
المجموعة لديها أدلة موضوعية على أن كل شرو  التسليم تم تنويذما. ال تتضمن المبيعات إلى التجار عنصر تموفل نظرًا 

 لقصر الوترة االئتمانية.
 أفراد وشركات –المبيعات  -2

ركات المجموعة ومعارضها وفتم االعتراف باإليراد عند تسليم البضائع. بالنسبة للمبيعات ذات يتم البيع من خالل إدارات ش
الوترات االئتمانية أطول من القصيرة  إن عنصر التموفل يتم استبعاده من قيمة المبيعات حيث يتم تحديد قيمة المبيعات 

 الوعال على ذات المعاملة. وفعترف بإيرادات  وائد  ترةعلى أساس القيمة الحالية لألقسا  مخصومة باستخدام سعر الوائدة 
 االئتمان  ى قائمة الدخل على أساس التناسب الزمنى، مع األخذ  ى االعتبار سعر الوائدة على المعاملة.

 الصيانة -مبيعات الخدمات  -3

راف ع الغيار، وفتم االعتتقوم شركات المجموعة بتقديم خدمات الصيانة وفتم احتسابها على أساس عدد ساعات العمل وقط
 بإيرادات خدمات الصيانة المحسوبة على أساس عدد الساعات وقطع الغيار عند تمام تأدية الخدمة.

 اإليرادات من عقود التأجير التمويلى -4

يتم االعتراف بدخل التموفل على مدى مدة عقد التأجير، على أساس نمد يعكس معدل عائد دورى ثابت لصا ي استثمار 
المؤجر  ي عقد التأجير. يجب على المؤجر توزفع إيرادات التموفل على مدى مدة عقد التأجير على أساس منتظم ومنطقى 

لوترة مقابل إجمالي االستثمار  ي عقد التأجير لتخويض كل من أصل وفجب على المؤجر تطبيق د عات االيجار المتعلقة با
 المبلغ وايراد التموفل غير المحقق. 

 إيرادات التأجير التشغيلى -5

يتم االعتراف بد عات التأجير من عقود التأجير التشغيلية على انها دخل إما بطرفقة القسد الثابت أو أي أساس منتظم 
أساس منتظم آخر إذا كان أالساس أكثر تعبير عن النمد الذي تتناقص  يه االستوادة من آخر. وفجب على المؤجر تطبيق 

 استخدام األصل محل العقد.

 إيرادات الفوائد -6

تثبت إيرادات الووائد على أساس التوزفع الزمنى باستخدام طرفقة معدل الوائدة الوعال وعند وجود اضمحالل  ى الرصيد 
 لوائدة  إنه يتم تخويض القيمة الد ترفة إلى القيمة المتوقع تحصيلها.المدين الناتج عن االعتراف با

 إيراد التوزيعات -7

 تثبت إيرادات توزفعات األرباح عندما ينشأ الحق  ى استالمها.
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 مزايـا العاملين -ج
 مزايا العاملين قصيرة االجل -1

تزام ذات العالقة. وفتم االعتراف بالمبلغ المتوقع د عه كاليتم االعتراف بمزايا العاملين قصيرة االجل كمصروف عند تقديم الخدمة 
عندما يكون لدي المجموعة التزام قانوني او ضمني لد ع مذ المبلغ كنتيجة قيام العامل بتقديم خدمة سابقة، وفمكن تقدير االلتزام 

 بدرجة يعتمد بها.
 المدفوعات المبنية علي اسهم -2

معامالت المد وعات المبنية على أسهم والمسددة  ي شكل أدوات حقوق ملكية فخ المن ( ليتم االعتراف بالقيمة العادلة ) ي تار 
كمصروف، وكزفادة مقابلة  ي حقوق الملكية اثناء  ترة االستحقاق. وفتم تعديل المبلغ المعترف به كمصروف ليعكس عدد المن  

يكون المبلغ المعترف به  ي النهاية قائما علي أساس  التي تكون الخدمات ذات العالقة وشرو  األداء متوقع استيوائها، بحيث
 عدد أدوات حقوق الملكية الممنوحة التي استو ت شرو  الخدمة ذات العالقة وشرو  األداء غير السوقية  ي تارفخ االستحقاق. 

وعات المبنية معامالت المد ل يتم قياس القيمة العادلة ) ي تارفخ المن ( وبالنسبة لمن  أدوات حقوق ملكية بشرو  عدم االستحقاق،
على أسهم والمسددة  ي شكل أدوات حقوق ملكية لتعكس تلك الشرو  وال يوجد تعديل الحق لالختال ات بين النتائج المتوقعة 

 والمحققة. 
 مزايا االشتراك المحدد -3

مد وعة . وفتم االعتراف باالشتراكات اليتم االعتراف بالتزامات نظم مزايا االشتراك المحدد كمصروف عند تقديم الخدمة ذات العالقة
 مقدما كأصل إلى الحد الذي تؤدى به الد عة المقدمة إلى تخويض الد عات المستقبلية أو استرداد نقدي.

لسنة  79تسامم المجموعة  ي نظام التأمينات االجتماعية الحكومي لصال  العاملين بها طبقًا لقانون التأمينات االجتماعية رقم 
يسامم العاملين وأصحاب العمل بموجب مذا القانون  ي النظام بنسبة ثابتة من األجور. يقتصر التزام المجموعة  ي قيمة . 1975

 مساممتها، وتحمل مساممات المجموعة باألرباح أو الخسائر طبقًا ألساس االستحقاق.
 

 مزايا انهاء الخدمة -4

تارفخين التاليين أيهما يأتي أواًل، عندما ال يعد بإمكان المجموعة تعترف المجموعة بمزايا إنهاء الخدمة كمصـــــــــــــروف  ي أحد ال
 يكون من المتوقع ان يتم تســـــــــــــوفة المزايا وعندما العندما تعترف المجموعة بتكاليف إعادة الهيكلة. أو الغاء عرض تلك المزايا 

مة لتعكس القي –قبل الضـــــــرائب  –صـــــــم بمعدل خ شـــــــهرًا بعد تارفخ اعداد القوائم المالية  انه يجب خصـــــــمها 12بكاملها خالل 
 .الزمنية للنقود

 
 والتكاليف التمويليةاإليرادات  -ح

 تتضمن اإليرادات والتكاليف التموفلية للمجموعة االتي:
 الووائد الدائنة -
 الووائد المدينة -
 بالعمالت األجنبيةوااللتزامات المالية  األصولتقييم أرباح او خسائر  روق  -

 . عالالدائنة والمدينة باستخدام معدل سعر الوائدة الويتم االعتراف بالووائد 
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 ضرائب الدخل  -خ
نشأ  يها ،  يما عدا الحاالت التي تالعاميتم االعتراف بالضرفبة الجارفة وبالضرفبة المؤجلة كإيراد أو كمصروف  ي أرباح او خسائر 

األخر  خارج األرباح أو الخسائر سواء  ي الدخل الشامل –  ي نوس الوترة أو  ي  ترة مختلوة –الضرفبة من عملية أو حدث يعترف به 
 .أو تجميع األعمال أو ضمن حقوق الملكية مباشرة

 

 ضريبة الدخل الجارية -1

ادما ديتم االعتراف بالضرائب الجارفة للوترة الحالية والوترات السابقة والتي لم يتم سدادما بعد كالتزام، أما إذا كانت الضرائب التي تم س
تقاس قيم  ل  ي الوترة الحالية والوترات السابقة تزفد عن القيمة المستحقة عن مذه الوترات  يتم االعتراف بهذه الزفادة كأصل.بالوع

ة، يااللتزامات )األصول( الضرفبية الجارفة للوترة الحالية والوترات السابقة بالقيمة المتوقع سدادما إلى )استردادما من( اإلدارة الضرفب
أسعار الضرائب )وقوانين الضرائب( السارفة أو  ي سبيلها ألن تصدر  ي تارفخ نهاية الوترة المالية. تخضع توزفعات باستخدام 

 األرباح للضرفبة كجزء من الضرفبة الجارفة. ال يتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضرفبية اال عند استيواء شرو  معينه.
 

 الضريبة المؤجلة -2

يتم االعتراف بالضرفبة المؤجلة بالنسبة للوروق المؤقتة بين األساس المحاسبي لألصول وااللتزامات واألساس الضرفبي لتلك األصول 
  يما عدا ما يلي:وااللتزامات. 

 االعتراف األولى بالشهرة،  -
 أو االعتراف األولى باألصل أو االلتزام للعملية التي: -

 ليست تجميع األعمال. (1)
 تؤثر على صا ي الرب  المحاسبي وال على الرب  الضرفبي )الخسارة الضرفبية(.( ال 2و)

 

الوروق المؤقتة المرتبطة باستثمارات  ي شركات تابعة وشركات شقيقة وحصص  ي مشروعات مشتركة الي المدي الذي يمكن  -
 ظور.يتم عكسها  ي المستقبل المن  يه السيطرة على توقيت عكس تلك الوروق المؤقتة ومن المرج  ان مثل مذه الوروق لن

يتم االعتراف باألصل الضرفبي المؤجل الناشئ عن ترحيل الخسائر الضرفبية والحق  ي الخصم الضرفبي غير المستخدم والوروق 
نتواع الموقتة القابلة للخصم عندما يكون مناك احتمال قوي بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضرفبة  ي المستقبل يمكن من خاللها اال

بهذا األصل. وفتم تحديد الرب  الضرفبي المستقبلي عن طرفق خطة العمل المستقبلية لكل شركة من شركات المجموعة. يتم إعادة 
تقدير موقف األصول الضرفبية المؤجلة غير المعترف بها  ي نهاية كل  ترة مالية وتعترف باألصول الضرفبية المؤجلة التي لم 

المدى الذي أصب  من المرج  معه مستقباًل وجود رب  ضرفبي يسم  باستيعاب قيمة األصل الضرفبي تعترف بها من قبل إلى 
 المؤجل.

 يتم قياس الضرفبية المؤجلة باستخدام أسعار الضرائب المتوقع تطبيقها عند تحقق الوروق الموقتة.
لالسترداد  االثار الضرفبة لإلجراءات التي تتبعها المجموعةعند قياس الضرفبة المؤجلة  ي نهاية الوترة المالية يتم االخذ  ي االعتبار 

 أو سداد القيمة الد ترفة ألصولها والتزاماتها. 
 ال يتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضرفبية اال عند استيواء شرو  معينه.

 المخـزون  -د
وة أيهما أقل، يتم تحديد التكلوة باستخدام طرفقة المتوسد المرج . وتتضمن تكل االستبداديةيظهر المخزون بالتكلوة أو صا ي القيمة 

نتاج إلاإلنتاج التام واإلنتاج تحت التشغيل تكلوة المواد واألجور المباشرة والتكاليف المباشرة األخرى والتكاليف غير المباشرة المرتبطة با
در  ي ظروف  ي سعر البيع المق البجعيةالقتراض. وفتمثل صا ي القيمة على أساس معدالت التشغيل المعتادة، وال تتضمن تكلوة ا

 النشا  المعتادة ناقصًا التكاليف التقديرفة الالزمة لإلتمام والمصرو ات البيعية.
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 األصول الثابتة -ذ
 القياس و  االعتراف -1

  ضمحالل.اإل مجمع خسائرو  اإلمالك مجمع منها مخصوماً  بالتكلوة الثابتةصول األب االعتراف يتم
                واذا كانت المكونات الجومرفة لبند من بنود األصول الثابتة لها أعمار إنتاجية مختلوة،  إنه يتم المحاسبة عنها كبنود مستقلة

 الثابتة.صول )مكونات رئيسية( ضمن تلك األ
 باألرباح أو الخسائر.يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد األصول الثابتة 

تم تطبيق نموذج التكلوه المعدله حيث تم تعديل التكلوه ومجمع االمالك لبعض  ئات األصول الثابته )االالت والمعدات، 
وسائل النقل واالنتقال ، األثاث ومعدات المكاتب ، العدد واألدوات ( بإستخدام معامالت التعديل الوارده بالملحق )أ( 

( وتم اإلعتراف بقيمة الزفادة  ي صا ى األصول الثابتة المؤملة للتعديل ضمن بنود 13المصرى رقم )لمعيار المحاسبه 
الدخل الشامل األخر وتم عرضها  ي بند مستقل  ي حقوق الملكية تحت مسمى ةناتج تعديل تكلوة األصولة ، وفتم 

خلص ائر المرحله  ي حاله االستغناء عن او التتحوفل الجزء المحقق من ناتج تعديل تكلوه األصول الى األرباح او الخس
 من األصل المؤمل للتعديل او نتيجه لالستخدام )  رق االمالك الناتج عن تطبيق المعالجه المحاسبيه الخاصه(.

 التكاليف الالحقة على االقتناء -2
لية ها تد ق منوعة اقتصادية مستقبيتم رسملة النوقات الالحقة على االقتناء على األصل  قد إذا كان من المتوقع أن ينشأ عن

 للمجموعة.
 

 اإلهالك   -3
و قا )لطرفقه -والتي تتمثل  ي تكلوة األصل مخصوما منها قيمته التخرفدية  –يتم إمالك قيمة األصل الثابت القابلة لإلمالك 

ألرباح او ا على اإلمالك تحميل الثابتة، وفتمصول األ أنواع من نوع لكل المقدر اإلنتاجي العمر مدار على القسد الثابت( وذلك
 :للوترة الحالية والوترة المقارنة المقدرةبمعدالت اإلمالك  بياناً  يلي و يما .األراضي إمالك يتم ال .الخسائر

 معدل اإلهالك                            األصل      
 %4 - %2 المباني

 %20 - %10 اآلالت والمعدات
 %25 - %20 وسائل نقل وانتقال

 %33 - %6 تجهيزات مكتبية وأثاث
 %25 لي آحاسب 

 أو الوترة اإليجارفة أيهما اقل %20 تحسينات  ي أماكن مستأجرة
 

يتم مراجعة طرفقة اإلمالك واألعمار اإلنتاجية والقيم التخرفدية لألصول الثابتة  ي نهاية كل  ترة مالية، وفتم تعديلها إذا تطلب 
 األمر ذلك.

 االستثمار العقاري  إعادة تبويب -4
ن األصول ثابتة م عقارفة استثمارات الى المالك بمعر ة مشغولة عقاراتمن  تغيير استخدامها يتم التي العقارات إعادة تبوفب يتم

 . عقارفة الي االستثمارات
 

 المشروعات تحت التنفيذ -5
ز األصل إلى النوقات المتعلقة مباشرة والالزمة لتجهييتم االعتراف بالمشروعات تحت التنويذ بالتكلوة. تتضمن التكلوة كا ة  

الحالة التي يتم تشغيله بها و ي الغرض الذي أقتنى من أجله. يتم تحوفل المشروعات تحت التنويذ إلى األصول الثابتة عندما 
 يتم االنتهاء منها وتكون متاحة لالستخدام.

 
 و الشهرة الملموسةاألصول غير  -ر

 االعتراف والقياس  -1
 الشهرة 

 تنشأ الشهرة من اقتناء الشركات التابعة، وفتم االعتراف بها بالتكلوة مخصومًا منها مجمع خسائر االضمحالل.
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 األصول غير الملموسة األخرى 
يتم االعتراف باألصول غير الملموسة األخرى، التي تتضمن براءة االختراع والعالمة التجارفة المقتناه من تجميع األعمال ولها 

 عمر إنتاجي محدد بالتكلوة مخصومًا منها مجمع االستهالك ومجمع خسائر االضمحالل.
 برامج الحاسب اآللى

يتم االعتراف بالمصرو ات المرتبطة بتطوفر أو صيانة برامج الحاسب اآللي كمصروف  ي قائمة الدخل عند تكبدما.  وفتم 
دة وتحت سيطرة الشركة ومن المتوقع أن يتولد عنها منا ع اقتصادية االعتراف بالمصرو ات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة و رف

 مستقبلية لمدة أكثر من سنة كأصل غير ملموس.
يتم االعتراف كتكلوة تطوفر بالمصرو ات التي تؤدى إلى الزفادة أو التوسع  ي أداء برامج الحاسب اآللي عن المواصوات األصلية 

 ة. كما ترسمل المصرو ات الخاصة باقتناء برامج الحاسب اآللي كأصل غير ملموس.لها، وتضاف إلى تكلوة البرامج األصلي
وفتم استهالك تكلوة برامج الحاسب اآللي المعترف بها كأصل بطرفقة القسد الثابت على مدار السنوات المتوقع االستوادة منها و 

 بما ال يزفد عن ثالثة سنوات.
 

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

 االنتاجى المتوقع لها.
 

 النفقات الالحقة  -2
يتم االعتراف بالنوقات الالحقة كأصل  قد إذا ما كان األصل غير الملموس سوف ينتج عنه زفادة  ي المنا ع االقتصادية المستقبلية 

د بمشروعات األبحاث والتطوفر تحت التنويذ والمعترف بها كأصل غير ملموس. جميع النوقات األخرى، والتي تتضمن والتي ترتب
 الشهرة والعالمات التجارفة المتولدة داخليًا يتم االعتراف بها كمصروف  ور إنواقها.

 االستهالك  -3
د منها قيمتها التخرفدية المقدرة باستخدام )طرفقة القسيتم احتساب االستهالك لتحميل تكلوة األصول غير الملموسة مخصومًا 

 الثابت( على مدار األعمار اإلنتاجية المقدرة لتلك األصول، وفعترف بعبء االستهالك كمصروف باألرباح أو الخسائر.
 الشهرة ال تستهلك. 

 .ترة مالية وتعدل لو كان ذلك مناسباً يعاد النظر  ي طرفقة االستهالك واإلعمار اإلنتاجية والقيم التخرفدية  ي نهاية كل  
 

 اإلستثمارات العقارية -ز
تتمثل االستثمارات العقارفة  ي العقارات المحتوظ بها لتحقيق إيجار أو ارتواع  ي قيمتها أوكليهما. وفتم قياس االستثمارات 

ة، وفتم تسجيل المجمع وخسائر االضمحاللاإلمالك الحقا بالتكلوة مخصومًا منها مجمع  وفتم قياسهاالعقارفة أوليا بالتكلوة، 
 .باألرباح أو الخسائر االضمحاللمصروف اإلمالك وخسائر 

 االستثمارنود المقدر لكل بند من ب اإلنتاجيوذلك على مدار العمر  (لطرفقه القسد الثابت)و قا  العقاري  االستثماريتم إمالك 
 وال يتم إمالك األراضي ،العقاري 

تحصالت التصرف م صا ي)يتم حسابها بالورق بين  العقاري  االستثمارو الخسائر الناتجة من استبعاد يتم تسجيل األرباح أ
 .باألرباح او الخسائرالقيمة الد ترفة له(  وصا ي ي العقار 

 
 غرض البيعبمحتفظ بها أصول  -س

غرض بيتم تبوفب األصول غير المتداولة أو المجموعة الجاري التخلص منها التي تتضمن أصول والتزامات محتوظ بها 
ي بشكل أساسي من خالل البيع وليس من االستمرار   بدرجه عالية أن يتم استرداد قيمتها الد ترفة مرجحاالبيع، إذا كان 

 استخدامها.
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التخلص منها بصوه عامه بقيمتها الد ترفة أو القيمة العادلة ناقصًا  الجاري ألصول يتم قياس مذه األصول او مجموعات ا
تحميل  متعلقة بالمجموعات الجاري التخلص منها ثم يتم اضمحاللخسائر  بأييتم تحميل الشهرة أوال  أقل.تكلوة البيع أيهما 

ى يتم تحميل خسائر اضمحالل عل ذلك، المن  وااللتزامات، واستثناءباقي األصول  وتناسب علىالخسارة بنسبة  باقي
و األصول ا واالستثمار العقاري المخزون واألصول المالية واألصول الضرفبية المؤجلة واألصول المتعلقة بمزايا العاملين 

  للمجموعة.للسياسات المحاسبية األخرى  قياسهم و قاً   ي االستمرار الحيوفة والتي يتم
 وكذلك األرباح لغرض التوزفع البيع اوغرض بحتوظ بها المصول لأل عند التبوفب األولى محاللاالضبخسائر  االعترافيتم 
 باألرباح او الخسائر.القياس  والخاصة بإعادةالخسائر الالحقة  أو

لملموسة ا الثابتة واألصول غير لألصولغرض البيع ال يتم اجراء امالك او استهالك بمحتوظ بها  كأصولعند التبوفب 
 التوقف عن استخدام طرفقة حقوق الملكية لالستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطرفقة حقوق الملكية. وفتم

 
 األدوات المالية -ش

الخسائر،  اح أواالرب خالل من بالقيمة العادلة مبوبة مالية اصول التالية: الوئات بين المالية غير المشتقة االصول بتبوفب المجموعة تقوم
 للبيع. متاحة مالية بها حتى تارفخ االستحقاق، قروض ومديونيات، واصولاستثمارات محتوظ 

التالية: التزامات مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  الوئات بين تقوم المجموعة بتبوفب االلتزامات المالية غير المشتقة
 .الخسائر و ئه التزامات مالية اخري 

 االعتراف واالستبعاد:-لمالية غير المشتقة االصول المالية وااللتزامات ا -1
االلتزامات جميع االصول المالية و   ي تارفخ نشأتها،تقوم المجموعة باالعتراف االولي بالقروض والمديونيات وادوات الدين المصدرة 

  يتم االعتراف بهم اوليا  ي تارفخ المعاملة عندما تصب  المجموعة طر ا  ي االحكام التعاقدية لألداة المالية. المالية االخرى 

تقوم المجموعة باستبعاد االصل المالي عندما تنتهي  ترة سرفان الحق التعاقدي  ي الحصول على تد قات نقدية من االصل المالي، 
م التد قات النقدية من االصل المالي  ي معاملة تم  يها تحوفل كل مخاطر ومنا ع ملكية او قامت بتحوفل الحق التعاقدي الستال

االصل المالي بصورة جومرفة. او إذا لم تقم المجموعة بتحوفل او االحتواظ بشكل جومري بكل مخاطر ومنا ع ملكية االصل 
ات  قد كأصل او التزام بالناتج عن الحقوق او االلتزام المالي ولم تحتوظ المجموعة بالسيطرة على االصل المحول، على ان تعترف

 الناشئة او المحتوظ بها عند التحوفل.

 تستبعد المجموعة االلتزام المالي عندما ينتهي اما بالتخلص منه او الغائه او انتهاء مدته الواردة بالعقد.

نية عندما، و قد عندما تمتلك المجموعة حاليا يتم عمل مقاصة بين أصل مالي والتزام مالي وعرض صا ي المقاصة  ي الميزا
الحق القانوني القابل للنواذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها ولديها النية اما إلجراء التسوفة على اساس صا ي المبالغ او 

 .االعتراف باألصل وتسوفة االلتزام  ي ان واحد

 القياس:–األصول المالية غير المشتقة  -2
 مالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر:األصول ال

يتم تبوفب االصل المالي كمقيم بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر إذا تم تبوفبه كأصل محتوظ به ألغراض المتاجرة او 
ناء او تكلوة المعاملة المرتبطة مباشرة باقت تم تبوفبه عند االعتراف االولي ليقاس بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر،

اصدار االصل المالي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن االرباح او الخسائر عند تكبدما.  تقاس االصول المالية المقيمة بالقيمة 
وزفعات ه اي عوائد او تالعادلة من خالل االرباح او الخسائر بالقيمة العادلة وفتم االعتراف بالتغيرات  ي القيمة العادلة متضمن

 .أرباح أسهم  ي االرباح او الخسائر

 االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:

و ااالعتراف االولي بالقيمة العادلة باإلضا ة الى تكلوة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء  ديتم قياس مذه االصول عن
 قياسها بالتكلوة المستهلكة باستخدام طرفقة الوائدة الوعلية. اصدار االصل المالي. بعد االعتراف االولي، يتم

 القروض والمديونيات:

يتم قياس مذه االصول عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة باإلضا ة الى تكلوة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او 
 هلكة باستخدام طرفقة الوائدة الوعلية.اصدار االصل المالي. بعد االعتراف االولي، يتم قياسها بالتكلوة المست
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 االصول المالية المتاحة للبيع:

يتم قياس مذه االصول عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة باإلضا ة الى تكلوة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او 
لعادلة تراف بالتغيرات  ي القيمة ااصدار االصل المالي. بعد االعتراف االولي، يتم قياسها بالقيمة العادلة، وفتم االع

بخالف خسائر االضمحالل واثار التغيرات  ي اسعار صرف العمالت االجنبية ألدوات الدين ضمن بنود الدخل الشامل 
االخر وتجمع  ي احتياطي القيمة العادلة، وعن استبعاد مذه االصول يتم اعادة تبوفب االرباح او الخسائر المتراكمة 

 ن بنود الدخل الشامل االخر سابقا الى االرباح او الخسائر.المعترف بها ضم

 القياس:–االلتزامات المالية غير المشتقة  -3

المتاجرة او  غراضألكالتزام محتوظ به اذا تم تبوفبه الخسائر  وامقيم بالقيمة العادلة من خالل االرباح كالمالي  االلتزاميتم تبوفب 
ناء او ، تكلوة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتبالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر ليقاس عند االعتراف االولي تم تبوفبه
قيمة تقاس االلتزامات المالية المقيمة بال ،عند تكبدما الخسائر واالمالي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن االرباح  االلتزاماصدار 

بالقيمة العادلة، وفتم االعتراف بالتغيرات  ي القيمة العادلة متضمنة اي مصروف  وائد  ي  الخسائر وااالرباح العادلة من خالل 
 الخسائر. وااالرباح 

االلتزامات المالية غير المشتقة االخر يتم قياسها اوليا بالقيمة العادلة مخصوما منها اي تكلوة مرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار 
 ، يتم قياس مذه االلتزامات بالتكلوة المستهلكة باستخدام طرفقة الوائدة الوعلية.االلتزام. بعد االعتراف االولي

 رأس المال -ش

 األسهم العادية: -1

تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة بإصدار االسهم العادية يتم المحاسبة عنها بخصمها من حقوق الملكية.  ضرفبة الدخل المرتبطة 
 ( ةضرائب الدخلة.24الملكية يتم المحاسبة عنها و قا لمعيار المحاسبة المصري رقم )بتكاليف المعاملة المتعلقة بحقوق 

 إعادة شراء واعادة اصدار االسهم العادية )أسهم خزينة(: -2

ف المباشرة يتضمن كا ة التكالي والذيالشراء  بالمبلغ المسدد مقابل اعادة االعترافراس المال المصدر  انه يتم  أسهمعند اعادة شراء 
الملكية. االسهم المعاد شرائها يتم تصنيوها كأسهم خزفنة وعرضها مخصومة من حقوق الشراء كتخويض لحقوق  بإعادةالمتعلقة و 

الملكية. عند بيع او اعادة اصدار أسهم الخزفنة، يتم االعتراف بالمبلغ المحصل كزفادة  ي حقوق المساممين والوائض او العجز 
 ضمن عالوة االصدار.الناتج عن المعاملة يتم عرضه 

 اإلضمحالل -ص

 األصول المالية غير المشتقة: -1

االصول المالية غير المبوبة كمقيمة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر بما  ي ذلك الحصص التي يتم المحاسبة عنها 
ي مناك دليل موضوعي على اضمحالل  بطرفقة حقوق الملكية تقوم المجموعة  ي تارفخ نهاية كل  ترة مالية بتقدير ما إذا كان 

 قيمة االصل.

 تتضمن االدلة الموضوعية على اضمحالل قيمة االصل:
 اخواق او التأخر  ي السداد بواسطة مدين. -

 اعادة جدولة مبالغ مستحقة للمجموعة بشرو  لم تكن المجموعة لتقبلها  ي ظروف اخرى. -

 مؤشرات على ا الس المدين او الُمصدر. -

 المعاكسة  ي حالة السداد بالنسبة للمُقترضين او الُمصدرفن.التغيرات  -
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 اختواء السوق النشطة لألصل المالي بسبب الصعوبات المالية. -

وجود بيانات واضحة تشير الى وجود انخواض يمكن قياسه  ي التد قات النقدية المستقبلية المتوقعة من مجموعة من االصول  -
 المالية.

ة حقوق ملكية، تتضمن االدلة الموضوعية على االضمحالل االنخواض الهام او المستمر  ي القيمة بالنسبة لالستثمار  ي ادا 
 العادلة عن التكلوة. 

 :االصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة

تقوم المجموعة بتقدير ما إذا كان مناك ادلة موضوعية على حدوث اضمحالل  ي قيمة مذه االصول منوردة او على 
المستوى المجمع. كل االصول التي تمثل اممية نسبية بموردما يتم تقييمها بالنسبة لالضمحالل منوردة، و ي حالة عدم وجود 
ادلة على اضمحالل مذه االصول منوردة يتم تقييمها مجمعة بشأن اي اضمحالل  ي القيمة حدث ولم يتم بعد تحديده على 

تبارما منوردة كأصول مامة نسبيا يتم تقييمها مجمعة بشأن اي اضمحالل  ي االصول المنوردة. االصول التي لم يتم اع
 القيمة. ألغراض التقييم المجمع لألصول يتم تجميع االصول ذات سمات المخاطر المتشابهة معا.

خسارة لعند تقييم االضمحالل على المستوى المجمع لألصول تستخدم المجموعة المعلومات التارفخية عن توقيتات استرداد ا
الناجمة عن االضمحالل وقيمة الخسائر المتكبدة، وتقوم بعمل تعديالت إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الحالية 

 توض  ان الخسائر الوعالة من االرج  ان تكون أكثر او اقل من المتوقعة بالمؤشرات التارفخية.

عة لألصل والقيمة الحالية للتد قات النقدية المستقبلية المتوق يتم حساب خسائر االضمحالل بالورق بين القيمة الد ترفة
مخصومة بسعر الوائدة الوعلية االصلي الخاص باألصل المالي. وفتم االعتراف بقيمة الخسارة  ي االرباح او الخسائر وفتم 

 تخويض القيمة الد ترفة لألصل من خالل استخدام حساب مخصص اضمحالل.

ه ال يوجد احتماالت حقيقيه لعكس الخسارة الناتجة عن اضمحالل قيمة االصل  انه يتم اعدام القيمة إذا اعتبرت المجموعة ان
 ذات العالقة.

إذا انخوضت الحقا قيمة خسارة االضمحالل وأمكن ربد مذا االنخواض بشكل موضوعي مع حدث يقع بعد االعتراف بخسارة 
 ة المعترف بها من قبل من خالل االرباح او الخسائر.اضمحالل القيمة، عندئذ يتم رد خسارة اضمحالل القيم

 االصول المالية المتاحة للبيع:
يتم االعتراف بخسائر االضمحالل  ي االصول المالية المتاحة للبيع بإعادة تبوفب الخسائر التي تم االعتراف بها سابقا 

رف بها  ي االرباح او الخسائر، يمثل مبلغ ضمن بنود الدخل الشامل االخر والمجمعة  ي احتياطي القيمة العادلة وفعت
الخسارة المجمعة المستبعد من حقوق الملكية والمعترف به  ي االرباح او الخسائر الورق بين تكلوة االقتناء )بالصا ي بعد 
 اي استهالك او سداد اي من أصل المبلغ( والقيمة العادلة مخصوما منها اية خسارة  ي اضمحالل القيمة لهذا االصل

 المالي سبق االعتراف بها  ي االرباح او الخسائر.

عند زفادة القيمة العادلة الداه دين مبوبة كمتاحة للبيع  ي ايه  ترة الحقة وكانت مذه الزفادة ذات عالقة بدرجة موضوعية 
ذه  ي لقيمة مبحدث وقع بعد االعتراف بخسارة اضمحالل القيمة  ي االرباح او الخسائر عندئذ يتم رد خسارة اضمحالل ا

 االرباح او الخسائر.

ال يتم رد خسائر اضمحالل القيمة المعترف بها  ي االرباح او الخسائر بالنسبة ألي استثمار  ي اداة حقوق ملكية مبوب 
 كمتاح للبيع  ي االرباح او الخسائر.
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 االستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية:
 ي استثمار مالي يتم المحاسبة عنه بطرفقة حقوق الملكية بمقارنة قيمته الد ترفة بالقيمة القابلة تقاس خسائر االضمحالل 

لالسترداد، وفتم االعتراف بخسائر االضمحالل  ي االرباح او الخسائر وفتم عكس خسارة االضمحالل عند حدوث تغيرات 
 توضيلية  ي التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة االستردادية.

 ألصول غير المالية:ا -1
الصول الحيوفة، )بخالف ا غير المالية للشركة لألصولمراجعة القيم الد ترفة ب  ي تارفخ نهاية كل  ترة مالية، تقوم المجموعة

وإذا كان االمر  .لالضمحاللكان مناك مؤشر  إذالتحديد ما االستثمارات العقارفة، المخزون، واالصول الضرفبية المؤجلة( 
 المجموعة بعمل تقدير للقيمة اإلستردادية لألصل. يتم اجراء اختبار االضمحالل للشهرة سنوفا.كذلك تقوم 

إلجراء اختبار اضمحالل القيمة ألصل يتم تجميع االصول معا الي أصغر مجموعة اصول تتضمن االصل والتي تولد 
ت النقدية الداخلة من االصول االخرى او تد قات نقدية داخلة من االستعمال المستمر ومستقلة الى حد كبير عن التد قا

وحدات توليد النقد. يتم توزفع الشهرة المكتسبة عند تجميع االعمال على الوحدات التي تولد النقد او -مجموعات االصول 
 مجموعات مذه الوحدات لدى الشركة المقتنية والمتوقع منها االستوادة من عملية التجميع.

و للوحدة المولدة للنقد مي قيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع او قيمته االستخدامية ايهما أكبر، القيمة اإلستردادية لألصل ا
القيمة االستخدامية لألصل مي القيمة الحالية للتد قات النقدية المستقبلية المتوقع حدوثها مخصومة بسعر خصم قبل الضرائب 

 قود والمخاطر الُمحددة لألصل او وحدة توليد النقد.الذي يعكس تقديرات السوق الجارفة للقيمة الزمنية للن

 يتم االعتراف بخسارة االضمحالل إذا كانت القيمة الد ترفة لألصل او للوحدة المولدة للنقد أكبر من قيمته اإلستردادية.

هرة الموزعة على لشيتم االعتراف بخسارة االضمحالل  ي االرباح او الخسائر. وفتم توزفعها اوال لتخويض القيمة الد ترفة ل
 وحدة توليد النقد، ثم تخويض االصول االخرى للوحدة بالتناسب على اساس القيمة الد ترفة لكل أصل  ي الوحدة.

ال يتم عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل قيمة الشهرة  ي  ترة الحقة.  بالنسبة لألصول االخرى، يتم عكس خسائر 
القيمة الد ترفة التي كان سيتم تحديدما )بالصا ي بعد االمالك واالستهالك( ما لم االضمحالل الى المدى الذي ال يتعدى 

 يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل  ي السنوات السابقة.

 المخصصات -ض
يعكس تقديرات  قبل الضرائب الذي تحدد قيمة المخصصات بالقيمة الحالية للتد قات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصومة بمعدل خصم

السوق الجارفة للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الُمحددة لاللتزام. الزفادة  ي القيمة الد ترفة للمخصص الناتجة عن استخدام الخصم 
 إليجاد القيمة الحالية والتي تعكس مرور الوقت يتم االعتراف بها كتكلوة اقتراض.

 الضمان  -1
الضمان عندما يتم بيع البضائع أو الخدمات المضمونة، بناءًا على البيانات التارفخية للضمانات  يتم االعتراف بمخصص

 وترجي  جميع النتائج الممكنة إلى احتماالتها المرتبطة بها.

 المطالبات القانونية  -2
ارات ي اإلستشعل يتم االعتراف بمخصص المطالبات القانونية عند وجود مطالبات قانونية ضد المجموعة و بعد الحصول

 .القانونية المالئمة

 المخصصات األخري  -3
يتم االعتراف بالمخصصات األخري عند وجود مطالبات متوقعة من أطراف أخري  يما يتعلق بأنشطة المجموعة و ذلك و قًا 

 الخر التطورات و المناقشات و اإلتواقيات مع تلك األطراف.
 
 



 شركة جى بى أوتو )شركة مساهمة مصرية(

 2019 سبتمبر 30المنتهية فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 )جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك(  

- 47 - 

 

 عقود التأجير -ط
 يقدم المستأجرون  أن مو ضمان والهدف .اإليجار عقود عن واإل صاح والعرض والقياس باإلثبات المتعلقة المبادئ المعيار يحدد

 لتقييم المالية لمستخدمي القوائم المعلومات أساسا مذه تعطي .المعامالت تلك عن بصدق تعبر بطرفقة مالئمة معلومات والمؤجرون 
 .النقدية للمنشأة والتد قات المالي واألداء المالي المركز على اإليجار عقود أثر
 إيجار عقد على ينطوي  أو عقد إيجار العقد وفكون . إيجار عقد على ينطوي  أو إيجار عقد العقد كان إذا ما تقييم العقد نشأة عند يتم
 عوض. مقابل :الزمن من لوترة محدد أصل استخدام  ي حقال يحول كان العقد إذا

 :كل من مع جنب إلى جنباً  اإليجار عقد  ي لإللغاء القابلة غير الوترة باعتبارما اإليجار عقد مدة وفتم تحديد
 الخيار. مذا ممارسة من معقولة بصورة متأكداً  المستأجر كان إذا اإليجار عقد تمديد بخيار المشمولة ( الوترات أ(

 .الخيار مذا ممارسة عدم من معقولة بصورة متأكداً  المستأجر كان إذا اإليجار عقد إنهاء بخيار المشمولة )ب( الوترات
 

 عقود اإليجار التى تكون الشركة فيها مؤجر
 اإليجار عقد تموفلي، وفصنف إيجار عقد أنه أو تشغيلي إيجار عقد أنه على تقوم الشركة كمؤجر بدراسة تصنيف كل عقد إيجار إما

وبخالف  العقد. محل األصل العائدة لملكية والمنا ع المخاطر كا ة يقارب ما جومرفة بصورة كان يحوِّل إذا تموفلي إيجار عقد أنه على
 جومر على تشغيلي إيجار عقد أو تموفلي إيجار عقد اإليجار عقد اعتبار إيجار تشغيلي. وفعتمد عقد أنه ذلك يصنف العقد على

 .العقد شكل على وليس المعاملة

 معة إلى تصنيف عقد التأجير على أنه عقد تأجير تموفلي ما يلي:ومن أمثلة الحاالت التي تؤدي عادة بموردما أو مجت

ل عقد التأجير ملكية األصل محل العقد للمستأجر  ي نهاية مدة عقد   .التأجير)أ( يحوِّ

لذي ا)ب( كان للمستأجر الخيار لشراء األصل محل العقد بسعر من المتوقع أن يكون أقل بدرجة كا ية عن القيمة العادلة  ي التارفخ 
 .الخيار قابال للممارسة بما يجعل من المؤكد بشكل معقول  ي تارفخ نشأة عقد التأجير أن الخيار ستتم ممارسته يهيصب   

 .)ج( تغطي مدة عقد التأجير الجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل محل العقد حتى ولو لم يتم تحوفل الملكية

 .ر،  ي تارفخ نشأة عقد التأجير، على األقل ما يقارب كا ة القيمة العادلة لألصل محل العقد)د( تبلغ القيمة الحالية لد عات اإليجا

 بدون تعديالت كبيرة. يعد األصل محل العقد ذو طبيعة متخصصة إلى حد أن المستأجر  قد مو من يستطيع استخدامه ()ه

 االعتراف والقياس
 القياس االولى

 مبالغ أنها علىضها وعر  المالي المركز قائمة في تمويلي تأجير عقد موجبب بها المحتفظ باألصول االعتراف يتم
 التأجير عقد في االستثمار لصافي مساوي  بمبلغ التحصيل مستحقة
 العقد محل األصل استخدام حق عن الناتجة الد عات من التأجير عقد  ي االستثمار صا ي قياس  ي المدرجة اإليجار د عات تتكون 
 : ي والمتمثلة التأجير عقد بداية تارفخ  ي تستلم لم التي التأجير عقد مدة خالل

 . الد عمستحقة ر يجاإ حوا زأي ة( ناقصا 4۲رة ةبلوقا ي  مبينمو كما  جومرمالثابتة  ي ت ا عادلا تشمل)ا( الد عات الثابتة )

 قدع بدايةيخ ركما  ي تا معدلأو  بإستخدام مؤشر    مبدئياً  قياسها يتم، معدلأو  مؤشرعلى  تعتمدلتي ا المتغيرةر إليجات ا عا)ب( د
 . التأجير
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مقيمة للمؤجر بواسطة المستأجر أو طرف ذي عالقة بالمستأجر أو طرف ثالث ليس له عالقة بالمؤجر قيمة متبقية ت ضمانا)ج( أي 
المستأجر متأكدًا بصورة معقولة من ممارسة له القدرة المالية للو اء باإللتزامات بموجب الضمان، سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان 

 مذا الخيار.

ر إليجاا مدة كانت، إذا التأجير عقد إنهاء غراماتت  عا)د ة۳۷ةب الوقرةلمبينة  ي ا العواملر العتباا ي  أخذاً  تقييمه يتم)د( 
 ) .خيار المستأجرسة رمما تعكس

 .التأجير)مـ( انهاء عقد 

 التأجير التشغيلية عقود 
 والقياساالعتراف 

يتم االعتراف بد عات عقود التأجير من عقود التأجير التشغيلية على أنها دخل إما بطرفقة القسد الثابت أو أساس منتظم  
آخر. وفجب على المؤجر تطبيق أساس منتظم آخر إذا كان ذلك األساس أكثر تعبير عن النمد الذي تتناقص  يه االستوادة 

 من استخدام األصل محل العقد.  

 االستئجار وإعادة البيع معامالت
 المشتري  من أخرى  مرة األصل مذا استئجار وأعادت (المؤجر المشتري ) أخرى  لمنشأة أصل بتحوفل (المستأجر قام البائع إذا

 و قًا لما يلى: التأجير وعقد التحوفل عقد عن المحاسبة المؤجر والمشتري  المستأجر البائع من كل على  يجب المؤجر،

 هي عملية بيع األصول عملية تحويل كانت إذا ما تقييم
( ة 4۸) رقم المصري  المحاسبة معيار  ي األداء التزام استيواء يتم متى لتحديد الالزمة المتطلبات بتطبيق تقوم الشركة

 صل.عملية بيع لهذا األ أنه على عنه المحاسبة يتم األصل تحوفل كان إذا ما اإليرادات من العقود مع العمالء ةلتحديد

 يمثل عملية بيع األصل تحويل
( اإليرادات 4۸) رقم المحاسبةالمصري  معيار  ي الواردة المتطلبات المستأجر البائع بواسطة األصل تحوفل عملية استو ت إذا

 :لألصل بيع عملية أنها على عنها للمحاسبة من عقود العمالءة
 لألصل السابقة الد ترفة القيمة بالجزء من االستئجار إعادة من الناتج" االنتواع حق" أصل قياس المستأجر البائع على يجب

 يعترف أن المستأجر البائع على يجب عليه وبناءً  .البائع المستأجر بواسطة عليه اإلبقاء تم الذي االنتواع بحق المتعلق
 .المشتري  للمؤجر المحولة بالحقوق  خسارة متعلقة أو رب  أي بمبلغ  قد

 التأجير عقد عن عليه، والمحاسبة المنطبقة المعايير بتطبيق األصل شراء عن المحاسبة جرالمؤ  المشتري  على يجب 
 .المعيار ھذا  ي المؤجر محاسبة متطلبات بتطبيق

 ألسعار و قا ليست د عات اإليجار كانت إذا أو لألصل، العادلة القيمة تساوي  ال األصل بيع لمقابل العادلة القيمة كانت إذا
 :العادلة بالقيمة متحصالت البيع لقياس اآلتية التعديالت إجراء المنشأة على  يجب السوق،

 اإليجار د عات من مقدمة د عة بمثابة السوق  شرو  عن نقص أي عن المحاسبة يجب -أ
 .المستأجر للبائع المشتري المؤجر بواسطة مقدم إضا ي تموفل بمثابة السوق  شرو  عن زفادة أي عن المحاسبة فجبو 
 :يلي لما تحديده بسهولة يمكن ما أساس على طلبه يحتمل تعديل أي قياس المنشأة على يجب 
 لألصل العادلة والقيمة البيع لمقابل العادلة القيمة بين الورق  
 بأسعار اإليجار لد عات الحالية والقيمة التأجير لعقد التعاقدية للد عات الحالية القيمة بين الورق  

 .السوق 
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 بيع عملية ليس األصل تحويل
ةاإليرادات من العقود  (48رقم ) المصري  المحاسبة معيار متطلبات المستأجر البائع قبل من األصل تحوفل يستو ي لم إذا

 لألصل: بيع عملية باعتبارهمع العمالءة للمحاسبة عنه 

 متحصالت يساوي  مالي بالتزاماالعتراف  عليه وفجب المحول، باألصل االعتراف  ي االستمرار المستأجر البائع على يجب 
 ( ة األدوات الماليةة.4۷) رقم المصري  المحاسبة بتطبيق معيار المالي االلتزام عن المحاسبة عليه وفجب .التحوفل

 .التحوفل متحصالت مالي يساوي  بأصل االعتراف عليه وفجب المحول، باألصل االعتراف المؤجر للمشتري  يجوز ال
 (ة األدوات الماليةة.47المحاسبة المصري رقم ) معيار بتطبيق المالي صلاأل عن المحاسبة عليه وفجب

 عقود اإليجار التى تكون الشركة فيها كمستأجر
 ذلك تطبيق اإليجار، إال أنه يمكن للشركة عدم عقد والتزام ”حق االنتواع“ أصل بإثبات اإليجار عقد بداية تارفخ  ي يتم

منخوضة، و ي مذه الحالة  قيمة ذا العقد محل  يها األصل يكون  التي عقود اإليجار أو األجل قصيرة اإليجار لعقود سواءً 
 أو اإليجار مدة مدى على الثابت بطرفقة القسد إما مصرو اً  باعتبارما اإليجارات المرتبطة بتلك اإليجار د عات يتم إثبات
 .كمستأجر المنوعة نمد عن تعبيراً  أكثر األساس ذلك كان إذا آخر منتظم أساس وفتم تطبيق .آخر منتظم أساس

 :”حق االنتواع “ألصل األولي القياس
 :من ”حق االنتواع“ أصل تكلوة تتكون 

 وفتم. التارفخ ذلك  ي غير المد وعة اإليجار لد عات الحالية اإليجار، وذلك بالقيمة عقد اللتزام األولي القياس مبلغ )أ(
 لم وإذا .بسهولة المعدل ذلك يمكن تحديد كان إذا اإليجار عقد  ي الضمني الوائدة معدل باستخدام اإليجار د عات خصم
  يجب ان يستخدم المستأجر سعر الوائدة على االقتراض اإلضا ي للمستأجر. المعدل ذلك تحديد اإلمكان  ي يكن

 مستلمة؛ إيجار حوا ز أي ناقصاً  اإليجار عقد بداية تارفخ قبل أو  ي تمت إيجار عقد د عات أي( ب(
 المستأجر؛ بواسطة متكبدة أولية مباشرة تكاليف أي )ج(
 األصل إلى  يه يوجد الذي الموقع وإعادة العقد، محل األصل وإزالة توكيك  ي المستأجر سيتكبدما التي للتكاليف تقدير )د(

 سيتم تلك التكاليف تكن لم ما اإليجار، عقد وشرو  ألحكام و قاً  المطلوبة الحالة إلى نوسه األصل إعادة أو األصلية الحالة
وفتكبد المستأجر التزامات لتلك التكاليف سواء  ي تارفخ بداية عقد التأجير او كنتيجة الستخدام .المخزون  إلنتاج تكبدما

   األصل محل العقد خالل  ترة معينة.
 

 حق االنتواعة “ألصل الالحق القياس
 ”أصل حق االنتواع قياس التكلوة حيث يتم نموذج بيتم تطبيق ”حق االنتواع“ أصل قياس يتم اإليجار عقد بداية تارفخ بعد

 :بالتكلوة
 القيمة؛  ي مبو  خسائر مجمع وأي استهالك مجمع أي منها مطروحاً  )أ(
 اإليجار. عقد اللتزام قياس إعادة بأي ب( ومعدلةً (

 اإليجار عقد اللتزام األولي القياس
 .التارفخ ذلك  ي غير المد وعة اإليجار لد عات الحالية بالقيمة اإليجار عقد التزام قياس اإليجار عقد بداية تارفخ  ي يتم
 وإذا .بسهولة المعدل ذلك يمكن تحديد كان إذا اإليجار عقد  ي الضمني الوائدة معدل باستخدام اإليجار د عات خصم وفتم
 .للشركة كمستأجر اإلضا ي معدل االقتراض المستأجر يستخدم أن  يجب بسهولة المعدل ذلك تحديد اإلمكان  ي يكن لم

 اإليجار عقد اللتزام الالحق القياس
 :يلي ما يتم اإليجار، عقد بداية تارفخ بعد

 اإليجار؛ عقد التزام على الوائدة لاللتزام ليعكس الد تري  المبلغ زفادة )أ(
 اإليجار؛ د عات ليعكس مالد تري لاللتزا المبلغ تخويض ب((
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 الثابتة اإليجار ليعكس د عات أو اإليجار لعقد تعديالت أو تقييم إعادة أي ليعكس الد تري لاللتزام المبلغ )ج( إعادة قياس
 المعدلة. جومرما  ي

منوصل عن األصول وااللتزامات  بشكل المالي المركز قائمة أصل حق االنتواع والتزامات عقود االستئجار  ي يتم عرض
 األخرى.

بصيانة االصل المؤجر والتامين عليه والينطوي عقد االيجار على اية ترتيبات لنقل  المستأجرتتضمن عقود االستئجار قيام 
 الملكية  ى نهاية  ترة االيجار.

 يتم تخصيص  إنه أكثر،)إن وجد(  أو واحد إيجاري  غير أو إيجاري  مكون  مع إيجاري  مكون  على ينطوي  الذي للعقد وبالنسبة
 المستقل اإلجمالي والسعر اإليجاري  للمكون  المستقل التناسبي السعر أساس على إيجاري  مكون  لكل العقد  ي العوض
  ئة حسب تختار أن للشركة كمستأجر عملية، و ي نطاق ما يسم  به المعيار، يمكن وكوسيلة .اإليجارفة غير للمكونات
 إيجاري  مكون  كل عن المحاسبة ثم ومن كونات اإليجارفة،الم عن اإليجارفة غير المكونات  صل عدم العقد محل األصل
 .إيجارفًا واحداً  مكونا باعتبارما مصاحبة إيجارفة غير مكونات وأي
 

 التقارير القطاعية -ظ

داخل  وأتتسم بمخاطر ومنا ع تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أخرى التي قطاع مو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة ال
 بيئة اقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومنا ع تخصها عن تلك المرتبطة بقطاعات تعمل  ي بيئة اقتصادية مختلوة.

 توزيعـات األرباح -ع

 التي تقر  يها الجمعية العامة للمساممين مذه التوزفعات. الوترةتثبت توزفعات األرباح  ي القوائم المالية  ي 
 أرقام المقارنة -غ

 .ةلعرض المستخدم  ي الوترة الحالياألرقام المقارنة كلما كان ذلك ضرورفًا لتتوا ق مع التغيرات  ي ايعاد تبوفب 
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ضمن بعض تت والتي 2015لسنة  110بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرفة الصادرة بقرار وزفر االستثمار رقم  18/3/2019قامت وزفرة االستثمار والتعاون الدولي بتارفخ  -ف
 و يما يلي امم مذه التعديالت:معايير المحاسبة الجديدة وتعديالت على بعض المعايير القائمة 

التأثير المحتمل   ملخص ألهم التعديالت المعايير الجديدة او المعدلة

 القوائم المالية على

 تاريخ التطبيق

معيار محاسبة مصري 

 ( 47جديد رقم )

 "األدوات المالية"

 

 

( "األدوات المالية" محل الموضوعات 47يحل معيار المحاسبة المصري الجديد رقم ) -1
( "األدوات المالية: االعتراف والقياس"، 26المقابلة في معيار المحاسبة المصري رقم )

سحب الفقرات ( بعد 26وبالتالي تم تعديل وإعادة اصدار معيار المحاسبة المصري رقم )
( المعدل 26( الجديد وتحديد نطاق معيار )47ناولها معيار )الخاصة بالموضوعات التي ت

 .للتعامل فقط مع حاالت محدودة من محاسبة التغطية وفقاً الختيار المنشأة
التكلفة إما ب-الحقاً –طبقا لمتطلبات المعيار يتم تبوب األصول المالية على أساس قياسها  -2

الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل المستهلكة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 األرباح أو الخسائر، وذلك طبقا لنموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية

 وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي.
تم استبدال نموذج الخسائر المحققة في قياس االضمحالل لألصول المالية بنماذج  -3

ة والذي يتطلب قياس االضمحالل لكل األصول المالية المقاسة الخسائر االئتمانية المتوقع
بالتكلفة المستهلكة واألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل االخر منذ لحظة االعتراف االولي لتلك بغض النظر عند وجود مؤشر لحدث 
 الخسارة.

اإلدارة في  تقوم

الوقت الحالي بتقييم 

األثر المحتمل على 

القوائم المالية عند 

 تطبيق التعديل
  .بالمعيار

( على 47يسري المعيار رقم )
الفترات المالية التي تبدأ في أو 

ويسمح  ،2020يناير  1بعد 
بالتطبيق المبكر، بشرط تطبيق 
معايير المحاسبة المصرية رقم 

( 40( و)26( و)25( و)1)
معاً في نفس  2019لمعدلين ا

 .التاريخ
 

 

 

 

 بناء علي متطلبات هذا المعيار تم تعديل كال من المعايير التالية: -4
 2019( "عرض القوائم المالية" المعدل 1معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ( "قائمة التدفقات النقدية"4معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 "األدوات المالية: العرض"( 25معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ( "األدوات المالية: االعتراف والقياس"26معيار المحاسبة المصري رقم ) -

 ( "األدوات المالية: اإلفصاحات"40معيار المحاسبة المصري رقم )
 
 
 
 
 

تسري هذه التعديالت من تاريخ 

 (47تطبيق معيار )
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التأثير المحتمل   ملخص ألهم التعديالت المعايير الجديدة او المعدلة

 القوائم المالية على

 تاريخ التطبيق

 

معيار محاسبة مصري 

( "اإليراد 48رقم ) جديد

 من العقود مع العمالء"

( "اإليراد من العقود مع العمالء" 48حل معيار المحاسبة المصري الجديد رقم )ي -1
 محل المعايير التالية ويلغيها:

 
 .2015( "عقود اإلنشاء" المعدل 8معيار المحاسبة المصري رقم )  -أ

 .2015( "اإليراد" المعدل 11معيار المحاسبة المصري رقم ) -ب
 تم استخدام نموذج السيطرة لالعتراف بااليراد بدال من نموذج المنافع والمخاطر. -2
االعتراف بالتكاليف اإلضافية للحصول على عقد مع عميل كأصل إذا كانت يتم  -3

المنشأة تتوقع استرداد تلك التكاليف وكذا االعتراف بتكاليف الوفاء بعقد كأصل عند توافر 
 شروط محددة. 

 عيار ان يتوافر للعقد مضمون تجاري لكي يتم االعتراف باإليراد.طلب الميت -4
 التوسع في متطلبات اإلفصاح والعرض. -5

  

اإلدارة في  تقوم

الوقت الحالي بتقييم 

األثر المحتمل على 

القوائم المالية عند 

 تطبيق التعديل
 .بالمعيار

( على 48يسري المعيار رقم )

الفترات المالية التي تبدأ في أو 

، ويسمح 2020يناير  1بعد 

 بالتطبيق المبكر.

معيار محاسبة مصري 

( "عقود التأجير 49) جديد

" 

( "عقود اإليجار" محل معيار المحاسبة 49يحل معيار المحاسبة المصري الجديد رقم ) .1
( "القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي 20المصري رقم )

 ويلغيه. 2015
يقدم المعيار نموذج محاسبي واحد بالنسبة للمؤجر والمستأجر حيث يقوم المستأجر  .2

باالعتراف بحق االنتفاع األصل المؤجر ضمن أصول الشركة كما يعترف بالتزام والذي 
يمثل القيمة الحالية لدفعات االيجار غير المدفوعة ضمن التزامات الشركة ، مع االخذ 

ه ف عقود االيجار بالنسبة للمستأجر عقد تأجير تشغيلي أو أنفي االعتبار انه ال يتم تصني
 عقد تأجير تمويلي. 

بالنسبة للمؤجر يجب على المؤجر تصنيف كل عقد من عقود إيجاراته إما على أنه عقد  .3
 تأجير تشغيلي أو أنه عقد تأجير تمويلي. 

ا بموجب بهبالنسبة لإليجار التمويلي فيجب على المؤجر االعتراف باألصول المحتفظ  .4
عقد تأجير تمويلي في قائمة المركز المالي وعرضها على أنها مبالغ مستحقة التحصيل 

 بمبلغ مساوي لصافي االستثمار في عقد التأجير.
بالنسبة لإليجار التشغيلي يجب على المؤجر االعتراف بدفعات عقود التأجير من عقود  .5

 الثابت أو أي أساس منتظم آخر.التأجير التشغيلية على أنها دخل إما بطريقة القسط 
 

قامت الشركة 

بالتأثير بهذا المعيار 

خالل الفترة لعقود 

التأجير التمويلي 

المبرمة و فقا لقانون 

التأجير التمويلي رقم 

 1995لسنة  95

( على 49يسري المعيار رقم )
الفترات المالية التي تبدأ في أو 

، ويسمح 2020يناير  1بعد 
يق تم تطبالمبكر إذا بالتطبيق 

معيار المحاسبة المصري رقم 
( "االيراد من العقود مع 48)

في نفس  2019العمالء" 
 .التوقيت

باالستثناء من تاريخ السريان 
يسري المعيار رقم أعاله، 

عقود على  2019( 49)
التأجير التي كانت تخضع 

 95لقانون التأجير التمويلي رقم 
وتعديالته وكان  – 1995لسنة 

يتم معالجتها وفقاً لمعيار 
( 20المحاسبة المصري رقم )

"القواعد والمعايير المحاسبية 
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المتعلقة بعمليات التأجير 
ر عقود التأجيالتمويلي"، وكذلك 

التمويلي التي تنشأ في ظل 
ون تنظيم نشاطي وتخضع لقان

التأجير التمويلي والتخصيم رقم 
وذلك من  ،2018لسنة  176

لتي ا السنويبداية فترة التقرير 
 95لسنة  95تم فيها الغاء قانون 
لسنة  176وصدور قانون 

2018.  
 

معيار المحاسبة المصري 

( "مزايا 38المعدل رقم )

 العاملين"

 واعد المحاسبة عن تعديل وتقليص وتسويةتم إضافة وتعديل بعض الفقرات وذلك لتعديل ق

 نظام مزايا العاملين.

اإلدارة في  تقوم

الوقت الحالي بتقييم 

األثر المحتمل على 

القوائم المالية عند 

 تطبيق التعديل
 .بالمعيار

( 38يسري المعيار رقم )
المعدل على الفترات المالية 

يناير  1التي تبدأ في أو بعد 
، ويسمح بالتطبيق 2020
 المبكر.
 

معيار المحاسبة المصري 

( "القوائم 42المعدل رقم )

 المالية المجمعة"

تم إضافة بعض الفقرات الخاصة باستثناء المنشآت االستثمارية من التجميع وقد ترتب على 

هذا التعديل تعديل لبعض المعايير المرتبطة بموضوع المنشآت االستثمارية وفيما يلي 

 ا:المعايير التي تم تعديله

 ( "اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة"15معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ( "القوائم المالية المستقلة"17معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ( "االستثمارات في شركات شقيقة"18معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ( "ضرائب الدخل"24معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ( "تجميع األعمال"29)معيار المحاسبة المصري رقم  -
 ( "القوائم المالية الدورية"30معيار المحاسبة المصري رقم ) -
( "اإلفصاح عن الحصص في المنشآت 44معيار المحاسبة المصري رقم ) -

 األخرى"
  

اإلدارة في  تقوم

الوقت الحالي بتقييم 

األثر المحتمل على 

القوائم المالية عند 

 تطبيق التعديل
 .بالمعيار

( 42ار رقم )يسري المعي
المعدل على الفترات المالية 

يناير  1التي تبدأ في أو بعد 
، ويسمح بالتطبيق 2020
 المبكر.

يتم تطبيق الفقرات الجديدة كما 
أو المعدلة بالنسبة للمعايير التي 
تم تعديلها بموضوع المنشآت 
االستثمارية في تاريخ سريان 
معيار المحاسبة المصري رقم 

المالية المجمعة" ( "القوائم 42)
 . 2019المعدل 
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إصدار تفسير محاسبي 

( " 1مصري رقم )

ترتيبات امتيازات الخدمات 

 العامة"

يقدم هذا التفسير إرشادات بشأن المحاسبة من قبل المشغلين لترتيبات امتياز الخدمة العامة 
لمنافع العامة لكيان خاص، وذلك لتشييد وتشغيل وصيانة البنية التحتية  –الى  –من كيان عام 

مثل الطرق، والكباري واألنفاق، والمستشفيات، والمطارات، ومرافق توزيع المياه،  –
 وإمدادات الطاقة وشبكات االتصاالت ...، إلخ.

ويمنح هذا التفسير خيار االستمرار في تطبيق المعالجة السابقة لترتيبات امتيازات الخدمة 
آت التي كانت تعترف وتقوم بقياس أصول هذه للمنش 2019يناير  1العامة القائمة قبل 

( "االصول الثابتة 10الترتيبات على أنها أصول ثابتة وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم )
 .وإهالكاتها" إلى حين انتهاء مدتها

اإلدارة في  تقوم

الوقت الحالي بتقييم 

األثر المحتمل على 

القوائم المالية عند 

 تطبيق التعديل
 .بالمعيار

( على 1يسري التفسير رقم )

الفترات المالية التي تبدأ في أو 

 . 2019يناير  1بعد 

معيار المحاسبة المصري 

 ( 22رقم )

" نصيب السهم في 

 األرباح"

تم تعديل نطاق تطبيق المعيار ليصبح ملزم على القوائم المالية المستقلة أو المجمعة أو 

 المنفردة المصدرة لجميع المنشأت.

اإلدارة في  تقوم

الوقت الحالي بتقييم 

األثر المحتمل على 

القوائم المالية عند 

 تطبيق التعديل
 .بالمعيار

يتم تطبيق هذا التعديل على 

الفترات المالية التي تبدأ في أو 

 .2019يناير  1بعد 

 

معيار المحاسبة المصري 

 ( 34رقم )

 " االستثمار العقاري"

تم الغاء استتتتتتتخدام خيار نموذم القيمة العادلة لجميع المنشتتتتتتأت عند القيا  الالحق  -

الستتتتثماراتها العقارية وااللتزام فقن بنموذم التكلفة، مع إلزام صتتتناديق االستتتتثمار 

العقاري فقن باستتتتتتتخدام نموذم القيمة العادلة عند القيا  الالحق لجميع أصتتتتتتولها 

 ل فقد تم تعديل كال من: العقارية. وبناء على هذا التعدي
( "األصتتول رير المتداولة المحتفب بها لغر  32معيار المحاستتبة المصتترية رقم ) -

 البيع والعمليات رير المستمرة.
 ( "اضمحالل قيمة األصول"31معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 

اإلدارة في  تقوم

الوقت الحالي بتقييم 

األثر المحتمل على 

القوائم المالية عند 

 يق التعديلتطب
 .بالمعيار

يتم تطبيق هذا التعديل على 

الفترات المالية التي تبدأ في أو 

 .2019يناير  1بعد 

 

معيار المحاسبة المصري 

( "قائمة 4المعدل رقم )

 التدفقات النقدية" 

يتطلب من المنشأة تقديم اإلفصاحات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات 
االلتزامات التي تنشأ من األنشطة التمويلية، بما في ذلك كال من التغيرات الناشئة من في 

 تدفقات نقدية أو تغيرات غير نقدية.

اإلدارة في  تقوم

الوقت الحالي بتقييم 

األثر المحتمل على 

القوائم المالية عند 

 تطبيق التعديل
 .بالمعيار

يتم تطبيق هذا التعديل على 

أو  التي تبدأ فيالفترات المالية 

 .2019يناير  1بعد 
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