
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جي بي أوتوشركة 
 (شركة مساهمة مصرية)

 

 المستقلة ةالقوائم المالي
 2021 ديسمبر 31 فيالمالية المنتهية  سنةالعن 

 عليها مراقب الحسابات وتقرير
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حازم حسن

 محاسبون قانونيون ومستشارون
 



 

 الصفحة                                      المحتويات                      
 

  1 مراقب الحساباتتقرير 
  

 3 المستقلة المركز الماليقائمة 
 

 4 المستقلة قائمة الدخل
 

 5 لمستقلةا الشاملقائمة الدخل 
 

 6 المستقلة لكيةالمحقوق  فيقائمة التغير 
 

 7 لةالمستق قائمة التدفقات النقدية
 

 8 المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 
 









 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31إيضاح
جنيه مصريجنيه مصريرقم

724 982 107 731 000 135  تحميل المصاريف على الشركات التابعة
(306 496 107)(901 396 134) مصروفات إدارية

418 486 830 603   أرباح النشاط
(418 486)(830 603 ) تكاليف تمويلية 

-               -  صافى نتائج أعمال العام قبل ضرائب الدخل
(108 031 9)(953 413 2)الجارية-   ضرائب الدخل 

(108 031 9)(953 413 2)  صافى نتائج أعمال العام بعد ضرائب الدخل
(0.0083)(0.0022)(14) نصيب السهم األساسى في الخسائر

.اإليضاحات المرفقة تعتبر جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها *  

شركة جي بي أوتو
(شركة مساهمة مصرية)
قائمة الدخل المستقلة

2021 ديسمبر 31عن السنة المالية المنتهية في 
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2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
جنيه مصريجنيه مصري

بنود الدخل الشامل
(108 031 9)(953 413 2)  صافى نتائج أعمال العام بعد ضرائب الدخل

(108 031 9)(953 413 2) إجمالى بنود الدخل الشامل بعد الضرائب

.اإليضاحات المرفقة تعتبر جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها *  

شركة جي بي أوتو
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل الشامل المستقلة 
2021 ديسمبر 31عن السنة المالية المنتهية في 
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اإلجمالىاألرباح المرحلة إحتياطيات أخرىإحتياطي قانونيأسهم خزينةرأس المال المصدربيــــــــان

والمدفوع
جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري

838 178 259 6663 359 942 190 047 156 2491 762 66 -733 009 094 20191 ديسمبر 31 الرصيد في 
(767 570 19 )-(767 570 9 )-(000 000 10 )- شراء أسهم خزينة
451 750 6 -451 750 4 -000 000 2 - بيع أسهم خزينة

(108 031 9 )(108 031 9 )---- صافي نتائج أعمال العام
414 327 237 5583 328 933 874 226 151 2491 762 66 (000 000 8 )733 009 094 20201 ديسمبر 31 الرصيد في 

414 327 237 5583 328 933 874 226 151 2491 762 66 (000 000 8 )733 009 094 20201 ديسمبر 31 الرصيد في 
246 232 30 -246 232 22 -000 000 8 - بيع أسهم خزينة

(453 681 38 )-(720 171 30 )-(733 509 8 )- شراء أسهم خزينة
(919 202 328 )(919 202 328 )---- توزيعات أرباح

(984 413 2 )(984 413 2 )---- صافى نتائج أعمال العام
304 261 898 6552 711 602 400 287 143 2491 762 66 (733 509 8 )733 009 094 20211 ديسمبر 31 الرصيد في 

   
.اإليضاحات المرفقة تعتبر جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها *  

شركة جي بي أوتو
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغيرات فى حقوق الملكية المستقلة
2021 ديسمبر 31عن السنة المالية المنتهية في 
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2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31إيضاح
جنيه مصريجنيه مصريرقم

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
-                   -صافى نتائج أعمال العام قبل ضرائب الدخل

تسويات
918 498 907 610 فوائد مدينة
(13  )-فوائد دائنة

 610 907 498 905
:التغير في

(764 554 1)042 172 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
(027 688 19)155 979 183الي أطراف ذوي عالقة/ المستحق من 

472 354 87241 527 156دائنون وأرصدة دائنة األخرى
-(486 700 54)عاملين وأعضاء مجلس اإلدارة- توزيعات أرباح 

586 610 49020 589 286التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
(925 413 7)(172 031 4)ضرائب الدخل المدفوعة

661 196 31813 558 282صافى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

--أنشطة اإلستثمار (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية 
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(767 570 19)(453 681 38)شراء أسهم خزينة
454 750 2466 232 30بيع أسهم خزينة

(918 498 )(907 610 )مدفوعة- فوائد مدينة 
13  -محصلة- فوائد دائنة 

-(433 502 273)توزيعات أرباح مدفوعة
(218 319 13)(547 562 282)أنشطة التمويل  (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية 
(557 122 )(229 4 )صافى التغير في النقدية

336 455 779 332 النقدية و ما في حكمها فى أول العام
779 332 550 328 (9)النقدية و ما في حكمها فى نهاية العام

.اإليضاحات المرفقة تعتبر جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها *  

شركة جي بي أوتو
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية المستقلة
2021 ديسمبر 31 عن السنة المالية المنتهية في 
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 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2021 ديسمبر 31 فيالمالية المنتهية السنة  عن –المستقلة  للقوائم الماليةلمتممة اإليضاحات ا
 

 )جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك( 
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 نبذة عن الشركـة -1
ــــــــــــــو صشركة فسا مة فصر ةص  ى  تحت اسم جى بى كابيتال للتجارة والتأجير التمو لى  1999يوليو  15تأسست شركة جى بى أوتـ

 القا رة.  3422، وتم تسجيلها بالسجل التجارى تحت رقم 1981لسنة  159طبقا ألحكام القانون 
 

تمت الموا قة على تغيير اســم الكــركة ليصــبى جى بى  2007أبر ل  26بناًء على قرار الجمعية العافة غير العادية المنعقدة بتار خ 
 .2007فايو  23أوتو، وقد تم التأشير  ى السجل التجارى لتعديل أسم الكركة بتار خ 

 

 ق فصر أسكندر ة الصحراوى، جمهور ة فصر العربية. طر  28يقع فقر الكركة الرئيسى  ى المنطقة الصناعية أبو رواش ك 
 

تقوم الكــــركة وشــــركاتها التابعة )يطلق عليهم فجتمعيع  يما بعد صالمجموعةص(  ى تجارة وتوي ع وتســــو ق جميع وســــائل النقل بما  ى 
زراعية واألوناش واآلالت ذلك النقل الثقيل والنصــــــــي نقل وســــــــيارات الركوم واألتوبيســــــــات والمينى باا والميكروباا والجرارات ال

الميكانيكية وفعدات إنهاء وتحر ك التربة والموتورات بمختلي أشــــــــكالها وأنواعها المصــــــــنعة فحليًا والمســــــــتوردة الجديدة والمســــــــتعملة 
لمصــنعة واالتجار  ى قطع غيار ا ولوايفها المصــنعة فحليًا والمســتوردة واالتجار  ى إطارات وســائل النقل والمعدات بجميع أنواعها ا

فحليا والمســـــــتوردة والتصـــــــدير وبيع المنتجات والبضـــــــائع المســـــــتوردة والمحلية بالنقد أو باألجل والتأجير التمو لى و التمو ل فتنا   
الصغر و االتجار  ى جميع البضائع بما  ى ذلك وسائل النقل الخفيي وبيعها بالتقسيط و تقديم خدفات التخصيم والخدفات المالية 

و قصد بخدفات التخصيم شراء الحقوق المالية الحالية واآلجلة فع بائع  السلع والخدفات وتقديم الخدفات المرتبطة  الغير فصر ية
 بذلك. 

 

 %   62.89إن المســــــــــــــــا ميع الرئيســـــــــــــييع  ى الكـــــــــــــركـــة  م د  ر وف غبور وعـــائلتـــه وقـــد بلغـــت فســــــــــــــــا متهم فجتمعيع 
 .2021 ديسمبر 31

 .2022  براير 24 لإلصدار فع قبل فجلس اإلدارة بتار خ المستقلة تم اعتماد القوائم المالية
 المستقلةإعداد القوائم المالية  -2

 طبقًا لمعايير المحاسبة المصر ة والقوانيع ذات العالقة.  المستقلةأعدت القوائم المالية 
 القوائم المالية المجمعة -3

فع الالئحة  188( ص القوائم المالية المجمعةص والمادة 42المحاسبة المصري رقم )يوجد لدى الكركة شركات تابعة وطبقًا لمعيار  −
تعد الكركة قوائم فالية فجمعة للمجموعة حيث يستوجب األفر الرجوع إليها للحصول    1981لسنة  159التنفيذية لقانون الكركات رقم 

 للمجموعة ككل.على تفهم للمركز المال  ونتائج األعمال والتد قات النقدية 
 عملة التعامل والعرض -4

 بالجنيه المصري، والت  تمثل عملة التعافل والعرض للكركة.  المستقلة يتم عرض القوائم المالية
 استخدام التقديرات واالفتراضات -5

و قا لمعايير المحاسبة المصر ة فع اإلدارة استخدام الحكم الكخص  والتقديرات واال تراضات الت   المستقلة يتطلب إعداد القوائم المالية
بها     تؤثر على تطبيق السياسات والقيم المعروضة لألصول وااللتزافات واإليرادات والمصرو ات. تعد التقديرات واال تراضات المتعلقة

 ا وقد تختلي النتائج الفعلية عع تلك التقديرات.ضوء الخبرة السابقة وعوافل أخرى فتنوعة.  ذ
يتم االعتراف بالتغيير    التقديرات المحاسبية    الفترة الت  يتم  يتم إعادة فراجعة التقديرات واال تراضات المتعلقة بها بصفه دور ه.

 فترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على كليهما.تغيير التقدير  يها إذا كان التغيير يؤثر على  ذه الفترة  قط، أو     ترة التغيير وال
 قياس القيم العادلة

ة بدون يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية على أساس القيمة السوقية لألداة المالية أو ألدوات فالية فثيلة    تار خ القوائم المالي
األصول المالية بأسعار الكراء الحالية لتلك األصول، بينما يتم تحديد قيمة االلتزافات خصم أي تكاليي بيع فستقبلية فقدرة. يتم تحديد قيم 

 المالية باألسعار الحالية الت  يمكع أن تسوى بها تلك االلتزافات.



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2021 ديسمبر 31 فيالمالية المنتهية السنة  عن –المستقلة ة لمتممة للقوائم المالياإليضاحات ا
 

 )جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك( 
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لتقييم المختلفة    حالة عدم وجود سوق نكطة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية  إنه يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أساليب ا -
فع األخذ    االعتبار أسعار المعافالت الت  تمت فؤخرًا أو االسترشاد بالقيمة العادلة الحالية لألدوات األخرى المكابهة بصوره 

 أسلوم التد قات النقدية المخصوفة أو أي طر قة أخرى للتقييم ينتج عنها قيم يمكع االعتماد عليها. استخدامجو ر ه. أو 
عند استخدام أسلوم التد قات النقدية المخصوفة كأسلوم للتقييم  إنه يتم تقدير التد قات النقدية المستقبلية على أساس أ ضل  -

   ضوء السعر السائد    السوق    تار خ القوائم المالية لألدوات المالية  تقديرات لإلدارة. و تم تحديد فعدل الخصم المستخدم
 المكابهة فع حيث طبيعتها وشروطها.

 
 شركات تابعة فياستثمارات  -6

 نسبة البيان
 المساهمة

13/12/1220 
 

 31/12/2020 
 

    غير مباشرة مباشرة 
 970 306 003 1  970 306 003 1 - %99.99 شركة أر ج  إنفستمينت

 120 141 318  120 141 318 %90.79 %9.21 الكركة الدولية للتجارة والتسو ق والتوكيالت التجار ة صإيتافكوص
 515 973 773  515 973 773 - %100 شركة ج  ب  جلوبال

   2 095 421 605  2 095 421 605 
 
 

شركات تابعة حيث    الكركة الدولية للتجارة والتسو ق والتوكيالت التجار ة صايتافكوص ضمع االستثمارات    تم تبو ب االستثمارات  -
تسيطر المجموعة على المنكأة المستثمر  يها عندفا تتعرض أو يحق لها عوائد فتغيرة فع خالل فكاركتها وقدرتها    التأثير على 

لكركة جى بى أوتو وبنسبة  %9 ذه الكركة فملوكة فباشرة بنسبة  أن حيث مر  يهاالعوائد فع خالل سلطتها على المنكأة المستث
  عع طر ق الكركات التابعة. ةغير فباشر  ةبطر ق 90%
 

 
 

 أرصدة مدينة أخرى و مدينون  -7

 
31/12/1220 

 
 31/12/2020 

 
 509 950 2  221 352 1 د عات فقدفة 

 470 32  470 32 الخصم تحت حسام الضر بة
 483 286  140 489 فصرو ات فد وعة فقدفا

 599 767  188 991 1 أرصدة فدينة أخرى 
 3 865 019  4 037 061 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2021 ديسمبر 31 فيالمالية المنتهية السنة  عن –المستقلة  للقوائم الماليةلمتممة اإليضاحات ا
 

 )جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك( 
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 المعامالت مع أطراف ذات عالقة  -8
تتمثل األطراف ذوي العالقة    فسا م  الكركة والكركات الت  تمتلك  يها الكركة و أو المسا ميع بطر قة فباشرة أو 

فباشرة أسهم تخول لهم حق السيطرة أو فمارسة تأثير قوي عل   ذه الكركات. و يما يل  أرصدة األطراف ذوي غير 
 العالقة فوضحة بالبيان التال :

 546 362 489  302 121 809 الكركة الدولية للتجارة والتسو ق )ايتافكو(
 636 952  636 952 شركة  رم للنقل و التجارة

 888 070 59  188 307 68 المصر ة لتصنيع وسائل النقل )غبور فصر(الكركة 
 321 351  680 356 شركة غبور للتجارة العالمية والمناطق الحرة اسكندر ة

 917 389  917 389 شركة بان أ ر كان ايجيبت للز وت
 993 312  - ج  ب  لتجارة وسائل النقل الثقيل والمعدات اإلنكائية

 فصر للسيارات المستعملة صش.م.مصشركة سوق 
 

350 000  - 
 شركة ر دي بارتس لقطع غيار السيارات صش.م.مص

 
59 888  - 

 شركة جى بى لوجيستكس صش.م.مص
 

31 520  - 
 879 569 131  550 440 301 

 524 450 191 1  369 471 007 1 الصافي
 

بيع الكركة وشركاتها التابعة والزفيلة  2018يناير  1كما قافت الكركة بتجديد العقد بتار خ  2006ديسمبر  26قافت الكركة بإبرام عقد بتار خ  −
   فجموعة شركات غبور على أساس أن جميع الكركات فملوكة لمجموعة واحدة فع المسا ميع كما أن بينهم فعافالت تجار ة فتعددة. وقد 

هم جميع أطراف العقد المتمثلة    كا ة الكركات التابعة والزفيلة على أن يتم    نهاية كل سنة فالية إجراء تسو ة للحسابات المكتركة بينأتفق 
والناتجة عع تعافالتهم عع طر ق المقاصة بيع إجمال  المبالغ المستحقة لكل طرف لدى األطراف األخرى وإجمال  المبالغ المستحقة عليه 

كا ة األطراف األخرى، على أن يتم إظهار الرصيد الناتج عع المقاصة بميزانية كل طرف سواء كان الرصيد دائع أو فديع على أن  لصالى
 يتم اتخاذ المركز المال     كل  ترة كأساس إلجراء المقاصة والتسو ة بيع كا ة الكركات.

والمبالغ  2021 ديسمبر 31    الزفيلةدينة المستحقة فع الكركات التابعة و وبناء على فا سبق قافت الكركة بإجراء فقاصة بيع المبالغ الم −
جنيه فصري 369 471 007 1 بمبلغ ذات التار خ وكانت نتيجة المقاصة رصيد فديع    الزفيلةو  الدائنة المستحقة على الكركات التابعة

 شركات المجموعة. باق فستحق فع 
تحو الت نقدية وخدفات أخرى فرتبطة بالنكاط، كما    بإجراء بعض المعافالت فع أطراف ذات عالقة تتمثل  العامقافت الكركة خالل  −

  ألعضاء اإلدارة العليا بالكركة. فرتبات فصري جنيه  089 070 40 فبلغبسداد  العامقافت الكركة خالل 
 
 
 
 

 31/12/2020  13/12/1220 مستحق من أطراف ذات عالقة
 877 071 740 1  993 934 739 1 شركة أر ج  إنفستمينت

 50  50 آخري 

 898 818 1  457 105 147 القابضة لالستثمارات المالية ش.م.م كابيتالج  ب  
 1 887 040 500  1 741 890 825 

 مستحق إلى أطراف ذات عالقة
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 :الفترةعالقة خالل وطبيعة وقيمة أ م المعافالت فع أطراف ذات بيان  يل و يما  −
  طبيعة المعافلة  األطراف ذات العالقةالمعامالت مع 

سداد مصروفات  رصيد اول مدة 
 بنيابة

توزيع مصروفات 
 مشتركة

أعادة تقييم  تحويالت
 رصيد

 رصيد اخر المدة

الكركة الدولية للتجارة والتسو ق 
 )ايتافكو(

(489 362 546) (37 231 693) 86 328 460 (368 855 523) - (809 121 302) 

 993 934 739 1 - - (884 136) - 877 071 740 1 شركة أر ج  إنفستمينت
الكركة المصر ة لتصنيع وسائل النقل 

 )غبور فصر(
(59 070 888) (32 896 716) 48 672 271 (25 011 855) - (68 307 188) 

للتجارة العالمية والمناطق  شركة غبور
 الحرة اسكندر ة

(351 321) - - (6 026) 667 (356 680) 

 457 105 147 - - 559 286 145 - 898 818 1 ج  ب  كابيتال لالستكارات المالية

 شركة جى بى لوجيستكس صش.م.مص
 

- - - (31 520) - (31 520) 

شركة سوق فصر للسيارات المستعملة 
 صش.م.مص

 

- - - (350 000) - (350 000) 

شركة بان أ ر كان ايجيبت للز وت 
 صش.م.مص

 

(389 917) - - - - (389 917) 

شركة ر دي بارتس لقطع غيار 
 السيارات صش.م.مص

 

- - - (59 888) - (59 888) 

 )636 952( - - - - 636 952 شركة  رم للنقل و التجارة
 50 - - - - 50 شركة وطنية

 
 أخـرى 

بلغ ذلك الجزء  والتمو لية وقد والتسو قية البيعية واإلدار ة  فصرو اتها جزء فعب التابعةوشركاتها  إنفستمينت ج ر آتقوم الكركة بتحميل شركة 
  حتىفصري  هجني 724 982 107 فبلغ)فقابل  2021 ديسمبر 31حتى  فصري  جنيه  731 000 135 غفبل الفترة خاللتم تحميله  الذي
 .(2020 ديسمبر 31

 
 والصندوق  بالبنوكنقدية  -9
      31/12/1220  31/12/2020 

  723 6  699 5 نقدية بالصندوق 
 056 326  851 322 حسابات جار ة لدى البنوك

 328 550  332 779 
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  رأس المال -10
 المدفوعو  المصدرراس المال   -أ 
 خمسة فليار جنيه فصري(.جنيه فصري )فليار  5ة المرخص به يبلغ رأس فال الكرك -
سهم قيمته األسمية  1 094 009 733عدد  علىجنيه فصري فويعًا  1 094 009 733يبلغ رأس المال المصدر والمد وع  -

 جنيه واحد لكل سهم(. جنيه للسهم ) واحد
 2013فارس  27عقدة بتار خ عادية المنالقرر فجلس اإلدارة و قًا لتفو ض الجمعية العافة غير  2014أغسطس  31بتار خ  -

               وذلك بمبلغ بهمال المرخص عل  ي ادة رأس فال الكركة المصدر بالقيمة األسمية    حدود رأس ال باألجماعالموا قة 
جنية فصري للسهم تخصص بالكافل لنظاف   واحدسهم بقيمة اسمية  6 444 645فصري فقسمة إل   هجني 6 444 645

جنية فصري فقسمة  135 337 545اإلثابة والتحفيز المطبقيع    الكركة ليصبى رأس المال المصدر بعد الز ادة فبلغ و قدرة 
 االحتياط سددت  ذه الز ادة بالكافل تمو ال فع رصيد  سهم بقيمة اسمية واحد جنية فصري، وقد 135 337 545عل  عدد 

 .2014ديسمبر  31بتار خ  خاا وقد تم التأشير بذلك    السجل التجاري ال
 رح خاا )ي ادة رأس المال(ط

فليون جنيه  400 قررت الجمعية العافة غير العادية الموا قة عل  ي ادة راس فال الكركة المرخص به فع 2015 براير  4بتار خ 
                          إل  جنيه فصري  135 337 545الكركة المصدر فع كذلك ي ادة رأس فال فليار جنيه فصري و  5إل  فصري 

سهم قيمة كل  1 545 337 095 نيه فصري فقسم عل  عددج 960 000 000بز ادة قدر ا  فصري  هجني 1 095 337 545
، عل  أن تخصص  ذه الز ادة بالكافل لصالى قرش كل سهم( وذلك 1إصدار قدر ا باإلضا ة إل  فصار ف ) فصري سهم واحد جنيه 

فنفصاًل عع السهم  االكتتامقداف  المسا ميع كل فنهم بنسبة نصيبه    رأس فال الكركة المصدر فع الموا قة عل  تداول حق 
دية المستحقة األداء الديون النق استخدامأو عع طر ق   س فال الكركة المصدر إفا نقدًا واألصل  عل  أن يتم سداد قيمة الز ادة    رأ

 .تب قبل الكركة بحسب نسبة فسا متهللمكت
 وفبلغفصري نقدًا  هجني 473 225 502)فبلغ  جنية فصري  958 672 188بمبلغ      ذه الز ادة االكتتاموقد تم   ذا -

 عدد  علىفقسمة  جنية فصري تمو اًل فع الحسام عع طر ق الحسام الجاري الدائع للمسا ميع( 485 446 686
 1 094 009 733بعد الز ادة  ليصبى رأس المال المصدر والمسدد بالكافل فصري للسهم هجني 1بواقع  سهم 958 672 188

 . 2015فايو  31بتار خ  قد تم التأشير بذلك    السجل التجاري و 
 أسهم الخزينة -ب
سهم فع أسهم الكركة و الت  تمثل نسبة  10 000 000فجلس إدارة الكركة شراء أسهم خز نة بحد أقص   قرر 2020فارس  1بتار خ  -

 2020فارس  2فع جلسة يوم  اعتبارافع إجمال  اسهم الكركة ، وذلك فع خالل السوق المفتوح و عل  أن يتم التنفيذ  %0.914قدر ا 
لك بذات سعر الورقة المالية خالل جلسات التداول    فدة التنفيذ    ضوء أو لحيع تنفيذ كافل الكمية و ذ 2020أبر ل  2و حت  

    2020لسنة  27( فكرر فع قواعد القيد و الصادر بقرار فجلس إدارة الهيئة العافة للرقابة المالية رقم 51التعديل الصادر بالمادة )
بيان المنكور عل  شاشات اإلعالنات بالبورصة المصر ة بتار خ فع تار خ صدوره ، و كذلك ال اعتباراو الذي يعمل به  2020 براير  29

 للكركات المقيد لها أوراق فالية بالبورصة الراغبة    شراء أسهم خز نة. االستثنائيةبكأن اإلجراءات  2020فارس  1
 000 000 10جنية فصري تم تبو ب  765 570 19 قيمة قدر ا  بأجمال سهم  10 000 000عدد  ذا وقد قافت الكركة بكراء  -

جنية  765 570 9جنية فصري كاسهم خز نة تمثل القيمة االسمية لالسهم وتم اثبات الفرق بيع تكلفة الكراء و القيمة االسمية و البالغ 
  .(12ضمع احتياطيات اخري إيضاح رقم )فصري 

 فليون جنية فصري  2تم تبو ب فبلغ  جنية فصري  فليون  6 750قيمه قدر ا  فليون سهم باجمال  2 عدد وخالل العام قافت الكركة ببيع -
جنية  فليون  4 750تخفيض لالسهم الخز نة يمثل القيمة االسمية للسهم وتم اثبات الفرق بيع قيمة البيع والقيمة االسمية البالغ قدر ا 

 .(12)إيضاح رقم ضمع االحتياطات اخري 
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فليون جنية  30 232فليون سهم باجمال  قيمه قدر ا  8قافت الكركة ببيع  2021فارس  31ل  ا 2021يناير  1وخالل الفترة فع  -
فليون جنيه فصري  ذا يمثل القيمة االسمية للسهم وتم اثبات الفرق بيع قيمة البيع والقيمة االسمية  8فصري نتج عنه  تخفيض بمبلغ 

 .(12خري )ايضاح فليون جنية فصري ضمع االحتياطات اال 22 232البالغ قدر ا 
جنية فصري تم فليون  681 38 سهم بأجمال  قيمة قدر ا  733 509 8بكراء عدد  2021خالل شهر ديسمبر  ذا وقد قافت الكركة -

جنية فصري كاسهم خز نة تمثل القيمة االسمية لالسهم وتم اثبات الفرق بيع تكلفة الكراء و القيمة االسمية و فليون 510 8 تبو ب 
  .(12جنية فصري ضمع احتياطيات اخري إيضاح رقم ) فليون  172 30 البالغ 

 
 احتياطي قانوني -11

      31/12/1220  31/12/2020 
 249 762 66  249 762 66 احتياط  قانون 

 

فع صا   أرباح العام لحسام االحتياط   %5والنظام األساس  للكركة يتم تجنيب نسبة  1981لسنة  159طبقا لقانون الكركات رقم  −
فع رأس المال المصدر. وفتى نقص االحتياط  عع ذلك  %50القانون . و قي  ذا االقتطاع فتى بلغ فجموع االحتياط  فا يوايى 

 تعيع العودة الى االقتطاع.
بناًء  1981لسنة  159ترحيل عالوة اإلصدار إلى كل فع االحتياط  القانون  واالحتياط  الخـاا طبقـًا لمتطلبات القانون رقم تم  −

 .2008فارس  29على اعتماد الجمعية العافة العادية    
 احتياطيات أخرى  -12

  .1981لسنة  159تم تحو له فع عالوة اإلصدار طبقًا لمتطلبات القانون رقم   يماتتمثل االحتياطيات األخرى  −
 

احتياطي القيمة العادلة ألسهم  
 ثابة والتحفيزاإل حوافز نظامي 

 إصدارعالوة 
 اإلجمالي (احتياطي خاص)

 300 882 88 1 054 405 100 1 143 287 400 
 400 287 143 1 100 405 054 1 88 882 300 2021 ديسمبر 31 في الرصيد 

 
 عالوة إصدار األسهم

تم تتمثل عالوة إصدار األسهم    الفرق بيع المبلغ المد وع والقيمة االسمية لألسهم المصدرة و خصم فنها فصرو ات اإلصدار و 
بناًء  1981لسنة  159القانون رقم ترحيل عـالوة اإلصدار إلى كـل فع االحتياط  القانون  واالحتياط  الخـاا طبقـًا لمتطلبات 

 .2008فارس  29على اعتماد الجمعية العافة العادية    
 2فليون جنية فصري نتج عنه  تخفيض بمبلغ  6 750فليون سهم باجمال  قيمه قدر ا  2قافت الكركة ببيع  2020وخالل عام  

فليون جنية  4 750ع قيمة البيع والقيمة االسمية البالغ قدر ا فليون جنيه فصري  ذا يمثل القيمة االسمية للسهم وتم اثبات الفرق بي
 .فصري ضمع االحتياطات االخري 

فليون جنية  30 232فليون سهم باجمال  قيمه قدر ا  8قافت الكركة ببيع  2021فارس  31ال   2021يناير  1وخالل الفترة فع 
يمة االسمية للسهم وتم اثبات الفرق بيع قيمة البيع والقيمة فليون جنيه فصري  ذا يمثل الق 8فصري نتج عنه  تخفيض بمبلغ 

 .األخرى فليون جنية فصري ضمع االحتياطات  22 232االسمية البالغ قدر ا 
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31/12/2021  31/12/2020 
 887 164 067 1  574 344 062 1 يناير1الرصيد    

 (767 570 9)  (720 171 30) شراء اسهم خز نة
 454 750 4  246 232 22 خز نةبيع اسهم 

 574 344 062 1  100 405 054 1  ديسمبر 31الرصيد في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى  -13
      31/12/1220  31/12/2020 

 608 471  259 540 فصلحة الضرائب 
 325 14  722 711 1 فورديع

 496 849 50  198 045 205 فصرو ات فستحقة
 938 961  060 528 1 دائنة أخرى أرصدة 

 208 825 239  52 297 367 
 

 

 ()الخسائر/  من الربح األساسينصيب السهم  -14
( على المتوسط المرجى تالية)كما  و فوضى بالفقرة ال العام خسارة   بقسمة صا ()الخسارة    األساس يحتسب نصيب السهم  −

 .عاماللألسهم العادية خالل 
      31/12/1220  31/12/2020 

 (108 031 9)  (953 413 2) الفترة نتائج أعمالصا   
 365 298 086 1  883 523 093 1 فتوسط عدد األسهم

 (0.0022) الخسائر( (نصيب السهم األساسي في 
 

 (0.0083) 
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  الضريبيالموقف  -15
        :  الضريبة على أرباح األشخاص اإلعتبارية:  أوال

 والئحته التنفيذية. 2005لسنة  91الكركة خاضعة ألحكام قانون الضر بة على الدخل الصادر بالقانون رقم  -

 تقــــوم الكــركة بتقــــديم اإلقرارات الضر بية    المواعيد القانونية . -

 . 2019الكركة والسداد حتى عام تم  حص  -
-  

 :القيمة المضافة :  ثانيا
 . 2018تم االنتهاء والتسو ة والسداد حتى عام  -

 

 : ضريبة كسب العمل:  ثالثا  
 

 يتم خصم الضر بة شهر ا و تم تور د ا لمصلحة الضرائب بانتظام . -

 .2018   2014تم  حص سنوات  -

 . 2019جارى  حص عام  -
 

 

 

 

 

 

 : ضـــريبة الخصم -: رابعا          
 وال توجد أي خال ات ضر بية . 2021عع عام  الرابعة سداد المدة تم   - -

 
 

 : ضـــريبة الدمغة -: خامسا         
 تقوم الكركة بااللتزام بأحكام قانون ضر بة الدفغة و تم تور د ا    المواعيد القانونية . -
 . 2017فع الفحص والسداد حتى عام  تم اإلنتهاء -

   . 2019 2018جارى الفحص لسنوات  -

 

 إدارة المخاطر المالية -16
 عناصر المخاطر المالية16-1

تتعرض الكركة نتيجة ألنكطتها المعتادة إلى فخاطر فالية فتنوعة. وتتضمع  ذه المخاطر فخاطر السوق )بما    ذلك  −
األجنبية وفخاطر األسعار وفخاطر تأثير أسعار الفائدة على التد قات النقدية والقيمة العادلة(، وأيضًا فخاطر أسعار العمالت 

 فخاطر االئتمان وفخاطر السيولة.
 تهدف إدارة الكركة إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة لهذه المخاطر على األداء المال  للكركة. −
 المالية المكتقة لتغطية أخطار فحددة.ال تستخدم الكركة أي فع األدوات  −

 

 مخاطر السوق  -أ
 

 مخاطر أسعار العمالت األجنبية -1
تتعرض الكركة لمخاطر التغيرات    أسعار الصرف نتيجة أنكطتها المختلفة وبصفة رئيسية الدوالر األفر ك . 

تزافات بالعمالت األجنبية و نتج خطر أسعار العمالت األجنبية فع التعافالت التجار ة المستقبلية واألصول واالل
 القائمة    تار خ الميزانية وكذلك صا   االستثمارات    كيان أجنب .

 مخاطر األسعار  -2
ال يوجد لدى الكركة استثمارات    أدوات حقوق فلكية أو أدوات ديع فسجلة وفتداولة    أسواق المال وبالتال  

 مارات نتيجة تغير األسعار. ه  غير فعرضة لخطر التغير    القيمة العادلة لالستث
 مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة -3

 تتعرض الكركة لمخاطر القيمة العادلة الناتجة فع تقييم سندات دائنة طو لة األجل والت  تستحق بفائدة ثابتة.
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 مخاطر االئتمان -ب
البنوك وكذلك فخاطر االئتمان المرتبطة بالمويعيع وتجار الجملة واأل راد ينكأ خطر االئتمان نتيجة وجود نقدية وودائع لدى  −

 المتمثلة    حسابات العمالء وأوراق القبض، و تم إدارة فخاطر االئتمان للكركة ككل.
  حالة عدم بالنسبة للبنوك  إنه يتم التعافل فع البنوك ذات التصنيي االئتمان  العال  والبنوك ذات المالءة المالية العالية   −

 وجود تصنيي ائتمان  فستقل.
 
 مخاطر السيولة -ج

تتطلب اإلدارة الحذرة لمخاطر السيولة االحتفاظ بمستوى كا   فع النقدية وإتاحة تمو ل فع خالل فبالغ كا ية فع التسهيالت  −
االحتفاظ بمرونة    التمو ل  االئتمانية المتاحة. ونظرًا للطبيعة الدينافيكية لألنكطة األساسية،  إن إدارة الكركة تهدف إلى

 فع خالل االحتفاظ بخطوط ائتمانية فعزية فتاحة.
 

 إدارة مخاطر رأس المال2-16 
تهدف إدارة الكركة فع إدارة رأس المال إلى الحفاظ على قدرة الكركة على االستمرار بما يحقق عائد للمسا ميع وتقديم  −

تستخدم القوائم المالية. وتو ير والحفاظ على أ ضل  يكل لرأس المال بغرض تخفيض المنا ع ألصحام المصالى األخرى الت  
 تكلفة رأس المال.

للمحا ظة على أ ضل  يكل لرأس المال تقوم اإلدارة بتغيير قيمة التوي عات المد وعة للمسا ميع أو تخفيض رأس المال أو  −
 إصدار أسهم جديدة لرأس المال الكركة.

بمراقبة  يكل رأس المال باستخدام نسبة صا   القروض إلى إجمال  رأس المال و تمثل صا   القروض    تقوم إدارة الكركة  −
إجمال  الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى واالقتراض فخصوفاً فنها النقدية وفا    حكمها. و تمثل إجمال  رأس المال    إجمال  

 المستقلة باإلضا ة إلى صا   القروض.  حقوق الملكية بالكركة كما  و فوضى    الميزانية
 :2020ديسمبر 31و 1220 ديسمبر 31 حقوق الملكية    إلىالقروض و يما يل  صا    −

 
 

 13/12/2120  31/12/2020 
 367 297 52  239 825 208 دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 (779 332)  (550 328) النقدية  )يخصم(:
 588 964 51  689 496 208 صافي القروض 

 414 327 237 3  304 261 898 2 حقوق الملكية
 0.016  0.072 صافي القروض إلى حقوق الملكية

 
 تقدير القيمة العادلة

تسو ات ائتمانية فقدرة لألصول المالية وااللتزافات المالية ذات توار خ  أييفترض أن تقارم القيمة العادلة القيمة االسمية ناقصًا  −
االستحقاق ألقل فع سنة. وألغراض اإل صاح، يتم استخدام أسعار الفائدة المتاحة للكركة لألدوات المالية المكابهة وذلك لخصم 

 المالية.التد قات النقدية المستقبلية التعاقدية لتقدير القيمة العادلة لاللتزافات 
 

لتقدير القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة،  إن الكركة تستخدم العديد فع الطرق وتضع اال تراضات المبنية على أحوال  −
السوق    تار خ كل فيزانية. تستخدم أسعار السوق وأسعار المتعافليع لألداة المالية أو ألداة فكابهه وذلك للديون طو لة األجل. 

م األساليب األخرى، فثال لقيمة الحالية المقدرة للتد قات النقدية المستقبلية، وذلك لتحديد القيمة العادلة لباق  األدوات المالية تستخد
  كانت القيمة العادلة لاللتزافات غير المتداولة ال تختلي جو ر ًا عع القيمة الد تر ة لها. العامو   نهاية 

 
 
 

 
 
 
 



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2021 ديسمبر 31 فيالمالية المنتهية السنة  عن –المستقلة ة لمتممة للقوائم المالياإليضاحات ا
 

 )جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك( 
 

- 17 - 

 

 

 المحتملة إللتزامات -17
 .لفترةااليوجد إلتزافات فحتملة خالل 

 
 اإلرتباطات الرأسمالية -18

 .الفترةاليوجد إرتباطات رأسمالية خالل 
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 السياسات المحاسبية -19
 المالية المستقلة: يما يل  فلخص أل م السياسات المحاسبية الت  استخدفت    إعداد القوائم 

 المعامالت بالعمالت األجنبية 19-1
 .تار خ المعافلةبسعر الصرف     نبية بعملة التعافل الخاصة بالكركةيتم ترجمة المعافالت األج

 القوائم المالية.األصول وااللتزافات ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية يتم ترجمتها لعملة التعافل بسعر الصرف    تار خ 
 يتم ترجمة األصول وااللتزافات الت  يتم قياسها بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية بسعر الصرف المستخدم عند تحديد القيمة العادلة.

ف وبصفة عافة يتم االعتراف بفروق العملة    األرباح أو الخسائر.  وباستثناء،  روق العملة الناتجة فع ترجمة فا يتم االعترا
 به    بنود الدخل الكافل األخر:

االستثمارات المتاحة للبيع    أدوات حقوق الملكية )باستثناء االضمحالل، حيث يتم إعادة تبو ب  روق العملة بنود الدخل الكافل 
 األرباح أو الخسائر(. إلىاألخر 

تثمار    نكاط أجنب  فا دافت التغطية االلتزافات المالية الت  تم تخصيصها كأداة تغطية فخاطر لتغطية خطر صا   االس
  عالة.

 أدوات التغطية المستخدفة    خطر التد قات النقدية فا دافت التغطية  عالة.
 االستثمارات في شركات تابعة 19-2

يتم المحاسبة عع االستثمارات    الكركات التابعة باستخدام طر قة التكلفة حيث يتم إثبات االستثمارات    الكركات التابعة 
بتكلفة االقتناء فخصوفًا فنها االضمحالل    القيمة. و تم تقدير االضمحالل لكل استثمار على حده و تم إثباته    قائمة 

تسيطر عليها المجموعة تسيطر المجموعة على المنكأة المستثمر  يها عندفا  الت الكركات    والكركات التابعة الدخل. 
تتعرض أو يحق لها عوائد فتغيرة فع خالل فكاركتها وقدرتها    التأثير على العوائد فع خالل سلطتها على المنكأة المستثمر 

  يها.
 :المالية االدوات 19-3

 والقياس األولي  األعتراف (1
األعتراف بالعمالء وسندات الديع المصدرة فبدئياً عند نكأتها. يتم األعتراف بجميع األصول واأللتزافات المالية األخرى  يتم

 طرً ا    األحكام التعاقدية لألداة. الكركةفبدئًيا عندفا تصبى 
 باإلضا ة العادلة بالقيمة ًيافبدئ المال  االلتزام أو(  ام تمو ل عنصر بدون  عمالء يكع لم)فا  المال  األصل قياس يتم

 أو اقتناء ا إلى فباشرةً  تنسب الت  المعافلة تكاليي الخسائر، او األرباح خالل فع العادلة بالقيمة ليس للبند بالنسبة إل ،
 .المعافلة بسعر فبدئًيا  ام تمو ل عنصر بدون  المدينة العمالء قياس يتم. إصدار ا

 الالحقه والقياس التصنيفات (2
 2021 يناير 1 من المطبقه السياسه – الماليه األصول

 الكافل الدخل خالل فع العادله بالقيمه او المستهلكه، بالتكلفة وقياسه المال  األصل تصنيي يتم المبدئ ، االعتراف عند
فع  العادلة القيمه أو الملكية، حقوق  أدوات - األخر الكافل الدخل خالل فع العادله بالقيمه أو الديع، سندات - األخر

 .خالل األرباح أو الخسائر
نموذج أعمالها إلدارة األصول المالية،  الكركةيتم إعادة تصنيي األصول المالية بعد االعتراف المبدئ  إال إذا غيرت  ال

و    ذه الحالة يتم إعادة تصنيي جميع األصول المالية المتأثرة    اليوم األول فع  ترة التقر ر االول   التاليه للتغيير 
 .   نموذج األعمال

 
فع  العادلة بالقيمة تخصيصهم يتم ولم التالييع الكرطيع فع كال استو ى إذا المستهلكه بالتكلفة المال  األصل قياس يتم

 -خالل األرباح او الخسائر:
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 .ةفستقبلي ةبهدف تحصيل تد قات نقدي االدارة أعمال نموذج ضمع األصول بهذه االحتفاظ كان اذا -
 المبلغ عل  ة)أصل المبلغ والفائد ةتحدد تار خ فعيع للتد قات النقدي ةلهذه االصول المالي التعاقدية الكروط كانت اذا -

 (.المسدد وغير المتبق  األصل 
واذا لم يتم تصنيفها  ةفع خالل الدخل الكافل االخر اذا استو ت الكروط التالي ةالعادل بالقيمة الديع أدوات تقاس كما

 -األرباح أو الخسائر: ةفع خالل قائم ةالعادل ةبالقيم ةفسبقا لتكون أصول فالي
وبيع  ةفستقبلي ةيكمل كل فع تحصيل تد عات نقدي االدارة اعمال نموذج ضمع األصول بهذه حتفاظاال كان اذا -

 .ةاألصول المالي
 المبلغ عل  والفائده المبلغ)أصل  النقديه للتد قات فعيع تار خ تحدد الماليه األصول لهذه التعاقديه الكروط كانت اذا -

 (.فسدد والغير المتبق  األصل 
بككل غير قابل للتعديل عرض  الكركةاالعتراف االول  الدوات الملكيه وغير المحتفظ بها بغرض التداول، قد تختار  عند

التغيرات الالحقه    القيمه العادله لهذه االستثمارات    قائمه الدخل الكافل االخر بحيث يتم  ذا االختيار لكل استثمار 
 عل  حده.

 المجمع االخر الكافل الدخل قائمه خالل فع العادله بالقيمه أو المستهلكه بالتكلفه تقاس ال الت  الماليه األصول جميع إن
 األصول فكتقات كا ه يكمل و ذا المجمع الخساره او الربى بيان خالل فع العادله بالقيمه قياسها يتوجب أعاله المذكوره

 العادله بالقيمه الماليه األصول وقياس تصنيي  يه رجعه ال بككل االختيار افكانيه للكركه االول ، االعتراف.عند الماليه
 التوا ق عدم فع جو ري  بككل يقلل ذلك كان اذا المجمعه االخر الكافل والدخل الخساره أو الربى قائمه خالل فع

 .ينكأ قد الذي المحاسب 
باستثناء السياسه  الكركة،فع السياسات المحاسبيه المتبعه فع قبل  السياسات المحاسبيه المتعلقه بالتطبيق فتكابهه ان

 . 2021يناير  1المحاسبيه التاليه والت  أصبحت سار ه المفعول ابتداء فع 
 2021 يناير 1 من المطبقة السياسة: األعمال نموذج تقييم - المالية األصول

بإجراء تقييم لهدف نموذج األعمال الذي يتم  يه االحتفاظ باألصل المال  على فستوى المحفظة ألن  ذا  الكركة تقوم
 يعكس أ ضل طر قة إلدارة األعمال وتو ير المعلوفات لإلدارة. وتكمل المعلوفات الت  يتم اخذ ا    االعتبار:

 كانت إذا فا ذلك و كمل. العملية مارسةالم    السياسات تلك وتكغيل للمحفظه المحدده واأل داف السياسات -
 فدة وفطابقة الفائدة، لسعر فعينه صوره على والحفاظ التعاقدية، الفوائد دخل تحقيق على تركز اإلدارة إستراتيجية

 بيع خالل فع نقدية تد قات تحقيق أو خارجة نقدية تد قات أو صلة ذات التزافات أي فدة فع المالية األصول
 و األصول

 عنها و الكركةتقييم أداء المحفظه والتقر ر إلدارة  كيفية -
 إدارة وكيفية( االعمال نموذج  ضمع بها المحتفظ المالية)واألصول  األعمال نموذج أداء على تؤثر الت  المخاطر -

 المخاطر؛  ذه
 المدارة لألصول دلةالعا القيمة إلى يستند التعو ض كان إذا فا المثال سبيل على - النكاط فديري  تعو ض يتم كيي -

 و ؛ المحصلة التعاقدية النقدية التد قات أو
 بنكاط المتعلقة والتوقعات المبيعات  ذه وأسبام السابقة، الفترات    المالية األصول فبيعات وتوقيت وحجم تكرار -

 .المستقبل    المبيعات
تحو الت األصول المالية إلى أطراف ثالثة    فعافالت غير فؤ لة لإللغاء، ال تعتبر فبيعات لهذا الغرض، بما  إن

 المستمر باألصول. الكركةيتمكى فع اعتراف 
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 يتم العادلة القيمة أساس على أدائها تقييم يتم والت  إدارتها تتم الت  أو المتاجرة لغرض بها المحتفظ المالية األصول
 .الخسائر أو األرباح خالل فع العادله بالقيمه قياسها

 السياسة: والفائدة المبلغ ألصل مدفوعات فقط هي التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا ما تقييم - المالية األصول
 2021 يناير 1 من المطبقة
 ت عّرف. األول  االعتراف عند المال  لألصل العادلة القيمة أنه علىص المبلغصأصل  تعر ف يتم ، التقييم  ذا ألغراض
 فحددة يفنية  ترة خالل المستحق الرئيس  بالمبلغ المرتبطة االئتمان وفخاطر للنقود الزفنية القيمة فقابل أنها علىصالفائدةص 

 .ربى  افش وكذلك(، اإلدار ة والتكاليي السيولة فخاطر)فثل  األخرى  األساسية اإلقراض وتكاليي ولمخاطر
تأخذ    االعتبار  الكركةتقدير فا إذا كانت التد قات النقدية التعاقدية    فد وعات الصل المبلغ والفائدة  قط،  إن  عند

الكروط التعاقدية لألداة. يتضمع ذلك تقييم فا إذا كان األصل المال  يحتوي على فدة تعاقدية يمكع أن تغير توقيت 
 :فا يل  الكركةا بحيث ال يف  بهذا الكرط. عند إجراء  ذا التقييم، تراع  التد قات النقدية التعاقدية أو فقدار 

 النقدية؛ التد قات توقيت أو فقدار تغيير شأنها فع الت  الطارئة األحداث -
 المتغير؛ المعدل صفات ذلك    بما التعاقدي، الكوبون  فعدل تعدل قد الت  الكروط -
 و التمديد؛ وفيزات فقدفا الد ع -
بالتد قات النقدية فع اصول فحددة )على سبيل المثال، الصفات الخاصه بحق  الكركةالت  تحد فع فطالبة  الكروط -

 .عدم الرجوع(
 المبالغ كبير حد إلى يمثل المقدفة الد عة فبلغ كان إذا  قط والفائدة المبلغ أصل فد وعات فع النقدي الد ع صفه تتوا ق

 لإلنهاء فعقواًل  إضا ًيا تعو ًضا يكمل قد والذي القائم، األصل  المبلغ على والفائدة الديع أصل فع المد وعة غير
 التعاقدي، لمبلغه عالوة أو بخصم عليه الحصول تم الذي المال  لألصل بالنسبة ذلك، إلى باإلضا ة. للعقد المبكر

 الفائدة إلى باإلضا ة التعاقدي االسم  المبلغ كبير حد إلى يمثل بمبلغ المقدم الد ع تتطلب أو تسمى صفه و  
 عع التعو ض فع التعافل يتم فعقولة إضا ية فبالغ أيًضا تكمل قد( )والت  المد وعة غير)ولكع  المستحقة التعاقدية
 االعتراف عند أ مية ذات غير فقدفا الد ع لصفه العادلة القيمة كانت إذا المعيار  ذا فع يتوا ق بما( المبكر اإلنهاء
 .األول 

 2021 يناير 1 من المطبقة السياسة: والخسائر واالرباح الالحق القياس - المالية األصول

 المبوبة الماليه األصول
 خالل من العادلة بالقيمة
 الخسائر أو األرباح

 االعتراف و تم العادلة بالقيمة الخسائر او االرباح خالل فع العادلة بالقيمة المقيمة المالية االصول تقاس
 .الخسائر او االرباح    أسهم أرباح توي عات او عوائد اي فتضمنه العادلة القيمة    بالتغيرات

 المثبته المالية األصول
 المستهلكة بالتكلفة

 التكلفة تخفيض يتم. الفعلية الفائدة طر قة باستخدام المستهكله بالتكلفة الحًقا األصول  ذه قياس يتم
 العمالت صرف وخسائر وفكاسب الفوائد بإيرادات االعتراف يتم. االضمحالل بخسائر المستهكله

 الربى    االستبعاد عند خسارة أو ربى أي احتسام يتم. الخسارة أو الربى    واالضمحالل األجنبية
 .الخسارة أو
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 2021 يناير 1 من المطبقة السياسة: والخسائر واالرباح الالحق القياس - المالية األصول
في أدوات حقوق  استثمارات

ملكية يتم قياسها بالقيمه 
العادله من خالل الدخل 

 الشامل األخر 

 قياس  ذه األصول الحًقا بالقيمة العادلة. يتم إثبات توي عات األرباح كإيراد    األرباح  يتم
 صا   تسجيل يتم. االستثمار تكلفة فع جزء استرداد بوضوح األرباح توي عات تمثل لم فا الخسائر او

 .الخسائر او األرباح إلى فطلًقا تصنيفها إعادة يتم وال األخر الكافل الدخل    األخرى  والخسائر األرباح

الدين التي يتم  أدوات
قياسها بالقيمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل االخر 

قياس  ذه األصول الحًقا بالقيمة العادلة. يتم احتسام إيرادات الفوائد المحسوبة باستخدام طر قة  يتم
 الفائدة الفعلية وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية واالضمحالل    الربى 

 االستبعاد، عند .االخر الكافل الدخل قائمه    األخرى  والخسائر األرباح صا   تسجيل يتم. الخسارة أو
 األرباح  إلى الدخل  قائمه    المتراكمة والخسائر األرباح تصنيي إعادة يتم
 .الخسائر او

 2021 يناير 1 قبل المطبقة السياسة - المالية األصول
 :ةفع التصنيفات التالي ة   واحد ةبتصنيي األصول المالي الكركة تقوم

 .وفديونيات قروض -
 .االستحقاق تار خ حت  به فحتفظ استثمارات -
 و  للبيع فتاحه استثمارت -
 .الخسائر أو األرباح قائمه خالل فع العادله بالقيمه -

 2021 يناير 1 قبل المطبقة السياسة: والخسائر واالرباح الالحق القياس - المالية األصول

 بالقيمه الماليه األصول
 أو األرباح خالل من العادلة

 الخسائر

 قياسها بالقيمة العادلة و تم االعتراف بالتغيرات    القيمة العادلة فتضمنه اي عوائد  يتم
 .الخسائر او االرباح    أرباح توي عات او

محتفظ  بها  –ماليه  أصول
 حتي تاريخ االستحقاق 

 .الفعلية الفائدة طر قة باستخدام المستهلكة التكلفة قياس يتم

 االضمحالل خسائر بخالف العادلة القيمة    بالتغيرات االعتراف و تم العادلة، بالقيمة قياسها يتم المتاحه للبيع الماليه  األصول
    وتجمع االخر الكافل الدخل بنود ضمع الديع ألدوات االجنبية العمالت صرف اسعار و روق 

 المتراكمة الخسائر او االرباح تبو ب اعادة يتم االصول  ذه استبعاد وعع العادلة، القيمة احتياط 
 .الخسائر او االرباح الى سابقا االخر الكافل الدخل بنود ضمع بها المعترف

 
 والخسائر والمكاسب الالحق والقياس التصنيف - المالية األلتزامات

. الخسائر او األرباح خالل فع العادلة بالقيمة أو المستهكله بالتكلفة قياسها يتم أنها على المالية االلتزافات تصنيي يتم
 كانت اذا أو للمتاجرة، به كمحتفظ تصنيفه تم إذا الخسائر او األرباح خالل فع العادلة بالقيمة المال  االلتزام تصنيي يتم

 فع العادله القيمه    المالية االلتزافات قياس يتم. األول  االعتراف عند النحو  ذا على تخصيصه تم أو فاليه فكتقه
    تسجيلها يتم  ائدة، فصار ف أي ذلك    بما والخسائر، األرباح وصا   العادلة بالقيمة الخسائر أو األرباح خالل
 . الفعلية الفائدة طر قة باستخدام المستهكله بالتكلفة الحًقا األخرى  المالية االلتزافات قياس يتم. الخسارة أو الربى
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 أو ربى أي احتسام يتم. الخسائر او األرباح    األجنبية العمالت صرف وخسائر وأرباح الفوائد فصرو ات احتسام يتم
 .الخسائر أو االرباح    االستبعاد عند خسارة

 الدفاتر من االستبعاد (3
 المالية األصول

االصل المال  عندفا تنته   ترة سر ان الحق التعاقدي    الحصول على تد قات نقدية فع االصل  باستبعاد الكركة تقوم
المال ، او قافت بتحو ل الحق التعاقدي الستالم التد قات النقدية فع االصل المال     فعافلة تم  يها تحو ل كل فخاطر 

او االحتفاظ بككل جو ري بكل فخاطر وفنا ع  بتحو ل كةالكر وفنا ع فلكية االصل المال  بصورة جو ر ة. او إذا لم تقم 
 .بالسيطرة الكركةفلكية االصل المال  ولم تحتفظ 

   فعافالت تقوم بموجبها تحو ل األصول المعترف بها    قائمه المركز المال  الخاا بها، ولكنها تحتفظ  الكركة تدخل
 .    ذه الحاالت، ال يتم استبعاد تحديد األصول المحوله بكل أو بككل جو ري بجميع فخاطر وفنا ع األصول المحولة.

 المالية األلتزامات
أيًضا  الكركةااللتزام المال  عندفا ينته  افا بالتخلص فنه او الغائه او انتهاء فدته الواردة بالعقد. تقوم  الكركة تستبعد

دية لاللتزافات المعدلة فختلفة اختالً ا جو رً ا، و   باستبعاد االلتزام المال  عندفا يتم تعديل شروطه وتكون التد قات النق
  ذه الحالة يتم االعتراف بالتزام فال  جديد يستند إلى الكروط المعدلة بالقيمة العادلة.

 أصول أي ذلك   )بما  المد وع والمقابل المسدده الد تر ة القيمة بيع بالفرق  االعتراف يتم المال ، االلتزام استبعاد عند
 .الخسائر أو األرباح   ( المتكبده االلتزافات أو تحو لها تم نقدية غير

 المقاصة (4
 عندفا و قط عندفا، المال  المركز قائمه    الصا   المبلغ وإظهار المال  وااللتزام المال  االصل بيع فقاصة اجراء يتم

 وتسو ه األصول تحقق يكون  انه او الصا   أساس عل  تسو تها يتم عندفا وكذلك الملزفه القانونيه الحقوق  تتوا ر
 .الوقت نفس    االلتزافات

 االضمحالل: 19-4
 الماليه غير المشتقه  األصول (1

 2021يناير  1المطبقه من  السياسه
 العقد عن الناشئه واألصول الماليه األدوات
 : ل بمخصصات الخسارة لخسائر االئتمان المتوقعه الكركة تعترف

 المستهلكه؛ بالتكلفة قياسها يتم الت  المالية ألصولا -
 و ؛ األخ الكافل الدخل خالل فع العادله بالقيمه قياسها يتم الت  الديع أدوات    االستثمارات -
 .العقد عع الناشئه األصول -

فخصصات الخسارة بمبلغ فساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة عل  فدي عمر األصل المال ، باستثناء فا  الكركة تقيس
 :شهر 12يل ، والت  يتم قياسها بمبلغ فساٍو للخسائر االئتمانيه المتوقعه لمده 

 و التقر ر؛ تار خ    فنخفضة أئتمان لمخاطر لها تكون  أن على تحديد ا تم الت  الديع ادوات -
 فدى على السداد عع التخلي خطر)أي  االئتمان فخاطر  يها تزداد لم الت  البنكية واألرصدة األخرى  الديع واتاد -

 .األول  االعتراف فنذ كبيرة ي ادة( المالية لألداة  المتوقع العمر
 االئتمان لخسائر فساوٍ  بمبلغ العقود عع الناشئه واألصول التجار ون  العمالء خسائر فخصصات قياس يتم فا دائما -

 .عمر ا فدي عل  المتوقعه
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 خسائر تقدير وعند المبدئ  االعتراف فنذ كبير بككل ايدادت قد المال  لألصل االئتمان فخاطر كانت إذا فا تحديد عند
   االعتبار المعلوفات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير  الكركةاالئتمان المتوقع، تضع 

فبرر. و كمل ذلك كل فع المعلوفات والتحليالت الكمية والنوعية، بناًء على الخبرة التار خية للمجموعة وتقييم االئتمان 
 .المعلوم بما    ذلك المعلوفات المستقبليه

االئتمان لألصل المال  قد يادت بككل فلحوظ إذا كان قد استحق عل  تحصيله لفتره أكثر أن فخاطر  الكركة تفترض
 .يوًفا 30فع 

 :أن األصل المالي اخفق عن السداد عندما الشركة تعتبر
إلى إجراءات  الكركةفع غير المحتمل أن يد ع المقترض التزافاته االئتمانية للمجموعة بالكافل، دون اللجوء فع قبل   -

 فثل تسييل الضمان )إن وجد(؛ أو
 .يوًفا 90 فع أكثر  تره عليه فضى قد المال  األصل -

أن أدوات الديع تنطوي على فخاطر ائتمانية فنخفضة عندفا يكون تصنيي فخاطر االئتمان لها فساو ًا  الكركة تعتبر
 ."للتعر ف المفهوم عالميًا لـ صدرجة االستثمار

 اإلخفاق احداث جميع فع تنتج الت  المتوقعه االئتمانيه الخسائر    األصل عمر فدي عل  المتوقعه االئتمانيه الخسائر
 .المالية لألداة  المتوقع العمر فدى ىعل الممكنه
 اخفاق أحداث عع تنتج الت  المتوقعه االئتمانيه الخسائر فع جزء    شهًرا 12 فدي عل  المتوقعه االئتمانيه الخسائر

 .(شهًرا 12 فع أقل لألداة  المتوقع العمر كان إذا أقصر  ترة)أو  التقر ر تار خ بعد شهًرا 12  تره خالل فمكنة تكون  الت 
الحد األقصى للفترة التعاقدية   و المتوقعه االئتمان خسائر تقدير عند االعتبار    أخذ ا يتم الت  للفترة األقصى الحد

 .لمخاطر االئتمان الكركةالت  تتعرض  يها 
 المتوقعه االئتمانيه الخسائر قياس

تقدير فرجى باالحتماالت لخسائر االئتمان. يتم قياس القيمة الحالية لجميع حاالت النقص    النقد )أي الفرق بيع    
 استالفها(. الكركةالتد قات النقدية المستحقة للمنكأة و ًقا للعقد والتد قات النقدية الت  تتوقع 

 .المال  لألصل الفعل  الفائدة بسعر المتوقعه االئتمان خسائر خصم يتم
 ائتمانيا المضمحله الماليه األصول

 بتقييم فا إذا كانت األصول المالية المدرجة بالتكلفة المستهلكه وادوات الديع المقاسه الكركةتار خ كل تقر ر، تقوم    
ص، ائتمانياصاضمحالل  المال  األصل يعتبر. االئتمانية قيمتها انخفضت قد االخر الكافل الدخل خالل فع العادله بالقيمه
 .المال  لألصل المقدرة المستقبلية النقدية التد قات على ضار أثر لها الت  االحداث فع أكثر أو واحد يحدث عندفا
 :للرصد القابلة البيانات ائتمانيا المالية األصول اضمحالل إلى تشير التي األدلة تشمل

 و المصدر أو للمقرض كبيره فاليه صعوبه -
 و يوم 90 فع أكبر لفتره السداد فتأخر يكون  أو االخفاق فثل العقد انتهاك -
 بطر قه او بأخري؛ و الكركةبكروط لع تراعيها  الكركةالهيكلة الخاصه بقرض او سلفه بواسطه  إعادة -
 المحتمل أن يدخل المقترض    إ الس أو عمليه إعادة تنظيم فال  أخرى؛ أو  فع -
 .المالية الصعوبات بسبب المالية للورقه نكط سوق  اختفاء -
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 المالي المركز قائمه في المتوقعه االئتمانيه الخسائر مخصص عرض
 .لألصول الد تر ه القيمه فبلغ اجمال  فع المستهلكه بالتكلفه قياسها يتم الت  الماليه لألصول الخسائر فخصص خصم يتم

 تحميل يتم االخر الكافل الدخل خالل فع العادله بالقيمه قياسها يتم الت  الديع سندات    الماليه لألوراق بالنسبه
 .االخر الكافل الدخل    به االعتراف و تم الخسائر او األرباح عل  الخساره فخصص

 الدين  اعدام
توقعات فعقولة السترداد األصل  الكركةشطب اجمال  القيمة الد تر ة اإلجمالية لألصل المال  عندفا ال يكون لدى  يتم

سياسة إعدام اجمال  القيمة الد تر ة اإلجمالية عندفا  الكركةالمال  بأكمله أو جزء فنه. بالنسبة للعمالء المنفرديع، لدى 
المماثلة. بالنسبة  األصولفع عافيع بناًء على الخبرة السابقة    استرداد يكون األصل المال  فستحق السداد أكثر 

بإجراء تقييم بصوره فنفرده  يما يتعلق بتوقيت وفقدار الكطب بناًء على فا إذا كان  ناك  الكركةلعمالء الكركات، تقوم 
ذلك،  إن األصول المالية الت  تم  أي استرداد كبير فع المبلغ المكطب. وفع الكركةتوقع فعقول لالسترداد. ال تتوقع 

 .السترداد المبالغ المستحقة الكركةشطبها قد تظل خاضعة ألنكطة االلتزام فع أجل االفتثال إلجراءات 
 2021 يناير 1 قبل المطبقة السياسة
 الماليه الغير مشتقه  األصول

المالية غير المبوبة كمقيمة بالقيمة العادلة فع خالل االرباح او الخسائر بما    ذلك الحصص الت  يتم  االصول
   تار خ نهاية كل سنة فالية بتقدير فا إذا كان  ناك دليل فوضوع   الكركةالمحاسبة عنها بطر قة حقوق الملكية تقوم 

 على اضمحالل    قيمة االصل.
 :االصل قيمة اضمحالل على الموضوعية االدلة تتضمع

 .فديع بواسطة السداد    التأخر او اخفاق -
 لتقبلها    ظروف اخرى. الكركةجدولة فبالغ فستحقة للمجموعة بكروط لم تكع  اعادة -
 .الم صدر او المديع ا الس على فؤشرات -
 .الم صدر ع او للمق ترضيع بالنسبة السداد حالة    المعاكسة التغيرات -
 .المالية الصعوبات بسبب المال  لألصل النكطة السوق  اختفاء -
 فجموعة فع المتوقعة المستقبلية النقدية التد قات    قياسه يمكع انخفاض وجود الى تكير واضحة بيانات وجود -

 .المالية االصول فع
لالستثمار    اداة حقوق فلكية، تتضمع االدلة الموضوعية على االضمحالل االنخفاض الهام او المستمر     بالنسبة

 القيمة العادلة عع التكلفة. 
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األصول المالية المثبتة 
 بالتكلفة المستهلكة:

بتقدير فا إذا كان  ناك ادلة فوضوعية على حدوث اضمحالل    قيمة  ذه االصول  الكركة قافت
فنفردة او على المستوى المجمع. كل االصول الت  تمثل ا مية نسبية بمفرد ا يتم تقييمها بالنسبة 
لالضمحالل فنفردة، و   حالة عدم وجود ادلة على اضمحالل  ذه االصول فنفردة يتم تقييمها 

اي اضمحالل    القيمة حدث ولم يتم بعد تحديده على االصول المنفردة. االصول  فجمعة بكأن
الت  لم يتم اعتبار ا فنفردة كأصول  افة نسبيا يتم تقييمها فجمعة بكأن اي اضمحالل    القيمة. 

 ألغراض التقييم المجمع لألصول يتم تجميع االصول ذات سمات المخاطر المتكابهة فعا.
المعلوفات التار خية عع  الكركةحالل على المستوى المجمع لألصول استخدفت تقييم االضم عند

توقيتات استرداد الخسارة الناجمة عع االضمحالل وقيمة الخسائر المتكبدة، وقافت بعمل تعديالت 
إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الحالية توضى ان الخسائر الفعالة فع االرجى ان تكون 

 ل فع المتوقعة بالمؤشرات التار خية.أكثر او اق
 النقدية للتد قات الحالية والقيمة لألصل الد تر ة القيمة بيع بالفرق  االضمحالل خسائر حسام تم

 .المال  باألصل الخاا االصل  الفعلية الفائدة بسعر فخصوفة المتوقعة المستقبلية
 يتم التي االستثمارات

 بطريقة عنها المحاسبة
 الملكية حقوق 

خسائر االضمحالل    استثمار فال  يتم المحاسبة عنه بطر قة حقوق الملكية بمقارنة قيمته  تقاس
 و تم الخسائرالد تر ة بالقيمة القابلة لالسترداد، و تم االعتراف بخسائر االضمحالل    االرباح او 

 القيمة لتحديد المستخدفة التقديرات    تفضيلية تغيرات حدوث عند االضمحالل خسارة عكس
 .االستردادية

الماليه المتاحه  األصول
 للبيع 

 تم الت  الخسائر تبو ب بإعادة للبيع المتاحة المالية االصول    االضمحالل بخسائر االعتراف تم
 و عترف العادلة القيمة احتياط     والمستقلة االخر الكافل الدخل بنود ضمع سابقا بها االعتراف

    به والمعترف الملكية حقوق  فع المستبعد المستقلة الخسارة فبلغ يمثل الخسائر، او االرباح    بها
( المبلغ أصل فع اي سداد او استهالك اي بعد)بالصا    االقتناء تكلفة بيع الفرق  الخسائر او االرباح
 بها االعتراف سبق المال  االصل لهذا القيمة اضمحالل    خسارة اية فنها فخصوفا العادلة والقيمة

 .الخسائر او االرباح   
ي ادة القيمة العادلة الداه ديع فبوبة كمتاحة للبيع    ايه  ترة الحقة وكانت  ذه الز ادة ذات  عند

عالقة بدرجة فوضوعية بحدث وقع بعد االعتراف بخسارة اضمحالل القيمة    االرباح او الخسائر 
 قيمة  ذه    االرباح او الخسائر. عندئذ يتم رد خسارة اضمحالل ال

 اداة     استثمار ألي بالنسبة الخسائر او االرباح    بها المعترف القيمة اضمحالل خسائر رد يتم ال
 .الخسائر او االرباح    للبيع كمتاح فبوم فلكية حقوق 

 غير المالية  األصول (2
بمراجعة القيم الد تر ة لألصول غير المالية للكركة بخالف المخزون،  الكركةتار خ نهاية كل سنة فالية، تقوم    

وإذا كان االفر كذلك  .واألعمال تحت التنفيذ، واالصول الضر بية المؤجلة لتحديد فا إذا كان  ناك فؤشر لالضمحالل
 . يتم اجراء اختبار االضمحالل للكهرة سنو ا.بعمل تقدير للقيمة اإلستردادية لألصل الكركةتقوم 

 تولد والت  االصل تتضمع اصول فجموعة أصغر ال  فعا االصول تجميع يتم ألصل القيمة اضمحالل اختبار إلجراء
 او االخرى النقدية الداخلة فع االصول  التد قات عع كبير حد الى وفستقلة المستمر االستعمال فع داخلة نقدية تد قات

وحدات توليد النقد. يتم توي ع الكهرة المكتسبة عند تجميع االعمال على الوحدات الت  تولد النقد  -فجموعات االصول 
 المقتنية والمتوقع فنها االستفادة فع عملية التجميع. الكركةاو فجموعات  ذه الوحدات لدى 
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او للوحدة المولدة للنقد    قيمته العادلة ناقصا تكاليي البيع او قيمته االستخدافية ايهما اإلستردادية لألصل  القيمة
أكبر، القيمة االستخدافية لألصل    القيمة الحالية للتد قات النقدية المستقبلية المتوقع حدوثها فخصوفة بسعر خصم 

 نقود والمخاطر الم حددة لألصل او وحدة توليد النقد. قبل الضرائب الذي يعكس تقديرات السوق الجار ة للقيمة الزفنية لل
 اإلستردادية، قيمته فع أكبر للنقد المولدة للوحدة او لألصل الد تر ة القيمة كانت إذا االضمحالل بخسارة االعتراف يتم

 المويعة للكهرة الد تر ة القيمة لتخفيض اوال توي عها و تم. الخسائر او االرباح    االضمحالل بخسارة االعتراف يتم
 .الوحدة    أصل لكل الد تر ة القيمة اساس على بالتناسب للوحدة االخرى  االصول تخفيض ثم النقد، توليد وحدة على

 خسائر عكس يتم االخرى، لألصول بالنسبة.  الحقة  ترة    الكهرة قيمة اضمحالل عع الناجمة الخسارة عكس يتم ال
 فا( واالستهالك اال الك بعد)بالصا    تحديد ا سيتم كان الت  الد تر ة القيمة يتعدى ال الذي المدى الى االضمحالل

 .السابقة السنوات    لألصل بالنسبة القيمة اضمحالل عع الناجمة بالخسارة االعتراف يتم لم
 األدوات المالية - )47معيار المحاسبة المصرى رقم )

فتطلبات االعتراف وقياس األصول المالية واأللتزافات المالية وبعض العقود لكراء أو بيع البنود  47يحدد فعيار المحاسبة المصرى رقم  -
 26األدوات المالية: العرض واإل صاح وفعيار المحاسبة المصرى  25غير المالية. يحل  ذا المعيار فحل فعيار المحاسبة المصرى 

األدوات المالية: اإل صاحات المطبقة على اإل صاحات عع عام  40االعتراف والقياس وفعيار المحاسبة المصرى  األدوات المالية:
2021. 

   المالية  التصنيف والقياس لألصول المالية واأللتزمات
التد ق النقدي لألصول المالية يتطلب المعيار الجديد فع الكركة تقييم تصنيي األصول المالية    قوائمها المالية و قا لخصائص  •

 .ونموذج األعمال ذات الصلة لدى الكركة لفئة فعينة فع األصول المالية
لم يعد لديه تصنيي صفتاح للبيعص لألصول المالية. يحتوي المعيار الجديد على فتطلبات فختلفة  47فعيار المحاسبة المصري رقم  •

  .ةألصول فالية    أدوات ديع أو أدوات حقوق الملكي
 :يجب تصنيي أدوات الديع وقياسها بإحدى الطرق التالية

 التكلفة المستهلكة، حيث سيتم تطبيق طر قة فعدل الفائدة الفعل  أو •
القيمة العادلة فع خالل الدخل الكافل اآلخر، فع إعادة التبو ب الالحق إلى قائمة األرباح أو الخسائر عند بيع األصل المال ،  •

 أو
 .العادلة فع خالل األرباح أو الخسائرالقيمة  •

يجب تصنيي وقياس االستثمارات    أدوات حقوق الملكية بخالف تلك الت  يتم إعتبار ا و طبق عليها فحاسبة حقوق الملكية بإحدى  -
 :الطرق التالية

أو الخسائر عند بيع األصل القيمة العادلة فع خالل الدخل الكافل اآلخر، فع عدم إعادة التبو ب الالحق إلى قائمة األرباح  •
 المال ، أو

  .القيمة العادلة فع خالل األرباح أو الخسائر •
المالية  تستمر الكركة    قياس األصول المالية فبدئًيا بالقيمة العادلة فضاً ا إليها تكلفة المعافلة عند االعتراف المبدئ ، باستثناء األصول -

الخسائر، بما يتوا ق فع الممارسات الحالية. لم يتأثر تصنيي غالبية األصول المالية باالنتقال  المقاسة بالقيمة العادلة فع خالل األرباح أو
 . 2021يناير  1    47إلى فعيار المحاسبة المصري رقم 

س لتصنيي وقيا 26إلى حد كبير بالمتطلبات الحالية نفسها    فعيار المحاسبة المصرى رقم  47يحتفظ فعيار المحاسبة المصرى رقم 
 األلتزافات المالية.

تأثير كبير على السياسات المحاسبية للكركة المتعلقة بااللتزافات المالية واألدوات المالية  47رقم  لم يكع لتطبيق فعيار المحاسبة المصرى  -
 .المكتقة

 
 
 
 



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2021 ديسمبر 31 فيالمالية المنتهية السنة  عن –المستقلة ة لمتممة للقوائم المالياإليضاحات ا
 

 )جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك( 
 

- 27 - 

 

 

 االضمحالل 
نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة، والذي يحل فحل نموذج الخسارة الفعلية    فعيار المحاسبة  47المحاسبة المصري رقم  يستخدم فعيار -

، حيث لم يكع  ناك حاجة إلى تكو ع فخصص للديون المككوك    تحصيلها إال    الحاالت الت  حدث  يها خسارة 26رقم المصري 
 عال. على النقيض فع ذلك، يتطلب نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة فع الكركة االعتراف بمخصص للديون المككوك    تحصيلها 

تكلفة المستهلكة، وكذلك أدوات الديع المصنفة كأصول فالية بالقيمة العادلة فع خالل الدخل الكافل على جميع األصول المالية المدرجة بال
 اآلخر فنذ االعتراف األول ، بغض النظر عما إذا كانت الخسارة قد حدثت.

 

 ية يما يل  أدناه التغيرات الرئيسية    السياسة المحاسبية للمجموعة اضمحالل االصول المال -

تحديد التخلي عع السداد ألغراض تحديد فخاطر حدوث االخفاق ، يجب على الكيان تطبيق تعر ف ا تراض  يتوا ق فع التعر ف عند 
. وفع ذلك  ناك فخاطر االئتمان الداخلية لألداة المالية ذات الصلة والنظر    المؤشرات النوعية  عند االقتضاء المستخدم ألغراض إدارة
يوفا فا لم يكع لدي اى كيان  90ن التخلي عع السداد ال يحدث الحقا عندفا يكون األصل المالى فستحقا لمدة ا تراض قابل الدحض با

 فعلوفات فعقولة وداعمة الثبات ان المعيار التخلي اال تراضى األكثر فالئمة  و األنسب .
األدوات المالية فا لم تتو ر المعلوفات الت  تثبت يتم تطبيق تعر ف التخلي عع السداد المستخدم لهذة األغراض بككل فتسق عل  جميع 

 ان التعر ف اال تراضى االخر  و األنسب الداة فالية فعينة.
يتكون فع ثالث فراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وذلك بالنسبة لالصول المالية المدرجة بالتكلفة المستهلكة  يتم تطبيق فنهج

بالقيمة العادلة فع خالل الدخل الكافل االخر. يتم تحو ل االصول فع خالل المراحل الثالثة التالية وذلك   وأدوات الديع المصنفة كمدرجة
 فنذ االعترافعلى أساس التغير    جودة التصنيفات االئتمانية 

 المبدئ  لهذه األصول: -
 ا شهر  12لمرحلة االولى: الخسائر االئتمانية المتوقعة على فدى ا •

للتعرضات الت  لم تكون  ناك ي ادة جو ر ة    المخاطر االئتمانية فنذ االعتراف المبدئ ، يتم إثبات جزء الخسائر بالنسبة 
 .شهرًا القادفة 12االئتمانية المتوقعة على فدى العمرالمرتبط باحتمالية حدوث التعثر    السداد على فدى 

 غير فضمحلة ائتمانياً  –ى العمر المرحلة الثانية: الخسائر االئتمانية المتوقعة على فد •

االئتمانية فنذ االعتراف المبدئ ، ولكنها ليست فضمحلة ائتمانيًا،  بالنسبة للتعرضات االئتمانية الت  كانت  ناك ي ادة جو ر ة    المخاطر 
 .يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على فدى العمر

   
متوقعة على فدى العمر تكون االصول المالية فضمحلة ائتمانيًا عندفا يتم وقوع حدث أو المرحلة الثالثة: الخسائر االئتمانية ال •

 ضار على التد قات النقدية المستقبلية المقدرة فع تلك االصول المالية. أكثر فع االحداث الت  يكون لها تأثير

 محاسبة التغطية  -
الكركة على تطبيق فحاسبة التغطية. باإلضا ة إلى ذلك، تمت فوائمة على ي ادة قدرة  47ل فعيار المحاسبة المصري رقم يعم

 . فتطلبات المعيار بككل أوثق فع سياسات الكركة إلدارة المخاطر،  ذا وسيتم قياس  عالية التغطية    المستقبل

 الفترة االنتقالية  -
 

  أن أثر تطبيق المعيار تم االعتراف به    األرباح قافت الكركة بتطبيق المعيار باستخدام طر قة األثر التركمى المعدل، فما يعن
 ، ولم يتم تعديل أرقام المقارنة.2021يناير  1المرحلة إعتباًرا فع 
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 عقود التأجير 19-5
 يقدم المستأجرون  أن  و ضمان والهدف .اإليجار عقود عع واإل صاح والعرض والقياس باإلثبات المتعلقة المبادئ المعيار يحدد

 لتقييم المالية لمستخدف  القوائم المعلوفات أساسا  ذه تعط  .المعافالت تلك عع بصدق تعبر بطر قة فالئمة فعلوفات والمؤجرون 
 .النقدية للمنكأة والتد قات المال  واألداء المال  المركز على اإليجار عقود أثر
 عقد على ينطوي  أو عقد إيجار العقد و كون . إيجار عقد على ينطوي  أو إيجار عقد العقد كان إذا فا تقييم العقد نكأة عند يتم

 عوض. فقابل :الزفع فع لفترة فحدد أصل استخدام    حقال يحول كان العقد إذا إيجار
 :كل فع فع جنب إلى جنباً  اإليجار عقد    لإللغاء القابلة غير العام باعتبار ا اإليجار عقد فدة و تم تحديد

 الخيار.  ذا فمارسة فع فعقولة بصورة فتأكداً  المستأجر كان إذا اإليجار عقد تمديد بخيار المكمولة الفترات(  أ(
 .الخيار  ذا فمارسة عدم فع فعقولة بصورة فتأكداً  المستأجر كان إذا اإليجار عقد إنهاء بخيار المكمولة )م( الفترات

 
 تكون الشركة فيها مؤجر عقود اإليجار التى

 عقد تمو ل ، و صني إيجار عقد أنه أو تكغيل  إيجار عقد أنه على تقوم الكركة كمؤجر بدراسة تصنيي كل عقد إيجار إفا
 فحل األصل العائدة لملكية والمنا ع المخاطر كا ة يقارم فا جو ر ة بصورة كان يحوِّل إذا تمو ل  إيجار عقد أنه على اإليجار

 إيجار عقد أو تمو ل  إيجار عقد اإليجار عقد اعتبار إيجار تكغيل . و عتمد عقد أنه وبخالف ذلك يصني العقد على العقد.
 .العقد شكل على وليس المعافلة جو ر على تكغيل 

 وفع أفثلة الحاالت الت  تؤدي عادة بمفرد ا أو فجتمعة إلى تصنيي عقد التأجير على أنه عقد تأجير تمو ل  فا يل :
ل عقد التأجير فلكية األصل فحل العقد للمستأجر    نهاية فدة عقد )  .التأجيرأ( يحوِّ

)م( كان للمستأجر الخيار لكراء األصل فحل العقد بسعر فع المتوقع أن يكون أقل بدرجة كا ية عع القيمة العادلة    التار خ 
 .قول    تار خ نكأة عقد التأجير أن الخيار ستتم فمارستهالخيار قابال للممارسة بما يجعل فع المؤكد بككل فع يهالذي يصبى  

 .)ج( تغط  فدة عقد التأجير الجزء األكبر فع العمر االقتصادي لألصل فحل العقد حتى ولو لم يتم تحو ل الملكية
 .لعادلة لألصل فحل العقد)د( تبلغ القيمة الحالية لد عات اإليجار،    تار خ نكأة عقد التأجير، على األقل فا يقارم كا ة القيمة ا

 بدون تعديالت كبيرة. يعد األصل فحل العقد ذو طبيعة فتخصصة إلى حد أن المستأجر  قط  و فع يستطيع استخدافه ()ه
 االعتراف والقياس

 األولىالقياس 
 مستحقة مبالغ أنها علىضها وعر  المالي المركز قائمة في تمويلي تأجير عقد بموجب بها المحتفظ باألصول االعتراف يتم

 التأجير عقد في االستثمار لصافي مساوي  بمبلغ التحصيل
 فحل األصل استخدام حق عع الناتجة الد عات فع التأجير عقد    االستثمار صا   قياس    المدرجة اإليجار د عات تتكون 
 :   والمتمثلة التأجير عقد بداية تار خ    تستلم لم الت  التأجير عقد فدة خالل العقد

 . الد ع ستحقةم رجایإ حوا ز أي اقصانص( 4۲رة صملفقا    فبيع  و فاك جو ر ا    تةبلثات ا عادلا تكمل)ا( الد عات الثابتة )
 بداية خیرات    فاك فعدلأو  بإستخدام فؤشر    فبدئياً  قياسها يتم، فعدلأو  فؤشرعلى  تعتمدلت  ا المتغيرة رجایإلت ا عا)م( د

 . التأجير عقد
فقيمة للمؤجر بواسطة المستأجر أو طرف ذي عالقة بالمستأجر أو طرف ثالث ليس له عالقة  ةیتبقم فةیق تانفاض)ج( أي 

بالمؤجر له القدرة المالية للو اء باإللتزافات بموجب الضمان، سعر فمارسة خيار الكراء إذا كان المستأجر فتأكدًا بصورة فعقولة 
 .فع فمارسة  ذا الخيار

 فدة كانت، إذا التأجير عقد إنهاء غرافاتت  عا)د ص۳۷صم الفقرة    نةیلفبا العوافلر العتباا    أخذاً  تقييمه يتم)د( 
 ) .خيار المستأجر ةسرفام تعكس رجایإلا

 .التأجير) ـ( انهاء عقد 
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 التأجير التشغيلية عقود 
 االعتراف والقياس

يتم االعتراف بد عات عقود التأجير فع عقود التأجير التكغيلية على أنها دخل إفا بطر قة القسط الثابت أو أساس فنتظم  
آخر. و جب على المؤجر تطبيق أساس فنتظم آخر إذا كان ذلك األساس أكثر تعبير عع النمط الذي تتناقص  يه 

 االستفادة فع استخدام األصل فحل العقد.  
 االستئجار وإعادة البيع معامالت

 فع أخرى  فرة األصل  ذا استئجار وأعادت (المؤجر المكتري ) أخرى  لمنكأة أصل بتحو ل (المستأجر قام البائع إذا
و قًا  التأجير وعقد التحو ل عقد عع المحاسبة المؤجر والمكتري  المستأجر البائع فع كل على  يجب المؤجر، المكتري 
 لما يلى:

 هي عملية بيع األصول عملية تحويل كانت إذا ما تقييم
( ص 4۸) رقم المصري  المحاسبة فعيار    األداء التزام استيفاء يتم فتى لتحديد الاليفة المتطلبات بتطبيق تقوم الكركة

 بيع لهذا األصل. عملية أنه على عنه المحاسبة يتم األصل تحو ل كان إذا فا اإليرادات فع العقود فع العمالء صلتحديد
 يمثل عملية بيع األصل تحويل

( 4۸رقم ) المحاسبةالمصري  فعيار    الواردة المتطلبات المستأجر البائع بواسطة األصل تحو ل عملية استو ت إذا
 :لألصل بيع عملية أنها على عنها للمحاسبة اإليرادات فع عقود العمالءص

 السابقة الد تر ة القيمة بالجزء فع االستئجار إعادة فع الناتج" االنتفاع حق" أصل قياس المستأجر البائع على يجب
 أن المستأجر البائع على يجب عليه وبناءً  .البائع المستأجر بواسطة عليه اإلبقاء تم الذي االنتفاع بحق المتعلق لألصل
 .المكتري  للمؤجر المحولة بالحقوق  خسارة فتعلقة أو ربى أي بمبلغ  قط يعترف

 التأجير عقد عع عليه، والمحاسبة المنطبقة المعايير بتطبيق األصل شراء عع المحاسبة المؤجر المكتري  على يجب 
 .المعيار ذاھ    المؤجر فحاسبة فتطلبات بتطبيق

 و قا ليست اإليجارد عات  كانت إذا أو لألصل، العادلة القيمة تساوي  ال األصل بيع لمقابل العادلة القيمة كانت إذا
 :العادلة بالقيمة فتحصالت البيع لقياس اآلتية التعديالت إجراء المنكأة على  يجب السوق، ألسعار

 اإليجار د عات فع فقدفة د عة بمثابة السوق  شروط عع نقص أي عع المحاسبة يجب -أ
 .المستأجر للبائع المكتري المؤجر بواسطة فقدم إضا   تمو ل بمثابة السوق  شروط عع ي ادة أي عع المحاسبة و جب

 :يل  لما تحديده بسهولة يمكع فا أساس على طلبه يحتمل تعديل أي قياس المنكأة على يجب 
 لألصل العادلة والقيمة البيع لمقابل العادلة القيمة بيع الفرق  
 بأسعار اإليجار د عاتل الحالية والقيمة التأجير لعقد التعاقدية للد عات الحالية القيمة بيع الفرق  

 .السوق 
 بيع عملية ليس األصل تحويل

صاإليرادات فع العقود  (48رقم ) المصري  المحاسبة اريفع فتطلبات المستأجر البائع قبل فع األصل ل تحو  ستو  ي لم إذا
 لألصل: عيب عملية باعتبارهفع العمالءص للمحاسبة عنه 

 يساوي  فال  االعتراف بالتزام عليه جب و  المحول، باألصل االعتراف    االستمرار المستأجر البائع على يجب 
( ص األدوات 4۷) رقم المصري  المحاسبة اريبتطبيق فع المال  االلتزام عع المحاسبة عليه و جب .التحو ل فتحصالت

 الماليةص.
 .التحو ل فتحصالت فال  يساوي  بأصل االعتراف عليه جب و  المحول، باألصل االعتراف المؤجر للمكتري  يجوي ال
 (ص األدوات الماليةص.47المحاسبة المصري رقم ) اريفع قيبتطب المال  األصل عع المحاسبة عليه جب و 

 عقود اإليجار التي تكون الشركة فيها كمستأجر
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 ذلك تطبيق اإليجار، إال أنه يمكع للكركة عدم عقد والتزام ”حق االنتفاع“ أصل بإثبات اإليجار عقد بداية تار خ    يتم
فنخفضة، و    ذه الحالة  قيمة ذا العقد فحل  يها األصل يكون  الت  عقود اإليجار أو األجل قصيرة اإليجار لعقود سواءً 

 اإليجار فدة فدى على الثابت بطر قة القسط إفا فصرو اً  باعتبار ا اإليجارات المرتبطة بتلك اإليجار د عات يتم إثبات
 .كمستأجر المنفعة نمط عع تعبيراً  أكثر األساس ذلك كان إذا آخر فنتظم أساس و تم تطبيق .آخر فنتظم أساس أو

 :”حق االنتفاع “ألصل األول  القياس
 :فع ”حق االنتفاع“ أصل تكلفة تتكون 

 و تم. التار خ ذلك    غير المد وعة اإليجار لد عات الحالية اإليجار، وذلك بالقيمة عقد اللتزام األول  القياس فبلغ )أ(
 لم وإذا .بسهولة المعدل ذلك يمكع تحديد كان إذا اإليجار عقد    الضمن  الفائدة فعدل باستخدام اإليجار د عات خصم

 للمستأجر. يجب ان يستخدم المستأجر سعر الفائدة على االقتراض اإلضا    المعدل ذلك تحديد اإلفكان    يكع
 فستلمة؛ إيجار حوا ز أي ناقصاً  اإليجار عقد بداية تار خ قبل أو    تمت إيجار عقد د عات أي( م(
 المستأجر؛ بواسطة فتكبدة أولية فباشرة تكاليي أي )ج(
األصل   يه يوجد الذي الموقع وإعادة العقد، فحل األصل وإيالة تفكيك    المستأجر سيتكبد ا الت  للتكاليي تقدير )د(

 تلك التكاليي تكع لم فا اإليجار، عقد وشروط ألحكام و قاً  المطلوبة الحالة إلى نفسه األصل إعادة أو األصلية الحالة إلى
و تكبد المستأجر التزافات لتلك التكاليي سواء    تار خ بداية عقد التأجير او كنتيجة الستخدام .المخزون  إلنتاج تكبد ا سيتم

 األصل فحل العقد خالل  ترة فعينة. 
 حق االنتفاعص “ألصل الالحق القياس

 ”االنتفاع أصل حق قياس التكلفة حيث يتم نموذج بيتم تطبيق ”حق االنتفاع“ أصل قياس يتم اإليجار عقد بداية تار خ بعد
 :بالتكلفة

 القيمة؛     بوط خسائر فجمع وأي استهالك فجمع أي فنها فطروحاً  )أ(
 اإليجار. عقد اللتزام قياس إعادة بأي م( وفعدلةً (

 اإليجار عقد اللتزام األول  القياس
 .التار خ ذلك    غير المد وعة اإليجار لد عات الحالية بالقيمة اإليجار عقد التزام قياس اإليجار عقد بداية تار خ    يتم

 .بسهولة المعدل ذلك يمكع تحديد كان إذا اإليجار عقد    الضمن  الفائدة فعدل باستخدام اإليجار د عات خصم و تم
للكركة  اإلضا   فعدل االقتراض المستأجر يستخدم أن  يجب بسهولة المعدل ذلك تحديد اإلفكان    يكع لم وإذا

 .كمستأجر
 اإليجار عقد اللتزام الالحق القياس

 :يل  فا يتم اإليجار، عقد بداية تار خ بعد
 اإليجار؛ عقد التزام على الفائدة لاللتزام ليعكس الد تري  المبلغ ي ادة )أ(
 اإليجار؛ د عات ليعكس مالد تري لاللتزا المبلغ تخفيض م((

 الثابتة اإليجار ليعكس د عات أو اإليجار لعقد تعديالت أو تقييم إعادة أي ليعكس الد تري لاللتزام المبلغ )ج( إعادة قياس
 المعدلة. جو ر ا   

فنفصل عع األصول وااللتزافات  بككل المال  المركز قائمة أصل حق االنتفاع والتزافات عقود االستئجار    يتم عرض
 األخرى.

ينطوي عقد االيجار على اية ترتيبات  لتافيع عليه والبصيانة االصل المؤجر وا المستأجرتتضمع عقود االستئجار قيام 
 لنقل الملكية  ى نهاية  ترة االيجار.

يتم   إنه أكثر،)إن وجد(  أو واحد إيجاري  غير أو إيجاري  فكون  فع إيجاري  فكون  على ينطوي  الذي للعقد وبالنسبة
المستقل  والسعر اإليجاري  للمكون  المستقل التناسب  السعر أساس على إيجاري  فكون  لكل العقد    العوض تخصيص
 تختار أن للكركة كمستأجر عملية، و   نطاق فا يسمى به المعيار، يمكع وكوسيلة .اإليجار ة غير للمكونات اإلجمال 

 كل عع المحاسبة ثم وفع المكونات اإليجار ة، عع اإليجار ة غير المكونات  صل عدم العقد فحل األصل  ئة حسب
 .إيجار ًا واحداً  فكونا باعتبار ا فصاحبة إيجار ة غير فكونات وأي إيجاري  فكون 
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 عقود التأجير  – )49معيار المحاسبة المصرى رقم )

القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات  -( 20رقم ) ( فحل فعيار المحاسبة المصرى 49يحل فعيار المحاسبة المصرى ) -
   التأجير التمو لى.

( صعقود التأجيرص نموذج فحاسب  واحد بالنسبة للمؤجر والمستأجر حيث يقوم المستأجر 49يقدم فعيار المحاسبة المصرى رقم ) -
زام والذي يمثل القيمة الحالية لد عات االيجار غير باالعتراف بحق االنتفاع باألصل المؤجر ضمع أصول الكركة كما يعترف بالت

المد وعة ضمع التزافات الكركة، فع االخذ    االعتبار انه ال يتم تصنيي عقود االيجار بالنسبة للمستأجر عقد تأجير تكغيل  أو 
 القيمة المنخفضة.أنه عقد تأجير تمو ل . و ناك إعفاءات اختيار ة لعقود التأجير قصيرة األجل وعقود التأجير ذات 

 بالنسبة للمؤجر يجب على المؤجر تصنيي كل عقد فع عقود إيجاراته إفا على أنه عقد تأجير تكغيل  أو أنه عقد تأجير تمو ل .  -
بالنسبة لإليجار التمو ل   يجب على المؤجر االعتراف باألصول المحتفظ بها بموجب عقد تأجير تمو ل     قائمة المركز المال   -

 لى أنها فبالغ فستحقة التحصيل بمبلغ فساوي لصا   االستثمار    عقد التأجير.وعرضها ع
بالنسبة لإليجار التكغيل  يجب على المؤجر االعتراف بد عات عقود التأجير فع عقود التأجير التكغيلية على أنها دخل إفا بطر قة  -

 القسط الثابت أو أي أساس فنتظم آخر.

 اإلعتراف و القياس -

قد، تقوم الكركة بتقييم فا اذا كان العقد يحتوي عل  ترتيبات تأجير، وبالنسبة لمثل  ذه الترتيبات لعقود التأجير عند بدء الع -
تعترف الكركة بأصول حق إنتفاع والتزافات عقود التأجير باستثناء عقود التأجير قصيرة االجل وعقود األصول ذات القيمة المنخفضة 

 عل  النحو التال :
األول ، يتم قياس أصل حق االنتفاع على أنه المبلغ المساوي اللتزافات اإليجار والت  يتم قياسها فبدئيًا والمعدلة  عند االعتراف

صل. بمد وعات اإليجار السابقة على العقد والتكلفة المباشرة األولية وحوا ز اإليجار والقيمة المخصوفة للتكاليي التقدير ة لفك وإيالة األ
، يتم قياس أصل حق االنتفاع بالتكلفة فخصوفا فنه فجمع االستهالك وفجمع خسائر االضمحالل. يتم احتسام و ى القياس الالحق

 االستهالك على أساس القسط الثابت على األعمار اإلنتاجية المقدرة ألصول حق االنتفاع أو فدة اإليجار أيهما أقل.
على فدار  ترة  خیرلتاا كلذعة    و دفر الغير جایإللد عات اة یلحالافة یالقبالتزام عقد التأجير يتم قياسة    بداية عقد التأجير 

االقتراض اإلضا   السائد بالدولة بككل عام، تستخدم الكركة فعدل االقتراض  لدعمام دتخسابر جایإلت ا عاد مصخ بجیاإليجار، كما 
  اإلضا   كمعدل خصم. بعد ذلك يتم قياس التزام عقود التأجير بالتكلفة المستهلكة باستخدام طر قة فعدل الفائدة الفعل .

 الة حدوث أحد فع األحداث التالية: ذا وسوف يتم إعادة قياس أصول حق اإلنتفاع والتزام عقود التأجير الحًقا    ح -
 الربط باألسعار أو المعدل الذي أصبى ساري المفعول    الفترة.  التغير    سعر التأجير بسبب• 
 .تعديالت على عقد اإليجار• 
  إعادة تقييم فدة اإليجار.• 

 12للكركة، والت     بطبيعتها قصيرة األجل )أقل فع إن عقود تأجير األصول غير األساسية وغير المتعلقة بأنكطة التكغيل الرئيسية 
 شهًرا بما    ذلك خيارات التجديد( وعقود تأجير السلع فنخفضة القيمة يتم إدراجها    قائمة الدخل عند تكبد ا.

 الفترة االنتقالية -

  ، ولم يتم تعديل أرقام المقارنة.2021يناير  1فع  ( إعتباًرا49قافت الكركة بتطبيق فعيار المحاسبة المصرى رقم )
تطبيق الوسيلة العملية الستثناء التقييم الذى بموجبه تمثل المعافالت  49اختارت الكركة عند التحول إلى فعيار المحاسبة المصرى 

إيجار. لم يتم إعادة تقييم العقود   قط على العقود الت  سبق تحديد ا كعقود 49عقود تأجير. وقافت بتطبيق فعيار المحاسبة المصرى 
. وبالتال  تم تطبيق تعر ف عقد التأجير بموجب فعيار المحاسبة 20الت  لم يتم تحديد ا كعقود تأجير بموجب فعيار المحاسبة المصرى 

لكركة الحوا ز العملية أو بعد ذلك التار خ ، كما اعتمدت ا 2021يناير  1 قط على العقود المبرفة أو الت  تم تغيير ا     49المصرى 
 . ( على49التالية عند تطبيق فعيار المحاسبة المصرى رقم )
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 (:20عقود التأجير المصنفة سابقًا على أنها عقود إيجار تكغيلية بموجب فعيار المحاسبة المصرى رقم )
 اإلضا ية الفائدة فعدلفتوسط بلغ  -تطبيق فعدل خصم واحد على فجموعة عقود التأجير ذات الخصائص المتكابهة إلى حد فعقول 

 %.9.12نسبة  2021 يناير 1    بها المعترف التأجير عقود التزافات على المطبق
 .2021تطبيق اإلعفاء بعدم اإلعتراف باألصول وااللتزافات الخاصة بأصل حق اإلنتفاع والت  تنتهى صالحيتها خالل عام 

 استبعاد التكلفة المباشرة األولية فع قياس أصل حق اإلنتفاع    تار خ التطبيق األولى.
شهر أو أقل وذلك فع تار خ  12اختارت الكركة أيضا استخدام إعفاءات االعتراف لعقود التأجير الت  ال تتجاوي فدة إيجار ا عع 

ألجلص وكذلك عقود التأجير ذات القيمة المنخفضة ص األصول فنخفضة التطبيق األولى وال تحتوى على خيار شراء صعقود تأجير قصيرة ا
 القيمةص.

 األحكام الهامة في تحديد مدة عقد التأجير للعقود التي تشتمل على خيارات التجديد

ديد عقد التأجير إذا تحدد الكركة فدة عقد التأجير على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد التأجير، إلى جانب أي  ترات يغطيها خيار تم
كان فع الممكع أن تتم فمارسة  ذا الحق وبدرجة فعقولة، أو أي  ترات يغطيها خيار إنهاء عقد التأجير، إن كان فع المؤكد أن تمارس 

  ذا الحق.

األصول لفترات إضا ية، تطبق الكركة الحكم    تقييم فا إذا كان فع المؤكد  لدى الكركة الخيار بموجب بعض عقود التأجير    إستئجار
ة وبدرجة فعقولة فمارسة خيار التجديد، و ذا يعنى، أنه يؤخذ بعيع اإلعتبار جميع العوافل ذات الصلة الت  تخلق حا زًا إقتصاديًا لممارس

ان  ناك حدث كبير أو تغيير    الظروف الت  تقع تحت سيطرتها و ؤثر التجديد، بعد تار خ البدء تعيد الكركة فدة عقد التأجير إذا ك
 على قدرتها على فمارسة )أو عدم فمارسة( خيار التجديد )على سبيل المثال( تغيير    استيراتيجية العمل.

 
 النقدية وما في حكمها 19-6

 االلتزافات المتداولة    الميزانية.يتم عرض أرصدة بنوك سحب على المككوف ضمع القروض والسلفيات كجزء فع  −
ألغراض عرض قائمة التد قات النقدية، تتضمع النقدية وفا    حكمها النقدية بالخز نة والودائع تحت الطلب لدى البنوك  −

 وأذون الخزانة الت  ال تز د فدة استحقاقها عع ثالث أشهر فع تار خ اإليداع.
 

 رأس المال 19-7
 األسهم العادية: -أ

العادية يتم المحاسبة عنها بخصمها فع حقوق الملكية.  ضر بة  األسهمتكاليي المعافلة المتعلقة فباشرة بإصدار 
( 24الدخل المرتبطة بتكاليي المعافلة المتعلقة بحقوق الملكية يتم المحاسبة عنها و قا لمعيار المحاسبة المصري رقم )

 صضرائب الدخلص.
 

 العادية )أسهم خزينة(: األسهم إصدار وإعادةإعادة شراء  -ب 

الكراء والذي يتضمع كا ة  إعادةشراء أسهم راس المال المصدر  انه يتم االعتراف بالمبلغ المسدد فقابل  إعادةعند 
المعاد شرائها يتم تصنيفها كأسهم خز نة  األسهمالتكاليي المباشرة والمتعلقة بإعادة الكراء كتخفيض لحقوق الملكية. 

أسهم الخز نة، يتم االعتراف بالمبلغ المحصل كز ادة  إصدار إعادة أوفة فع حقوق الملكية. عند بيع وعرضها فخصو 
 .اإلصدارالعجز الناتج عع المعافلة يتم عرضه ضمع عالوة  أو   حقوق المسا ميع والفائض 
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 مزايا العاملين 19-8
 األجلمزايا العاملين قصيرة  -أ

كمصروف عند تقديم الخدفة ذات العالقة. و تم االعتراف بالمبلغ المتوقع د عه  األجليتم االعتراف بمزايا العافليع قصيرة 
ضمن  لد ع  ذ المبلغ كنتيجة قيام العافل بتقديم خدفة سابقة، و مكع  أوالتزام قانون   الكركةكالتزام عندفا يكون لدي 

 تقدير االلتزام بدرجة يعتمد بها.
 المدفوعات المبنية على أسهم -ب

معافالت المد وعات المبنية على أسهم والمسددة    شكل أدوات حقوق يتم االعتراف بالقيمة العادلة )   تار خ المنى( ل
 ترة االستحقاق. و تم تعديل المبلغ المعترف به كمصروف ليعكس  أثناءفلكية كمصروف، وكز ادة فقابلة    حقوق الملكية 

عدد المنى الت  تكون الخدفات ذات العالقة وشروط األداء فتوقع استيفائها، بحيث يكون المبلغ المعترف به    النهاية 
األداء غير السوقية  قائما عل  أساس عدد أدوات حقوق الملكية الممنوحة الت  استو ت شروط الخدفة ذات العالقة وشروط

    تار خ االستحقاق. 
معافالت المد وعات يتم قياس القيمة العادلة )   تار خ المنى( ل وبالنسبة لمنى أدوات حقوق فلكية بكروط عدم االستحقاق،

لنتائج المبنية على أسهم والمسددة    شكل أدوات حقوق فلكية لتعكس تلك الكروط وال يوجد تعديل الحق لالختال ات بيع ا
 المتوقعة والمحققة. 

 مزايا االشتراك المحدد -ج
يتم االعتراف بالتزافات نظم فزايا االشتراك المحدد كمصروف عند تقديم الخدفة ذات العالقة. و تم االعتراف باالشتراكات 

 د نقدي.المد وعة فقدفا كأصل إلى الحد الذي تؤدى به الد عة المقدفة إلى تخفيض الد عات المستقبلية أو استردا
 79   نظام التأفينات االجتماعية الحكوف  لصالى العافليع بها طبقًا لقانون التأفينات االجتماعية رقم  الكركةتسا م 

 الكركة. يسا م العافليع وأصحام العمل بموجب  ذا القانون    النظام بنسبة ثابتة فع األجور. يقتصر التزام 1975لسنة 
 باألرباح أو الخسائر طبقًا ألساس االستحقاق. الكركةمات فسا متها، وتحمل فسا     قيمة

 الخدمة إنهاءمزايا  -د
 الكركةبمزايا إنهاء الخدفة كمصروف    أحد التار خيع التالييع أيهما يأت  أواًل، عندفا ال يعد بإفكان  الكركةتعترف 

يتم تسو ة المزايا  أنعندفا ال يكون فع المتوقع و بتكاليي إعادة الهيكلة.  الكركةلغاء عرض تلك المزايا أو عندفا تعترف إ
لتعكس القيمة  –قبل الضرائب  –ئم المالية  انه يجب خصمها بمعدل خصم القوا إعدادبعد تار خ  شهراً  12بكافلها خالل 
 الزفنية للنقود.

 المخصصات 19-9
تحدد قيمة المخصصات بالقيمة الحالية للتد قات النقدية المستقبلية المتوقعة فخصوفة بمعدل خصم قبل الضرائب الذي  −

والمخاطر الم حددة لاللتزام. الز ادة    القيمة الد تر ة للمخصص يعكس تقديرات السوق الجار ة للقيمة الزفنية للنقود 
 الناتجة عع استخدام الخصم إليجاد القيمة الحالية والت  تعكس فرور الوقت يتم االعتراف بها كتكلفة اقتراض.

ستكارات وبعد الحصول على اال الكركةيتم االعتراف بمخصص المطالبات القانونية عند وجود فطالبات قانونية ضد  −
 القانونية المالئمة.

االعتراف بالمخصصات األخرى عند وجود فطالبات فتوقعة فع أطراف أخري  يما يتعلق بأنكطة الكركة وذلك و قًا  −
 ألخر التطورات والمناقكات واالتفاقيات فع تلك األطراف.

 
 



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2021 ديسمبر 31 فيالمالية المنتهية السنة  عن –المستقلة  للقوائم الماليةلمتممة اإليضاحات ا
 

 )جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك( 
 

 - 34 - 

 
 تحقق اإليـراد 19-10

 يراد الخدماتإ -أ
للعمالء وال يتم االعتراف بأي إيراد    حالة عدم التأكد فع استرداد يتم إثبات إيراد الخدفات عند تقديمها 

 فقابل  ذا اإليراد أو التكاليي المرتبطة به.
 ايراد التأجير -ب

 .تسجل إيرادات التأجير على أساس القسط الثابت على فدى  ترة اإليجار
 ايراد الفوائد -ج

 .الفعاليتم إثبات الفوائد على أساس االستحقاق أخذًا    االعتبار المدة الزفنية وفعدل الفائدة 
 ايراد العموالت -د

 ساس االستحقاق.يتم االعتراف بايراد العموالت بقائمة األرباح او الخسائر المجمعة و قًا أل 
 التوزيعات  -ه

يتم االعتراف بايراد التوي عات بقائمة األرباح او الخسائر المجمعة    التار خ الذي ينكأ  يه حق للكركة     
 .التوي عات تلكتحصيل 

 
 

  إيرادات بيع السلع -و
يتم اإلعتراف باإليرادات عند إنتقال السيطرة المتعلقة بملكية البضاعة المباعة إلى المكترى وذلك عند التأكد 

إسترداد قيمة  ذه البضاعة وتقدير التكاليي المرتبطة بها وكذلك المرتد فنها بككل يمكع الوثوق به، فع فع 
عدم قدرة اإلدارة على إحداث أي تأثير الحق على البضاعة المباعة، وفع إفكانية قياس اإليراد بككل يمكع 

 .ضائع المباعة و قًا لكروط الكحعالوثوق به، و   حالة فبيعات التصدير يتم تحديد إنتقال السيطرة للب
  أرباح بيع االستثمارات -ز

يتم االعتراف بأرباح بيع االستثمارات المالية  ور ورود فا يفيد نقل فلكيتها إلى المكترى وذلك على أساس 
 الفرق بيع سعر البيع وقيمتها الد تر ة    تار خ البيع.

 د مع العمالءاإليراد من العقو  –( 48معيار المحاسبة المصري رقم ) -1

باإليراد، و حل  ذا المعيار فحل المعايير  شافل لتحديد قيمة وتوقيت األعتراف إطار( 48يحدد فعيار المحاسبة المصري رقم )
( صعقود االنكاء(، 8رقم ) المصري ( صااليرادص وفعيار المحاسبة 11المحاسبية المصر ة التالية )فعيار المحاسبة المصري رقم )

على  -يطرة يتم إثبات اإليرادات عندفا يتمكع العميل فع السيطرة على الوحدات أو الخدفات. كما ان تحديد توقيت نقل الس
 يتطلب قدر فع الحكم الكخص .  –فدى  ترة يفنية او عند نقطة فع الزفع 

 باإليراد االعتراف
 48رقم  المصري ،  إن تأثير فعيار المحاسبة للكركةالسياسات المحاسبية الحالية  باإلضا ة إلى، الكركةأنكطة نظًرا لطبيعة 

  جو ر ا. غيرعلى االعتراف باإليراد فع قبل المجموعة سيكون 
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 تكاليف الحصول على عقد مع العميل
على عقد فع عميل )صتكاليي  للحصولبعض التكاليي اإلضا ية المتكبدة  إن ، 48رقم  المصري بموجب فعيار المحاسبة 

 تأجيلها   تم حيث  الت  لم تكع فؤ لة    السابق لالعتراف بها كأصل بموجب أي فع فعايير المحاسبية األخرى،، و العقدص(
  قائمة المركز المال  المجمعة.

 . 48رقم  المصري المحاسبة فعيار  الناتجة عع تطبيق يظهر تأثير رسملة تكاليي العقد
 الفترة االنتقالية

تم االعتراف به    تطبيق المعيار  أثراألثر التركمى المعدل، ، فما يعن  أن باستخدام طر قة المعيار قافت الكركة بتطبيق 
 يتم تعديل أرقام المقارنة. ولم ،2021يناير  1عتباًرا فع إ  المرحلةاح األرب

 لمجموعة، اعتباًرا فع األرصدة اإل تتاحية للمركز المالى ل على 48رقم  المصري فعيار المحاسبة  أثر تطبيقيظهر 
 .2021يناير  1

 ضرائب الدخل  19-11
الت  خسائر الفترة،  يما عدا الحاالت  أويتم االعتراف بالضر بة الجار ة وبالضر بة المؤجلة كإيراد أو كمصروف    أرباح 

خارج األرباح أو الخسائر سواء     –   نفس الفترة أو     ترة فختلفة  –تنكأ  يها الضر بة فع عملية أو حدث يعترف به 
 .لملكية فباشرةالدخل الكافل األخر أو ضمع حقوق ا

 ضريبة الدخل الجارية -1
يتم االعتراف بالضرائب الجار ة للفترة الحالية والفترات السابقة والت  لم يتم سداد ا بعد كالتزام، أفا إذا كانت الضرائب الت  

االعتراف بهذه الز ادة تم سداد ا بالفعل    الفترة الحالية والفترات السابقة تز د عع القيمة المستحقة عع  ذه الفترات  يتم 
تقاس قيم االلتزافات )األصول( الضر بية الجار ة للفترة الحالية والفترات السابقة بالقيمة المتوقع سداد ا إلى  كأصل.

)استرداد ا فع( اإلدارة الضر بية، باستخدام أسعار الضرائب )وقوانيع الضرائب( السار ة أو    سبيلها ألن تصدر    
رة المالية. تخضع توي عات األرباح للضر بة كجزء فع الضر بة الجار ة. ال يتم عمل فقاصه لألصول تار خ نهاية الفت

 عند استيفاء شروط فعينه. إالوااللتزافات الضر بية 
 الضريبة المؤجلة -2

وااللتزافات واألساس الضر ب  يتم االعتراف بالضر بة المؤجلة بالنسبة للفروق المؤقتة بيع األساس المحاسب  لألصول 
 لتلك األصول وااللتزافات.  يما عدا فا يل :

 االعتراف األولى بالكهرة،  -
 أو االعتراف األولى باألصل أو االلتزام للعملية الت : -

 ليست تجميع األعمال. (1)
 الضر بية(.ال تؤثر على صا   الربى المحاسب  وال على الربى الضر ب  )الخسارة    ( 2و)

يتم االعتراف باألصل الضر ب  المؤجل الناشئ عع ترحيل الخسائر الضر بية والحق    الخصم الضر ب  غير المستخدم 
والفروق الموقتة القابلة للخصم عندفا يكون  ناك احتمال قوي بإفكانية تحقيق أرباح تخضع للضر بة    المستقبل يمكع 

كركة. يتم لل عع طر ق خطة العمل المستقبليةتم تحديد الربى الضر ب  المستقبل  فع خاللها االنتفاع بهذا األصل. و 
إعادة تقدير فوقي األصول الضر بية المؤجلة غير المعترف بها    نهاية كل  ترة فالية وتعترف باألصول الضر بية 

ود ربى ضر ب  يسمى باستيعام المؤجلة الت  لم تعترف بها فع قبل إلى المدى الذي أصبى فع المرجى فعه فستقباًل وج
 قيمة األصل الضر ب  المؤجل.

 يتم قياس الضر بية المؤجلة باستخدام أسعار الضرائب المتوقع تطبيقها عند تحقق الفروق الموقتة.
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 كةالكر الضر بة لإلجراءات الت  تتبعها  األثار   االعتبار  األخذعند قياس الضر بة المؤجلة    نهاية الفترة المالية يتم 
 لالسترداد أو سداد القيمة الد تر ة ألصولها والتزافاتها. 

 عند استيفاء شروط فعينه. إالال يتم عمل فقاصه لألصول وااللتزافات الضر بية 
 توزيعـات األرباح 19-12

 الت  تقر  يها الجمعية العافة للمسا ميع  ذه التوي عات. العامتثبت توي عات األرباح    القوائم المالية المستقلة    
 

 األرقام المقارنة 19-13
 الحالية. الفترة يعاد تبو ب األرقام المقارنة كلما كان ذلك ضرور ًا لتتوا ق فع التغيرات    العرض المستخدم   
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