
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جي بي أوتوشركة 
 (شركة مساهمة مصرية)

 

 المستقلة الدورية القوائم المالية
 2020 سبتمبر 30 فيالمالية المنتهية  الفترةعن 

 الفحص المحدود عليها وتقرير
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kpmg  حازم حسن 

 محاسبون قانونيون ومستشارون
 



 

 الصفحة                                      المحتويات                      
 

  1 الفحص المحدودتقرير 
  

 3 المستقلة ةالمركز المالي الدوريقائمة 
 

 4 المستقلةالدورية  قائمة الدخل
 

 5 المستقلة ةالدوريالشامل قائمة الدخل 
 

 6 المستقلةالدورية  لكيةالمحقوق  فيقائمة التغير 
 

 7 المستقلةة ريالدو  قائمة التدفقات النقدية
 

 8 المستقلةالدورية  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 
 









  

2020201920202019إيضاح
جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريرقم

043 767 13 367 037 28 682 732 45 128 086 55 تحميل المصاريف على الشركات التابعة
(641 670 13 )(948 912 27 )(320 516 45)(429 616 54)مصروفات إدارية

(55  )(535  )-خسائر تصفيه استثمارات
347 96 419 124 827 215 699 469 النشاط (خسائر)/ أرباح 

(402 96  )(419 124  )(362 216)(699 469 )تكاليف تمويلية 
(55  )-(535  )- صافى نتائج أعمال الفترة قبل ضرائب الدخل

-(920 413 7)-(920 413 7)الجارية-  ضرائب الدخل 
(55  )(920 413 7)(535  )(920 413 7) صافى نتائج أعمال الفترة بعد ضرائب الدخل

-( 4 1.)-( 068 0.)(14)نصيب السهم األساسى في الخسائر

 سبتمبر30 الثالثة أشهر المنتهية في 

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

 سبتمبر30 التسعة أشهر المنتهية في 

شركة جي بي أوتو
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل الدورية المستقلة
2020 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية في 
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2020201920202019
جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري

بنود الدخل الشامل
(55  )(920 413 7)(535  )(920 413 7) صافى نتائج أعمال الفترة بعد ضرائب الدخل

(55  )(920 413 7)(535  )(920 413 7)إجمالى بنود الدخل الشامل بعد الضرائب

(شركة مساهمة مصرية)
شركة جي بي أوتو

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

 سبتمبر30الثالث اشهر المنتهية في  سبتمبر30التسعة اشهر المنتهيه في 

2020 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية في 
قائمة الدخل الشامل الدورية المستقلة 
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اإلجمالىاألرباح المرحلة إحتياطيات أخرىإحتياطي قانونيأسهم خزينةرأس المال المصدربيــــــــان

والمدفوع
جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري

243 169 261 0713 350 944 190 047 156 2491 762 66 -733 009 094 20181 ديسمبر 31الرصيد في 
(535   )(535   )----صافي نتائج أعمال الفترة

708 168 261 5363 349 944 190 047 156 2491 762 66 -733 009 094 20191 سبتمبر 30الرصيد في 

836 178 259 6643 359 942 190 047 156 2491 762 66 -733 009 094 20191 ديسمبر 31الرصيد في 
(768 570 19 )-(768 570 9 )-(000 000 10 )أسهم خزينة 

(920 413 7 )(920 413 7 )----صافى نتائج أعمال الفترة
148 194 232 7443 945 934 422 476 146 2491 762 66 (000 000 10 )733 009 094 20201 سبتمبر 30الرصيد في 

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

شركة جي بي أوتو
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغيرات فى حقوق الملكية الدورية المستقلة
2020 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية في 
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2019 سبتمبر 202030 سبتمبر 30إيضاح
جنيه مصريجنيه مصريرقم

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(535  )-صافى نتائج أعمال الفترة قبل ضرائب الدخل

تسويات
535  -خسائر تصفيه استثمارات

362 216 931 473 فوائد مدينة
-(10  )فوائد دائنة

 473 921 216 362
:التغير في

(786 211 )436 984 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
(489 774 5)304 074 24المستحق من أطراف ذوي عالقة

815 938 5495 888 1دائنون وأرصدة دائنة األخرى
902 168 210 421 27التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

-(920 413 7)ضرائب الدخل المدفوعة

902 168 290 007 20صافى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
715                   -استثمارات في شركات تابعة

715                  -صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة اإلستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

-(768 570 19)شراء أسهم خزينة
(362 216 )(931 473 )مدفوعة- فوائد مدينة 
  10  محصلة- فوائد دائنة 

(362 216 )(689 044 20)أنشطة التمويل  (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية  
(745 46 )(399 37 )صافى التغير في النقدية

719 523 336 455 النقدية و ما في حكمها فى أول الفترة
974 476 937 417 (9)النقدية و ما في حكمها فى نهاية الفترة

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

شركة جي بي أوتو
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية الدورية المستقلة
2020 سبتمبر 30 عن الفترة المالية المنتهية في 

-7-



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2020سبتمبر  30 فيالمالية المنتهية الفترة  عن –المستقلة الدورية  لمتممة للقوائم الماليةاإليضاحات ا
 

 )جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك( 
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 نبذة عن الشركـة -1
تحت اسم جى بى كابيتال للتجارة والتأجير التمو لى طبقا  1999يوليو  15تأسست شركة جى بى أوتــــــــــــــو مشركة  سا مة  صر ةم  ى 

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

تمت الموا قة على تغيير اســـــــم الصـــــــركة ليصـــــــب  جى بى  2007أبر ل  26بناًء على قرار الجمعية العا ة غير العادية المنعقدة بتار خ 
 .2007 ايو  23أوتو، وقد تم التأشير  ى السجل التجارى لتعديل أسم الصركة بتار خ 

 

 ق  صر أسكندر ة الصحراوى، جمهور ة  صر العربية. طر  28يقع  قر الصركة الرئيسى  ى المنطقة الصناعية أبو رواش ك 
 

تقوم الصـــركة وشـــركاتها التابعة )يطلق عليهم  جتمعي   يما بعد مالمجموعةم(  ى تجارة وتوس ع وتســـو ق جميع وســـائل النقل بما  ى ذلك 
زراعية واألوناش واآلالت الميكانيكية النقل الثقيل والنصـــق نقل وســـيارات الركوو واألتوبيســـات والمينى باو والميكروباو والجرارات ال

و عدات إنهاء وتحر ك التربة والموتورات بمختلق أشــــكالها وأنواعها المصــــنعة  حليًا والمســــتوردة الجديدة والمســــتعملة واالتجار  ى قطع 
لمصـــــنعة  حليا والمســـــتوردة غيار ا ولواس ها المصـــــنعة  حليًا والمســـــتوردة واالتجار  ى إطارات وســـــائل النقل والمعدات بجميع أنواعها ا

والتصـــــدير وبيع المنتجات والبضـــــائع المســـــتوردة والمحلية بالنقد أو باألجل والتأجير التمو لى و التمو ل  تنا ر الصـــــغر و االتجار  ى 
و قصـــد  جميع البضـــائع بما  ى ذلك وســـائل النقل الخييق وبيعها بالتقســـي  و تقديم خد ات التخصـــيم والخد ات المالية الغير  صـــر ية

 بخد ات التخصيم شراء الحقوق المالية الحالية واآلجلة    بائعر السلع والخد ات وتقديم الخد ات المرتبطة بذلك. 
 

 %  ر62.89إن المســـــــــــــــــا مي  الرئيســـــــــــــيي   ى الصـــــــــــــركـــــة  م د  ر وف غبور وعـــــائلتـــــه وقـــــد بلغـــــت  ســـــــــــــــــا متهم  جتمعي  
 .2020 سبتمبر 30 

 .2020 نو مبر 12 المجمعة لإلصدار    قبل  جلس اإلدارة بتار خالدور ة تم اعتماد القوائم المالية 
 المستقلةس إعداد القوائم المالية  -2

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

   الالئحة التنييذية  188( م القوائم المالية المجمعةم والمادة 42شركات تابعة وطبقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم )يوجد لدى الصركة  −
تعد الصركة قوائم  الية  جمعة للمجموعة حيث يستوجب األ ر الرجوع إليها للحصول على تيهم    1981لسنة  159لقانون الصركات رقم 

 ل والتد قات النقدية للمجموعة ككل.للمركز المالر ونتائج األعما
 عملة التعامل والعرض -4

 بالجنيه المصري، والتر تمثل عملة التعا ل والعرض للصركة.  المستقلة يتم عرض القوائم المالية
 استخدام التقديرات واالفتراضات -5

و قا لمعايير المحاسبة المصر ة    اإلدارة استخدام الحكم الصخصر والتقديرات واال تراضات التر تؤثر  المستقلة يتطلب إعداد القوائم المالية
بها  ر ضوء  على تطبيق السياسات والقيم المعروضة لألصول وااللتزا ات واإليرادات والمصرو ات. تعد التقديرات واال تراضات المتعلقة

 ا وقد تختلق النتائج اليعلية ع  تلك التقديرات.الخبرة السابقة وعوا ل أخرى  تنوعة.  ذ
يتم االعتراف بالتغيير  ر التقديرات المحاسبية  ر اليترة التر يتم تغيير  يتم إعادة  راجعة التقديرات واال تراضات المتعلقة بها بصيه دور ه.
 التغيير واليترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على كليهما.التقدير  يها إذا كان التغيير يؤثر على  ذه اليترة  ق ، أو  ر  ترة 

 قياس القيم العادلة
ة بدون خصم يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية على أساس القيمة السوقية لألداة المالية أو ألدوات  الية  ثيلة  ر تار خ القوائم المالي

تحديد قيم األصول المالية بأسعار الصراء الحالية لتلك األصول، بينما يتم تحديد قيمة االلتزا ات المالية أي تكاليق بيع  ستقبلية  قدرة. يتم 
 باألسعار الحالية التر يمك  أن تسوى بها تلك االلتزا ات.

 



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2020 سبتمبر 30 فيالمالية المنتهية  الفترة  عن –المستقلة الدورية  لمتممة للقوائم الماليةاإليضاحات ا
 

 )جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك( 
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ام أساليب التقييم المختلية  ع  ر حالة عدم وجود سوق نصطة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية  إنه يتم تقدير القيمة العادلة باستخد -
األخذ  ر االعتبار أسعار المعا الت التر تمت  ؤخرًا أو االسترشاد بالقيمة العادلة الحالية لألدوات األخرى المصابهة بصوره جو ر ه. 

 .أسلوو التد قات النقدية المخصو ة أو أي طر قة أخرى للتقييم ينتج عنها قيم يمك  االعتماد عليها استخدامأو 
عند استخدام أسلوو التد قات النقدية المخصو ة كأسلوو للتقييم  إنه يتم تقدير التد قات النقدية المستقبلية على أساس أ ضل تقديرات  -

لإلدارة. و تم تحديد  عدل الخصم المستخدم  ر ضوء السعر السائد  ر السوق  ر تار خ القوائم المالية لألدوات المالية المصابهة    
 تها وشروطها.حيث طبيع

 
 شركات تابعة فياستثمارات  -6

 نسبة البيان
 المساهمة

30/9/2020 
 

 31/12/2019 
 

    غير مباشرة مباشرة 
 970 306 003 1  970 306 003 1 - %99.99 شركة أر جر إنيستمينت

 120 141 318  120 141 318 %90 %9 الصركة الدولية للتجارة والتسو ق والتوكيالت التجار ة مإيتا كوم
 515 973 773  515 973 773 - %100 شركة جر بر جلوبال

   2 095 421 605  2 095 421 605 
 
 

تسيطر شركات تابعة حيث   رالصركة الدولية للتجارة والتسو ق والتوكيالت التجار ة مايتا كوم ضم  االستثمارات   رتم تبو ب االستثمارات 
المستثمر  يها عند ا تتعرض أو يحق لها عوائد  تغيرة    خالل  صاركتها وقدرتها  ر التأثير على العوائد    المجموعة على المنصأة 

غير  ةبطر ق %90لصركة جى بى أوتو وبنسبة  %9 ذه الصركة  ملوكة  باشرة بنسبة  أن حيث خالل سلطتها على المنصأة المستثمر  يها
  ع  طر ق الصركات التابعة. ة باشر 

 
 

 أرصدة مدينة أخرى و مدينون  -7

 
03/9/2020 

 
 31/12/2019 

 
 579 130  901 122 د عات  قد ة 

 470 32  470 32 الخصم تحت حساو الضر بة
 322 283 1  620 182  صرو ات  د وعة  قد ا

 922 035 1  866 159 1 أرصدة  دينة أخرى 
 1 497 857  2 482 293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2020سبتمبر  30 فيالمالية المنتهية الفترة  عن –المستقلة الدورية  لمتممة للقوائم الماليةاإليضاحات ا
 

 )جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك( 
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 المعامالت مع أطراف ذات عالقة  -8
المحايد  ر المعا الت التجار ة او المالية التر تتم  يما بي  شركات المجموعة و علر األخص تبادل السلع و  تستخدم الصركة السعر

 .أو المالية التر  يما بينهم )إن وجدت(الخد ات و توس ع المصرو ات المصتركة و غير ذلك    المعا الت التجار ة 
 أرصدة األطراف ذات العالقة  وضحة بالبيان التالر:

 083 505 430  275 256 487 ايتا كو(الصركة الدولية للتجارة والتسو ق )
 636 952  636 952 شركة  رم للنقل و التجارة

 860 807 27  450 042 52 الصركة المصر ة لتصنيع وسائل النقل )غبور  صر(
 219 358  766 351 شركة غبور للتجارة العالمية والمناطق الحرة اسكندر ة

 916 389  917 389 شركة بان أ ر كان ايجيبت للز وت
 993 312  993 312 جر بر لتجارة وسائل النقل الثقيل والمعدات اإلنصائية

 541 306 037  460 326 707 
 496 762 171 1  192 688 147 1 الصافي

بي  الصركة وشركاتها التابعة والز يلة  2018يناير  1كما قا ت الصركة بتجديد العقد بتار خ  2006ديسمبر  26قا ت الصركة بإبرام عقد بتار خ  −
 ر  جموعة شركات غبور على أساس أن جميع الصركات  ملوكة لمجموعة واحدة    المسا مي  كما أن بينهم  عا الت تجار ة  تعددة. وقد 

ابعة والز يلة على أن يتم  ر نهاية كل سنة  الية إجراء تسو ة للحسابات المصتركة بينهم أتيق جميع أطراف العقد المتمثلة  ر كا ة الصركات الت
ال  والناتجة ع  تعا التهم ع  طر ق المقاصة بي  إجمالر المبالغ المستحقة لكل طرف لدى األطراف األخرى وإجمالر المبالغ المستحقة عليه لص

الناتج ع  المقاصة بميزانية كل طرف سواء كان الرصيد دائ  أو  دي  على أن يتم اتخاذ  كا ة األطراف األخرى، على أن يتم إظهار الرصيد
 المركز المالر  ر كل  ترة كأساس إلجراء المقاصة والتسو ة بي  كا ة الصركات.

والمبالغ الدائنة  2020 سبتمبر 30  ر الز يلةوبناء على  ا سبق قا ت الصركة بإجراء  قاصة بي  المبالغ المدينة المستحقة    الصركات التابعة و  −
جنيه  صري  ستحق     192 688 147 1 بمبلغ ذات التار خ وكانت نتيجة المقاصة رصيد  دي   ر الز يلةو  المستحقة على الصركات التابعة

 شركات المجموعة. باقر
تحو الت نقدية وخد ات أخرى  رتبطة بالنصاط، كما قا ت   ربإجراء بعض المعا الت  ع أطراف ذات عالقة تتمثل  العامقا ت الصركة خالل  −

  ألعضاء اإلدارة العليا بالصركة.  رتبات  صري جنيه  386 307 24 بلغبسداد  العامالصركة خالل 
 :اليترةعالقة خالل وطبيعة وقيمة أ م المعا الت  ع أطراف ذات بيان  يلرو يما  −

 

    األطراف ذات العالقةالمعامالت مع 
 590 234 24 واردةتحو الت نقدية  شركة تابعة الصركة المصر ة لتصنيع وسائل النقل )غبور  صر(

 192 751 56 واردةتحو الت نقدية  شركة تابعة الصركة الدولية للتجارة والتسو ق )ايتا كو(
  شركة أر جر إنيستمينت

 
 128 086 55 صادرةتحو الت نقدية  شركة تابعة

 898 818 1 صادرةتحو الت نقدية  شركة تابعة جر بر كابيتال لالستصارات المالية

 
 
 

 31/12/2019  03/9/2020 حق من أطراف ذات عالقةمست
 153 089 632 1  281 175 687 1 شركة أر جر إنيستمينت

 50  50 آخري 

 -  898 818 1 كابيتال لالستصارات الماليةجر بر 
 1 688 994 229  1 632 089 203 

 مستحق إلى أطراف ذات عالقة
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 أخـرى 
 

تم  الذيبلغ ذلك الجزء  والتمو لية وقد والتسو قية البيعية واإلدار ة  بمصرو اتهاالتابعة وشركاتها  إنيستمينت جرر آتقوم الصركة بتحميل شركة 
  حتى صري  هجني 682 732 45  بلغ) قابل  2020 سبتمبر 30حتى   صري  جنيه 128 086 55 غ بل يترةال خاللتحميله 

 .(2019 سبتمبر 30
 

 والصندوق  بالبنوكنقدية  -9
      03/9/2020  31/12/2019 

 503 7  231 14 نقدية بالصندوق 
 833 447  706 403 حسابات جار ة لدى البنوك

 417 937  455 336 
 

 
  رأس المال -10

 
 المدفوعو  المصدرراس المال   -أ 
 خمسة  ليار جنيه  صري(. ليار جنيه  صري ) 5ة المرخص به يبلغ رأس  ال الصرك -
 واحدسهم قيمته األسمية  1 094 009 733عدد  علىجنيه  صري  وسعًا  1 094 009 733يبلغ رأس المال المصدر والمد وع  -

 جنيه واحد لكل سهم(. جنيه للسهم )
الموا قة  2013 ارس  27عادية المنعقدة بتار خ القرر  جلس اإلدارة و قًا لتيو ض الجمعية العا ة غير  2014أغسطس  31بتار خ  -

 هجني 6 444 645 وذلك بمبلغ بهمال المرخص علر س ادة رأس  ال الصركة المصدر بالقيمة األسمية  ر حدود رأس ال باألجماع
 صري للسهم تخصص بالكا ل لنظا ر اإلثابة والتحييز المطبقي   جنية واحدسهم بقيمة اسمية  6 444 645 صري  قسمة إلر 

 135 337 545جنية  صري  قسمة علر عدد  135 337 545 ر الصركة ليصب  رأس المال المصدر بعد الز ادة  بلغ و قدرة 
الخاو وقد تم التأشير بذلك  ر  االحتياطرسددت  ذه الز ادة بالكا ل تمو ال    رصيد  سهم بقيمة اسمية واحد جنية  صري، وقد

 .2014ديسمبر  31بتار خ  السجل التجاري 
 

 رح خاو )س ادة رأس المال(ط
 ليون جنيه  صري  400 قررت الجمعية العا ة غير العادية الموا قة علر س ادة راس  ال الصركة المرخص به    2015 براير  4بتار خ 
 هجني 1 095 337 545 إلر جنيه  صري  135 337 545س ادة رأس  ال الصركة المصدر    كذلك  ليار جنيه  صري و  5إلر 

باإلضا ة ) صري سهم قيمة كل سهم واحد جنيه  1 545 337 095 نيه  صري  قسم علر عددج 960 000 000بز ادة قدر ا   صري 
، علر أن تخصص  ذه الز ادة بالكا ل لصال  قدا ر المسا مي  كل  نهم بنسبة قرش كل سهم( وذلك 1إصدار قدر ا إلر  صار ف 

 نيصاًل ع  السهم األصلر علر أن يتم سداد قيمة الز ادة  ر  االكتتاونصيبه  ر رأس  ال الصركة المصدر  ع الموا قة علر تداول حق 
 .تب قبل الصركة بحسب نسبة  سا متهدية المستحقة األداء للمكتالديون النق استخدامأو ع  طر ق   س  ال الصركة المصدر إ ا نقدًا ورأ
 و بلغ صري نقدًا  هجني 473 225 502) بلغ  جنية  صري  958 672 188بمبلغ   ر  ذه الز ادة االكتتاووقد تم   ذا -

 عدد  على قسمة  جنية  صري تمو اًل    الحساو ع  طر ق الحساو الجاري الدائ  للمسا مي ( 485 446 686
قد و  1 094 009 733بعد الز ادة  ليصب  رأس المال المصدر والمسدد بالكا ل  صري للسهم هجني 1بواقع  سهم 958 672 188

 . 2015 ايو  31بتار خ  تم التأشير بذلك  ر السجل التجاري 
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 أسهم الخزينة -ب
سهم    أسهم الصركة و التر تمثل نسبة  10 000 000 جلس إدارة الصركة شراء أسهم خز نة بحد أقصر  قرر 2020 ارس  1بتار خ  -

و  2020 ارس  2   جلسة يوم  اعتبارا   إجمالر اسهم الصركة ، وذلك    خالل السوق الميتوح و علر أن يتم التنييذ  %0.914قدر ا 
لك بذات سعر الورقة المالية خالل جلسات التداول  ر  دة التنييذ  ر ضوء التعديل أو لحي  تنييذ كا ل الكمية و ذ 2020أبر ل  2حتر 

 براير  29 ر  2020لسنة  27(  كرر    قواعد القيد و الصادر بقرار  جلس إدارة الهيئة العا ة للرقابة المالية رقم 51الصادر بالمادة )
 ارس  1بيان المنصور علر شاشات اإلعالنات بالبورصة المصر ة بتار خ    تار خ صدوره ، و كذلك ال اعتباراو الذي يعمل به  2020
 للصركات المقيد لها أوراق  الية بالبورصة الراغبة  ر شراء أسهم خز نة. االستثنائيةبصأن اإلجراءات  2020

جنية  000 000 10 ب جنية  صري تم تبو  765 570 19 قيمة قدر ا  بأجمالرسهم  10 000 000عدد  ذا وقد قا ت الصركة بصراء  -
جنية  صري  765 570 9 صري كاسهم خز نة تمثل القيمة االسمية لالسهم وتم اثبات اليرق بي  تكلية الصراء و القيمة االسمية و البالغ 

 .(12ضم  احتياطيات اخري إيضاح رقم )
 

 قانوني احتياطي -11
      03/9/2020  31/12/2019 

 249 762 66  249 762 66 احتياطر قانونر
 

أرباح العام لحساو االحتياطر   ر   صا %5والنظام األساسر للصركة يتم تجنيب نسبة  1981لسنة  159طبقا لقانون الصركات رقم  −
ع  ذلك  و تى نقص االحتياطر   رأس المال المصدر.  %50 يواسى   ااالحتياطر  جموع بلغ  تى   ذا االقتطاع و قق القانونر.

 .قتطاعاالالعودة الى  تعي 
بناًء على  1981لسنة  159الخـاو طبقـًا لمتطلبات القانون رقم  واالحتياطر القانونر االحتياطرتم ترحيل عالوة اإلصدار إلى كل     −

 .2008 ارس  29  راعتماد الجمعية العا ة العادية 
 
 
 
 
 

 احتياطيات أخرى  -12
  .1981لسنة  159تم تحو له    عالوة اإلصدار طبقًا لمتطلبات القانون رقم   يمااألخرى  تتمثل االحتياطيات −

 
 

احتياطي القيمة العادلة ألسهم  
 ثابة والتحفيزاإل حوافز نظامي 

 إصدارعالوة 
 اإلجمالي (احتياطي خاص)

 300 882 88 221 594 057 1 422 476 146 1 
 1 146 476 422 1 057 594 221 88 882 300 2020 سبتمبر 30 في الرصيد 

 

 عالوة إصدار األسهم
تم ترحيل تتمثل عالوة إصدار األسهم  ر اليرق بي  المبلغ المد وع والقيمة االسمية لألسهم المصدرة و خصم  نها  صرو ات اإلصدار و 

بناًء على اعتماد  1981لسنة  159القانون رقم عـالوة اإلصدار إلى كـل    االحتياطر القانونر واالحتياطر الخـاو طبقـًا لمتطلبات 
 .2008 ارس  29الجمعية العا ة العادية  ر 

 2020  2019 
 887 164 067 1  887 164 067 1 يناير1الرصيد  ر 

 -  (9 570 765)  رق شراء اسهم خز نة

 887 164 067 1  1 057 594 122 2020سبتمبر  30الرصيد في 
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 دائنون وأرصدة دائنة أخرى  -13
      03/9/2020  31/12/2019 

 870 031 2  832 449  صلحة الضرائب 
 528 597  908 265 1  وردي 

 177 205 6  337 345 9  صرو ات  ستحقة
 319 108 2  366 770 1 أرصدة دائنة أخرى 

 12 831 443  10 942 894 
 

 

 ()الخسائر/  من الربح األساسينصيب السهم  -14
بدون خصم حصة العا لي  و كا آت  العامرب    رعلى أساس صا الرب   رحيث أنه ال يوجد حساو توس ع  قترح،  قد تم تحديد صا −

 توس عات األرباح.  ر اإلدارةأعضاء  جلس 
( على المتوس  المرج  لألسهم تالية)كما  و  وض  باليقرة ال العام خسارة  ربقسمة صا ()الخسارة  ر األساسريحتسب نصيب السهم  −

 .اليترةالعادية المصدرة خالل 
      03/9/2020  03/9/2019 

 (535)  (920 413 7) اليترة نتائج أعمالصا ر 
 733 009 094 1  9911 610 086   توس  عدد األسهم

 -  (0.0068) )الخسائر( األرباح/نصيب السهم األساسي في 
 

 
  الضريبيالموقف  -15

 :االعتباريةالضريبة على أرباح األشخاص  :    أوالا 
 والئحته التنييذية. 2005لسنة  91الصركة خاضعة ألحكام قانون الضر بة على الدخل الصادر بالقانون رقم  -
 تقــــوم الصــركة بتقــــديم اإلقرارات الضر بية  ر المواعيد القانونية. -
 .2018والسداد حتى عام  والتسو ة االنتهاء    اليحصتم  -

 :القيمة المضافة/  ضريبة المبيعات :   ثانياا 
 2018تم االنتهاء و التسو ة و السداد حتر عام  -

 ضريبة كسب العمل : :   ثالثاا 
 

 يتم خصم الضر بة شهر ا و تم تور د ا لمصلحة الضرائب بانتظام. -
 2018-2014تم  حص سنوات  -

 ضـــريبة الخصم : :    رابعاا 
 وال توجد أي خال ات ضر بية. 2020عام ل الثالثةتم سداد المدة  -

 ضـــريبة الدمغة : خامسا :
 القانونية.تقوم الصركة بااللتزام بأحكام قانون ضر بة الد غة و تم تور د ا  ر المواعيد  -
 .2017تم االنتهاء    اليحص والسداد حتى عام  -

 
 إدارة المخاطر المالية -16

 المخاطر المالية عناصر16-1
المخاطر  خاطر السوق )بما  ر ذلك  خاطر تتعرض الصركة نتيجة ألنصطتها المعتادة إلى  خاطر  الية  تنوعة. وتتضم   ذه  −

أسعار العمالت األجنبية و خاطر األسعار و خاطر تأثير أسعار اليائدة على التد قات النقدية والقيمة العادلة(، وأيضًا  خاطر 
 االئتمان و خاطر السيولة.

 المالر للصركة.تهدف إدارة الصركة إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة لهذه المخاطر على األداء  −
 ال تستخدم الصركة أي    األدوات المالية المصتقة لتغطية أخطار  حددة. −
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 مخاطر السوق  -أ
 

 مخاطر أسعار العمالت األجنبية -1
تتعرض الصركة لمخاطر التغيرات  ر أسعار الصرف نتيجة أنصطتها المختلية وبصية رئيسية الدوالر األ ر كر. و نتج 

األجنبية    التعا الت التجار ة المستقبلية واألصول وااللتزا ات بالعمالت األجنبية القائمة  ر خطر أسعار العمالت 
 تار خ الميزانية وكذلك صا ر االستثمارات  ر كيان أجنبر.

 مخاطر األسعار  -2
تالر  هر ال يوجد لدى الصركة استثمارات  ر أدوات حقوق  لكية أو أدوات دي   سجلة و تداولة  ر أسواق المال وبال

 غير  عرضة لخطر التغير  ر القيمة العادلة لالستثمارات نتيجة تغير األسعار.
 مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة -3

 تتعرض الصركة لمخاطر القيمة العادلة الناتجة    تقييم سندات دائنة طو لة األجل والتر تستحق بيائدة ثابتة.
 مخاطر االئتمان -ب

نصأ خطر االئتمان نتيجة وجود نقدية وودائع لدى البنوك وكذلك  خاطر االئتمان المرتبطة بالموسعي  وتجار الجملة ي −
 واأل راد المتمثلة  ر حسابات العمالء وأوراق القبض، و تم إدارة  خاطر االئتمان للصركة ككل.

االئتمانر العالر والبنوك ذات المالءة المالية العالية  ر حالة بالنسبة للبنوك  إنه يتم التعا ل  ع البنوك ذات التصنيق  −
 عدم وجود تصنيق ائتمانر  ستقل.

 مخاطر السيولة -ج
تتطلب اإلدارة الحذرة لمخاطر السيولة االحتياظ بمستوى كا ر    النقدية وإتاحة تمو ل    خالل  بالغ كا ية    التسهيالت 

دينا يكية لألنصطة األساسية،  إن إدارة الصركة تهدف إلى االحتياظ بمرونة  ر التمو ل االئتمانية المتاحة. ونظرًا للطبيعة ال
    خالل االحتياظ بخطوط ائتمانية  عزسة  تاحة.

 إدارة مخاطر رأس المال2-16 
للمسا مي  وتقديم المنا ع تهدف إدارة الصركة    إدارة رأس المال إلى الحياظ على قدرة الصركة على االستمرار بما يحقق عائد  −

ألصحاو المصال  األخرى التر تستخدم القوائم المالية. وتو ير والحياظ على أ ضل  يكل لرأس المال بغرض تخييض تكلية 
 رأس المال.

للمحا ظة على أ ضل  يكل لرأس المال تقوم اإلدارة بتغيير قيمة التوس عات المد وعة للمسا مي  أو تخييض رأس المال أو  −
 دار أسهم جديدة لرأس المال الصركة.إص

تقوم إدارة الصركة بمراقبة  يكل رأس المال باستخدام نسبة صا ر القروض إلى إجمالر رأس المال و تمثل صا ر القروض  ر إجمالر  −
إجمالر حقوق الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى واالقتراض  خصو ًا  نها النقدية و ا  ر حكمها. و تمثل إجمالر رأس المال  ر 

 الملكية بالصركة كما  و  وض   ر الميزانية المستقلة باإلضا ة إلى صا ر القروض. 
 :2019ديسمبر 31و 2020 سبتمبر 03 حقوق الملكية  ر إلىالقروض و يما يلر صا ر  −
 

 03/9/2020  31/12/2019 
 894 942 10  443 831 12 دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 (336 455)  (937 417) النقدية  )يخصم(:
 558 487 10  506 413 12 صافي القروض 

 836 178 259 3  148 194 232 3 حقوق الملكية
 0.0032  0.0038 صافي القروض إلى حقوق الملكية

 تقدير القيمة العادلة
تسو ات ائتمانية  قدرة لألصول المالية وااللتزا ات المالية ذات توار خ  أيييترض أن تقارو القيمة العادلة القيمة االسمية ناقصًا  −

االستحقاق ألقل    سنة. وألغراض اإل صاح، يتم استخدام أسعار اليائدة المتاحة للصركة لألدوات المالية المصابهة وذلك لخصم 
 المالية.التد قات النقدية المستقبلية التعاقدية لتقدير القيمة العادلة لاللتزا ات 

لتقدير القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة،  إن الصركة تستخدم العديد    الطرق وتضع اال تراضات المبنية على أحوال  −
السوق  ر تار خ كل  يزانية. تستخدم أسعار السوق وأسعار المتعا لي  لألداة المالية أو ألداة  صابهه وذلك للديون طو لة األجل. 

األساليب األخرى،  ثال لقيمة الحالية المقدرة للتد قات النقدية المستقبلية، وذلك لتحديد القيمة العادلة لباقر األدوات المالية  تستخدم
  كانت القيمة العادلة لاللتزا ات غير المتداولة ال تختلق جو ر ًا ع  القيمة الد تر ة لها. العامو ر نهاية 
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 أحداث هامة -17
الر حالة    التباطؤ واالنكماش االقتصادي نتيجة انتصار  2020األول    عام  النصقتعرضت  عظم دول العالم و نها  صر خالل 

، وقا ت حكو ات العالم و   بينها الحكو ة المصر ة بعمل حزم    اإلجراءات االحتراس ة لمنع انتصار المستجد( 19-كو يد) وباء كورونا
قد أدت  ذه اإلجراءات لحالة    التباطؤ االقتصادي علر المستوي العالمر والمحلر والذي ظهر تأثيره علر كا ة األنصطة و الوباء ، 

بجميع أنواعها المصنعة  حليا والمستوردة والتصدير وبيع المنتجات  سائل النقلتجارة وتوس ع وتسو ق جميع و بصور  ختلية وعلر 
  ر  صر بصورة خاصة. والبضائع المستوردة والمحلية بالنقد أو باألجل والتأجير التمو لى و التمو ل  تنا ر الصغر

لحوظًا، حيث تضرر السوق العراقر    على صعيد أنصطة الصركة خارج السوق المصري،  قد شهدت قطاعات المركبات انخياضًا  و 
االغالق وحظر التجول، باإلضا ة إلى القيود الميروضة على السير. بينما أظهرت الدراجات البخار ة ذات العجلتي  والثالث عجالت 

 أقل ضررًا.
الرقابة المالية والبنك المركزي  وبناءًا على القرارات األخيرة الصادرة     يئة ،الشركات المالية الغير مصرفية قطاع و   جانب آخر 

 المصري والتر تسم  للمديني  بتمديد  ترة أقصا ا ستة أشهر لسداد اقساط قروض البنوك والمؤسسات المالية األخرى:
يستمر نمو المحيظة  ع س ادة  ، ونتوقع أن(%30)حوالر  : شهدت الصركة طلبات تأجيل األقساطجي بي للتأجير التمويلي

 القطاع الخاو.الطلب    
تصهد الصركة اضطراو  ر التحصيالت وال تزال الطلبات والحجوسات  ر نمو حيث يعود ذلك الر  يزة الصركة االستثنائية  لم

 قارنة ببقية السوق حيث ي سم  للمستهلكي  باستالم سياراتهم بصرط ان يتم تمو لها    خالل  ؤسسة  الية خاضعة لهيئة 
 الرقابة المالية.

الصغر لدينا، حيث ان التحصيالت و عدالت النمو  ر نمو  ستمر،   تنا ر : لم تتأثر شركتر التمو لوتساهيل مشروعي
 ولك  بمعدل ابطئ قلياًل.

جر بر أوتو للحياظ على العمليات بطر قة آ نة والحد    المصرو ات ونيقات التصغيل، حيث اتخذت  اتشرك جموعة تعمل 
 .2020مسار لتنعكس ايجابيًا على قوائمنا المالية اعتباًرا    الربع الثانر    عام المجموعة عدة خطوات  ر  ذا ال

 
 

 اإللتزامات المحتملة -18
 اليوجد إلتزا ات  حتملة خالل اليترة.

 
 اإلرتباطات الرأسمالية -19

 خالل اليترة. إرتباطات رأسماليةاليوجد 
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 السياسات المحاسبية -20
 أل م السياسات المحاسبية التر استخد ت  ر إعداد القوائم المالية المستقلة: يما يلر  لخص 

 المعامالت بالعمالت األجنبية 20-1
 .تار خ المعا لةبسعر الصرف  ر  نبية بعملة التعا ل الخاصة بالصركةيتم ترجمة المعا الت األج

 األجنبية يتم ترجمتها لعملة التعا ل بسعر الصرف  ر تار خ القوائم المالية.األصول وااللتزا ات ذات الطبيعة النقدية بالعملة 
 يتم ترجمة األصول وااللتزا ات التر يتم قياسها بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية بسعر الصرف المستخدم عند تحديد القيمة العادلة.

وباستثناء،  روق العملة الناتجة    ترجمة  ا يتم االعتراف به  وبصية عا ة يتم االعتراف بيروق العملة  ر األرباح أو الخسائر. 
  ر بنود الدخل الصا ل األخر:

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

 االلتزا ات المالية التر تم تخصيصها كأداة تغطية  خاطر لتغطية خطر صا ر االستثمار  ر نصاط أجنبر  ا دا ت التغطية  عالة.
 أدوات التغطية المستخد ة  ر خطر التد قات النقدية  ا دا ت التغطية  عالة.

 االستثمارات في شركات تابعة 20-2
تثمارات  ر الصركات التابعة باستخدام طر قة التكلية حيث يتم إثبات االستثمارات  ر الصركات التابعة بتكلية يتم المحاسبة ع  االس

االقتناء  خصو ًا  نها االضمحالل  ر القيمة. و تم تقدير االضمحالل لكل استثمار على حده و تم إثباته  ر قائمة الدخل. 
ها المجموعة تسيطر المجموعة على المنصأة المستثمر  يها عند ا تتعرض أو تسيطر علي الترالصركات   روالصركات التابعة 

 يحق لها عوائد  تغيرة    خالل  صاركتها وقدرتها  ر التأثير على العوائد    خالل سلطتها على المنصأة المستثمر  يها.
 االضمحالل 20-3
 األصول المالية غير المشتقة: -1

بالقيمة العادلة    خالل األرباح أو الخسائر بما  ر ذلك الحصص التر يتم المحاسبة عنها األصول المالية غير المبوبة كمقيمة 
بطر قة حقوق الملكية تقوم الصركة  ر تار خ نهاية كل  ترة  الية بتقدير  ا إذا كان  ناك دليل  وضوعر على اضمحالل  ر 

 قيمة األصل.
 تتضم  األدلة الموضوعية على اضمحالل قيمة األصل:

 اق أو التأخر  ر السداد بواسطة  دي .إخي -
 إعادة جدولة  بالغ  ستحقة للمجموعة بصروط لم تك  الصركة لتقبلها  ر ظروف أخرى. -
  ؤشرات على إ الس المدي  أو الم صدر. -
 التغيرات المعاكسة  ر حالة السداد بالنسبة للمق ترضي  أو الم صدر  . -
 وبات المالية.اختياء السوق النصطة لألصل المالر بسبب الصع -
وجود بيانات واضحة تصير إلى وجود انخياض يمك  قياسه  ر التد قات النقدية المستقبلية المتوقعة     جموعة     -

 األصول المالية.
بالنسبة لالستثمار  ر أداة حقوق  لكية، تتضم  األدلة الموضوعية على االضمحالل االنخياض الهام أو المستمر  ر القيمة 

 لتكلية.العادلة ع  ا
 :األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة

تقوم الصركة بتقدير  ا إذا كان  ناك أدلة  وضوعية على حدوث اضمحالل  ر قيمة  ذه األصول  نيردة أو على المستوى 
المجمع. كل األصول التر تمثل أ مية نسبية بميرد ا يتم تقييمها بالنسبة لالضمحالل  نيردة، و ر حالة عدم وجود أدلة على 

 جمعة بصأن أي اضمحالل  ر القيمة حدث ولم يتم بعد تحديده على األصول  اضمحالل  ذه األصول  نيردة يتم تقييمها
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المنيردة. األصول التر لم يتم اعتبار ا  نيردة كأصول  ا ة نسبيا يتم تقييمها  جمعة بصأن أي اضمحالل  ر القيمة. ألغراض 
 التقييم المجمع لألصول يتم تجميع األصول ذات سمات المخاطر المتصابهة  عا.

عند تقييم االضمحالل على المستوى المجمع لألصول تستخدم الصركة المعلو ات التار خية ع  توقيتات استرداد الخسارة الناجمة 
ع  االضمحالل وقيمة الخسائر المتكبدة، وتقوم بعمل تعديالت إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الحالية توض  أن 

 كون أكثر أو اقل    المتوقعة بالمؤشرات التار خية.الخسائر اليعالة    األرج  أن ت
يتم حساو خسائر االضمحالل باليرق بي  القيمة الد تر ة لألصل والقيمة الحالية للتد قات النقدية المستقبلية المتوقعة  خصو ة 

و الخسائر و تم تخييض القيمة بسعر اليائدة اليعلية األصلر الخاو باألصل المالر. و تم االعتراف بقيمة الخسارة  ر األرباح أ
 الد تر ة لألصل    خالل استخدام حساو  خصص اضمحالل.

إذا اعتبرت الصركة انه ال يوجد احتماالت حقيقيه لعكس الخسارة الناتجة ع  اضمحالل قيمة األصل  انه يتم إعدام القيمة ذات 
 العالقة.

نخياض بصكل  وضوعر  ع حدث يقع بعد االعتراف بخسارة إذا انخيضت الحقا قيمة خسارة االضمحالل وأ ك  رب   ذا اال
   اضمحالل القيمة، عندئذ يتم رد خسارة اضمحالل القيمة المعترف بها    قبل    خالل األرباح أو الخسائر.

 المالية المتاحة للبيع: األصول
المالية المتاحة للبيع بإعادة تبو ب الخسائر التر تم االعتراف بها سابقا ضم   األصوليتم االعتراف بخسائر االضمحالل  ر 

الخسائر، يمثل  بلغ الخسارة المجمعة  أو األرباحوالمجمعة  ر احتياطر القيمة العادلة و عترف بها  ر  األخربنود الدخل الصا ل 
سداد  أواستهالك  أيرق بي  تكلية االقتناء )بالصا ر بعد الخسائر الي أو األرباحالمستبعد    حقوق الملكية والمعترف به  ر 

المالر سبق االعتراف بها  ر  األصلخسارة  ر اضمحالل القيمة لهذا  أية   أصل المبلغ( والقيمة العادلة  خصو ا  نها  أي
 الخسائر. أو األرباح

ة وكانت  ذه الز ادة ذات عالقة بدرجة  وضوعية بحدث  ترة الحق أيهعند س ادة القيمة العادلة الداه دي   بوبة كمتاحة للبيع  ر 
 أو األرباحالخسائر عندئذ يتم رد خسارة اضمحالل القيمة  ذه  ر  أو األرباحوقع بعد االعتراف بخسارة اضمحالل القيمة  ر 

 الخسائر.
حقوق  لكية  بوو كمتاح  أداة  ر الخسائر بالنسبة ألي استثمار  أو األرباحال يتم رد خسائر اضمحالل القيمة المعترف بها  ر 

 الخسائر. أو األرباحللبيع  ر 
 االستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية:

تقاس خسائر االضمحالل  ر استثمار  الر يتم المحاسبة عنه بطر قة حقوق الملكية بمقارنة قيمته الد تر ة بالقيمة القابلة 
الخسائر و تم عكس خسارة االضمحالل عند حدوث تغيرات  أو األرباحلالسترداد، و تم االعتراف بخسائر االضمحالل  ر 

 .اإلسترداديةالقيمة تيضيلية  ر التقديرات المستخد ة لتحديد 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2020سبتمبر  30 فيالمالية المنتهية الفترة  عن –المستقلة الدورية  لمتممة للقوائم الماليةاإليضاحات ا
 

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

 - 18 - 

 
 

 األصول غير المالية: -2
الضر بية  واألصولبمراجعة القيم الد تر ة لألصول غير المالية للصركة )المخزون،  الصركة ر تار خ نهاية كل  ترة  الية، تقوم 

بعمل تقدير للقيمة اإلستردادية لألصل.  الصركةكذلك تقوم  األ روإذا كان  .المؤجلة( لتحديد  ا إذا كان  ناك  ؤشر لالضمحالل
 اختبار االضمحالل للصهرة سنو ا. إجراءيتم 

والتر تولد تد قات  األصلتتضم   أصولأصغر  جموعة  إلر عا  األصولإلجراء اختبار اضمحالل القيمة ألصل يتم تجميع 
 جموعات  أو األخرى  األصولحد كبير ع  التد قات النقدية الداخلة     إلىنقدية داخلة    االستعمال المستمر و ستقلة 

 جموعات  ذه  أوعلى الوحدات التر تولد النقد  األعمالوحدات توليد النقد. يتم توس ع الصهرة المكتسبة عند تجميع - األصول
 ركة المقتنية والمتوقع  نها االستيادة    عملية التجميع.الوحدات لدى الص

يهما أكبر، القيمة أقيمته االستخدا ية  أوللوحدة المولدة للنقد  ر قيمته العادلة ناقصا تكاليق البيع  أوالقيمة اإلستردادية لألصل 
ها  خصو ة بسعر خصم قبل الضرائب الذي االستخدا ية لألصل  ر القيمة الحالية للتد قات النقدية المستقبلية المتوقع حدوث
 وحدة توليد النقد. أويعكس تقديرات السوق الجار ة للقيمة الز نية للنقود والمخاطر الم حددة لألصل 

 للوحدة المولدة للنقد أكبر    قيمته اإلستردادية. أويتم االعتراف بخسارة االضمحالل إذا كانت القيمة الد تر ة لألصل 
لتخييض القيمة الد تر ة للصهرة الموسعة على وحدة  أوالالخسائر. و تم توس عها  أو األرباحخسارة االضمحالل  ر يتم االعتراف ب

 القيمة الد تر ة لكل أصل  ر الوحدة. أساسللوحدة بالتناسب على  األخرى  األصولتوليد النقد، ثم تخييض 
، يتم عكس خسائر االضمحالل األخرى ال يتم عكس الخسارة الناجمة ع  اضمحالل قيمة الصهرة  ر  ترة الحقة.  بالنسبة لألصول 

واالستهالك(  ا لم يتم االعتراف بالخسارة  اإل الكالمدى الذي ال يتعدى القيمة الد تر ة التر كان سيتم تحديد ا )بالصا ر بعد  إلى
 لقيمة بالنسبة لألصل  ر السنوات السابقة.الناجمة ع  اضمحالل ا

 تشغيلي إيجار 20-4
يتم توس ع إجمالر المد وعات ع  عقود اإليجار التصغيلر ناقصًا آية خصو ات تم الحصول عليها    المؤجر على  دار  ترة 

 أ االستحقاق.بنصيبها    اإليجار على أساس التوس ع الز نى طبقًا لمبد اليترةالعقد. و تم تحميل قائمة الدخل ع  
 

 األدوات المالية 20-5
 رباح أواأل خالل    بالقيمة العادلة  بوبة  الية أصول التالية: اليئات بي  المالية غير المصتقة األصول بتبو ب الصركة تقوم

 للبيع.  تاحة  الية وأصولالخسائر، استثمارات  حتيظ بها حتى تار خ االستحقاق، قروض و ديونيات، 
التالية: التزا ات  الية  بوبة بالقيمة العادلة    خالل األرباح أو  اليئات بي  بتبو ب االلتزا ات المالية غير المصتقة الصركةتقوم 

 .أخري الخسائر و ئه التزا ات  الية 
 االعتراف واالستبعاد:-المالية وااللتزامات المالية غير المشتقة  األصول -أ

المالية وااللتزا ات  األصولميع الدي  المصدرة  ر تار خ نصأتها، ج وأدواتبالقروض والمديونيات  األولرباالعتراف  الصركةتقوم 
 التعاقدية لألداة المالية.   األحكامطر ا  ر  الصركة ر تار خ المعا لة عند ا تصب   أوليايتم االعتراف بهم  األخرى المالية 
المالر،  األصلالمالر عند ا تنتهر  ترة سر ان الحق التعاقدي  ر الحصول على تد قات نقدية     األصلباستبعاد  الصركةتقوم 
المالر  ر  عا لة تم  يها تحو ل كل  خاطر و نا ع  لكية  األصلقا ت بتحو ل الحق التعاقدي الستالم التد قات النقدية     أو

المالر  األصلاالحتياظ بصكل جو ري بكل  خاطر و نا ع  لكية  أوو ل بتح الصركةإذا لم تقم  أوالمالر بصورة جو ر ة.  األصل
االلتزا ات الناشئة  أوالتزام بالناتج ع  الحقوق  أوتعترف  ق  كأصل  أنالمحول، على  األصلبالسيطرة على  الصركةولم تحتيظ 

 .المحتيظ بها عند التحو ل أو
 انتهاء  دته الواردة بالعقد. أولغائه إ أوتخلص  نه بال أ اااللتزام المالر عند ا ينتهر  الصركةتستبعد 
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حاليا الحق  الصركةيتم عمل  قاصة بي  أصل  الر والتزام  الر وعرض صا ر المقاصة  ر الميزانية عند ا، و ق  عند ا تمتلك 
 أوصا ر المبالغ  أساسإلجراء التسو ة على  أ االقانونر القابل للنياذ إلجراء المقاصة بي  المبالغ المعترف بها ولديها النية 

 . واحد أناالعتراف باألصل وتسو ة االلتزام  ر 
 القياس:–األصول المالية غير المشتقة  -ب

 الخسائر: أو األرباحالل األصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خ-
 أوالخسائر إذا تم تبو به كأصل  حتيظ به ألغراض المتاجرة  أو األرباحالمالر كمقيم بالقيمة العادلة    خالل  األصليتم تبو ب 

 أوالخسائر، تكلية المعا لة المرتبطة  باشرة باقتناء  أو األرباحليقاس بالقيمة العادلة    خالل  األولرتم تبو به عند االعتراف 
المالية المقيمة بالقيمة  األصولالخسائر عند تكبد ا.  تقاس  أو األرباحالمالر يتم االعتراف بها  باشرة ضم   األصل إصدار

توس عات  أوعوائد  أيدلة  تضمنه الخسائر بالقيمة العادلة و تم االعتراف بالتغيرات  ر القيمة العا أو األرباحالعادلة    خالل 
 .الخسائر أو األرباحأرباح أسهم  ر 

 االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:-
 إصدار أوتكلية المعا لة المرتبطة  باشرة باقتناء  إلىبالقيمة العادلة باإلضا ة  األولرعند االعتراف  األصوليتم قياس  ذه 

 ، يتم قياسها بالتكلية المستهلكة باستخدام طر قة اليائدة اليعلية.ألولراالمالر. بعد االعتراف  األصل
 القروض والمديونيات:-

 إصدار أوتكلية المعا لة المرتبطة  باشرة باقتناء  إلىبالقيمة العادلة باإلضا ة  األولرعند االعتراف  األصوليتم قياس  ذه 
 قياسها بالتكلية المستهلكة باستخدام طر قة اليائدة اليعلية.، يتم األولرالمالر. بعد االعتراف  األصل

 المالية المتاحة للبيع: األصول-
 إصدار أوتكلية المعا لة المرتبطة  باشرة باقتناء  إلىبالقيمة العادلة باإلضا ة  األولرعند االعتراف  األصوليتم قياس  ذه 

، يتم قياسها بالقيمة العادلة، و تم االعتراف بالتغيرات  ر القيمة العادلة بخالف خسائر األولرالمالر. بعد االعتراف  األصل
وتجمع  ر احتياطر  األخرألدوات الدي  ضم  بنود الدخل الصا ل  األجنبيةصرف العمالت  أسعارالتغيرات  ر  وأثاراالضمحالل 

الخسائر المتراكمة المعترف بها ضم  بنود الدخل الصا ل  أو باحاألر تبو ب  إعادةيتم  األصولالقيمة العادلة، وع  استبعاد  ذه 
 الخسائر. أو األرباح إلىسابقا  األخر

 القياس:–االلتزامات المالية غير المشتقة  -ج
 أو الخسائر اذا تم تبو به كالتزام  حتيظ به ألغراض المتاجرة أو األرباحيتم تبو ب االلتزام المالر كمقيم بالقيمة العادلة    خالل 

 أوالخسائر، تكلية المعا لة المرتبطة  باشرة باقتناء  أو األرباحليقاس بالقيمة العادلة    خالل  األولرتم تبو به عند االعتراف 
الخسائر عند تكبد ا، تقاس االلتزا ات المالية المقيمة بالقيمة  أو األرباحااللتزام المالر يتم االعتراف بها  باشرة ضم   إصدار

 صروف  وائد  ر  أيالخسائر بالقيمة العادلة، و تم االعتراف بالتغيرات  ر القيمة العادلة  تضمنة  أو األرباح  خالل العادلة  
 الخسائر. أو األرباح

 إصدار أوتكلية  رتبطة  باشرة باقتناء  أيبالقيمة العادلة  خصو ا  نها  أوليايتم قياسها  األخرااللتزا ات المالية غير المصتقة 
 ، يتم قياس  ذه االلتزا ات بالتكلية المستهلكة باستخدام طر قة اليائدة اليعلية.األولرااللتزام. بعد االعتراف 

 النقدية وما في حكمها 20-6
 المتداولة  ر الميزانية.يتم عرض أرصدة بنوك سحب على المكصوف ضم  القروض والسلييات كجزء    االلتزا ات  −
ألغراض عرض قائمة التد قات النقدية، تتضم  النقدية و ا  ر حكمها النقدية بالخز نة والودائع تحت الطلب لدى البنوك وأذون  −

 الخزانة التر ال تز د  دة استحقاقها ع  ثالث أشهر    تار خ اإليداع.
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 رأس المال 20-7
 األسهم العادية: -أ

العادية يتم المحاسبة عنها بخصمها    حقوق الملكية.  ضر بة الدخل  األسهمتكاليق المعا لة المتعلقة  باشرة بإصدار 
( مضرائب 24المرتبطة بتكاليق المعا لة المتعلقة بحقوق الملكية يتم المحاسبة عنها و قا لمعيار المحاسبة المصري رقم )

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

الصراء والذي يتضم  كا ة  إعادةشراء أسهم راس المال المصدر  انه يتم االعتراف بالمبلغ المسدد  قابل  إعادةعند 
المعاد شرائها يتم تصنييها كأسهم خز نة  األسهمالتكاليق المباشرة والمتعلقة بإعادة الصراء كتخييض لحقوق الملكية. 

أسهم الخز نة، يتم االعتراف بالمبلغ المحصل كز ادة  ر  إصدار إعادة أوة    حقوق الملكية. عند بيع وعرضها  خصو 
 .اإلصدارالعجز الناتج ع  المعا لة يتم عرضه ضم  عالوة  أوحقوق المسا مي  واليائض 

 مزايا العاملين 20-8
 األجلمزايا العاملين قصيرة  -أ

كمصروف عند تقديم الخد ة ذات العالقة. و تم االعتراف بالمبلغ المتوقع د عه  األجليتم االعتراف بمزايا العا لي  قصيرة 
ضمنر لد ع  ذ المبلغ كنتيجة قيام العا ل بتقديم خد ة سابقة، و مك  تقدير  أوالتزام قانونر  الصركةكالتزام عند ا يكون لدي 
 االلتزام بدرجة يعتمد بها.

 المدفوعات المبنية على أسهم -ب
معا الت المد وعات المبنية على أسهم والمسددة  ر شكل أدوات حقوق  لكية يتم االعتراف بالقيمة العادلة ) ر تار خ المن ( ل
 ترة االستحقاق. و تم تعديل المبلغ المعترف به كمصروف ليعكس عدد  أثناءكمصروف، وكز ادة  قابلة  ر حقوق الملكية 

المن  التر تكون الخد ات ذات العالقة وشروط األداء  توقع استييائها، بحيث يكون المبلغ المعترف به  ر النهاية قائما علر 
األداء غير السوقية  ر تار خ  أساس عدد أدوات حقوق الملكية الممنوحة التر استو ت شروط الخد ة ذات العالقة وشروط

 االستحقاق. 
معا الت المد وعات يتم قياس القيمة العادلة ) ر تار خ المن ( ل وبالنسبة لمن  أدوات حقوق  لكية بصروط عدم االستحقاق،

لنتائج المبنية على أسهم والمسددة  ر شكل أدوات حقوق  لكية لتعكس تلك الصروط وال يوجد تعديل الحق لالختال ات بي  ا
 المتوقعة والمحققة. 

 مزايا االشتراك المحدد -ج
يتم االعتراف بالتزا ات نظم  زايا االشتراك المحدد كمصروف عند تقديم الخد ة ذات العالقة. و تم االعتراف باالشتراكات 

 د نقدي.المد وعة  قد ا كأصل إلى الحد الذي تؤدى به الد عة المقد ة إلى تخييض الد عات المستقبلية أو استردا
لسنة  79 ر نظام التأ ينات االجتماعية الحكو ر لصال  العا لي  بها طبقًا لقانون التأ ينات االجتماعية رقم  الصركةتسا م 
 ر  الصركة. يسا م العا لي  وأصحاو العمل بموجب  ذا القانون  ر النظام بنسبة ثابتة    األجور. يقتصر التزام 1975
 باألرباح أو الخسائر طبقًا ألساس االستحقاق. الصركةمات  سا متها، وتحمل  سا  قيمة

 الخدمة إنهاءمزايا  -د
لغاء إ الصركةبمزايا إنهاء الخد ة كمصروف  ر أحد التار خي  التاليي  أيهما يأتر أواًل، عند ا ال يعد بإ كان  الصركةتعترف 

يتم تسو ة المزايا بكا لها  أنعند ا ال يكون    المتوقع و بتكاليق إعادة الهيكلة.  الصركةعرض تلك المزايا أو عند ا تعترف 
لتعكس القيمة الز نية  –قبل الضرائب  –ئم المالية  انه يجب خصمها بمعدل خصم القوا إعدادبعد تار خ  شهراً  12خالل 
 للنقود.
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 المخصصات 20-9
تحدد قيمة المخصصات بالقيمة الحالية للتد قات النقدية المستقبلية المتوقعة  خصو ة بمعدل خصم قبل الضرائب الذي  −

والمخاطر الم حددة لاللتزام. الز ادة  ر القيمة الد تر ة للمخصص الناتجة يعكس تقديرات السوق الجار ة للقيمة الز نية للنقود 
 .ع  استخدام الخصم إليجاد القيمة الحالية والتر تعكس  رور الوقت يتم االعتراف بها كتكلية اقتراض

ستصارات القانونية وبعد الحصول على اال الصركةيتم االعتراف بمخصص المطالبات القانونية عند وجود  طالبات قانونية ضد  −
 المالئمة.

االعتراف بالمخصصات األخرى عند وجود  طالبات  توقعة    أطراف أخري  يما يتعلق بأنصطة الصركة وذلك و قًا ألخر  −
 التطورات والمناقصات واالتياقيات  ع تلك األطراف.

 تحقق اإليـراد 20-10
القيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم  تضمنًا النقدية وأرصدة المدينون التجار ون وأوراق القبض   رتتمثل اإليرادات 

للمجموعة وغير  تضمنة ضرائب المبيعات أو الخصو ات  االعتياديالناشئة ع  بيع بضائع أو تأدية خد ة    خالل النصاط 
 .أو التخييضات

يمك  قياسه بدقة يعتمد عليها وعند ا يكون المرج  أن تتد ق المنا ع االقتصادية المرتبطة بعملية يتم االعتراف باإليراد عند ا 
، وعند ا تتحقق شروط أخرى خاصة بكل نصاط    أنصطة الصركة على النحو الموض  الحقًا. ال يعتبر قيمة الصركةالبيع إلى 

تقديراتها على أساس النتائج  الصركةالتعاقدية قد تم الو اء بها. وتبنى اإليراد قابلة للقياس بدقه إال إذا كانت كا ة االلتزا ات 
 االعتبار نوعية العمالء ونوعية المعا الت والترتيبات الخاصة بكل  نهما.  رالتار خية أخذه 

 إيرادات الفوائد  -أ
وجود اضمحالل  ر الرصيد المدي  تثبت إيرادات اليوائد على أساس التوس ع الز نى باستخدام طر قة  عدل اليائدة اليعال وعند 
 الناتج ع  االعتراف باليائدة  إنه يتم تخييض القيمة الد تر ة إلى القيمة المتوقع تحصيلها.

 إيراد التوزيعات  -ب
  تثبت إيرادات توس عات األرباح عند ا ينصأ الحق  ر استال ها.

 ضرائب الدخل  20-11
خسائر اليترة،  يما عدا الحاالت التر تنصأ  أويتم االعتراف بالضر بة الجار ة وبالضر بة المؤجلة كإيراد أو كمصروف  ر أرباح 

خارج األرباح أو الخسائر سواء  ر الدخل  – ر نيس اليترة أو  ر  ترة  ختلية  – يها الضر بة    عملية أو حدث يعترف به 
 .لملكية  باشرةالصا ل األخر أو ضم  حقوق ا

 
 ضريبة الدخل الجارية -1

يتم االعتراف بالضرائب الجار ة لليترة الحالية واليترات السابقة والتر لم يتم سداد ا بعد كالتزام، أ ا إذا كانت الضرائب التر 
االعتراف بهذه الز ادة تم سداد ا باليعل  ر اليترة الحالية واليترات السابقة تز د ع  القيمة المستحقة ع   ذه اليترات  يتم 

تقاس قيم االلتزا ات )األصول( الضر بية الجار ة لليترة الحالية واليترات السابقة بالقيمة المتوقع سداد ا إلى )استرداد ا  كأصل.
رة   ( اإلدارة الضر بية، باستخدام أسعار الضرائب )وقواني  الضرائب( السار ة أو  ر سبيلها ألن تصدر  ر تار خ نهاية اليت
 إالالمالية. تخضع توس عات األرباح للضر بة كجزء    الضر بة الجار ة. ال يتم عمل  قاصه لألصول وااللتزا ات الضر بية 

 عند استيياء شروط  عينه.
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 الضريبة المؤجلة -2
وااللتزا ات واألساس الضر بر لتلك يتم االعتراف بالضر بة المؤجلة بالنسبة لليروق المؤقتة بي  األساس المحاسبر لألصول 

 األصول وااللتزا ات.  يما عدا  ا يلر:
 االعتراف األولى بالصهرة،  -
 أو االعتراف األولى باألصل أو االلتزام للعملية التر: -

 ليست تجميع األعمال. (1)
 ال تؤثر على صا ر الرب  المحاسبر وال على الرب  الضر بر )الخسارة الضر بية(.   ( 2و)

عتراف باألصل الضر بر المؤجل الناشئ ع  ترحيل الخسائر الضر بية والحق  ر الخصم الضر بر غير المستخدم يتم اال
واليروق الموقتة القابلة للخصم عند ا يكون  ناك احتمال قوي بإ كانية تحقيق أرباح تخضع للضر بة  ر المستقبل يمك     

صركة. يتم إعادة تقدير لل ع  طر ق خطة العمل المستقبليةضر بر المستقبلر خاللها االنتياع بهذا األصل. و تم تحديد الرب  ال
 وقق األصول الضر بية المؤجلة غير المعترف بها  ر نهاية كل  ترة  الية وتعترف باألصول الضر بية المؤجلة التر لم 

يسم  باستيعاو قيمة األصل الضر بر تعترف بها    قبل إلى المدى الذي أصب     المرج   عه  ستقباًل وجود رب  ضر بر 
 المؤجل.

 يتم قياس الضر بية المؤجلة باستخدام أسعار الضرائب المتوقع تطبيقها عند تحقق اليروق الموقتة.
 الصركةالضر بة لإلجراءات التر تتبعها  األثار ر االعتبار  األخذعند قياس الضر بة المؤجلة  ر نهاية اليترة المالية يتم 

 أو سداد القيمة الد تر ة ألصولها والتزا اتها. لالسترداد 
 عند استيياء شروط  عينه. إالال يتم عمل  قاصه لألصول وااللتزا ات الضر بية 

 
 توزيعـات األرباح 20-12

 التر تقر  يها الجمعية العا ة للمسا مي   ذه التوس عات. العامتثبت توس عات األرباح  ر القوائم المالية المستقلة  ر 
 

 األرقام المقارنة 20-13
 الحالية. اليترة يعاد تبو ب األرقام المقارنة كلما كان ذلك ضرور ًا لتتوا ق  ع التغيرات  ر العرض المستخدم  ر
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والتر تتضم   2015لسنة  110بتعديل بعض احكام  عايير المحاسبة المصر ة الصادرة بقرار وس ر االستثمار رقم   2019 ارس 18قا ت وس رة االستثمار والتعاون الدولر بتار خ  20-14
ونا المستجد و  ا السم ذلك    آثار بعض  عايير المحاسبة الجديدة وتعديالت على بعض المعايير القائمة ، و نظرا للظروف الحالية التر تمر بها البالد جراء تيصر  يروس كور 

 قد قيود علر تواجد الموارد البصر ة  ر الصركات بكا ل طاقتها بصية  نتظمة .  اقتصادية و  الية  رتبطة به ،  ضال ع  أن تطبيق إجراءات الوقاية و  واجهة إنتصاره     رض
علر تأجيل تطبيق  2011لسنه  909العليا لمراجعة المعايير المحاسبه المصر ة واليحص المحدود و  هام التأكد االخري و المصكله بقرار رئيس  جلس الوسراء رقم وا قت اللجنة 

و إدراج األثر المجمع للعام  2020علر القوائم المالية السنو ة لهذه الصركات  ر نهاية عام  69 عايير المحاسبة المصر ة الجديدة و التعديالت المصاحبة لها الصادرة بالقرار رقم 
 و يما يلر ا م  ذه التعديالت: .2020لسنة  1871اءا على قرار رئيس  جلس الوسراء رقم بن 2021وقد تم تأجيل سر ان القرار لألول    يناير  .2020بالكا ل بنهاية عام 

التأثير المحتمل على   ملخص ألهم التعديالت المعايير الجديدة او المعدلة
 القوائم المالية

 تاريخ التطبيق

معيار محاسبة مصري جديد 
 ( 47رقم )

 "األدوات المالية"
 
 

( ماألدوات الماليةم  حل الموضوعات المقابلة  ر 47يحل  عيار المحاسبة المصري الجديد رقم ) -1
( ماألدوات المالية: االعتراف والقياسم، وبالتالر تم تعديل وإعادة 26 عيار المحاسبة المصري رقم )

بالموضوعات التر تناولها سحب اليقرات الخاصة ( بعد 26اصدار  عيار المحاسبة المصري رقم )
( المعدل للتعا ل  ق   ع حاالت  حدودة     حاسبة 26( الجديد وتحديد نطاق  عيار )47 عيار )

 .التغطية و قًا الختيار المنصأة
إ ا بالتكلية -الحقاً –طبقا لمتطلبات المعيار يتم تبوو األصول المالية على أساس قياسها  -2

العادلة    خالل الدخل الصا ل اآلخر أو بالقيمة العادلة    خالل األرباح المستهلكة، أو بالقيمة 
وخصائص التد ق النقدي  أو الخسائر، وذلك طبقا لنموذج أعمال المنصأة إلدارة األصول المالية

 التعاقدي لألصل المالر.
ائر تم استبدال نموذج الخسائر المحققة  ر قياس االضمحالل لألصول المالية بنماذج الخس -3

االئتمانية المتوقعة والذي يتطلب قياس االضمحالل لكل األصول المالية المقاسة بالتكلية 
المستهلكة واألدوات المالية التر يتم قياسها بالقيمة العادلة    خالل الدخل الصا ل االخر  نذ 

 لحظة االعتراف االولر لتلك بغض النظر عند وجود  ؤشر لحدث الخسارة.

الوقت  تقوم اإلدارة  ر
الحالر بتقييم األثر 

المحتمل على القوائم 
المالية عند تطبيق 

  .بالمعيار التعديل

( على 47يسري المعيار رقم )
اليترات المالية التر تبدأ  ر أو 

و سم   ،2020يناير  1بعد 
بالتطبيق المبكر، بصرط تطبيق 
 عايير المحاسبة المصر ة رقم 

( 40( و)26( و)25( و)1)
 عًا  ر نيس  2019المعدلي  
وقد تم تأجيل سر ان  .التار خ

 2021يناير    المعيار لألول 
بناءا على قرار رئيس  جلس 

 .2020لسنة  1871الوسراء رقم 
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 بناء علر  تطلبات  ذا المعيار تم تعديل كال    المعايير التالية: -4
 2019( معرض القوائم الماليةم المعدل 1 عيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ( مقائمة التد قات النقديةم4 عيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ( ماألدوات المالية: العرضم25 عيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ( ماألدوات المالية: االعتراف والقياسم26 عيار المحاسبة المصري رقم ) -

 ( ماألدوات المالية: اإل صاحاتم40 عيار المحاسبة المصري رقم )
 

التعديالت    تار خ تسري  ذه 
وقد تم . (47تطبيق  عيار )

تأجيل سر ان المعيار لألول    
بناءا على قرار  2021يناير 

 1871رئيس  جلس الوسراء رقم 
 .2020لسنة 

 

 
 معيار محاسبة مصري جديد

( "اإليراد من العقود 48رقم )
 مع العمالء"

ماإليراد    العقود  ع العمالءم  حل ( 48يحل  عيار المحاسبة المصري الجديد رقم ) -1
 المعايير التالية و لغيها:

 
 .2015( معقود اإلنصاءم المعدل 8 عيار المحاسبة المصري رقم )  -أ
 .2015( ماإليرادم المعدل 11 عيار المحاسبة المصري رقم ) -و

 بدال    نموذج المنا ع والمخاطر. تم استخدام نموذج السيطرة لالعتراف بااليراد -2
يتم االعتراف بالتكاليق اإلضا ية للحصول على عقد  ع عميل كأصل إذا كانت المنصأة  -3

 تتوقع استرداد تلك التكاليق وكذا االعتراف بتكاليق الو اء بعقد كأصل عند توا ر شروط  حددة. 
 ف باإليراد.يتطلب المعيار ان يتوا ر للعقد  ضمون تجاري لكر يتم االعترا -4
 التوسع  ر  تطلبات اإل صاح والعرض. -5

أثر على ال يوجد 
القوائم المالية عند 

 تطبيق التعديل
 .بالمعيار

( على 48يسري المعيار رقم )
اليترات المالية التر تبدأ  ر أو 

، و سم  2020يناير  1بعد 
وقد تم تأجيل  بالتطبيق المبكر.

يناير    سر ان المعيار لألول 
بناءا على قرار رئيس  2021

لسنة  1871 جلس الوسراء رقم 
2020. 
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 معيار محاسبة مصري جديد

 ( "عقود التأجير "49)
( معقود اإليجارم  حل  عيار المحاسبة المصري 49يحل  عيار المحاسبة المصري الجديد رقم ) .1

 و لغيه. 2015والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمو لر ( مالقواعد 20رقم )
يقدم المعيار نموذج  حاسبر واحد بالنسبة للمؤجر والمستأجر حيث يقوم المستأجر باالعتراف  .2

بحق االنتياع األصل المؤجر ضم  أصول الصركة كما يعترف بالتزام والذي يمثل القيمة الحالية 
المد وعة ضم  التزا ات الصركة ،  ع االخذ  ر االعتبار انه ال يتم تصنيق لد عات االيجار غير 

 عقود االيجار بالنسبة للمستأجر عقد تأجير تصغيلر أو أنه عقد تأجير تمو لر. 
بالنسبة للمؤجر يجب على المؤجر تصنيق كل عقد    عقود إيجاراته إ ا على أنه عقد تأجير  .3

 تصغيلر أو أنه عقد تأجير تمو لر. 
بالنسبة لإليجار التمو لر  يجب على المؤجر االعتراف باألصول المحتيظ بها بموجب عقد تأجير  .4

تمو لر  ر قائمة المركز المالر وعرضها على أنها  بالغ  ستحقة التحصيل بمبلغ  ساوي لصا ر 
 االستثمار  ر عقد التأجير.

ود التأجير    عقود التأجير بالنسبة لإليجار التصغيلر يجب على المؤجر االعتراف بد عات عق .5
 التصغيلية على أنها دخل إ ا بطر قة القس  الثابت أو أي أساس  نتظم آخر.

 

قا ت الصركة بالتأثير 
بهذا المعيار خالل 
العام الماضر لعقود 

التأجير التمو لر 
المبر ة و  قا لقانون 
التأجير التمو لر رقم 

 1995لسنة  95

( على 49يسري المعيار رقم )
اليترات المالية التر تبدأ  ر أو بعد 

، و سم  بالتطبيق 2020يناير  1
المبكر إذا تم تطبيق  عيار 

( 48المحاسبة المصري رقم )
مااليراد    العقود  ع العمالءم 

 . ر نيس التوقيت 2019
باالستثناء    تار خ السر ان أعاله، 

 2019( 49يسري المعيار رقم )
عقود التأجير التر كانت على 

تخضع لقانون التأجير التمو لر رقم 
وتعديالته  – 1995لسنة  95

وكان يتم  عالجتها و قًا لمعيار 
( 20المحاسبة المصري رقم )

مالقواعد والمعايير المحاسبية 
 المتعلقة بعمليات التأجير

عقود التأجير التمو لرم، وكذلك 
التمو لر التر تنصأ  ر ظل 
وتخضع لقانون تنظيم نصاطر 
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التأجير التمو لر والتخصيم رقم 
بداية وذلك     ،2018لسنة  176

التر تم  يها  السنوي  ترة التقر ر 
وصدور  95لسنة  95الغاء قانون 

وقد تم  .2018لسنة  176قانون 
   تأجيل سر ان المعيار لألول 

بناءا على قرار رئيس  2021يناير 
لسنة  1871 جلس الوسراء رقم 

2020. 
معيار المحاسبة المصري 

( "مزايا 38المعدل رقم )
 العاملين"

تم إضا ة وتعديل بعض اليقرات وذلك لتعديل قواعد المحاسبة ع  تعديل وتقليص وتسو ة نظام  زايا 
 العا لي .

تقوم اإلدارة  ر الوقت 
بتقييم األثر الحالر 

المحتمل على القوائم 
المالية عند تطبيق 

 .بالمعيار التعديل

( المعدل 38يسري المعيار رقم )
على اليترات المالية التر تبدأ  ر 

، و سم  2020يناير  1أو بعد 
 بالتطبيق المبكر.

 
معيار المحاسبة المصري 

( "القوائم 42المعدل رقم )
 المالية المجمعة"

يقرات الخاصة باستثناء المنصآت االستثمار ة    التجميع وقد ترتب على  ذا تم إضا ة بعض ال
التعديل تعديل لبعض المعايير المرتبطة بموضوع المنصآت االستثمار ة و يما يلر المعايير التر تم 

 تعديلها:
 ( ماإل صاح ع  األطراف ذوي العالقةم15 عيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ( مالقوائم المالية المستقلةم17المصري رقم ) عيار المحاسبة  -

أثر على ال يوجد 
القوائم المالية عند 

 تطبيق التعديل
 .بالمعيار

( المعدل 42يسري المعيار رقم )
على اليترات المالية التر تبدأ  ر 

، و سم  2020يناير  1أو بعد 
 بالتطبيق المبكر.

كما يتم تطبيق اليقرات الجديدة أو 
المعدلة بالنسبة للمعايير التر تم 
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 ( ماالستثمارات  ر شركات شقيقةم18 عيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ( مضرائب الدخلم24 عيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ( متجميع األعمالم29 عيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ( مالقوائم المالية الدور ةم30 عيار المحاسبة المصري رقم ) -
( ماإل صاح ع  الحصص  ر المنصآت 44ر المحاسبة المصري رقم ) عيا -

 األخرىم
  

تعديلها بموضوع المنصآت 
االستثمار ة  ر تار خ سر ان  عيار 

( 42المحاسبة المصري رقم )
مالقوائم المالية المجمعةم المعدل 

2019 . 

معيار المحاسبة المصري رقم 
(22 ) 

 " نصيب السهم في األرباح"

تعديل نطاق تطبيق المعيار ليصب   لزم على القوائم المالية المستقلة أو المجمعة أو المنيردة تم 
 المصدرة لجميع المنصأت.

قا ت الصركة بالتأثير 
بهذا المعيار خالل 

  .العام الماضر

يتم تطبيق  ذا التعديل على 
اليترات المالية التر تبدأ  ر أو 

 .2019يناير  1بعد 
 

ة المصري معيار المحاسب
( "قائمة 4المعدل رقم )

 التدفقات النقدية" 

يتطلب    المنصأة تقديم اإل صاحات التر تمك   ستخد ر القوائم المالية    تقييم التغيرات  ر 
االلتزا ات التر تنصأ    األنصطة التمو لية، بما  ر ذلك كال    التغيرات الناشئة    تد قات نقدية أو 

 تغيرات غير نقدية.

قا ت الصركة بالتأثير 
بهذا المعيار خالل 

 .العام الماضر

يتم تطبيق  ذا التعديل على 
اليترات المالية التر تبدأ  ر أو 

 .2019يناير  1بعد 
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