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 ٤ المستقلة قائمة الدخل
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 ٨ المستقلة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة
 
 









 

٢٠١٨ ٢٠١٩ إيضاح
 ٤٠٣ ١٢٠ ٥٠  ٥٨٩ ٥٣٨ ٨٩ تحميل المصاريف على الشركات التابعة
(٧٩٤ ٤١٦ ٥٥) (٣٢١ ٣٠٧ ٩١) مصروفات إدارية

- (  ٥٣٥) خسائر تصفية استثمارات
(٣٩١ ٢٩٦ ٥) (٢٦٧ ٧٦٩ ١)  أرباح/ (خسائر) أرباح النشاط

(٥٧٧ ٢٥٩) (١٣٨ ٢٢١) تكاليف تمويلية 
٩٦٨ ٤٩٥ ٥ - مخصص انتفى الغرض منه

(٠٠٠ ٦٠) (٤٠٥ ٩٩٠ ١)  صافى نتائج أعمال العام قبل ضرائب الدخل
(٥٩٣ ٢٣٦ ١) - الضريبة المؤجلة

(٨٧٣ ٥٥٨ ١٤) -  ضرائب الدخل - الجارية
(٤٦٦ ٨٥٥ ١٥) (٤٠٥ ٩٩٠ ١)  صافى نتائج أعمال العام بعد ضرائب الدخل

(٠,١٤) (٠,٠٠١٩) (١٤) نصيب السهم األساسى في الخسائر

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

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

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

-٤-



٢٠١٨ ٢٠١٩

(٤٦٦ ٨٥٥ ١٥) (٤٠٥ ٩٩٠ ١)  صافى نتائج أعمال العام بعد ضرائب الدخل

( ٤٦٦ ٨٥٥ ١٥) (٤٠٥ ٩٩٠ ١) 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 
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

-٥-



اإلجمالىاألرباح المرحلة إحتياطيات أخرىإحتياطي قانونيرأس المال المصدر

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري
٧٠٩ ٠٢٤ ٢٧٧ ٥٣٧٣ ٢٠٥ ٩٦٠ ١٩٠ ٠٤٧ ١٥٦ ٢٤٩١ ٧٦٢ ٦٦ ٧٣٣ ٠٠٩ ٠٩٤ ١الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

(٤٦٦ ٨٥٥ ١٥)(٤٦٦ ٨٥٥ ١٥)---صافي نتائج أعمال العام
٢٤٣ ١٦٩ ٢٦١ ٠٧١٣ ٣٥٠ ٩٤٤ ١٩٠ ٠٤٧ ١٥٦ ٢٤٩١ ٧٦٢ ٦٦ ٧٣٣ ٠٠٩ ٠٩٤ ١الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

(٤٠٥ ٩٩٠ ١)(٤٠٥ ٩٩٠ ١)---صافى نتائج أعمال العام
٨٣٨ ١٧٨ ٢٥٩ ٦٦٦٣ ٣٥٩ ٩٤٢ ١٩٠ ٠٤٧ ١٥٦ ٢٤٩١ ٧٦٢ ٦٦ ٧٣٣ ٠٠٩ ٠٩٤ ١الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

        
* 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
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

-٦-



٢٠١٩٢٠١٨إيضاح
جنيه مصريجنيه مصريرقم

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(٠٠٠ ٦٠)(٤٠٥ ٩٩٠ ١)صافى نتائج أعمال العام قبل ضرائب الدخل

تسويات
-٥٣٥ خسائر تصفية استثمارات

٥٧٧ ٢٥٩ ١٣٨ ٢٢١ فوائد مدينة
(٧٣٢ ٧٦٨ ١) ٥٧٧ ١٩٩

التغير في:
٢١٨ ٢٧٦ ١(٨٨٦ ٥٨٨ ١)مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

٩٤٧ ٢٢١ ٩٢(٥٠٧ ٨٠١ ٤)المستحق من أطراف ذوي عالقة
(٨٤٥ ١٤٢ ١)١٦٥ ٣١١ ٨دائنون وأرصدة دائنة األخرى

٨٩٧ ٥٥٤ ٠٤٠٩٢ ١٥٢ التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
(٧٠٧ ٩٣٩ ١)-ضرائب الدخل المدفوعة

١٩٠ ٦١٥ ٠٤٠٩٠ ١٥٢ صافى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

(٢٥٠ ٨٣٠ ٨٤)٧١٥  استثمارات في شركات تابعة
(٢٥٠ ٨٣٠ ٨٤)٧١٥  صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) أنشطة اإلستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٥٧٧ ٢٥٩)(١٣٨ ٢٢١ )فوائد مدينة - مدفوعة

(٥٧٧ ٢٥٩ )(١٣٨ ٢٢١)صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) أنشطة التمويل
٣٦٣ ٥٢٥ ٥(٣٨٣ ٦٨)صافى التغير في النقدية
٣٢٤ ٤٩٤ ٧١٩ ٥٢٣ النقدية  فى أول العام
٦٨٧ ٠١٩ ٣٣٦٦ ٤٥٥ (٩)النقدية 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
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

-٧-



 شركة جـى بـى أوتـو (شركة مساهمة مصریة)
 

 ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ فيالمالیة المنتهیة السنة  عن –المستقلة  لمتممة للقوائم المالیةاإلیضاحات ا
 

 (جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات بالجنیه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 
 

 - ٨ - 

 نبذة عن الشركـة -١
، وتم تسجیلها بالسجل ١٩٨١لسنة  ١٥٩طبقا ألحكام القانون  ١٩٩٩یولیو  ١٥ فيتأسست شركة جى بى أوتـو "شركة مساهمة مصریة"  −

 القاهرة. ٣٤٢٢تحت رقم  التجاري
تمت الموافقة على تغییر اسم الشركة لیصبح جى بى أوتو  ٢٠٠٧أبریل  ٢٦بناًء على قرار الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة بتاریخ  −

 لتعدیل اسم الشركة بتاریخ  التجاريالسجل  في، وقد تم التأشیر التمویليبدًال من جى بى كابیتال للتجارة والتأجیر 
 .٢٠٠٧مایو  ٢٣

 ، جمهوریة مصر العربیة. الصحراويطریق مصر إسكندریة  ٢٨المنطقة الصناعیة ابو رواش ك  في الرئیسيركة یقع مقر الش −
مینى باص ذلك النقل الثقیل والنصف نقل وسیارات الركوب واألتوبیسات وال فيتقوم الشركة بتجارة وتوزیع وتسویق جمیع وسائل النقل بما  −

ناش واآلالت المیكانیكیة ومعدات إنهاء وتحریك التربة والموتورات بمختلف أشكالها وأنواعها والمیكروباص والجرارات الزراعیة واألو 
إطارات وسائل  يفقطع غیارها ولوازمها المصنعة محلیًا والمستوردة واالتجار  فيالمصنعة محلیًا والمستوردة الجدیدة والمستعملة واالتجار 

 وأ والمستوردة. والتصدیر وبیع المنتجات والبضائع المستوردة والمحلیة بالنقد أو باألجل النقل والمعدات بجمیع أنواعها المصنعة محلیا
 .التمویليالتأجیر 

 .٩٢٠١ دیسمبر ١٣في  %٦٤٨,٢٦مجتمعین الشركة هـم د/ رؤوف غبور وعائلته وقـد بلغت مساهمتهم  فيالمساهمین الرئیسیین  −
 .٢٠٢٠ فبرایر ٦٢ بتاریخ إدارة الشركةمن مجلس المستقلة  تم اعتماد القوائم المالیة −

 المستقلةأسس إعداد القوائم المالیة  -٢
الصادر بتاریخ  ٢٠١٥لسنة  ١١٠رقم  طبقًا لمعاییر المحاسبة المصریة المعدلة الصادرة بقرار وزیر اإلستثمار المستقلةأعدت القوائم المالیة 

 والقوانین ذات العالقة.  ٢٠١٦والمعمول به اعتبارا من أول ینایر  ٢٠١٥یولیو  ٩
 القوائم المالیة المجمعة -٣

یة من الالئحة التنفیذ ١٨٨) " القوائم المالیة المجمعة" والمادة ٤٢یوجد لدى الشركة شركات تابعة وطبقًا لمعیار المحاسبة المصري رقم ( −
تعد الشركة قوائم مالیة مجمعة للمجموعة حیث یستوجب األمر الرجوع إلیها للحصول على تفهم  ُ ١٩٨١لسنة  ١٥٩لقانون الشركات رقم 

 للمركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدیة للمجموعة ككل.
 عملة التعامل والعرض -٤

 بالجنیه المصري، والتي تمثل عملة التعامل والعرض للشركة.  المستقلة یتم عرض القوائم المالیة
 استخدام التقدیرات واالفتراضات -٥

وفقا لمعاییر المحاسبة المصریة من اإلدارة استخدام الحكم الشخصي والتقدیرات واالفتراضات التي  المستقلة یتطلب إعداد القوائم المالیة
بها في  صول وااللتزامات واإلیرادات والمصروفات. تعد التقدیرات واالفتراضات المتعلقةتؤثر على تطبیق السیاسات والقیم المعروضة لأل

 ضوء الخبرة السابقة وعوامل أخرى متنوعة. هذا وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.
الفترة التي یتم تغییر  في التقدیرات المحاسبیة فيیتم االعتراف بالتغییر  یتم إعادة مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بها بصفه دوریه.

 التقدیر فیها إذا كان التغییر یؤثر على هذه الفترة فقط، أو في فترة التغییر والفترات المستقبلیة إذا كان التغییر یؤثر على كلیهما.

 قیاس القیم العادلة
بدون خصم  ةیتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة على أساس القیمة السوقیة لألداة المالیة أو ألدوات مالیة مثیلة في تاریخ القوائم المالی
امات المالیة ز أي تكالیف بیع مستقبلیة مقدرة. یتم تحدید قیم األصول المالیة بأسعار الشراء الحالیة لتلك األصول، بینما یتم تحدید قیمة االلت

 باألسعار الحالیة التي یمكن أن تسوى بها تلك االلتزامات. 
مع  ةفي حالة عدم وجود سوق نشطة لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة فإنه یتم تقدیر القیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم المختلف -

سترشاد بالقیمة العادلة الحالیة لألدوات األخرى المشابهة بصوره جوهریه. األخذ في االعتبار أسعار المعامالت التي تمت مؤخرًا أو واال
 أسلوب التدفقات النقدیة المخصومة أو أي طریقة أخرى للتقییم ینتج عنها قیم یمكن االعتماد علیها. استخدامأو 



 جـى بـى أوتـو (شركة مساهمة مصریة)شركة 
 

 ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ فيالمالیة المنتهیة  السنة عن –المستقلة  لمتممة للقوائم المالیةاإلیضاحات ا
 

 (جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات بالجنیه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 
 

- ٩ - 

 

 

اس أفضل تقدیرات النقدیة المستقبلیة على أسعند استخدام أسلوب التدفقات النقدیة المخصومة كأسلوب للتقییم فإنه یتم تقدیر التدفقات  -
لإلدارة. ویتم تحدید معدل الخصم المستخدم في ضوء السعر السائد في السوق في تاریخ القوائم المالیة لألدوات المالیة المشابهة من 

 حیث طبیعتها وشروطها.
 

 شركات تابعة فياستثمارات  -٦
 نسبة البیان

 المساهمة
٩٢٠١ 

 
 ٢٠١٨ 

 
 ٩٧٠ ٣٠٦ ٠٠٣ ١  ٩٧٠ ٣٠٦ ٠٠٣ ١ %٩٩,٩٩ إنفستمینتشركة أر جي 

 ١٢٠ ١٤١ ٣١٨  ١٢٠ ١٤١ ٣١٨ %٩ الشركة الدولیة للتجارة والتسویق والتوكیالت التجاریة "إیتامكو"
 ٥١٥ ٩٧٣ ٧٧٣  ٥١٥ ٩٧٣ ٧٧٣ %١٠٠ شركة جي بي جلوبال

 ٢٥٠ ١  - %٠,٥ شركة جي بي لإلطارات
  ٨٥٥ ٤٢٢ ٠٩٥ ٢  ٦٠٥ ٤٢١ ٠٩٥ ٢ 

 
تسیطر ركات تابعة حیث ش فيالشركة الدولیة للتجارة والتسویق والتوكیالت التجاریة "ایتامكو" ضمن االستثمارات  فيتم تبویب االستثمارات 

المجموعة على المنشأة المستثمر فیها عندما تتعرض أو یحق لها عوائد متغیرة من خالل مشاركتها وقدرتها في التأثیر على العوائد من 
بطریق غیر مباشر  %٩٠لشركة جى بى أوتو وبنسبة  %٩هذه الشركة مملوكة مباشرة بنسبة  أن طتها على المنشأة المستثمر فیهاخالل سل

  عن طریق الشركات التابعة.
تثمر تسیطر المجموعة على المنشأة المستم تبویب االستثمارات في شركة جي بي لإلطارات ضمن االستثمارات في شركات تابعة حیث 

ا عندما تتعرض أو یحق لها عوائد متغیرة من خالل مشاركتها وقدرتها في التأثیر على العوائد من خالل سلطتها على المنشأة المستثمر فیه
 بطریق غیر مباشر عن طریق الشركات التابعة. %٩٩تو وبنسبة لشركة جى بى أو  %٠,٥أن هذه الشركة مملوكة مباشرة بنسبة  فیها

 
 

 أخرى أرصدة مدینةو مدینون  -٧
 ٢٠١٨  ٩٢٠١ 

 ٨٥٢ ١٥١  ٥٧٩ ١٣٠ دفعات مقدمة 

 ٤٧٠ ٣٢  ٤٧٠ ٣٢ الخصم تحت حساب الضریبة
 ٢٢٩ ٥٣٩  ٣٢٢ ٢٨٣ ١ مصروفات مدفوعة مقدما

 ٨٥٦ ١٦٩  ٩٢٢ ٠٣٥ ١ أرصدة مدینة أخرى
 ٤٠٧ ٨٩٣  ٢٩٣ ٤٨٢ ٢ 

 
 المعامالت مع أطراف ذات عالقة  -٨

 بالبیان التالي:أرصدة األطراف ذات العالقة موضحة 

 ١٧١ ٩٢٠ ٣٦٩  ٠٨٣ ٥٠٥ ٤٣٠ الشركة الدولیة للتجارة والتسویق (ایتامكو)
 ٦٣٦ ٩٥٢  ٦٣٦ ٩٥٢ شركة هرم للنقل و التجارة

 ٠٥٨ ٥٨٤ ٣  ٨٦٠ ٨٠٧ ٢٧ الشركة المصریة لتصنیع وسائل النقل (غبور مصر)
 ٥٨٣ ٤٠٨  ٢١٩ ٣٥٨ شركة غبور للتجارة العالمیة والمناطق الحرة اسكندریة

 ٩١٦ ٣٨٩  ٩١٦ ٣٨٩ شركة بان أفریكان ایجیبت للزیوت
 ٩٩٣ ٣١٢  ٩٩٣ ٣١٢ الثقیل والمعدات اإلنشائیةجي بي لتجارة وسائل النقل 

 ٢٠١٨  ٩٢٠١ مستحق من أطراف ذات عالقة
 ٢٩٦ ٥٢٩ ٥٤٢ ١  ١٥٣ ٠٨٩ ٦٣٢ ١ شركة أر جي إنفستمینت

 ٥٠  ٥٠ آخري
 ٣٤٦ ٥٢٩ ٥٤٢ ١  ٢٠٣ ٠٨٩ ٦٣٢ ١ 

    مستحق إلى أطراف ذات عالقة



 شركة جـى بـى أوتـو (شركة مساهمة مصریة)
 

 ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ فيالمالیة المنتهیة السنة  عن –المستقلة  لمتممة للقوائم المالیةاإلیضاحات ا
 

 (جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات بالجنیه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 
 

 - ١٠ - 

 ٣٥٧ ٥٦٨ ٣٧٥  ٧٠٧ ٣٢٦ ٤٦٠ 
 ٩٨٩ ٩٦٠ ١٦٦ ١  ٤٩٦ ٧٦٢ ١٧١ ١ الصافي

 
 الزمیلةبین الشركة وشركاتها التابعة و  ٢٠١٨ینایر  ١كما قامت الشركة بتجدید العقد بتاریخ  ٢٠٠٦دیسمبر  ٢٦قامت الشركة بإبرام عقد بتاریخ  −

غبور على أساس أن جمیع الشركات مملوكة لمجموعة واحدة من المساهمین كما أن بینهم معامالت تجاریة متعددة. وقد مجموعة شركات  في
كة بینهم نهایة كل سنة مالیة إجراء تسویة للحسابات المشتر  فيعلى أن یتم  الزمیلةكافة الشركات التابعة و  فيأتفق جمیع أطراف العقد المتمثلة 

هم عن طریق المقاصة بین إجمالي المبالغ المستحقة لكل طرف لدى األطراف األخرى وٕاجمالي المبالغ المستحقة علیه لصالح والناتجة عن تعامالت
ظهار الرصید الناتج عن المقاصة بمیزانیة كل طرف سواء كان الرصید دائن أو مدین على أن یتم اتخاذ إكافة األطراف األخرى، على أن یتم 

 ترة كأساس إلجراء المقاصة والتسویة بین كافة الشركات.كل ف فيالمركز المالي 
والمبالغ الدائنة  ٩٢٠١ دیسمبر ٣١ في الزمیلةوبناء على ما سبق قامت الشركة بإجراء مقاصة بین المبالغ المدینة المستحقة من الشركات التابعة و  −

جنیه مصري مستحق من  ٤٩٦ ٧٦٢ ١٧١ ١ بمبلغ ذات التاریخ وكانت نتیجة المقاصة رصید مدین في الزمیلةو  المستحقة على الشركات التابعة
 شركات المجموعة. باقي

تحویالت نقدیة وخدمات أخرى مرتبطة بالنشاط، كما قامت  فيبإجراء بعض المعامالت مع أطراف ذات عالقة تتمثل  العامقامت الشركة خالل  −
  بالشركة. ومجلس اإلدارة ألعضاء اإلدارة العلیامرتبات وبدالت ومكافآت  مصريجنیه  ٥٨٢ ٦٣٦ ٧٨مبلغ  بتحمل العامالشركة خالل 

 :العامعالقة خالل وطبیعة وقیمة أهم المعامالت مع أطراف ذات بیان  یليوفیما  −
 

    األطراف ذات العالقةالمعامالت مع 
 ٨٠٣ ٢٢٣ ٢٤ واردةتحویالت نقدیة  شركة تابعة الشركة المصریة لتصنیع وسائل النقل (غبور مصر)

 ٩١٢ ٥٨٤ ٦٠ واردةتحویالت نقدیة  شركة تابعة الشركة الدولیة للتجارة والتسویق (ایتامكو)
  شركة أر جي إنفستمینت

 
 ٨٥٧ ٥٥٩ ٨٩ صادرةتحویالت نقدیة  شركة تابعة

 أخـرى
تم  الذيوقد بلغ ذلك الجزء  والتسویقیة والبیعیةوشركاتها التابعة بجزء من مصروفاتها اإلداریة  إنفستمینت جير آتقوم الشركة بتحمیل شركة 

  حتىمصري  هجنی ٤٠٣ ١٢٠ ٥٠ مبلغ(مقابل  ٢٠١٩ دیسمبر ٣١حتى  مصري جنیه ٥٨٩ ٥٣٨ ٨٩غ مبل العام تحمیله خالل
 .)٢٠١٨ دیسمبر ٣١
 

 والصندوق بالبنوكنقدیة  -٩
      ٢٠١٨  ٩٢٠١ 
 ٠٥٦ ٨  ٥٠٣ ٧ بالصندوق نقدیة

 ٦٦٣ ٥١٥  ٨٣٣ ٤٤٧ حسابات جاریة لدى البنوك
 ٧١٩ ٥٢٣  ٣٣٦ ٤٥٥ 

 

 المدفوعو  المصدر رأس المال -١٠
 خمسة ملیار جنیه مصري).ملیار جنیه مصري ( ٥ة المرخص به یبلغ رأس مال الشرك -
 واحدسهم قیمته األسمیة  ١ ٠٩٤ ٠٠٩ ٧٣٣عدد  علىجنیه مصري موزعًا  ١ ٠٩٤ ٠٠٩ ٧٣٣یبلغ رأس المال المصدر والمدفوع  -

 جنیه واحد لكل سهم). جنیه للسهم (
الموافقة  ٢٠١٣مارس  ٢٧عادیة المنعقدة بتاریخ القرر مجلس اإلدارة وفقًا لتفویض الجمعیة العامة غیر  ٢٠١٤أغسطس  ٣١بتاریخ  -

 هجنی ٦ ٤٤٤ ٦٤٥ وذلك بمبلغ بهال المرخص معلي زیادة رأس مال الشركة المصدر بالقیمة األسمیة في حدود رأس ال باألجماع
جنیة مصري للسهم تخصص بالكامل لنظامي اإلثابة والتحفیز المطبقین  واحدسهم بقیمة اسمیة  ٦ ٤٤٤ ٦٤٥مصري مقسمة إلي 

 ١٣٥ ٣٣٧ ٥٤٥جنیة مصري مقسمة علي عدد  ١٣٥ ٣٣٧ ٥٤٥في الشركة لیصبح رأس المال المصدر بعد الزیادة مبلغ و قدرة 



 جـى بـى أوتـو (شركة مساهمة مصریة)شركة 
 

 ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ فيالمالیة المنتهیة  السنة عن –المستقلة  لمتممة للقوائم المالیةاإلیضاحات ا
 

 (جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات بالجنیه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 
 

- ١١ - 

 

 

الخاص وقد تم التأشیر بذلك في  االحتیاطيسددت هذه الزیادة بالكامل تمویال من رصید  بقیمة اسمیة واحد جنیة مصري، وقدسهم 
 .٢٠١٤دیسمبر  ٣١بتاریخ  السجل التجاري

 رح خاص (زیادة رأس المال)ط
ملیون جنیه مصري  ٤٠٠ الشركة المرخص به منقررت الجمعیة العامة غیر العادیة الموافقة علي زیادة راس مال  ٢٠١٥فبرایر  ٤بتاریخ 

 هجنی ١ ٠٩٥ ٣٣٧ ٥٤٥ إلي جنیه مصري ١٣٥ ٣٣٧ ٥٤٥كذلك زیادة رأس مال الشركة المصدر من ملیار جنیه مصري و  ٥إلي 
باإلضافة (مصريسهم قیمة كل سهم واحد جنیه  ١ ٥٤٥ ٣٣٧ ٠٩٥ نیه مصري مقسم علي عددج ٩٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠بزیادة قدرها  مصري

، علي أن تخصص هذه الزیادة بالكامل لصالح قدامي المساهمین كل منهم بنسبة قرش كل سهم) وذلك ١إصدار قدرها إلي مصاریف 
منفصًال عن السهم األصلي علي أن یتم سداد قیمة الزیادة في  االكتتابنصیبه في رأس مال الشركة المصدر مع الموافقة علي تداول حق 

 .هتب قبل الشركة بحسب نسبة مساهمتالدیون النقدیة المستحقة األداء للمكت استخدام/ أو عن طریق المصدر إما نقدًا وس مال الشركة رأ
 ومبلغمصري نقدًا  هجنی ٤٧٣ ٢٢٥ ٥٠٢(مبلغ  جنیة مصري ٩٥٨ ٦٧٢ ١٨٨بمبلغ  في هذه الزیادة االكتتابوقد تم  هذا -

 عدد  علىمقسمة  طریق الحساب الجاري الدائن للمساهمین)جنیة مصري تمویًال من الحساب عن  ٤٨٥ ٤٤٦ ٦٨٦
قد و  ١ ٠٩٤ ٠٠٩ ٧٣٣بعد الزیادة  لیصبح رأس المال المصدر والمسدد بالكامل مصري للسهم هجنی ١بواقع  سهم ٩٥٨ ٦٧٢ ١٨٨

 . ٢٠١٥مایو  ٣١بتاریخ  تم التأشیر بذلك في السجل التجاري
 قانوني احتیاطي -١١

      ٨٢٠١  ٩٢٠١ 

 ٢٤٩ ٧٦٢ ٦٦  ٢٤٩ ٧٦٢ ٦٦ قانوني احتیاطي
 

أرباح العام لحساب االحتیاطي  فيمن صا %٥والنظام األساسي للشركة یتم تجنیب نسبة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩طبقا لقانون الشركات رقم  −
عن ذلك  ومتى نقص االحتیاطيمن رأس المال المصدر.  %٥٠ یوازى مااالحتیاطي مجموع بلغ متى  هذا االقتطاع ویقف القانوني.

 .االقتطاعالعودة الى  تعین
بناًء على  ١٩٨١لسنة  ١٥٩الخـاص طبقـًا لمتطلبات القانون رقم  واالحتیاطي القانوني االحتیاطيتم ترحیل عالوة اإلصدار إلى كل من  −

 .٢٠٠٨مارس  ٢٩ فياعتماد الجمعیة العامة العادیة 

 عالوة إصدار األسهم
م ترحیل تالفرق بین المبلغ المدفوع والقیمة االسمیة لألسهم المصدرة ویخصم منها مصروفات اإلصدار و  فيتتمثل عالوة إصدار األسهم 

بناًء على اعتماد  ١٩٨١لسنة  ١٥٩عـالوة اإلصدار إلى كـل من االحتیاطي القانوني واالحتیاطي الخـاص طبقـًا لمتطلبات القانون رقم 
 .٢٠٠٨مارس  ٢٩الجمعیة العامة العادیة في 

 ٢٠١٨  ٩٢٠١ 

 ٨٨٧ ١٦٤ ٠٦٧ ١  ٨٨٧ ١٦٤ ٠٦٧ ١ عالوة إصدار
 
 
 
 

 احتیاطیات أخرى -١٢
  .١٩٨١لسنة  ١٥٩تم تحویله من عالوة اإلصدار طبقًا لمتطلبات القانون رقم  فیماتتمثل االحتیاطیات األخرى  −

 

احتیاطي القیمة العادلة ألسهم  
 ثابة والتحفیزاإل حوافز نظامي 

 إصدارعالوة 
 )خاصاحتیاطي (

 اإلجمالي

 ١ ١٥٦ ٠٤٧ ١٩٠ ٨٨٧ ١٦٤ ٠٦٧ ١ ٨٨ ٨٨٢ ٣٠٣ ٢٠١٩ینایر  ١الرصید في 
 ١ ١٥٦ ٠٤٧ ١٩٠ ٨٨٧ ١٦٤ ٠٦٧ ١ ٨٨ ٨٨٢ ٣٠٣ ٢٠١٩ دیسمبر ٣١في الرصید 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة جـى بـى أوتـو (شركة مساهمة مصریة)
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 (جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات بالجنیه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 
 

 - ١٢ - 

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى -١٣
      ٢٠١٨  ٩٢٠١ 

 ٩٩٦ ٢٦  ٨٧٠ ٠٣١ ٢ مصلحة الضرائب 
 ٦٧٠ ٢٩٢  ٥٢٦ ٥٩٧ دائنون

٧٧٨ ٢١٨  ١٧٧ ٢٠٥ ٦ مصروفات مستحقة  
 ٨٤٣ ٥٣٣ ١  ٣١٩ ١٠٨ ٢ أرصدة دائنة أخرى

 ٧٢٧ ٦٣١ ٢  ٨٩٢ ٩٤٢ ١٠ 
 

 

 )(الخسائرمن األساسينصیب السهم  -١٤
مكافآت بدون خصم حصة العاملین و  العامربح  فيعلى أساس صا الربح فيحیث أنه ال یوجد حساب توزیع مقترح، فقد تم تحدید صا −

 توزیعات األرباح. في اإلدارةأعضاء مجلس 
لمرجح لألسهم ) على المتوسط اتالیة(كما هو موضح بالفقرة ال العام خسارة فيبقسمة صا )(الخسارة في األساسيیحتسب نصیب السهم  −

 .العامالعادیة المصدرة خالل 
      ٢٠١٨  ٩٢٠١ 

 (٤٦٦ ٨٥٥ ١٥)  (٤٠٥ ٩٩٠ ١) العامصافي (خسارة) 
 ٧٣٣ ٠٠٩ ٠٩٤ ١  ٧٣٣ ٠٠٩ ٠٩٤ ١ متوسط عدد األسهم

 (٠,١٤)  (٠.٠٠١٩) نصیب السهم األساسي في (الخسائر) 
 

  الضریبيالموقف  -١٥
 :االعتباریةالضریبة على أرباح األشخاص  :    أوالً 

 والئحته التنفیذیة. ٢٠٠٥لسنة  ٩١الشركة خاضعة ألحكام قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  -
 .المواعید القانونیة تقــــوم الشــركة بتقــــدیم اإلقرارات الضریبیة في -
 .٢٠١٨والسداد حتى عام  والتسویة تم االنتهاء من الفحص -

 :القیمة المضافة/  ضریبة المبیعات :   ثانیاً 
ضریبیة وتم استخراج خطاب بما یفید ذلك من ولم ینتج عن الفحص أي التزامات  ٢٠١٣/  ٢٠٠٨تم فحص السنوات من  -

  المأموریة.
 .٢٠١٨والسداد حتى عام  والتسویة تم االنتهاء من الفحص -

 ضریبة كسب العمل : :   ثالثًا 
 

 یتم خصم الضریبة شهریا ویتم توریدها لمصلحة الضرائب بانتظام. -
 .٢٠١٨/  ٢٠١٤جارى اإلعداد لسنوات فحص أعوام  -

 ضـــریبة الخصم : :    رابعاً 
 وال توجد أي خالفات ضریبیة. ٢٠١٩تم سداد المدة الرابعة عن عام  -

 ضـــریبة الدمغة : خامسا :
 القانونیة.تقوم الشركة بااللتزام بأحكام قانون ضریبة الدمغة ویتم توریدها في المواعید  -
 .٢٠١٧تم االنتهاء من الفحص والسداد حتى عام  -

 إدارة المخاطر المالیة -١٦
 المخاطر المالیة عناصر ١-١٧

تتعرض الشركة نتیجة ألنشطتها المعتادة إلى مخاطر مالیة متنوعة. وتتضمن هذه المخاطر مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر  −
أسعار العمالت األجنبیة ومخاطر األسعار ومخاطر تأثیر أسعار الفائدة على التدفقات النقدیة والقیمة العادلة)، وأیضًا مخاطر 

 ن ومخاطر السیولة.االئتما
 تهدف إدارة الشركة إلى تقلیل اآلثار السلبیة المحتملة لهذه المخاطر على األداء المالي للشركة. −



 جـى بـى أوتـو (شركة مساهمة مصریة)شركة 
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 (جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات بالجنیه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 
 

- ١٣ - 

 

 

 ال تستخدم الشركة أي من األدوات المالیة المشتقة لتغطیة أخطار محددة. −
 مخاطر السوق -أ

 مخاطر أسعار العمالت األجنبیة -١
ج لصرف نتیجة أنشطتها المختلفة وبصفة رئیسیة الدوالر األمریكي. وینتتتعرض الشركة لمخاطر التغیرات في أسعار ا

خطر أسعار العمالت األجنبیة من التعامالت التجاریة المستقبلیة واألصول وااللتزامات بالعمالت األجنبیة القائمة في 
 تاریخ المیزانیة وكذلك صافي االستثمارات في كیان أجنبي.

 مخاطر األسعار  -٢
لشركة استثمارات في أدوات حقوق ملكیة أو أدوات دین مسجلة ومتداولة في أسواق المال وبالتالي فهي ال یوجد لدى ا

 غیر معرضة لخطر التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات نتیجة تغیر األسعار.
 مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدیة والقیمة العادلة -٣

 الناتجة من تقییم سندات دائنة طویلة األجل والتي تستحق بفائدة ثابتة.تتعرض الشركة لمخاطر القیمة العادلة 
 مخاطر االئتمان -ب

ینشأ خطر االئتمان نتیجة وجود نقدیة وودائع لدى البنوك وكذلك مخاطر االئتمان المرتبطة بالموزعین وتجار الجملة  −
 االئتمان للشركة ككل.واألفراد المتمثلة في حسابات العمالء وأوراق القبض، ویتم إدارة مخاطر 

بالنسبة للبنوك فإنه یتم التعامل مع البنوك ذات التصنیف االئتماني العالي والبنوك ذات المالءة المالیة العالیة في حالة  −
 عدم وجود تصنیف ائتماني مستقل.

 مخاطر السیولة -ج
هیالت مویل من خالل مبالغ كافیة من التستتطلب اإلدارة الحذرة لمخاطر السیولة االحتفاظ بمستوى كافي من النقدیة وٕاتاحة ت

االئتمانیة المتاحة. ونظرًا للطبیعة الدینامیكیة لألنشطة األساسیة، فإن إدارة الشركة تهدف إلى االحتفاظ بمرونة في التمویل 
 من خالل االحتفاظ بخطوط ائتمانیة معززة متاحة.

 إدارة مخاطر رأس المال ٢-١٧
مال إلى الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار بما یحقق عائد للمساهمین وتقدیم المنافع تهدف إدارة الشركة من إدارة رأس ال −

ألصحاب المصالح األخرى التي تستخدم القوائم المالیة. وتوفیر والحفاظ على أفضل هیكل لرأس المال بغرض تخفیض تكلفة 
 رأس المال.

قیمة التوزیعات المدفوعة للمساهمین أو تخفیض رأس المال أو  للمحافظة على أفضل هیكل لرأس المال تقوم اإلدارة بتغییر −
 إصدار أسهم جدیدة لرأس المال الشركة.

تقوم إدارة الشركة بمراقبة هیكل رأس المال باستخدام نسبة صافي القروض إلى إجمالي رأس المال ویتمثل صافي القروض في إجمالي  −
ومًا منها النقدیة وما في حكمها. ویتمثل إجمالي رأس المال في إجمالي حقوق الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى واالقتراض مخص

 الملكیة بالشركة كما هو موضح في المیزانیة المستقلة باإلضافة إلى صافي القروض. 
 :٨٢٠١ دیسمبر ٣١و ٩٢٠١ دیسمبر ٣١ حقوق الملكیة في إلىالقروض وفیما یلي نسبة صافي  −
 

 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 ٧٢٧ ٦٣١ ٢  ٨٩٢ ٩٤٢ ١٠ دائنة أخرىدائنون وأرصدة 

 (٧١٩ ٥٢٣)  (٣٣٦ ٤٥٥) النقدیة  (یخصم):
 ٠٠٨ ١٠٨ ٢  ٥٥٦ ٤٨٧ ١٠ صافي القروض 

 ٢٤٣ ١٦٩ ٢٦١ ٣  ٨٣٨ ١٧٨ ٢٥٩ ٣ حقوق الملكیة

 ٠,٠٠٠٦  ٠,٠٠٣٣ صافي القروض إلى حقوق الملكیة نسبة
 

 

 تقدیر القیمة العادلة
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تسویات ائتمانیة مقدرة لألصول المالیة وااللتزامات المالیة ذات تواریخ  أيیفترض أن تقارب القیمة العادلة القیمة االسمیة ناقصًا  −
االستحقاق ألقل من سنة. وألغراض اإلفصاح، یتم استخدام أسعار الفائدة المتاحة للشركة لألدوات المالیة المشابهة وذلك لخصم 

 المالیة.التدفقات النقدیة المستقبلیة التعاقدیة لتقدیر القیمة العادلة لاللتزامات 
 

 

لتقدیر القیمة العادلة لألدوات المالیة غیر المتداولة، فإن الشركة تستخدم العدید من الطرق وتضع االفتراضات المبنیة على أحوال  −
السوق في تاریخ كل میزانیة. تستخدم أسعار السوق وأسعار المتعاملین لألداة المالیة أو ألداة مشابهه وذلك للدیون طویلة األجل. 

دم األسالیب األخرى، مثال لقیمة الحالیة المقدرة للتدفقات النقدیة المستقبلیة، وذلك لتحدید القیمة العادلة لباقي األدوات المالیة تستخ
  كانت القیمة العادلة لاللتزامات غیر المتداولة ال تختلف جوهریًا عن القیمة الدفتریة لها. العاموفي نهایة 

 
 

 السیاسات المحاسبیة -١٧
 یلي ملخص ألهم السیاسات المحاسبیة التي استخدمت في إعداد القوائم المالیة المستقلة:فیما 

 بالعمالت األجنبیة المعامالت ١-١٨
 .تاریخ المعاملةبسعر الصرف في  نبیة بعملة التعامل الخاصة بالشركةیتم ترجمة المعامالت األج

 یتم ترجمتها لعملة التعامل بسعر الصرف في تاریخ القوائم المالیة.األصول وااللتزامات ذات الطبیعة النقدیة بالعملة األجنبیة 
 یتم ترجمة األصول وااللتزامات التي یتم قیاسها بالقیمة العادلة بالعملة األجنبیة بسعر الصرف المستخدم عند تحدید القیمة العادلة.

ه ء، فروق العملة الناتجة من ترجمة ما یتم االعتراف بوبصفة عامة یتم االعتراف بفروق العملة في األرباح أو الخسائر.  وباستثنا
 في بنود الدخل الشامل األخر:

االستثمارات المتاحة للبیع في أدوات حقوق الملكیة (باستثناء االضمحالل، حیث یتم إعادة تبویب فروق العملة بنود الدخل الشامل 
 األرباح أو الخسائر). إلىاألخر 

 تخصیصها كأداة تغطیة مخاطر لتغطیة خطر صافي االستثمار في نشاط أجنبي ما دامت التغطیة فعالة.االلتزامات المالیة التي تم 
 أدوات التغطیة المستخدمة في خطر التدفقات النقدیة ما دامت التغطیة فعالة.

 االستثمارات في شركات تابعة ٢-١٨
یتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات التابعة باستخدام طریقة التكلفة حیث یتم إثبات االستثمارات في الشركات التابعة بتكلفة 
االقتناء مخصومًا منها االضمحالل في القیمة. ویتم تقدیر االضمحالل لكل استثمار على حده ویتم إثباته في قائمة الدخل. 

تسیطر علیها المجموعة تسیطر المجموعة على المنشأة المستثمر فیها عندما تتعرض أو  التيشركات ال هيوالشركات التابعة 
 یحق لها عوائد متغیرة من خالل مشاركتها وقدرتها في التأثیر على العوائد من خالل سلطتها على المنشأة المستثمر فیها.
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 االضمحالل ٣-١٨
 األصول المالیة غیر المشتقة: -١

الخسائر بما في ذلك الحصص التي یتم المحاسبة عنها  أو األرباحالمالیة غیر المبوبة كمقیمة بالقیمة العادلة من خالل  األصول
في تاریخ نهایة كل فترة مالیة بتقدیر ما إذا كان هناك دلیل موضوعي على اضمحالل في  الشركةبطریقة حقوق الملكیة تقوم 

 .األصلقیمة 
 :األصلالموضوعیة على اضمحالل قیمة  األدلةتتضمن 

 التأخر في السداد بواسطة مدین. أو إخفاق -
 .أخرىلتقبلها في ظروف  الشركةجدولة مبالغ مستحقة للمجموعة بشروط لم تكن  إعادة -
 الُمصدر. أوالمدین  إفالسمؤشرات على  -
 الُمصدرین. أوالتغیرات المعاكسة في حالة السداد بالنسبة للمُقترضین  -
 اء السوق النشطة لألصل المالي بسبب الصعوبات المالیة.اختف -
وجود انخفاض یمكن قیاسه في التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من مجموعة من  إلىوجود بیانات واضحة تشیر  -

 المالیة. األصول
لقیمة المستمر في ا أولهام الموضوعیة على االضمحالل االنخفاض ا األدلةحقوق ملكیة، تتضمن  أداةبالنسبة لالستثمار في 

 العادلة عن التكلفة.
 :المالیة المثبتة بالتكلفة المستهلكة األصول

 على المستوى أومنفردة  األصولموضوعیة على حدوث اضمحالل في قیمة هذه  أدلةبتقدیر ما إذا كان هناك  الشركةتقوم 
على  دلةأنسبیة بمفردها یتم تقییمها بالنسبة لالضمحالل منفردة، وفي حالة عدم وجود  أهمیةالتي تمثل  األصولالمجمع. كل 

 ولاألصاضمحالل في القیمة حدث ولم یتم بعد تحدیده على  أيمنفردة یتم تقییمها مجمعة بشأن  األصولاضمحالل هذه 
. ألغراض اضمحالل في القیمة أيالتي لم یتم اعتبارها منفردة كأصول هامة نسبیا یتم تقییمها مجمعة بشأن  األصولالمنفردة. 

 ذات سمات المخاطر المتشابهة معا. األصولالتقییم المجمع لألصول یتم تجمیع 
ارة الناجمة تات استرداد الخسالمعلومات التاریخیة عن توقی الشركةعند تقییم االضمحالل على المستوى المجمع لألصول تستخدم 

 نأعن االضمحالل وقیمة الخسائر المتكبدة، وتقوم بعمل تعدیالت إذا كانت الظروف االقتصادیة واالئتمانیة الحالیة توضح 
 اقل من المتوقعة بالمؤشرات التاریخیة. أوتكون أكثر  أن األرجحالخسائر الفعالة من 

ة قیمة الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة مخصومیتم حساب خسائر االضمحالل بالفرق بین ال
خفیض القیمة الخسائر ویتم ت أو األرباحالخاص باألصل المالي. ویتم االعتراف بقیمة الخسارة في  األصليبسعر الفائدة الفعلیة 

 الدفتریة لألصل من خالل استخدام حساب مخصص اضمحالل.
لقیمة ذات ا إعدامفانه یتم  األصلانه ال یوجد احتماالت حقیقیه لعكس الخسارة الناتجة عن اضمحالل قیمة  الشركةت إذا اعتبر 
 العالقة.

إذا انخفضت الحقا قیمة خسارة االضمحالل وأمكن ربط هذا االنخفاض بشكل موضوعي مع حدث یقع بعد االعتراف بخسارة 
 الخسائر. أو األرباحمحالل القیمة المعترف بها من قبل من خالل اضمحالل القیمة، عندئذ یتم رد خسارة اض
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 المالیة المتاحة للبیع: األصول
المالیة المتاحة للبیع بإعادة تبویب الخسائر التي تم االعتراف بها سابقا ضمن  األصولیتم االعتراف بخسائر االضمحالل في 

مجمعة الخسائر، یمثل مبلغ الخسارة ال أو األرباحوالمجمعة في احتیاطي القیمة العادلة ویعترف بها في  األخربنود الدخل الشامل 
سداد  أواستهالك  أيالخسائر الفرق بین تكلفة االقتناء (بالصافي بعد  أو األرباحالمستبعد من حقوق الملكیة والمعترف به في 

المالي سبق االعتراف بها في  األصلخسارة في اضمحالل القیمة لهذا  أیةا من أصل المبلغ) والقیمة العادلة مخصوما منه أي
 الخسائر. أو األرباح

فترة الحقة وكانت هذه الزیادة ذات عالقة بدرجة موضوعیة بحدث  أیهعند زیادة القیمة العادلة الداه دین مبوبة كمتاحة للبیع في 
 أو رباحاألالخسائر عندئذ یتم رد خسارة اضمحالل القیمة هذه في  أو األرباحوقع بعد االعتراف بخسارة اضمحالل القیمة في 

 الخسائر.
وب كمتاح حقوق ملكیة مب أداةالخسائر بالنسبة ألي استثمار في  أو األرباحال یتم رد خسائر اضمحالل القیمة المعترف بها في 

 الخسائر. أو األرباحللبیع في 
 بطریقة حقوق الملكیة:االستثمارات التي یتم المحاسبة عنها 

تقاس خسائر االضمحالل في استثمار مالي یتم المحاسبة عنه بطریقة حقوق الملكیة بمقارنة قیمته الدفتریة بالقیمة القابلة 
الخسائر ویتم عكس خسارة االضمحالل عند حدوث تغیرات  أو األرباحلالسترداد، ویتم االعتراف بخسائر االضمحالل في 

 .اإلستردادیةرات المستخدمة لتحدید القیمة تفضیلیة في التقدی
 األصول غیر المالیة: -٢

الضریبیة  صولواألبمراجعة القیم الدفتریة لألصول غیر المالیة للشركة (المخزون،  الشركةفي تاریخ نهایة كل فترة مالیة، تقوم 
بعمل تقدیر للقیمة اإلستردادیة لألصل.  كةالشر كذلك تقوم  األمروٕاذا كان  .المؤجلة) لتحدید ما إذا كان هناك مؤشر لالضمحالل

 اختبار االضمحالل للشهرة سنویا. إجراءیتم 
قات والتي تولد تدف األصلتتضمن  أصولأصغر مجموعة  إليمعا  األصولإلجراء اختبار اضمحالل القیمة ألصل یتم تجمیع 

 مجموعات أو األخرى األصولحد كبیر عن التدفقات النقدیة الداخلة من  إلىنقدیة داخلة من االستعمال المستمر ومستقلة 
موعات هذه مج أوعلى الوحدات التي تولد النقد  األعمالوحدات تولید النقد. یتم توزیع الشهرة المكتسبة عند تجمیع - األصول

 الوحدات لدى الشركة المقتنیة والمتوقع منها االستفادة من عملیة التجمیع.
یهما أكبر، القیمة أقیمته االستخدامیة  أوللوحدة المولدة للنقد هي قیمته العادلة ناقصا تكالیف البیع  أواإلستردادیة لألصل القیمة 

االستخدامیة لألصل هي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقع حدوثها مخصومة بسعر خصم قبل الضرائب الذي 
 وحدة تولید النقد. أوللقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر الُمحددة لألصل  یعكس تقدیرات السوق الجاریة

 للوحدة المولدة للنقد أكبر من قیمته اإلستردادیة. أویتم االعتراف بخسارة االضمحالل إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل 
ى وحدة لتخفیض القیمة الدفتریة للشهرة الموزعة عل أوالالخسائر. ویتم توزیعها  أو األرباحیتم االعتراف بخسارة االضمحالل في 

 القیمة الدفتریة لكل أصل في الوحدة. أساسللوحدة بالتناسب على  األخرى األصولتولید النقد، ثم تخفیض 
 ضمحالل، یتم عكس خسائر االاألخرىال یتم عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل قیمة الشهرة في فترة الحقة.  بالنسبة لألصول 

راف بالخسارة واالستهالك) ما لم یتم االعت اإلهالكالمدى الذي ال یتعدى القیمة الدفتریة التي كان سیتم تحدیدها (بالصافي بعد  إلى
 الناجمة عن اضمحالل القیمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة.

 تشغیلي إیجار ٤-١٨
یتم توزیع إجمالي المدفوعات عن عقود اإلیجار التشغیلي ناقصًا آیة خصومات تم الحصول علیها من المؤجر على مدار فترة 

 بنصیبها من اإلیجار على أساس التوزیع الزمنى طبقًا لمبدأ االستحقاق. الفترةالعقد. ویتم تحمیل قائمة الدخل عن 
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 األدوات المالیة ٥-١٨
 رباح أواأل خالل من بالقیمة العادلة مبوبة مالیة أصول التالیة: الفئات بین المالیة غیر المشتقة األصول بتبویب الشركة تقوم

 للبیع. متاحة مالیة وأصولالخسائر، استثمارات محتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق، قروض ومدیونیات، 
یة: التزامات مالیة مبوبة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو التال الفئات بین بتبویب االلتزامات المالیة غیر المشتقة الشركةتقوم 

 .أخريالخسائر وفئه التزامات مالیة 
 االعتراف واالستبعاد:-المالیة وااللتزامات المالیة غیر المشتقة  األصول -أ

یة وااللتزامات المال األصولالدین المصدرة في تاریخ نشأتها، جمیع  وأدواتبالقروض والمدیونیات  األوليباالعتراف  الشركةتقوم 
 ة.  التعاقدیة لألداة المالی األحكامطرفا في  الشركةفي تاریخ المعاملة عندما تصبح  أولیایتم االعتراف بهم  األخرىالمالیة 

المالي،  ألصلاالمالي عندما تنتهي فترة سریان الحق التعاقدي في الحصول على تدفقات نقدیة من  األصلباستبعاد  الشركةتقوم 
المالي في معاملة تم فیها تحویل كل مخاطر ومنافع ملكیة  األصلقامت بتحویل الحق التعاقدي الستالم التدفقات النقدیة من  أو

المالي  صلاألاالحتفاظ بشكل جوهري بكل مخاطر ومنافع ملكیة  أوبتحویل  الشركةإذا لم تقم  أوالمالي بصورة جوهریة.  األصل
تزامات الناشئة االل أوالتزام بالناتج عن الحقوق  أوتعترف فقط كأصل  أنالمحول، على  األصلبالسیطرة على  الشركةولم تحتفظ 

 .المحتفظ بها عند التحویل أو
 انتهاء مدته الواردة بالعقد. أولغائه إ أوبالتخلص منه  أماااللتزام المالي عندما ینتهي  الشركةتستبعد 

الیا الحق ح الشركةیتم عمل مقاصة بین أصل مالي والتزام مالي وعرض صافي المقاصة في المیزانیة عندما، وفقط عندما تمتلك 
 أوي المبالغ صاف أساسإلجراء التسویة على  أماالقانوني القابل للنفاذ إلجراء المقاصة بین المبالغ المعترف بها ولدیها النیة 

 . واحد أناللتزام في االعتراف باألصل وتسویة ا
 القیاس:–األصول المالیة غیر المشتقة  -ب

 الخسائر: أو األرباحاألصول المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من خالل 
 وأالخسائر إذا تم تبویبه كأصل محتفظ به ألغراض المتاجرة  أو األرباحالمالي كمقیم بالقیمة العادلة من خالل  األصلیتم تبویب 

 أوء الخسائر، تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتنا أو األرباحلیقاس بالقیمة العادلة من خالل  األوليتم تبویبه عند االعتراف 
قیمة المالیة المقیمة بال األصولالخسائر عند تكبدها.  تقاس  أو األرباحالمالي یتم االعتراف بها مباشرة ضمن  األصل إصدار

توزیعات  وأعوائد  أيالخسائر بالقیمة العادلة ویتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة متضمنه  أو رباحاألالعادلة من خالل 
 .الخسائر أو األرباحأرباح أسهم في 

 االستثمارات المحتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق:
 إصدار وأتكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء  إلىبالقیمة العادلة باإلضافة  األوليعند االعتراف  األصولیتم قیاس هذه 

 ، یتم قیاسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.األوليالمالي. بعد االعتراف  األصل
 القروض والمدیونیات:

 إصدار وأطة مباشرة باقتناء تكلفة المعاملة المرتب إلىبالقیمة العادلة باإلضافة  األوليعند االعتراف  األصولیتم قیاس هذه 
 ، یتم قیاسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.األوليالمالي. بعد االعتراف  األصل
 المالیة المتاحة للبیع: األصول

 إصدار أواء قتنتكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة با إلىبالقیمة العادلة باإلضافة  األوليعند االعتراف  األصولیتم قیاس هذه 
، یتم قیاسها بالقیمة العادلة، ویتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة بخالف خسائر األوليالمالي. بعد االعتراف  األصل

تیاطي وتجمع في اح األخرألدوات الدین ضمن بنود الدخل الشامل  األجنبیةصرف العمالت  أسعارالتغیرات في  وأثاراالضمحالل 
الخسائر المتراكمة المعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل  أو األرباحتبویب  إعادةیتم  األصولالقیمة العادلة، وعن استبعاد هذه 

 الخسائر. أو األرباح إلىسابقا  األخر
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 القیاس:–االلتزامات المالیة غیر المشتقة  -ج
 أوجرة الخسائر اذا تم تبویبه كالتزام محتفظ به ألغراض المتا أو األرباحدلة من خالل یتم تبویب االلتزام المالي كمقیم بالقیمة العا

 أوء الخسائر، تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتنا أو األرباحلیقاس بالقیمة العادلة من خالل  األوليتم تبویبه عند االعتراف 
الخسائر عند تكبدها، تقاس االلتزامات المالیة المقیمة بالقیمة  أو رباحاألااللتزام المالي یتم االعتراف بها مباشرة ضمن  إصدار

فوائد في  مصروف أيالخسائر بالقیمة العادلة، ویتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة متضمنة  أو األرباحالعادلة من خالل 
 الخسائر. أو األرباح

 إصدار وأتكلفة مرتبطة مباشرة باقتناء  أيبالقیمة العادلة مخصوما منها  أولیایتم قیاسها  األخرااللتزامات المالیة غیر المشتقة 
 ، یتم قیاس هذه االلتزامات بالتكلفة المستهلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.األوليااللتزام. بعد االعتراف 

 النقدیة وما في حكمها ٦-١٨
 كجزء من االلتزامات المتداولة في المیزانیة. یتم عرض أرصدة بنوك سحب على المكشوف ضمن القروض والسلفیات −
ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدیة، تتضمن النقدیة وما في حكمها النقدیة بالخزینة والودائع تحت الطلب لدى البنوك وأذون  −

 الخزانة التي ال تزید مدة استحقاقها عن ثالث أشهر من تاریخ اإلیداع.
 

 رأس المال ٧-١٨
 األسهم العادیة: -أ

العادیة یتم المحاسبة عنها بخصمها من حقوق الملكیة.  ضریبة الدخل  األسهمتكالیف المعاملة المتعلقة مباشرة بإصدار 
) "ضرائب ٢٤المرتبطة بتكالیف المعاملة المتعلقة بحقوق الملكیة یتم المحاسبة عنها وفقا لمعیار المحاسبة المصري رقم (

 الدخل".
 العادیة (أسهم خزینة): األسهم إصدار وٕاعادةإعادة شراء  -ب 

الشراء والذي یتضمن كافة  إعادةشراء أسهم راس المال المصدر فانه یتم االعتراف بالمبلغ المسدد مقابل  إعادةعند 
خزینة  المعاد شرائها یتم تصنیفها كأسهم األسهمالتكالیف المباشرة والمتعلقة بإعادة الشراء كتخفیض لحقوق الملكیة. 

أسهم الخزینة، یتم االعتراف بالمبلغ المحصل كزیادة في  إصدار إعادة أوة من حقوق الملكیة. عند بیع وعرضها مخصوم
 .اإلصدارالعجز الناتج عن المعاملة یتم عرضه ضمن عالوة  أوحقوق المساهمین والفائض 

 مزایا العاملین ٨-١٨
 األجلمزایا العاملین قصیرة  -أ

كمصروف عند تقدیم الخدمة ذات العالقة. ویتم االعتراف بالمبلغ المتوقع دفعه  األجلیتم االعتراف بمزایا العاملین قصیرة 
ضمني لدفع هذ المبلغ كنتیجة قیام العامل بتقدیم خدمة سابقة، ویمكن تقدیر  أوالتزام قانوني  الشركةكالتزام عندما یكون لدي 
 االلتزام بدرجة یعتمد بها.

 المدفوعات المبنیة على أسهم -ب

معامالت المدفوعات المبنیة على أسهم والمسددة في شكل أدوات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة (في تاریخ المنح) لیتم االعتراف 
فترة االستحقاق. ویتم تعدیل المبلغ المعترف به كمصروف لیعكس عدد  أثناءكمصروف، وكزیادة مقابلة في حقوق الملكیة 

ء متوقع استیفائها، بحیث یكون المبلغ المعترف به في النهایة قائما علي المنح التي تكون الخدمات ذات العالقة وشروط األدا
أساس عدد أدوات حقوق الملكیة الممنوحة التي استوفت شروط الخدمة ذات العالقة وشروط األداء غیر السوقیة في تاریخ 

 االستحقاق. 
مدفوعات معامالت اللعادلة (في تاریخ المنح) لیتم قیاس القیمة ا وبالنسبة لمنح أدوات حقوق ملكیة بشروط عدم االستحقاق،

المبنیة على أسهم والمسددة في شكل أدوات حقوق ملكیة لتعكس تلك الشروط وال یوجد تعدیل الحق لالختالفات بین النتائج 
 المتوقعة والمحققة. 
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 مزایا االشتراك المحدد -ج

قدیم الخدمة ذات العالقة. ویتم االعتراف باالشتراكات یتم االعتراف بالتزامات نظم مزایا االشتراك المحدد كمصروف عند ت
 المدفوعة مقدما كأصل إلى الحد الذي تؤدى به الدفعة المقدمة إلى تخفیض الدفعات المستقبلیة أو استرداد نقدي.

لسنة  ٧٩قم ر  في نظام التأمینات االجتماعیة الحكومي لصالح العاملین بها طبقًا لقانون التأمینات االجتماعیة الشركةتساهم 
في  شركةال. یساهم العاملین وأصحاب العمل بموجب هذا القانون في النظام بنسبة ثابتة من األجور. یقتصر التزام ١٩٧٥

 باألرباح أو الخسائر طبقًا ألساس االستحقاق. الشركةمساهمتها، وتحمل مساهمات  قیمة
 الخدمة إنهاءمزایا  -د

لغاء إ لشركةابمزایا إنهاء الخدمة كمصروف في أحد التاریخین التالیین أیهما یأتي أوًال، عندما ال یعد بإمكان  الشركةتعترف 
ا بكاملها یتم تسویة المزای أنعندما ال یكون من المتوقع و بتكالیف إعادة الهیكلة.  الشركةعرض تلك المزایا أو عندما تعترف 

منیة لتعكس القیمة الز  –قبل الضرائب  –القوائم المالیة فانه یجب خصمها بمعدل خصم  إعدادبعد تاریخ  شهراً  ١٢خالل 
 للنقود.

 المخصصات ٩-١٨
تحدد قیمة المخصصات بالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة مخصومة بمعدل خصم قبل الضرائب الذي  −

جة اطر الُمحددة لاللتزام. الزیادة في القیمة الدفتریة للمخصص الناتیعكس تقدیرات السوق الجاریة للقیمة الزمنیة للنقود والمخ
 .عن استخدام الخصم إلیجاد القیمة الحالیة والتي تعكس مرور الوقت یتم االعتراف بها كتكلفة اقتراض

قانونیة وبعد الحصول على االستشارات ال الشركةیتم االعتراف بمخصص المطالبات القانونیة عند وجود مطالبات قانونیة ضد  −
 المالئمة.

االعتراف بالمخصصات األخرى عند وجود مطالبات متوقعة من أطراف أخري فیما یتعلق بأنشطة الشركة وذلك وفقًا ألخر  −
 التطورات والمناقشات واالتفاقیات مع تلك األطراف.

 تحقق اإلیـراد ١٠-١٨
القیمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم متضمنًا النقدیة وأرصدة المدینون التجاریون وأوراق القبض  فيتتمثل اإلیرادات 

للمجموعة وغیر متضمنة ضرائب المبیعات أو الخصومات  االعتیاديالناشئة عن بیع بضائع أو تأدیة خدمة من خالل النشاط 
 .أو التخفیضات

یمكن قیاسه بدقة یعتمد علیها وعندما یكون المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادیة المرتبطة بعملیة یتم االعتراف باإلیراد عندما 
، وعندما تتحقق شروط أخرى خاصة بكل نشاط من أنشطة الشركة على النحو الموضح الحقًا. ال یعتبر قیمة الشركةالبیع إلى 

أساس النتائج  تقدیراتها على الشركةالتعاقدیة قد تم الوفاء بها. وتبنى اإلیراد قابلة للقیاس بدقه إال إذا كانت كافة االلتزامات 
 االعتبار نوعیة العمالء ونوعیة المعامالت والترتیبات الخاصة بكل منهما. فيالتاریخیة أخذه 

 إیرادات الفوائد  -أ
ید المدین وجود اضمحالل في الرصتثبت إیرادات الفوائد على أساس التوزیع الزمنى باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعال وعند 
 الناتج عن االعتراف بالفائدة فإنه یتم تخفیض القیمة الدفتریة إلى القیمة المتوقع تحصیلها.

 إیراد التوزیعات  -ب
  تثبت إیرادات توزیعات األرباح عندما ینشأ الحق في استالمها.

 ضرائب الدخل  ١١-١٨
تي تنشأ خسائر الفترة، فیما عدا الحاالت ال أوراد أو كمصروف في أرباح یتم االعتراف بالضریبة الجاریة وبالضریبة المؤجلة كإی

ي الدخل خارج األرباح أو الخسائر سواء ف –في نفس الفترة أو في فترة مختلفة  –فیها الضریبة من عملیة أو حدث یعترف به 
 .الشامل األخر أو ضمن حقوق الملكیة مباشرة
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 ضریبة الدخل الجاریة -١

بالضرائب الجاریة للفترة الحالیة والفترات السابقة والتي لم یتم سدادها بعد كالتزام، أما إذا كانت الضرائب التي یتم االعتراف 
تم سدادها بالفعل في الفترة الحالیة والفترات السابقة تزید عن القیمة المستحقة عن هذه الفترات فیتم االعتراف بهذه الزیادة 

صول) الضریبیة الجاریة للفترة الحالیة والفترات السابقة بالقیمة المتوقع سدادها إلى (استردادها تقاس قیم االلتزامات (األ كأصل.
من) اإلدارة الضریبیة، باستخدام أسعار الضرائب (وقوانین الضرائب) الساریة أو في سبیلها ألن تصدر في تاریخ نهایة الفترة 

 الإریبة الجاریة. ال یتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضریبیة المالیة. تخضع توزیعات األرباح للضریبة كجزء من الض
 عند استیفاء شروط معینه.

 الضریبة المؤجلة -٢

یتم االعتراف بالضریبة المؤجلة بالنسبة للفروق المؤقتة بین األساس المحاسبي لألصول وااللتزامات واألساس الضریبي لتلك 
 األصول وااللتزامات. فیما عدا ما یلي:

 عتراف األولى بالشهرة، اال -
 أو االعتراف األولى باألصل أو االلتزام للعملیة التي: -

 لیست تجمیع األعمال. )١(
 ال تؤثر على صافي الربح المحاسبي وال على الربح الضریبي (الخسارة الضریبیة).   ) ٢و(

لمستخدم خصم الضریبي غیر ایتم االعتراف باألصل الضریبي المؤجل الناشئ عن ترحیل الخسائر الضریبیة والحق في ال
والفروق الموقتة القابلة للخصم عندما یكون هناك احتمال قوي بإمكانیة تحقیق أرباح تخضع للضریبة في المستقبل یمكن من 

ركة. یتم إعادة تقدیر شلل عن طریق خطة العمل المستقبلیةخاللها االنتفاع بهذا األصل. ویتم تحدید الربح الضریبي المستقبلي 
األصول الضریبیة المؤجلة غیر المعترف بها في نهایة كل فترة مالیة وتعترف باألصول الضریبیة المؤجلة التي لم  موقف

تعترف بها من قبل إلى المدى الذي أصبح من المرجح معه مستقبًال وجود ربح ضریبي یسمح باستیعاب قیمة األصل الضریبي 
 المؤجل.

 سعار الضرائب المتوقع تطبیقها عند تحقق الفروق الموقتة.یتم قیاس الضریبیة المؤجلة باستخدام أ
 الشركةا الضریبة لإلجراءات التي تتبعه األثارفي االعتبار  األخذعند قیاس الضریبة المؤجلة في نهایة الفترة المالیة یتم 

 لالسترداد أو سداد القیمة الدفتریة ألصولها والتزاماتها. 
 عند استیفاء شروط معینه. إالامات الضریبیة ال یتم عمل مقاصه لألصول وااللتز 

 
 توزیعـات األرباح ١٢-١٨

 التي تقر فیها الجمعیة العامة للمساهمین هذه التوزیعات. العامتثبت توزیعات األرباح في القوائم المالیة المستقلة في 
 

 األرقام المقارنة ١٣-١٨
 یة.الحال الفترة التغیرات في العرض المستخدم فيیعاد تبویب األرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروریًا لتتوافق مع 


	Cover 2019
	(شركة مساهمة مصرية)

	GB Auto Arabic FS Dec. 2019
	GB Auto  __Arabic 31 12 2019
	يتطلب إعداد القوائم المالية المستقلة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية من الإدارة استخدام الحكم الشخصي والتقديرات والافتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات والقيم المعروضة للأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات. تعد التقديرات والافتراضات المتعلقة بها في ...
	يتم إعادة مراجعة التقديرات والافتراضات المتعلقة بها بصفه دوريه. يتم الاعتراف بالتغيير في التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم تغيير التقدير فيها إذا كان التغيير يؤثر على هذه الفترة فقط، أو في فترة التغيير والفترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على...
	2019
	2018
	2019
	2018
	2019
	2018
	2019
	2018
	2019
	2018
	2019
	2018
	2019
	2018
	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
	صافي القروض 
	حقوق الملكية
	نسبة صافي القروض إلى حقوق الملكية

	أولاً   :  الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية:
	- الشركة خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية.
	- تقــــوم الشــركة بتقــــديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية.
	- تم الانتهاء من الفحص والتسوية والسداد حتى عام 2018.
	ثانياً  :  ضريبة المبيعات / القيمة المضافة:
	- تم فحص السنوات من 2008 / 2013 ولم ينتج عن الفحص أي التزامات ضريبية وتم استخراج خطاب بما يفيد ذلك من المأمورية.
	- تم الانتهاء من الفحص والتسوية والسداد حتى عام 2018.
	ثالثاً   :  ضريبة كسب العمل :
	- يتم خصم الضريبة شهريا ويتم توريدها لمصلحة الضرائب بانتظام.
	- جارى الإعداد لسنوات فحص أعوام 2014 / 2018.
	رابعاً   :  ضـــريبة الخصم :
	- تم سداد المدة الرابعة عن عام 2019 ولا توجد أي خلافات ضريبية.
	خامسا : ضـــريبة الدمغة :
	- تقوم الشركة بالالتزام بأحكام قانون ضريبة الدمغة ويتم توريدها في المواعيد القانونية.
	- تم الانتهاء من الفحص والسداد حتى عام 2017.

	SA.pdf
	1
	2
	3


