
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جي بي أوتوشركة 
 (شركة مساهمة مصرية)

 

 المستقلة القوائم المالية
 2020 ديسمبر 31 فيالمالية المنتهية  السنةعن 

 مراقب الحسابات عليها وتقرير
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kpmg  حازم حسن 

 محاسبون قانونيون ومستشارون
 



 

 الصفحة                                      المحتويات                      
 

  1 مراقب الحساباتتقرير 
  

 3 المستقلةالمركز المالي قائمة 
 

 4 المستقلة قائمة الدخل
 

 5 لمستقلةا الشاملقائمة الدخل 
 

 6 المستقلة لكيةالمحقوق  فيقائمة التغير 
 

 7 لةالمستق قائمة التدفقات النقدية
 

 8 المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 
 









 

2019 ديسمبر 202031 ديسمبر 31إيضاح
جنيه مصريجنيه مصريرقم

589 538 89 724 982 107 تحميل المصاريف على الشركات التابعة
(321 307 91)(306 496 107)مصروفات إدارية

(535  )-خسائر تصفيه استثمارات
(267 769 1)418 486 النشاط (خسائر)/ أرباح 

(138 221)(418 486 )تكاليف تمويلية 
(405 990 1)- صافى نتائج أعمال العام قبل ضرائب الدخل

-(108 031 9)الجارية-  ضرائب الدخل 
(405 990 1)(108 031 9) صافى نتائج أعمال العام بعد ضرائب الدخل

( 018 0.)( 083 0.)(14)نصيب السهم األساسى في الخسائر

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

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

2020 ديسمبر 31عن السنة المالية المنتهية في 
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2019 ديسمبر 202031 ديسمبر 31
جنيه مصريجنيه مصري

بنود الدخل الشامل
(405 990 1)(108 031 9) صافى نتائج أعمال العام بعد ضرائب الدخل

(405 990 1)(108 031 9)إجمالى بنود الدخل الشامل بعد الضرائب

(شركة مساهمة مصرية)
شركة جي بي أوتو

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

2020 ديسمبر 31عن السنة المالية المنتهية في 
قائمة الدخل الشامل 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 
(405 990 1 )(405 990 1 )----صافي نتائج أعمال العام

838 178 259 6663 359 942 190 047 156 2491 762 66 -733 009 094 20191 ديسمبر 31الرصيد في 

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

451 750 6 -451 750 4 -000 000 2 -بيع أسهم خزينة
(108 031 9 )(108 031 9 )----صافى نتائج أعمال العام

414 327 237 5583 328 933 874 226 151 2491 762 66 (000 000 8 )733 009 094 20201 ديسمبر 31الرصيد في 

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

شركة جي بي أوتو
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغيرات فى حقوق الملكية المستقلة
2020 ديسمبر 31عن السنة المالية المنتهية في 
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2019 ديسمبر 202031 ديسمبر 31إيضاح
جنيه مصريجنيه مصريرقم

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(405 990 1)-صافى نتائج أعمال العام قبل ضرائب الدخل

تسويات
535  -خسائر تصفيه استثمارات

138 221 918 498 فوائد مدينة
-(13  )فوائد دائنة

 498 905(1 768 732)
:التغير في

(886 588 1)(764 554 1)مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
(507 801 4)(027 688 19)المستحق من أطراف ذوي عالقة

165 311 4728 354 41دائنون وأرصدة دائنة األخرى
040 152 586 610 20التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

-(925 413 7)ضرائب الدخل المدفوعة

040 152 661 196 13صافى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
715                   -استثمارات في شركات تابعة

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

-454 750 6بيع أسهم خزينة
-(767 570 19)شراء أسهم خزينة

(138 221 )(918 498 )مدفوعة- فوائد مدينة 
  13  محصلة- فوائد دائنة 

(138 221 )(218 319 13)أنشطة التمويل  (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية  
(383 68 )(557 122 )صافى التغير في النقدية

719 523 336 455 النقدية و ما في حكمها فى أول العام
336 455 779 332 (9)النقدية و ما في حكمها فى نهاية العام

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

شركة جي بي أوتو
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية المستقلة
2020 ديسمبر 31 عن السنة المالية المنتهية في 
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 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2020ديسمبر  31 فيالمالية المنتهية السنة  عن –المستقلة  لمتممة للقوائم الماليةاإليضاحات ا
 

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

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

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

 

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

ركاتها التابعة )يطلق عليهم فجتمعين  يما بعد صالمجموعةص(  ى تجارة وتوز ع وتســــو ق جميع وســــائل النقل بما  ى تقوم الكــــركة وشــــ
ذلك النقل الثقيل والنصــــــــي نقل وســــــــيارات الركوم واألتوبيســــــــات والمينى باا والميكروباا والجرارات ال راعية واألوناش وا الت 

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

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

ائعي السلع والخدفات وتقديم الخدفات المرتبطة الغير فصر ية و قصد بخدفات التخصيم شراء الحقوق المالية الحالية وا جلة فن ب
 بذلك. 

 

 %  ي62.89إن المســــــــــــــــا مين الرئيســـــــــــــيين  ى الكـــــــــــــركـــة  م د  ر وف غبور وعـــائلتـــه وقـــد بلغـــت فســــــــــــــــا متهم فجتمعين 
 .2020 ديسمبر 31

 .2021  براير 25 لإلصدار فن قبل فجلس اإلدارة بتار خ المستقلة تم اعتماد القوائم المالية
 المستقلةإعداد القوائم المالية  -2

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

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

 على تفهم للمرك  المالي ونتائج األعمال والتد قات النقدية للمجموعة ككل.
 عملة التعامل والعرض -4

 ه المصري، والتي تمثل عملة التعافل والعرض للكركة. بالجني المستقلة يتم عرض القوائم المالية
 استخدام التقديرات واالفتراضات -5

و قا لمعايير المحاسبة المصر ة فن اإلدارة استخدام الحكم الكخصي والتقديرات واال تراضات التي  المستقلة يتطلب إعداد القوائم المالية
بها  ي  تؤثر على تطبيق السياسات والقيم المعروضة لألصول وااللت افات واإليرادات والمصرو ات. تعد التقديرات واال تراضات المتعلقة

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

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

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

 المالية باألسعار الحالية التي يمكن أن تسوى بها تلك االلت افات.
 



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2020 ديسمبر 31 فيالمالية المنتهية السنة  عن –المستقلة  لمتممة للقوائم الماليةاإليضاحات ا
 

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

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

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

 
 شركات تابعة فياستثمارات  -6

 نسبة البيان
 المساهمة

13/12/2020 
 

 31/12/2019 
 

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

 120 141 318  120 141 318 %90 %9 الكركة الدولية للتجارة والتسو ق والتوكيالت التجار ة صإيتافكوص
 515 973 773  515 973 773 - %100 شركة جي بي جلوبال

   2 095 421 605  2 095 421 605 
 
 

شركات تابعة حيث   يالكركة الدولية للتجارة والتسو ق والتوكيالت التجار ة صايتافكوص ضمن االستثمارات   يتم تبو ب االستثمارات  -
تسيطر المجموعة على المنكأة المستثمر  يها عندفا تتعرض أو يحق لها عوائد فتغيرة فن خالل فكاركتها وقدرتها  ي التأثير على 

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

 
 

 أرصدة مدينة أخرى و مدينون  -7

 
13/12/2020 

 
 31/12/2019 

 
 579 130  509 950 2 د عات فقدفة 

 470 32  470 32 الخصم تحت حسام الضر بة
 322 283 1  483 286 فصرو ات فد وعة فقدفا

 922 035 1  599 767 أرصدة فدينة أخرى 
 4 037 061  2 482 293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2020ديسمبر  31 فيالمالية المنتهية السنة  عن –المستقلة  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  ي المعافالت التجار ة او المالية التي تتم  يما بين شركات المجموعة و علي األخص تبادل السلع  تستخدم الكركة السعر

 .أو المالية التي  يما بينهم )إن وجدت(و الخدفات و توز ع المصرو ات المكتركة و غير ذلك فن المعافالت التجار ة 
 أرصدة األطراف ذات العالقة فوضحة بالبيان التالي:

 083 505 430  546 362 489 والتسو ق )ايتافكو(الكركة الدولية للتجارة 
 636 952  636 952 شركة  رم للنقل و التجارة

 860 807 27  888 070 59 الكركة المصر ة لتصنيع وسائل النقل )غبور فصر(
 219 358  321 351 شركة غبور للتجارة العالمية والمناطق الحرة اسكندر ة

 916 389  917 389 لل  وتشركة بان أ ر كان ايجيبت 
 993 312  993 312 جي بي لتجارة وسائل النقل الثقيل والمعدات اإلنكائية

 550 440 301  460 326 707 
 496 762 171 1  524 450 191 1 الصافي

 
بين الكركة وشركاتها التابعة وال فيلة  2018يناير  1كما قافت الكركة بتجديد العقد بتار خ  2006ديسمبر  26قافت الكركة بإبرام عقد بتار خ  −

 ي فجموعة شركات غبور على أساس أن جميع الكركات فملوكة لمجموعة واحدة فن المسا مين كما أن بينهم فعافالت تجار ة فتعددة. وقد 
الكركات التابعة وال فيلة على أن يتم  ي نهاية كل سنة فالية إجراء تسو ة للحسابات المكتركة بينهم أتفق جميع أطراف العقد المتمثلة  ي كا ة 

والناتجة عن تعافالتهم عن طر ق المقاصة بين إجمالي المبالغ المستحقة لكل طرف لدى األطراف األخرى وإجمالي المبالغ المستحقة عليه 
ظهار الرصيد الناتج عن المقاصة بمي انية كل طرف سواء كان الرصيد دائن أو فدين على أن لصالى كا ة األطراف األخرى، على أن يتم إ

 يتم اتخاذ المرك  المالي  ي كل  ترة كأساس إلجراء المقاصة والتسو ة بين كا ة الكركات.
والمبالغ  2020 ديسمبر 31  ي ال فيلةوبناء على فا سبق قافت الكركة بإجراء فقاصة بين المبالغ المدينة المستحقة فن الكركات التابعة و  −

جنيه فصري  524 450 191 1 بمبلغ ذات التار خ وكانت نتيجة المقاصة رصيد فدين  ي ال فيلةو  الدائنة المستحقة على الكركات التابعة
 شركات المجموعة. باقيفستحق فن 

 
 
 
 
 
 
 

 31/12/2019  31/12/2020 مستحق من أطراف ذات عالقة
 153 089 632 1  877 071 740 1 شركة أر جي إنفستمينت

 50  50 آخري 

 -  898 818 1 كابيتال لالستكارات الماليةجي بي 
 1 741 890 825  1 632 089 203 

 مستحق إلى أطراف ذات عالقة



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2020 ديسمبر 31 فيالمالية المنتهية السنة  عن –المستقلة  لمتممة للقوائم الماليةاإليضاحات ا
 

 )جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك( 
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تحو الت نقدية وخدفات أخرى فرتبطة بالنكاط، كما   يبإجراء بعض المعافالت فع أطراف ذات عالقة تتمثل  العامقافت الكركة خالل  −
  ألعضاء اإلدارة العليا بالكركة. فرتبات فصري جنيه 148 093 32 فبلغبسداد  العامقافت الكركة خالل 

 :الفترةعالقة خالل وطبيعة وقيمة أ م المعافالت فع أطراف ذات بيان  يليو يما  −
 

األطراف المعامالت مع 
 ذات العالقة

  طبيعة المعافلة 
سداد مصروفات  مدةالرصيد اول  

 بنيابة
توزيع مصروفات 

 مشتركة
أعادة تقييم  تحويالت

 رصيد
 رصيد اخر المدة

الكركة الدولية للتجارة 
 )ايتافكو(والتسو ق 

(430 505 083) 
 

(12 387 992) (46 469 470) - - (489 362 546) 

شركة أر جي 
 إنفستمينت

1 632 089 153 - 107 982 724 - - 1 740 071 877 
الكركة المصر ة 

لتصنيع وسائل النقل 
 )غبور فصر(

(27 807 860) (26 432 238) - (4 830 790) - (59 070 888) 

للتجارة شركة غبور 
العالمية والمناطق الحرة 

 اسكندر ة

(358 218) - - - 6 897 (321 351)  

جي بي كابيتال 
 لالستكارات المالية

- 1 818 898 - - - 1 818 898 

 
 أخـرى 
 

 الذيبلغ ذلك الج ء  والتمو لية وقد والتسو قية البيعية واإلدار ة  التابعة بمصرو اتهاوشركاتها  إنفستمينت جير آتقوم الكركة بتحميل شركة 
  حتىفصري  هجني589 538 89  فبلغ)فقابل  2020 ديسمبر 31حتى  فصري  جنيه  724 982 107 غفبل فترةال خاللتم تحميله 

 .(2019 ديسمبر 31
 

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

 503 7   723 6 نقدية بالصندوق 
 833 447  056 326 جار ة لدى البنوكحسابات 

 332 779  455 336 
 

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

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

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

جنية فصري فقسمة  135 337 545اإلثابة والتحفي  المطبقين  ي الكركة ليصبى رأس المال المصدر بعد ال  ادة فبلغ و قدرة 
 االحتياطيفن رصيد سددت  ذه ال  ادة بالكافل تمو ال  سهم بقيمة اسمية واحد جنية فصري، وقد 135 337 545علي عدد 

 .2014ديسمبر  31بتار خ  الخاا وقد تم التأشير بذلك  ي السجل التجاري 
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 رح خاا )ز ادة رأس المال(ط
فليون جنيه  400 قررت الجمعية العافة غير العادية الموا قة علي ز ادة راس فال الكركة المرخص به فن 2015 براير  4بتار خ 

                          إلي جنيه فصري  135 337 545كذلك ز ادة رأس فال الكركة المصدر فن فليار جنيه فصري و  5إلي فصري 
سهم قيمة كل  1 545 337 095 نيه فصري فقسم علي عددج 960 000 000ب  ادة قدر ا  فصري  هجني 1 095 337 545

، علي أن تخصص  ذه ال  ادة بالكافل لصالى وذلكقرش كل سهم(  1إصدار قدر ا باإلضا ة إلي فصار ف ) فصري سهم واحد جنيه 
فنفصاًل عن السهم  االكتتامقدافي المسا مين كل فنهم بنسبة نصيبه  ي رأس فال الكركة المصدر فع الموا قة علي تداول حق 

النقدية المستحقة األداء الديون  استخدامأو عن طر ق   س فال الكركة المصدر إفا نقدًا واألصلي علي أن يتم سداد قيمة ال  ادة  ي رأ
 .تب قبل الكركة بحسب نسبة فسا متهللمكت

 وفبلغفصري نقدًا  هجني 473 225 502)فبلغ  جنية فصري  958 672 188بمبلغ   ي  ذه ال  ادة االكتتاموقد تم   ذا -
 عدد  علىفقسمة  جنية فصري تمو اًل فن الحسام عن طر ق الحسام الجاري الدائن للمسا مين( 485 446 686
 1 094 009 733بعد ال  ادة  ليصبى رأس المال المصدر والمسدد بالكافل فصري للسهم هجني 1بواقع  سهم 958 672 188

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

 2020فارس  2فن جلسة يوم  اعتبارافن إجمالي اسهم الكركة ، وذلك فن خالل السوق المفتوح و علي أن يتم التنفيذ  %0.914قدر ا 
لك بذات سعر الورقة المالية خالل جلسات التداول  ي فدة التنفيذ  ي ضوء أو لحين تنفيذ كافل الكمية و ذ 2020أبر ل  2و حتي 

 ي  2020لسنة  27( فكرر فن قواعد القيد و الصادر بقرار فجلس إدارة الهيئة العافة للرقابة المالية رقم 51التعديل الصادر بالمادة )
بيان المنكور علي شاشات اإلعالنات بالبورصة المصر ة بتار خ فن تار خ صدوره ، و كذلك ال اعتباراو الذي يعمل به  2020 براير  29
 للكركات المقيد لها أوراق فالية بالبورصة الراغبة  ي شراء أسهم خ  نة. االستثنائيةبكأن اإلجراءات  2020فارس  1

 000 000 10جنية فصري تم تبو ب  765 570 19 قيمة قدر ا  بأجماليسهم  10 000 000عدد  ذا وقد قافت الكركة بكراء  -
جنية  765 570 9جنية فصري كاسهم خ  نة تمثل القيمة االسمية لالسهم وتم اثبات الفرق بين تكلفة الكراء و القيمة االسمية و البالغ 

  .(12ضمن احتياطيات اخري إيضاح رقم )فصري 
 فليون جنية فصري  2تم تبو ب فبلغ  جنية فصري  ألي 6 750فليون سهم باجمالي قيمه قدر ا  2 عدد وخالل العام قافت الكركة ببيع -

جنية ضمن  ألي 4 750تخفيض لالسهم الخ  نة يمثل القيمة االسمية للسهم وتم اثبات الفرق بين قيمة البيع والقيمة االسمية البالغ قدر ا 
 .(12)إيضاح رقم االحتياطات اخري 

 
 
 
 
 

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

 249 762 66  249 762 66 احتياطي قانوني
 

فن صا ي أرباح العام لحسام االحتياطي  %5والنظام األساسي للكركة يتم تجنيب نسبة  1981لسنة  159طبقا لقانون الكركات رقم  −
فن رأس المال المصدر. وفتى نقص االحتياطي عن ذلك  %50االحتياطي فا يوازى القانوني. و قي  ذا االقتطاع فتى بلغ فجموع 

 تعين العودة الى االقتطاع.
بناًء  1981لسنة  159تم ترحيل عالوة اإلصدار إلى كل فن االحتياطي القانوني واالحتياطي الخـاا طبقـًا لمتطلبات القانون رقم  −

 .2008رس فا 29على اعتماد الجمعية العافة العادية  ي 
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 احتياطيات أخرى  -12
  .1981لسنة  159تم تحو له فن عالوة اإلصدار طبقًا لمتطلبات القانون رقم   يمااألخرى  تتمثل االحتياطيات −

 
 

احتياطي القيمة العادلة ألسهم  
 ثابة والتحفيزاإل حوافز نظامي 

 إصدارعالوة 
 اإلجمالي (احتياطي خاص)

 300 882 88 1 062 344 571 1 151 226 874 
 874 226 151 1 571 344 062 1 88 882 300 2020 ديسمبر 31 في الرصيد 

 

 عالوة إصدار األسهم
تم تتمثل عالوة إصدار األسهم  ي الفرق بين المبلغ المد وع والقيمة االسمية لألسهم المصدرة و خصم فنها فصرو ات اإلصدار و 

بناًء  1981لسنة  159االحتياطي القانوني واالحتياطي الخـاا طبقـًا لمتطلبات القانون رقم ترحيل عـالوة اإلصدار إلى كـل فن 
 .2008فارس  29على اعتماد الجمعية العافة العادية  ي 

 بمبلغ 2020الي جنية فصري تمثل الفرق بين سعر بيع اسهم الخ  نة خالل عام  4 750كما تم ز ادة عالوة اإلصدار بمبلغ  
 .فليون جنية فصري  2جنية والقيمة االسمية لالسهم والبالغة  الي 6 750 
 

 2020  2019 
 887 164 067 1  887 164 067 1 يناير1الرصيد  ي 

 -  (767 570 19) شراء اسهم خ  نة
 -  451 750 6 اسهم خ  نة بيع

 887 164 067 1  571 344 054 1 2020 ديسمبر 31الرصيد في 
 

 
 
 
 
 
 
 

 وأرصدة دائنة أخرى دائنون  -13
      31/12/2020  31/12/2019 

 870 031 2  608 471 فصلحة الضرائب 
 526 597  325 14 فوردين

 177 205 6  496 849 50 فصرو ات فستحقة
 319 108 2  938 961 أرصدة دائنة أخرى 

 52 297 367  10 942 892 
 

 

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

 .عاماللألسهم العادية خالل 
      31/12/2020  31/12/2019 

 (405 990 1)  (108 031 9) لعاما نتائج أعمالصا ي 
 733 009 094 1  365 298 086 1 فتوسط عدد األسهم

 (0.0018)  (0.0083) )الخسائر( األرباح/نصيب السهم األساسي في 
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  الضريبيالموقف  -15
        :  على أرباح األشخاص اإلعتباريةضريبة ال:  أوال

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

 الكــركة بتقــــديم اإلقرارات الضر بية  ي المواعيد القانونية .تقــــوم  -

 . 2019تم  حص الكركة والسداد حتى عام  -
-  

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

 

 : كسب العملضريبة :  ثالثا  
 

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

 .2018   2014تم  حص سنوات  -

 . 2019جارى  حص عام  -
 

 : ضـــريبة الخصم -: رابعا           
 وال توجد أي خال ات ضر بية . 2020جارى سداد المدة الرابعة عن عام    - -

 

 : الدمغةضـــريبة  -: خامسا         
 تور د ا  ي المواعيد القانونية .تقوم الكركة بااللت ام بأحكام قانون ضر بة الدفغة و تم  -
 . 2017تم اإلنتهاء فن الفحص والسداد حتى عام  -

 . 2019 2018جارى الفحص لسنوات  -

 
 إدارة المخاطر المالية -16

 المخاطر المالية عناصر16-1
)بما  ي ذلك تتعرض الكركة نتيجة ألنكطتها المعتادة إلى فخاطر فالية فتنوعة. وتتضمن  ذه المخاطر فخاطر السوق  −

فخاطر أسعار العمالت األجنبية وفخاطر األسعار وفخاطر تأثير أسعار الفائدة على التد قات النقدية والقيمة العادلة(، وأيضًا 
 فخاطر االئتمان وفخاطر السيولة.

 تهدف إدارة الكركة إلى تقليل ا ثار السلبية المحتملة لهذه المخاطر على األداء المالي للكركة. −
 تخدم الكركة أي فن األدوات المالية المكتقة لتغطية أخطار فحددة.ال تس −

 
 مخاطر السوق  -أ

 
 مخاطر أسعار العمالت األجنبية -1

تتعرض الكركة لمخاطر التغيرات  ي أسعار الصرف نتيجة أنكطتها المختلفة وبصفة رئيسية الدوالر األفر كي. 
التعافالت التجار ة المستقبلية واألصول وااللت افات بالعمالت األجنبية و نتج خطر أسعار العمالت األجنبية فن 

 القائمة  ي تار خ المي انية وكذلك صا ي االستثمارات  ي كيان أجنبي.
 مخاطر األسعار  -2

ال يوجد لدى الكركة استثمارات  ي أدوات حقوق فلكية أو أدوات دين فسجلة وفتداولة  ي أسواق المال وبالتالي 
 فعرضة لخطر التغير  ي القيمة العادلة لالستثمارات نتيجة تغير األسعار.  هي غير

 مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة -3
 تتعرض الكركة لمخاطر القيمة العادلة الناتجة فن تقييم سندات دائنة طو لة األجل والتي تستحق بفائدة ثابتة.
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 مخاطر االئتمان -ب
خطر االئتمان نتيجة وجود نقدية وودائع لدى البنوك وكذلك فخاطر االئتمان المرتبطة بالموزعين وتجار الجملة واأل راد ينكأ  −

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

 وجود تصنيي ائتماني فستقل.
 مخاطر السيولة -ج

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

 فن خالل االحتفاظ بخطوط ائتمانية فع زة فتاحة.
 

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

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

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

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

 ية بالكركة كما  و فوضى  ي المي انية المستقلة باإلضا ة إلى صا ي القروض. حقوق الملك
 :2019ديسمبر 31و 2020 ديسمبر 31 حقوق الملكية  ي إلىالقروض و يما يلي صا ي  −

 
 

 31/12/2020  31/12/2019 
 894 942 10  37 297 52 دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 (336 455)  (779 332) النقدية  )يخصم(:
 558 487 10  588 964 51 صافي القروض 

 838 178 259 3  414 327 237 3 حقوق الملكية
 0.0032  0.016 صافي القروض إلى حقوق الملكية

 
 تقدير القيمة العادلة

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

 المالية.التد قات النقدية المستقبلية التعاقدية لتقدير القيمة العادلة لاللت افات 
 

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

األخرى، فثال لقيمة الحالية المقدرة للتد قات النقدية المستقبلية، وذلك لتحديد القيمة العادلة لباقي األدوات المالية  تستخدم األساليب
  كانت القيمة العادلة لاللت افات غير المتداولة ال تختلي جو ر ًا عن القيمة الد تر ة لها. العامو ي نهاية 
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 أحداث هامة -17
 الي حالة فن التباطؤ واالنكماش االقتصادي نتيجة انتكار وباء كورونا 2020العالم وفنها فصر خالل عام تعرضت فعظم دول 

، وقافت حكوفات العالم وفن بينها الحكوفة المصر ة بعمل ح م فن اإلجراءات االحتراز ة لمنع انتكار الوباء المستجد( 19-كو يد)
قد أدت  ذه اإلجراءات لحالة فن التباطؤ االقتصادي علي المستوي العالمي والمحلي والذي ظهر تأثيره علي كا ة األنكطة بصور و ، 

بجميع أنواعها المصنعة فحليا والمستوردة والتصدير وبيع المنتجات والبضائع  سائل النقلتجارة وتوز ع وتسو ق جميع و فختلفة وعلي 
  ي فصر بصورة خاصة. و التمو ل فتنا ي الصغر التمو ليالمستوردة والمحلية بالنقد أو باألجل والتأجير 

لحوظًا، حيث تضرر السوق العراقي على صعيد أنكطة الكركة خارج السوق المصري،  قد شهدت قطاعات المركبات انخفاضًا فو 
فن االغالق وحظر التجول، باإلضا ة إلى القيود المفروضة على السفر. بينما أظهرت الدراجات البخار ة ذات العجلتين والثالث 

 عجالت أقل ضررًا.
الرقابة المالية والبنك المرك ي  وبناءًا على القرارات األخيرة الصادرة فن  يئة ،الشركات المالية الغير مصرفية قطاع وفن جانب آخر 

تكهد الكركة  لم .المصري والتي تسمى للمدينين بتمديد  ترة أقصا ا ستة أشهر لسداد اقساط قروض البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
 .اضطرام  ي التحصيالت وال ت ال الطلبات والحجوزات  ي نمو حيث يعود ذلك الي في ة الكركة االستثنائية فقارنة ببقية السوق 

 
 

 ةالالحقاالحداث الجوهرية  -18
سهم فن أسهم  585 262 6ببيع عدد  2021حتي الحادي عكر فن  براير  2021قافت الكركة خالل الفترة فن الثالث فن يناير 

 .جنية فصري  297 258 23الخ  نة بقيمة 
 

 اإللتزامات المحتملة -19
 .العاماليوجد إلت افات فحتملة خالل 

 
 اإلرتباطات الرأسمالية -20

 .العامخالل  إرتباطات رأسماليةاليوجد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2020 ديسمبر 31 فيالمالية المنتهية السنة  عن –المستقلة  لمتممة للقوائم الماليةاإليضاحات ا
 

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

- 17 - 

 

 

 السياسات المحاسبية -21
  يما يلي فلخص أل م السياسات المحاسبية التي استخدفت  ي إعداد القوائم المالية المستقلة:

 المعامالت بالعمالت األجنبية 20-1
 .تار خ المعافلةبسعر الصرف  ي  نبية بعملة التعافل الخاصة بالكركةيتم ترجمة المعافالت األج

 األصول وااللت افات ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية يتم ترجمتها لعملة التعافل بسعر الصرف  ي تار خ القوائم المالية.
 د القيمة العادلة.يتم ترجمة األصول وااللت افات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية بسعر الصرف المستخدم عند تحدي

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

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

االلت افات المالية التي تم تخصيصها كأداة تغطية فخاطر لتغطية خطر صا ي االستثمار  ي نكاط أجنبي فا دافت التغطية 
  عالة.

 أدوات التغطية المستخدفة  ي خطر التد قات النقدية فا دافت التغطية  عالة.
 االستثمارات في شركات تابعة 20-2

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

تسيطر عليها المجموعة تسيطر المجموعة على المنكأة المستثمر  يها عندفا  التيالكركات   يوالكركات التابعة دخل. ال
تتعرض أو يحق لها عوائد فتغيرة فن خالل فكاركتها وقدرتها  ي التأثير على العوائد فن خالل سلطتها على المنكأة المستثمر 

  يها.
 االضمحالل 20-3
 المالية غير المشتقة:األصول  -1

األصول المالية غير المبوبة كمقيمة بالقيمة العادلة فن خالل األرباح أو الخسائر بما  ي ذلك الحصص التي يتم المحاسبة 
عنها بطر قة حقوق الملكية تقوم الكركة  ي تار خ نهاية كل  ترة فالية بتقدير فا إذا كان  ناك دليل فوضوعي على اضمحالل 

 صل. ي قيمة األ
 تتضمن األدلة الموضوعية على اضمحالل قيمة األصل:

 إخفاق أو التأخر  ي السداد بواسطة فدين. -
 إعادة جدولة فبالغ فستحقة للمجموعة بكروط لم تكن الكركة لتقبلها  ي ظروف أخرى. -
 فؤشرات على إ الس المدين أو الم صدر. -
 للمق ترضين أو الم صدر ن.التغيرات المعاكسة  ي حالة السداد بالنسبة  -
 اختفاء السوق النكطة لألصل المالي بسبب الصعوبات المالية. -
وجود بيانات واضحة تكير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه  ي التد قات النقدية المستقبلية المتوقعة فن فجموعة فن  -

 األصول المالية.
وعية على االضمحالل االنخفاض الهام أو المستمر  ي القيمة بالنسبة لالستثمار  ي أداة حقوق فلكية، تتضمن األدلة الموض

 العادلة عن التكلفة.
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 :األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة
تقوم الكركة بتقدير فا إذا كان  ناك أدلة فوضوعية على حدوث اضمحالل  ي قيمة  ذه األصول فنفردة أو على المستوى 

أ مية نسبية بمفرد ا يتم تقييمها بالنسبة لالضمحالل فنفردة، و ي حالة عدم وجود أدلة على المجمع. كل األصول التي تمثل 
اضمحالل  ذه األصول فنفردة يتم تقييمها فجمعة بكأن أي اضمحالل  ي القيمة حدث ولم يتم بعد تحديده على األصول 

قييمها فجمعة بكأن أي اضمحالل  ي القيمة. ألغراض المنفردة. األصول التي لم يتم اعتبار ا فنفردة كأصول  افة نسبيا يتم ت
 التقييم المجمع لألصول يتم تجميع األصول ذات سمات المخاطر المتكابهة فعا.

عند تقييم االضمحالل على المستوى المجمع لألصول تستخدم الكركة المعلوفات التار خية عن توقيتات استرداد الخسارة 
ائر المتكبدة، وتقوم بعمل تعديالت إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الحالية الناجمة عن االضمحالل وقيمة الخس

 توضى أن الخسائر الفعالة فن األرجى أن تكون أكثر أو اقل فن المتوقعة بالمؤشرات التار خية.
ة المستقبلية المتوقعة فخصوفة يتم حسام خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الد تر ة لألصل والقيمة الحالية للتد قات النقدي

بسعر الفائدة الفعلية األصلي الخاا باألصل المالي. و تم االعتراف بقيمة الخسارة  ي األرباح أو الخسائر و تم تخفيض 
 القيمة الد تر ة لألصل فن خالل استخدام حسام فخصص اضمحالل.

لناتجة عن اضمحالل قيمة األصل  انه يتم إعدام القيمة إذا اعتبرت الكركة انه ال يوجد احتماالت حقيقيه لعكس الخسارة ا
 ذات العالقة.

إذا انخفضت الحقا قيمة خسارة االضمحالل وأفكن ربط  ذا االنخفاض بككل فوضوعي فع حدث يقع بعد االعتراف بخسارة 
   الخسائر.اضمحالل القيمة، عندئذ يتم رد خسارة اضمحالل القيمة المعترف بها فن قبل فن خالل األرباح أو 

 المالية المتاحة للبيع: األصول
المالية المتاحة للبيع بإعادة تبو ب الخسائر التي تم االعتراف بها سابقا ضمن  األصوليتم االعتراف بخسائر االضمحالل  ي 

الخسائر، يمثل فبلغ الخسارة  أو األرباحوالمجمعة  ي احتياطي القيمة العادلة و عترف بها  ي  األخربنود الدخل الكافل 
استهالك  أيرق بين تكلفة االقتناء )بالصا ي بعد الخسائر الف أو األرباحالمجمعة المستبعد فن حقوق الملكية والمعترف به  ي 

المالي سبق االعتراف  األصلخسارة  ي اضمحالل القيمة لهذا  أيةفن أصل المبلغ( والقيمة العادلة فخصوفا فنها  أيسداد  أو
 الخسائر. أو األرباحبها  ي 

ة وكانت  ذه ال  ادة ذات عالقة بدرجة فوضوعية  ترة الحق أيهعند ز ادة القيمة العادلة الداه دين فبوبة كمتاحة للبيع  ي 
الخسائر عندئذ يتم رد خسارة اضمحالل القيمة  ذه  ي  أو األرباحبحدث وقع بعد االعتراف بخسارة اضمحالل القيمة  ي 

 الخسائر. أو األرباح
حقوق فلكية فبوم  أداة  ي الخسائر بالنسبة ألي استثمار  أو األرباحال يتم رد خسائر اضمحالل القيمة المعترف بها  ي 

 الخسائر. أو األرباحكمتاح للبيع  ي 
 االستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية:

تقاس خسائر االضمحالل  ي استثمار فالي 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  ي 

 .اإلسترداديةالقيمة تفضيلية  ي التقديرات المستخدفة لتحديد 
 األصول غير المالية: -2

الضر بية  واألصولبمراجعة القيم الد تر ة لألصول غير المالية للكركة )المخ ون،  الكركة ي تار خ نهاية كل  ترة فالية، تقوم 
اإلستردادية بعمل تقدير للقيمة  الكركةكذلك تقوم  األفروإذا كان  .المؤجلة( لتحديد فا إذا كان  ناك فؤشر لالضمحالل

 اختبار االضمحالل للكهرة سنو ا. إجراءلألصل. يتم 
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والتي تولد تد قات  األصلتتضمن  أصولأصغر فجموعة  إليفعا  األصولإلجراء اختبار اضمحالل القيمة ألصل يتم تجميع 
فجموعات  أو األخرى  األصولحد كبير عن التد قات النقدية الداخلة فن  إلىنقدية داخلة فن االستعمال المستمر وفستقلة 

فجموعات  ذه  أوعلى الوحدات التي تولد النقد  األعمالوحدات توليد النقد. يتم توز ع الكهرة المكتسبة عند تجميع - األصول
 الوحدات لدى الكركة المقتنية والمتوقع فنها االستفادة فن عملية التجميع.

يهما أكبر، أقيمته االستخدافية  أود  ي قيمته العادلة ناقصا تكاليي البيع للوحدة المولدة للنق أوالقيمة اإلستردادية لألصل 
القيمة االستخدافية لألصل  ي القيمة الحالية للتد قات النقدية المستقبلية المتوقع حدوثها فخصوفة بسعر خصم قبل الضرائب 

 وحدة توليد النقد. أولألصل  الذي يعكس تقديرات السوق الجار ة للقيمة ال فنية للنقود والمخاطر الم حددة
 للوحدة المولدة للنقد أكبر فن قيمته اإلستردادية. أويتم االعتراف بخسارة االضمحالل إذا كانت القيمة الد تر ة لألصل 

لتخفيض القيمة الد تر ة للكهرة الموزعة على  أوالالخسائر. و تم توز عها  أو األرباحيتم االعتراف بخسارة االضمحالل  ي 
 القيمة الد تر ة لكل أصل  ي الوحدة. أساسللوحدة بالتناسب على  األخرى  األصولة توليد النقد، ثم تخفيض وحد

، يتم عكس خسائر األخرى ال يتم عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل قيمة الكهرة  ي  ترة الحقة.  بالنسبة لألصول 
واالستهالك( فا لم يتم  اإل الككان سيتم تحديد ا )بالصا ي بعد المدى الذي ال يتعدى القيمة الد تر ة التي  إلىاالضمحالل 

 االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل  ي السنوات السابقة.
 تشغيلي إيجار 20-4

يتم توز ع إجمالي المد وعات عن عقود اإليجار التكغيلي ناقصًا آية خصوفات تم الحصول عليها فن المؤجر على فدار 
 بنصيبها فن اإليجار على أساس التوز ع ال فنى طبقًا لمبدأ االستحقاق. الفترة ترة العقد. و تم تحميل قائمة الدخل عن 

 

 األدوات المالية 20-5
 رباح أواأل خالل فن بالقيمة العادلة فبوبة فالية أصول التالية: الفئات بين المالية غير المكتقة ولاألص بتبو ب الكركة تقوم

 للبيع. فتاحة فالية وأصولالخسائر، استثمارات فحتفظ بها حتى تار خ االستحقاق، قروض وفديونيات، 
التالية: الت افات فالية فبوبة بالقيمة العادلة فن خالل األرباح  الفئات بين بتبو ب االلت افات المالية غير المكتقة الكركةتقوم 

 .أخري أو الخسائر و ئه الت افات فالية 
 االعتراف واالستبعاد:-المالية وااللتزامات المالية غير المشتقة  األصول -أ

المالية وااللت افات  األصولالدين المصدرة  ي تار خ نكأتها، جميع  وأدواتبالقروض والمديونيات  األوليباالعتراف  الكركةتقوم 
 التعاقدية لألداة المالية.   األحكامطر ا  ي  الكركة ي تار خ المعافلة عندفا تصبى  أوليايتم االعتراف بهم  األخرى المالية 
 األصلترة سر ان الحق التعاقدي  ي الحصول على تد قات نقدية فن المالي عندفا تنتهي   األصلباستبعاد  الكركةتقوم 

المالي  ي فعافلة تم  يها تحو ل كل فخاطر  األصلقافت بتحو ل الحق التعاقدي الستالم التد قات النقدية فن  أوالمالي، 
جو ري بكل فخاطر وفنا ع االحتفاظ بككل  أوبتحو ل  الكركةإذا لم تقم  أوالمالي بصورة جو ر ة.  األصلوفنا ع فلكية 

الت ام بالناتج عن  أوتعترف  قط كأصل  أنالمحول، على  األصلبالسيطرة على  الكركةالمالي ولم تحتفظ  األصلفلكية 
 .المحتفظ بها عند التحو ل أوااللت افات الناشئة  أوالحقوق 
 انتهاء فدته الواردة بالعقد. أولغائه إ أوبالتخلص فنه  أفاااللت ام المالي عندفا ينتهي  الكركةتستبعد 

حاليا  الكركةيتم عمل فقاصة بين أصل فالي والت ام فالي وعرض صا ي المقاصة  ي المي انية عندفا، و قط عندفا تمتلك 
صا ي المبالغ  أساسإلجراء التسو ة على  أفابها ولديها النية  الحق القانوني القابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف

 . واحد أناالعتراف باألصل وتسو ة االلت ام  ي  أو
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 القياس:–األصول المالية غير المشتقة  -ب
 الخسائر: أو األرباحاألصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل -

الخسائر إذا تم تبو به كأصل فحتفظ به ألغراض المتاجرة  أو األرباحالمالي كمقيم بالقيمة العادلة فن خالل  األصليتم تبو ب 
الخسائر، تكلفة المعافلة المرتبطة فباشرة باقتناء  أو األرباحليقاس بالقيمة العادلة فن خالل  األوليتم تبو به عند االعتراف  أو
المالية المقيمة  األصولالخسائر عند تكبد ا.  تقاس  أو األرباحف بها فباشرة ضمن المالي يتم االعترا األصل إصدار أو

 أوعوائد  أيالخسائر بالقيمة العادلة و تم االعتراف بالتغيرات  ي القيمة العادلة فتضمنه  أو األرباحبالقيمة العادلة فن خالل 
 .الخسائر أو األرباحتوز عات أرباح أسهم  ي 

 االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:-
 إصدار أوتكلفة المعافلة المرتبطة فباشرة باقتناء  إلىبالقيمة العادلة باإلضا ة  األوليعند االعتراف  األصوليتم قياس  ذه 

 ، يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طر قة الفائدة الفعلية.األوليالمالي. بعد االعتراف  األصل
 القروض والمديونيات:-

 إصدار أوتكلفة المعافلة المرتبطة فباشرة باقتناء  إلىضا ة بالقيمة العادلة باإل األوليعند االعتراف  األصوليتم قياس  ذه 
 ، يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طر قة الفائدة الفعلية.األوليالمالي. بعد االعتراف  األصل

 المالية المتاحة للبيع: األصول-
 إصدار أوتكلفة المعافلة المرتبطة فباشرة باقتناء  إلىبالقيمة العادلة باإلضا ة  األوليعند االعتراف  األصوليتم قياس  ذه 

، يتم قياسها بالقيمة العادلة، و تم االعتراف بالتغيرات  ي القيمة العادلة بخالف خسائر األوليالمالي. بعد االعتراف  األصل
وتجمع  ي  األخرالدين ضمن بنود الدخل الكافل  ألدوات األجنبيةصرف العمالت  أسعارالتغيرات  ي  وأثاراالضمحالل 

الخسائر المتراكمة المعترف بها ضمن بنود  أو األرباحتبو ب  إعادةيتم  األصولاحتياطي القيمة العادلة، وعن استبعاد  ذه 
 الخسائر. أو األرباح إلىسابقا  األخرالدخل الكافل 

 القياس:–االلتزامات المالية غير المشتقة  -ج
الخسائر اذا تم تبو به كالت ام فحتفظ به ألغراض المتاجرة  أو األرباحيتم تبو ب االلت ام المالي كمقيم بالقيمة العادلة فن خالل 

الخسائر، تكلفة المعافلة المرتبطة فباشرة باقتناء  أو األرباحليقاس بالقيمة العادلة فن خالل  األوليتم تبو به عند االعتراف  أو
الخسائر عند تكبد ا، تقاس االلت افات المالية المقيمة  أو األرباحلت ام المالي يتم االعتراف بها فباشرة ضمن اال إصدار أو

فصروف  أيالخسائر بالقيمة العادلة، و تم االعتراف بالتغيرات  ي القيمة العادلة فتضمنة  أو األرباحبالقيمة العادلة فن خالل 
 الخسائر. أو األرباح وائد  ي 

 إصدار أوتكلفة فرتبطة فباشرة باقتناء  أيبالقيمة العادلة فخصوفا فنها  أوليايتم قياسها  األخر افات المالية غير المكتقة االلت
 ، يتم قياس  ذه االلت افات بالتكلفة المستهلكة باستخدام طر قة الفائدة الفعلية.األوليااللت ام. بعد االعتراف 

 النقدية وما في حكمها 20-6
 أرصدة بنوك سحب على المككوف ضمن القروض والسلفيات كج ء فن االلت افات المتداولة  ي المي انية.يتم عرض  −
ألغراض عرض قائمة التد قات النقدية، تتضمن النقدية وفا  ي حكمها النقدية بالخ  نة والودائع تحت الطلب لدى البنوك  −

 تار خ اإليداع. وأذون الخ انة التي ال ت  د فدة استحقاقها عن ثالث أشهر فن
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 رأس المال 20-7
 األسهم العادية: -أ

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

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

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

أسهم الخ  نة، يتم االعتراف بالمبلغ المحصل ك  ادة  دارإص إعادة أووعرضها فخصوفة فن حقوق الملكية. عند بيع 
 .اإلصدارالعج  الناتج عن المعافلة يتم عرضه ضمن عالوة  أو ي حقوق المسا مين والفائض 

 مزايا العاملين 20-8
 األجلمزايا العاملين قصيرة  -أ

كمصروف عند تقديم الخدفة ذات العالقة. و تم االعتراف بالمبلغ المتوقع د عه  األجليتم االعتراف بم ايا العافلين قصيرة 
ضمني لد ع  ذ المبلغ كنتيجة قيام العافل بتقديم خدفة سابقة، و مكن  أوالت ام قانوني  الكركةكالت ام عندفا يكون لدي 

 تقدير االلت ام بدرجة يعتمد بها.
 المدفوعات المبنية على أسهم -ب

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

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

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

المبنية على أسهم والمسددة  ي شكل أدوات حقوق فلكية لتعكس تلك الكروط وال يوجد تعديل الحق لالختال ات بين النتائج 
 المتوقعة والمحققة. 

 مزايا االشتراك المحدد -ج
و تم االعتراف باالشتراكات يتم االعتراف بالت افات نظم ف ايا االشتراك المحدد كمصروف عند تقديم الخدفة ذات العالقة. 

 المد وعة فقدفا كأصل إلى الحد الذي تؤدى به الد عة المقدفة إلى تخفيض الد عات المستقبلية أو استرداد نقدي.
 79 ي نظام التأفينات االجتماعية الحكوفي لصالى العافلين بها طبقًا لقانون التأفينات االجتماعية رقم  الكركةتسا م 
 الكركةالعافلين وأصحام العمل بموجب  ذا القانون  ي النظام بنسبة ثابتة فن األجور. يقتصر الت ام . يسا م 1975لسنة 

 باألرباح أو الخسائر طبقًا ألساس االستحقاق. الكركةفسا متها، وتحمل فسا مات   ي قيمة
 الخدمة إنهاءمزايا  -د

 الكركةبم ايا إنهاء الخدفة كمصروف  ي أحد التار خين التاليين أيهما يأتي أواًل، عندفا ال يعد بإفكان  الكركةتعترف 
يتم تسو ة الم ايا  أنعندفا ال يكون فن المتوقع و بتكاليي إعادة الهيكلة.  الكركةلغاء عرض تلك الم ايا أو عندفا تعترف إ

لتعكس القيمة  –قبل الضرائب  –ئم المالية  انه يجب خصمها بمعدل خصم القوا إعدادبعد تار خ  شهراً  12بكافلها خالل 
 ال فنية للنقود.
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 المخصصات 20-9
تحدد قيمة المخصصات بالقيمة الحالية للتد قات النقدية المستقبلية المتوقعة فخصوفة بمعدل خصم قبل الضرائب الذي  −

والمخاطر الم حددة لاللت ام. ال  ادة  ي القيمة الد تر ة للمخصص يعكس تقديرات السوق الجار ة للقيمة ال فنية للنقود 
 .الناتجة عن استخدام الخصم إليجاد القيمة الحالية والتي تعكس فرور الوقت يتم االعتراف بها كتكلفة اقتراض

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

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

 تحقق اإليـراد 20-10
القيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم فتضمنًا النقدية وأرصدة المدينون التجار ون وأوراق   يتتمثل اإليرادات 

للمجموعة وغير فتضمنة ضرائب المبيعات أو  االعتياديالقبض الناشئة عن بيع بضائع أو تأدية خدفة فن خالل النكاط 
 .الخصوفات أو التخفيضات
يمكن قياسه بدقة يعتمد عليها وعندفا يكون المرجى أن تتد ق المنا ع االقتصادية المرتبطة بعملية يتم االعتراف باإليراد عندفا 

، وعندفا تتحقق شروط أخرى خاصة بكل نكاط فن أنكطة الكركة على النحو الموضى الحقًا. ال يعتبر الكركةالبيع إلى 
تقديراتها على أساس  الكركةالتعاقدية قد تم الو اء بها. وتبنى قيمة اإليراد قابلة للقياس بدقه إال إذا كانت كا ة االلت افات 

 االعتبار نوعية العمالء ونوعية المعافالت والترتيبات الخاصة بكل فنهما.  يالنتائج التار خية أخذه 
 إيرادات الفوائد  -أ

وجود اضمحالل  ي الرصيد تثبت إيرادات الفوائد على أساس التوز ع ال فنى باستخدام طر قة فعدل الفائدة الفعال وعند 
 المدين الناتج عن االعتراف بالفائدة  إنه يتم تخفيض القيمة الد تر ة إلى القيمة المتوقع تحصيلها.

 إيراد التوزيعات  -ب
  تثبت إيرادات توز عات األرباح عندفا ينكأ الحق  ي استالفها.

 ضرائب الدخل  20-11
خسائر الفترة،  يما عدا الحاالت التي  أويتم االعتراف بالضر بة الجار ة وبالضر بة المؤجلة كإيراد أو كمصروف  ي أرباح 

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

 
 ضريبة الدخل الجارية -1

يتم االعتراف بالضرائب الجار ة للفترة الحالية والفترات السابقة والتي لم يتم سداد ا بعد كالت ام، أفا إذا كانت الضرائب التي 
االعتراف بهذه ال  ادة تم سداد ا بالفعل  ي الفترة الحالية والفترات السابقة ت  د عن القيمة المستحقة عن  ذه الفترات  يتم 

تقاس قيم االلت افات )األصول( الضر بية الجار ة للفترة الحالية والفترات السابقة بالقيمة المتوقع سداد ا إلى  كأصل.
)استرداد ا فن( اإلدارة الضر بية، باستخدام أسعار الضرائب )وقوانين الضرائب( السار ة أو  ي سبيلها ألن تصدر  ي 

رة المالية. تخضع توز عات األرباح للضر بة كج ء فن الضر بة الجار ة. ال يتم عمل فقاصه لألصول تار خ نهاية الفت
 عند استيفاء شروط فعينه. إالوااللت افات الضر بية 
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 الضريبة المؤجلة -2
وااللت افات واألساس الضر بي يتم االعتراف بالضر بة المؤجلة بالنسبة للفروق المؤقتة بين األساس المحاسبي لألصول 

 لتلك األصول وااللت افات.  يما عدا فا يلي:
 االعتراف األولى بالكهرة،  -
 أو االعتراف األولى باألصل أو االلت ام للعملية التي: -

 ليست تجميع األعمال. (1)
 ال تؤثر على صا ي الربى المحاسبي وال على الربى الضر بي )الخسارة الضر بية(.   ( 2و)

عتراف باألصل الضر بي المؤجل الناشئ عن ترحيل الخسائر الضر بية والحق  ي الخصم الضر بي غير المستخدم يتم اال
والفروق الموقتة القابلة للخصم عندفا يكون  ناك احتمال قوي بإفكانية تحقيق أرباح تخضع للضر بة  ي المستقبل يمكن 

كركة. يتم لل عن طر ق خطة العمل المستقبليةضر بي المستقبلي فن خاللها االنتفاع بهذا األصل. و تم تحديد الربى ال
إعادة تقدير فوقي األصول الضر بية المؤجلة غير المعترف بها  ي نهاية كل  ترة فالية وتعترف باألصول الضر بية 

يسمى باستيعام المؤجلة التي لم تعترف بها فن قبل إلى المدى الذي أصبى فن المرجى فعه فستقباًل وجود ربى ضر بي 
 قيمة األصل الضر بي المؤجل.

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

 عند استيفاء شروط فعينه. إالال يتم عمل فقاصه لألصول وااللت افات الضر بية 
 

 توزيعـات األرباح 20-12
 التي تقر  يها الجمعية العافة للمسا مين  ذه التوز عات. العامتثبت توز عات األرباح  ي القوائم المالية المستقلة  ي 

 
 األرقام المقارنة 20-13

 الحالية. الفترة يعاد تبو ب األرقام المقارنة كلما كان ذلك ضرور ًا لتتوا ق فع التغيرات  ي العرض المستخدم  ي
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والتي تتضمن  2015لسنة  110بتعديل بعض احكام فعايير المحاسبة المصر ة الصادرة بقرار وز ر االستثمار رقم   2019فارس 18قافت وز رة االستثمار والتعاون الدولي بتار خ  20-14
فا الزم ذلك فن آثار  محاسبة الجديدة وتعديالت على بعض المعايير القائمة ، و نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البالد جراء تفكي  يروس كورونا المستجد وبعض فعايير ال

 قد لبكر ة  ي الكركات بكافل طاقتها بصفة فنتظمة . اقتصادية و فالية فرتبطة به ،  ضال عن أن تطبيق إجراءات الوقاية و فواجهة إنتكاره فن  رض قيود علي تواجد الموارد ا
علي تأجيل تطبيق  2011لسنه  909العليا لمراجعة المعايير المحاسبه المصر ة والفحص المحدود و فهام التأكد االخري و المككله بقرار رئيس فجلس الوزراء رقم وا قت اللجنة 

و إدراج األثر المجمع للعام  2020علي القوائم المالية السنو ة لهذه الكركات  ي نهاية عام  69حبة لها الصادرة بالقرار رقم فعايير المحاسبة المصر ة الجديدة و التعديالت المصا
 ذه التعديالت:و يما يلي ا م   .2020لسنة  1871بناءا على قرار رئيس فجلس الوزراء رقم  2021وقد تم تأجيل سر ان القرار لألول فن يناير  .2020بالكافل بنهاية عام 

 
التأثير المحتمل على   ملخص ألهم التعديالت المعايير الجديدة او المعدلة

 القوائم المالية
 تاريخ التطبيق

معيار محاسبة مصري جديد 
 ( 47رقم )

 "األدوات المالية"
 
 

( صاألدوات الماليةص فحل الموضوعات المقابلة  ي 47يحل فعيار المحاسبة المصري الجديد رقم ) -1
( صاألدوات المالية: االعتراف والقياسص، وبالتالي تم تعديل وإعادة 26فعيار المحاسبة المصري رقم )

ناولها سحب الفقرات الخاصة بالموضوعات التي ت( بعد 26اصدار فعيار المحاسبة المصري رقم )
( المعدل للتعافل  قط فع حاالت فحدودة فن فحاسبة 26( الجديد وتحديد نطاق فعيار )47فعيار )

 .التغطية و قًا الختيار المنكأة
إفا بالتكلفة -الحقاً –طبقا لمتطلبات المعيار يتم تبوم األصول المالية على أساس قياسها  -2

الكافل ا خر أو بالقيمة العادلة فن خالل األرباح المستهلكة، أو بالقيمة العادلة فن خالل الدخل 
وخصائص التد ق النقدي  أو الخسائر، وذلك طبقا لنموذج أعمال المنكأة إلدارة األصول المالية

 التعاقدي لألصل المالي.
تم استبدال نموذج الخسائر المحققة  ي قياس االضمحالل لألصول المالية بنماذج الخسائر  -3

ة والذي يتطلب قياس االضمحالل لكل األصول المالية المقاسة بالتكلفة االئتمانية المتوقع

تقوم اإلدارة  ي الوقت 
بتقييم األثر الحالي 

المحتمل على القوائم 
المالية عند تطبيق 

  .بالمعيار التعديل

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

و سمى  ،2020يناير  1بعد 
بالتطبيق المبكر، بكرط تطبيق 
فعايير المحاسبة المصر ة رقم 

( 40( و)26( و)25( و)1)
فعًا  ي نفس  2019المعدلين 
وقد تم تأجيل سر ان  .التار خ

 2021يناير  فنالمعيار لألول 
بناءا على قرار رئيس فجلس 

 .2020لسنة  1871الوزراء رقم 
 



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2020 ديسمبر 31 فيالمالية المنتهية السنة  عن –المستقلة  لمتممة للقوائم الماليةاإليضاحات ا
 

 )جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك( 
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التأثير المحتمل على   ملخص ألهم التعديالت المعايير الجديدة او المعدلة
 القوائم المالية

 تاريخ التطبيق

المستهلكة واألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة فن خالل الدخل الكافل االخر فنذ 
 لحظة االعتراف االولي لتلك بغض النظر عند وجود فؤشر لحدث الخسارة.

 
 
 

 بناء علي فتطلبات  ذا المعيار تم تعديل كال فن المعايير التالية: -4
 2019( صعرض القوائم الماليةص المعدل 1فعيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ( صقائمة التد قات النقديةص4المحاسبة المصري رقم )فعيار  -
 ( صاألدوات المالية: العرضص25فعيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ( صاألدوات المالية: االعتراف والقياسص26فعيار المحاسبة المصري رقم ) -

 ( صاألدوات المالية: اإل صاحاتص40فعيار المحاسبة المصري رقم )
 

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

تأجيل سر ان المعيار لألول فن 
بناءا على قرار  2021يناير 

 1871رئيس فجلس الوزراء رقم 
 .2020لسنة 

 

 
 معيار محاسبة مصري جديد

( "اإليراد من العقود 48رقم )
 مع العمالء"

صاإليراد فن العقود فع العمالءص فحل ( 48يحل فعيار المحاسبة المصري الجديد رقم ) -1
 المعايير التالية و لغيها:

 
 .2015( صعقود اإلنكاءص المعدل 8فعيار المحاسبة المصري رقم )  -أ
 .2015( صاإليرادص المعدل 11فعيار المحاسبة المصري رقم ) -م

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

 تتوقع استرداد تلك التكاليي وكذا االعتراف بتكاليي الو اء بعقد كأصل عند توا ر شروط فحددة. 
 يتطلب المعيار ان يتوا ر للعقد فضمون تجاري لكي يتم االعتراف باإليراد. -4
 تطلبات اإل صاح والعرض.التوسع  ي ف -5

أثر على ال يوجد 
القوائم المالية عند 

 تطبيق التعديل
 .بالمعيار

( على 48يسري المعيار رقم )
الفترات المالية التي تبدأ  ي أو 

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

يناير  فنسر ان المعيار لألول 
بناءا على قرار رئيس  2021

لسنة  1871فجلس الوزراء رقم 
2020. 



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
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التأثير المحتمل على   ملخص ألهم التعديالت المعايير الجديدة او المعدلة
 القوائم المالية

 تاريخ التطبيق

  
 معيار محاسبة مصري جديد

 ( "عقود التأجير "49)
( صعقود اإليجارص فحل فعيار المحاسبة المصري 49يحل فعيار المحاسبة المصري الجديد رقم ) .1

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

بحق االنتفاع األصل المؤجر ضمن أصول الكركة كما يعترف بالت ام والذي يمثل القيمة الحالية 
عتبار انه ال يتم تصنيي لد عات االيجار غير المد وعة ضمن الت افات الكركة ، فع االخذ  ي اال

 عقود االيجار بالنسبة للمستأجر عقد تأجير تكغيلي أو أنه عقد تأجير تمو لي. 
بالنسبة للمؤجر يجب على المؤجر تصنيي كل عقد فن عقود إيجاراته إفا على أنه عقد تأجير  .3

 تكغيلي أو أنه عقد تأجير تمو لي. 
عتراف باألصول المحتفظ بها بموجب عقد تأجير بالنسبة لإليجار التمو لي  يجب على المؤجر اال .4

تمو لي  ي قائمة المرك  المالي وعرضها على أنها فبالغ فستحقة التحصيل بمبلغ فساوي لصا ي 
 االستثمار  ي عقد التأجير.

بالنسبة لإليجار التكغيلي يجب على المؤجر االعتراف بد عات عقود التأجير فن عقود التأجير  .5
 دخل إفا بطر قة القسط الثابت أو أي أساس فنتظم آخر. التكغيلية على أنها

 

قافت الكركة بالتأثير 
بهذا المعيار خالل 
العام الماضي لعقود 

التأجير التمو لي 
المبرفة و  قا لقانون 
التأجير التمو لي رقم 

 1995لسنة  95

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

، و سمى بالتطبيق 2020يناير  1
المبكر إذا تم تطبيق فعيار 

( 48المحاسبة المصري رقم )
صااليراد فن العقود فع العمالءص 

 . ي نفس التوقيت 2019
باالستثناء فن تار خ السر ان أعاله، 

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

تخضع لقانون التأجير التمو لي رقم 
وتعديالته  – 1995لسنة  95

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

صالقواعد والمعايير المحاسبية 
 المتعلقة بعمليات التأجير

عقود التأجير التمو ليص، وكذلك 
التمو لي التي تنكأ  ي ظل 
وتخضع لقانون تنظيم نكاطي 



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
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التأثير المحتمل على   ملخص ألهم التعديالت المعايير الجديدة او المعدلة
 القوائم المالية

 تاريخ التطبيق

التأجير التمو لي والتخصيم رقم 
بداية وذلك فن  ،2018لسنة  176

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

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

بناءا على قرار رئيس  2021يناير 
لسنة  1871فجلس الوزراء رقم 

2020. 
معيار المحاسبة المصري 

( "مزايا 38المعدل رقم )
 العاملين"

تم إضا ة وتعديل بعض الفقرات وذلك لتعديل قواعد المحاسبة عن تعديل وتقليص وتسو ة نظام ف ايا 
 العافلين.

تقوم اإلدارة  ي الوقت 
بتقييم األثر الحالي 

المحتمل على القوائم 
المالية عند تطبيق 

 .بالمعيار التعديل

( المعدل 38يسري المعيار رقم )
على الفترات المالية التي تبدأ  ي 

، و سمى 2020يناير  1أو بعد 
 بالتطبيق المبكر.

 
معيار المحاسبة المصري 

( "القوائم 42المعدل رقم )
 المالية المجمعة"

فقرات الخاصة باستثناء المنكآت االستثمار ة فن التجميع وقد ترتب على  ذا تم إضا ة بعض ال
التعديل تعديل لبعض المعايير المرتبطة بموضوع المنكآت االستثمار ة و يما يلي المعايير التي تم 

 تعديلها:
 ( صاإل صاح عن األطراف ذوي العالقةص15فعيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ( صالقوائم المالية المستقلةص17المصري رقم )فعيار المحاسبة  -
 ( صاالستثمارات  ي شركات شقيقةص18فعيار المحاسبة المصري رقم ) -

أثر على ال يوجد 
القوائم المالية عند 

 تطبيق التعديل
 .بالمعيار

( المعدل 42يسري المعيار رقم )
على الفترات المالية التي تبدأ  ي 

، و سمى 2020يناير  1أو بعد 
 بالتطبيق المبكر.

كما يتم تطبيق الفقرات الجديدة أو 
المعدلة بالنسبة للمعايير التي تم 



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2020ديسمبر  31 فيالمالية المنتهية السنة  عن –المستقلة  لمتممة للقوائم الماليةاإليضاحات ا
 

 )جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك( 
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التأثير المحتمل على   ملخص ألهم التعديالت المعايير الجديدة او المعدلة
 القوائم المالية

 تاريخ التطبيق

 ( صضرائب الدخلص24فعيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ( صتجميع األعمالص29فعيار المحاسبة المصري رقم ) -
 ( صالقوائم المالية الدور ةص30فعيار المحاسبة المصري رقم ) -
( صاإل صاح عن الحصص  ي المنكآت 44ر المحاسبة المصري رقم )فعيا -

 األخرىص
  

تعديلها بموضوع المنكآت 
االستثمار ة  ي تار خ سر ان فعيار 

( 42المحاسبة المصري رقم )
صالقوائم المالية المجمعةص المعدل 

2019 . 

معيار المحاسبة المصري رقم 
(22 ) 

 " نصيب السهم في األرباح"

تعديل نطاق تطبيق المعيار ليصبى فل م على القوائم المالية المستقلة أو المجمعة أو المنفردة تم 
 المصدرة لجميع المنكأت.

قافت الكركة بالتأثير 
بهذا المعيار خالل 

  .العام الماضي

يتم تطبيق  ذا التعديل على 
الفترات المالية التي تبدأ  ي أو 

 .2019يناير  1بعد 
 

ة المصري معيار المحاسب
( "قائمة 4المعدل رقم )

 التدفقات النقدية" 

يتطلب فن المنكأة تقديم اإل صاحات التي تمكن فستخدفي القوائم المالية فن تقييم التغيرات  ي 
االلت افات التي تنكأ فن األنكطة التمو لية، بما  ي ذلك كال فن التغيرات الناشئة فن تد قات نقدية أو 

 تغيرات غير نقدية.

قافت الكركة بالتأثير 
بهذا المعيار خالل 

 .العام الماضي

يتم تطبيق  ذا التعديل على 
الفترات المالية التي تبدأ  ي أو 

 .2019يناير  1بعد 
 

 


	Cover GB Auto
	GB Auto Report
	GB Auto Arabic FS 31-12-2020.
	GB Auto Arabic 31-12-2020.
	SA.pdf
	doc20210225112411
	doc20210225112439
	doc20210225112506




