
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جي بي أوتو شركة 
 ( شركة مساهمة مصرية)

 

 المستقلة  الدورية القوائم المالية
 2020 مارس  31 فيالمالية المنتهية  الفترةعن 
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kpmg  حازم حسن 

 محاسبون قانونيون ومستشارون



 
 

 الصفحة                                     المحتويات                        
 

  1 الفحص المحدود تقرير 
  

 3 المستقلة ة المركز المالي الدوريقائمة 
 

 4 المستقلةالدورية  قائمة الدخل 
 

 5 المستقلة ة الدوريالشامل  قائمة الدخل 
 

 6 المستقلة الدورية  لكيةالمحقوق  فيقائمة التغير 
 

 7 المستقلةالدورية   قائمة التدفقات النقدية
 

 8 المستقلةالدورية  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 
 









 
الثالثة أشهر المنتهية الثالثة أشهر المنتهية

2019 مارس 31في  2020 مارس 31في  إيضاح
جنيه مصري جنيه مصري رقم

 26 565 399  17 296 352 تحميل المصاريف على الشركات التابعة
(26 445 314) (16 965 762) مصروفات إدارية

 120 085  330 590 النشاط (خسائر)/ أرباح 
( 120 085) (330 590) تكاليف تمويلية 
- -  صافى نتائج أعمال الفترة قبل ضرائب الدخل
- - الجارية-  ضرائب الدخل 
- -  صافى نتائج أعمال الفترة بعد ضرائب الدخل
- - (14) نصيب السهم األساسى في الخسائر

شركة جي بي أوتو
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل الدورية المستقلة
2020 مارس 31عن الفترة المالية المنتهية في 

.اإليضاحات المرفقة تعتبر جزء ال يتجزأ من القوائم المالية الدورية المستقلة وتقرأ معها * 
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2019 مارس 31 2020 مارس 31
جنيه مصري جنيه مصري

بنود الدخل الشامل
- -  صافى نتائج أعمال الفترة بعد ضرائب الدخل

- - إجمالى بنود الدخل الشامل بعد الضرائب

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

شركة جي بي أوتو
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل الشامل الدورية المستقلة 
2020 مارس 31عن الفترة المالية المنتهية في 
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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 الفترة
838 178 259 6663 359 942 190 047 156 2491 762 66 -733 009 094 20191 مارس 31الرصيد في 

838 178 259 6663 359 942 190 047 156 2491 762 66 -733 009 094 20191 ديسمبر 31الرصيد في 
(768 570 19 )-(768 570 9 )-(000 000 10 )-صافى نتائج أعمال الفترة

070 608 239 6663 359 942 422 476 146 2491 762 66 (000 000 10 )733 009 094 20201 مارس 31الرصيد في 

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

شركة جي بي أوتو
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغيرات فى حقوق الملكية الدورية المستقلة
2020 مارس 31عن الفترة المالية المنتهية في 
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2019 مارس 202031 مارس 31إيضاح
جنيه مصريجنيه مصريرقم

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

تسويات
(165  )-فوائد دائنة

  (  165)
:التغير في

(505 936 )(071 259 4)مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
(509 481 11)531 688 27المستحق من أطراف ذوي عالقة

884 509 12(272 022 4)دائنون وأرصدة دائنة األخرى
705 91 188 407 19التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

--ضرائب الدخل المدفوعة

705 91 188 407 19صافى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

-(768 570 19)شراء أسهم خزينة
165  -محصلة- فوائد دائنة 

165  (768 570 19)أنشطة التمويل (الناتجة من)/صافى التدفقات النقدية  المستخدمة في 
870 91 (580 163)صافى التغير في النقدية

719 523 336 455 النقدية و ما في حكمها فى أول الفترة
589 615 756 291 (9)النقدية و ما في حكمها فى نهاية الفترة

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

شركة جي بي أوتو
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية الدورية المستقلة
2020 مارس 31عن الفترة المالية المنتهية في 
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 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2020مارس   31 فيالمالية المنتهية الفترة  عن –المستقلة الدورية   لمتممة للقوائم الماليةاإليضاحات ا 
 

 )جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك( 
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 نبذة عن الشركـة -1
، وتم تسجيلها بالسجل  1981لسنة    159طبقا ألحكام القانون    1999يوليو    15  فيتأسست شركة جى بى أوتـو "شركة مساهمة مصرية"   −

 القاهرة. 3422تحت رقم  التجاري
تمت الموافقة على تغيير اسم الشركة ليصبح جى بى أوتو   2007أبريل    26بناًء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ   −

 لتعديل اسم الشركة بتاريخ  التجاريالسجل  في، وقد تم التأشير التمويليبداًل من جى بى كابيتال للتجارة والتأجير 
 .2007مايو  23

 ، جمهورية مصر العربية. الصحراويطريق مصر إسكندرية  28المنطقة الصناعية ابو رواش ك  في الرئيسيركة يقع مقر الش −
ذلك النقل الثقيل والنصف نقل وسيارات الركوب واألتوبيسات والمينى باص   فيتقوم الشركة بتجارة وتوزيع وتسويق جميع وسائل النقل بما   −

ناش واآلالت الميكانيكية ومعدات إنهاء وتحريك التربة والموتورات بمختلف أشكالها وأنواعها والميكروباص والجرارات الزراعية واألو 
إطارات وسائل   فيقطع غيارها ولوازمها المصنعة محليًا والمستوردة واالتجار    فيالمصنعة محليًا والمستوردة الجديدة والمستعملة واالتجار  

 أو  والمستوردة. والتصدير وبيع المنتجات والبضائع المستوردة والمحلية بالنقد أو باألجل النقل والمعدات بجميع أنواعها المصنعة محليا
 .التمويليالتأجير 

 .2020 مارس 13في  %89،26مجتمعين الشركة هـم د/ رؤوف غبور وعائلته وقـد بلغت مساهمتهم  فيالمساهمين الرئيسيين  −
 .2020 مايو 14 بتاريخ إدارة الشركةمن مجلس المستقلة  تم اعتماد القوائم المالية −

 المستقلةأسس إعداد القوائم المالية  -2
 طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين ذات العالقة.  المستقلةأعدت القوائم المالية 

 القوائم المالية المجمعة  -3
من الالئحة التنفيذية   188القوائم المالية المجمعة" والمادة  ( "  42يوجد لدى الشركة شركات تابعة وطبقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم ) −

تعد الشركة قوائم مالية مجمعة للمجموعة حيث يستوجب األمر الرجوع إليها للحصول على تفهم    1981لسنة    159لقانون الشركات رقم  
 للمركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية للمجموعة ككل. 

 عملة التعامل والعرض  -4
 بالجنيه المصري، والتي تمثل عملة التعامل والعرض للشركة.  المستقلة يتم عرض القوائم المالية

 استخدام التقديرات واالفتراضات  -5
وفقا لمعايير المحاسبة المصرية من اإلدارة استخدام الحكم الشخصي والتقديرات واالفتراضات التي  المستقلة يتطلب إعداد القوائم المالية

بها في  تؤثر على تطبيق السياسات والقيم المعروضة لألصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات. تعد التقديرات واالفتراضات المتعلقة
 ا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.ضوء الخبرة السابقة وعوامل أخرى متنوعة. هذ

يتم االعتراف بالتغيير في التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم تغيير  يتم إعادة مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بصفه دوريه.
 التغيير والفترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على كليهما.التقدير فيها إذا كان التغيير يؤثر على هذه الفترة فقط، أو في فترة 

 قياس القيم العادلة 
ة بدون خصم يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية على أساس القيمة السوقية لألداة المالية أو ألدوات مالية مثيلة في تاريخ القوائم المالي 

تحديد قيم األصول المالية بأسعار الشراء الحالية لتلك األصول، بينما يتم تحديد قيمة االلتزامات المالية أي تكاليف بيع مستقبلية مقدرة. يتم 
 باألسعار الحالية التي يمكن أن تسوى بها تلك االلتزامات.

 

ام أساليب التقييم المختلفة مع في حالة عدم وجود سوق نشطة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية فإنه يتم تقدير القيمة العادلة باستخد -
 األخذ في االعتبار أسعار المعامالت التي تمت مؤخرًا أو واالسترشاد بالقيمة العادلة الحالية لألدوات األخرى المشابهة بصوره جوهريه. 

 ا.أسلوب التدفقات النقدية المخصومة أو أي طريقة أخرى للتقييم ينتج عنها قيم يمكن االعتماد عليه استخدامأو 



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2020مارس   31 فيالمالية المنتهية  الفترة  عن –المستقلة الدورية  لمتممة للقوائم الماليةاإليضاحات ا 
 

 )جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك( 
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عند استخدام أسلوب التدفقات النقدية المخصومة كأسلوب للتقييم فإنه يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية على أساس أفضل تقديرات   -
لإلدارة. ويتم تحديد معدل الخصم المستخدم في ضوء السعر السائد في السوق في تاريخ القوائم المالية لألدوات المالية المشابهة من 

 عتها وشروطها.حيث طبي 
 

 شركات تابعة  فياستثمارات  -6
 نسبة  البيان  

 المساهمة 
31/3 /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 الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيالت التجارية "إيتامكو"

 515 973 773  515 973 773 - %100 شركة جي بي جلوبال 
   2 095 421 605  2 095 421 605 

 
 

تسيطر شركات تابعة حيث    فيالشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيالت التجارية "ايتامكو" ضمن االستثمارات    فيتم تبويب االستثمارات  
المجموعة على المنشأة المستثمر فيها عندما تتعرض أو يحق لها عوائد متغيرة من خالل مشاركتها وقدرتها في التأثير على العوائد من 

بطريق غير مباشر  %90لشركة جى بى أوتو وبنسبة  %9هذه الشركة مملوكة مباشرة بنسبة  أن مر فيهاخالل سلطتها على المنشأة المستث 
  عن طريق الشركات التابعة.

 
تسيطر المجموعة على المنشأة المستثمر تم تبويب االستثمارات في شركة جي بي لإلطارات ضمن االستثمارات في شركات تابعة حيث 

يحق لها عوائد متغيرة من خالل مشاركتها وقدرتها في التأثير على العوائد من خالل سلطتها على المنشأة المستثمر فيها عندما تتعرض أو  
 بطريق غير مباشر عن طريق الشركات التابعة. %99تو وبنسبة % لشركة جى بى أو 0،5أن هذه الشركة مملوكة مباشرة بنسبة  فيها

 
 
 

 أرصدة مدينة أخرى و مدينون  -7

 
31/3 /2020 

 
 31/12/2019 

 
 579 130  689 727 4 دفعات مقدمة  

 470 32  470 32 الخصم تحت حساب الضريبة 
 322 283 1  657 930 مصروفات مدفوعة مقدما 

 922 035 1  548 050 1 أرصدة مدينة أخرى 
 6 741 364  2 482 293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2020مارس   31 فيالمالية المنتهية الفترة  عن –المستقلة الدورية   لمتممة للقوائم الماليةاإليضاحات ا 
 

 )جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك( 
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 المعامالت مع أطراف ذات عالقة   -8
المحايد في المعامالت التجارية او المالية التي تتم فيما بين شركات المجموعة و علي األخص تبادل السلع و   تستخدم الشركة السعر

 . أو المالية التي فيما بينهم )إن وجدت(الخدمات و توزيع المصروفات المشتركة و غير ذلك من المعامالت التجارية 
 أرصدة األطراف ذات العالقة موضحة بالبيان التالي:

 083 505 430  285 038 464 الشركة الدولية للتجارة والتسويق )ايتامكو(
 636 952  636 952 للنقل و التجارة شركة هرم 

 860 807 27  215 266 39 الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل )غبور مصر(
 219 358  544 351 شركة غبور للتجارة العالمية والمناطق الحرة اسكندرية

 916 389  917 389 شركة بان أفريكان ايجيبت للزيوت
 993 312  993 312 الثقيل والمعدات اإلنشائيةجي بي لتجارة وسائل النقل 

 505 311 590  460 326 707 
 496 762 171 1  965  073 144 1 الصافي 

بين الشركة وشركاتها التابعة والزميلة  2018يناير  1كما قامت الشركة بتجديد العقد بتاريخ  2006ديسمبر  26قامت الشركة بإبرام عقد بتاريخ  −
شركات غبور على أساس أن جميع الشركات مملوكة لمجموعة واحدة من المساهمين كما أن بينهم معامالت تجارية متعددة. وقد في مجموعة 

ة بينهم أتفق جميع أطراف العقد المتمثلة في كافة الشركات التابعة والزميلة على أن يتم في نهاية كل سنة مالية إجراء تسوية للحسابات المشترك
جمالي المبالغ المستحقة عليه لصالح والناتجة عن ت  عامالتهم عن طريق المقاصة بين إجمالي المبالغ المستحقة لكل طرف لدى األطراف األخرى وا 

كافة األطراف األخرى، على أن يتم إظهار الرصيد الناتج عن المقاصة بميزانية كل طرف سواء كان الرصيد دائن أو مدين على أن يتم اتخاذ 
 ي كل فترة كأساس إلجراء المقاصة والتسوية بين كافة الشركات.المركز المالي ف

والمبالغ الدائنة  2020  مارس  31  في  الزميلةوبناء على ما سبق قامت الشركة بإجراء مقاصة بين المبالغ المدينة المستحقة من الشركات التابعة و  −
جنيه مصري مستحق من   1  144  073  965  بمبلغ  ذات التاريخ وكانت نتيجة المقاصة رصيد مدين  في  الزميلةو   المستحقة على الشركات التابعة

 شركات المجموعة.  باقي
تحويالت نقدية وخدمات أخرى مرتبطة بالنشاط، كما قامت   في بإجراء بعض المعامالت مع أطراف ذات عالقة تتمثل  العام قامت الشركة خالل  −

  ألعضاء اإلدارة العليا بالشركة. مرتبات مصريجنيه  8 524 301مبلغ بسداد  العامالشركة خالل 
 :الفترةعالقة خالل وطبيعة وقيمة أهم المعامالت مع أطراف ذات بيان  يليوفيما  −

 

    األطراف ذات العالقةالمعامالت مع  
33 533 203 واردةتحويالت نقدية  شركة تابعة الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل )غبور مصر(   

11 458 354 واردةتحويالت نقدية  شركة تابعة الشركة الدولية للتجارة والتسويق )ايتامكو(  
  شركة أر جي إنفستمينت

 
17 296 352 صادرة تحويالت نقدية  شركة تابعة  

 أخـرى 
تم  الذيبلغ ذلك الجزء  والتمويلية وقد والتسويقية والبيعيةاإلدارية  التابعة بمصروفاتهاوشركاتها  إنفستمينت جير آتقوم الشركة بتحميل شركة 

  حتى مصري  هجني  26 445 314 مبلغ)مقابل  2020 مارس 31حتى  مصري جنيه 16 965 762غ مبل الفترة خاللتحميله 
 .(2019 مارس 31

 2020/ 31/3 مستحق من أطراف ذات عالقة
 

 31/12/2019 

 153 089 632 1  505 385 649 1 شركة أر جي إنفستمينت
 50  50 آخري 

 555 385 649 1   1 632 089 203 

 مستحق إلى أطراف ذات عالقة



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2020مارس   31 فيالمالية المنتهية  الفترة  عن –المستقلة الدورية  لمتممة للقوائم الماليةاإليضاحات ا 
 

 )جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك( 
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 والصندوق  بالبنوكنقدية  -9
      31/3 /2020  31/12/2019 

 503 7  5 708 نقدية بالصندوق
 833 447  286 048 حسابات جارية لدى البنوك

 756 291  455 336 
 

 
   المالرأس  -10

 
 المدفوع و  المصدرراس المال   -أ 
 خمسة مليار جنيه مصري(.مليار جنيه مصري ) 5ة المرخص به  يبلغ رأس مال الشرك -
  واحد سهم قيمته األسمية  1 094 009 733عدد  علىجنيه مصري موزعًا  1 094 009 733يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع  -

 جنيه واحد لكل سهم(.  جنيه للسهم )
الموافقة  2013مارس  27عادية المنعقدة بتاريخ القرر مجلس اإلدارة وفقًا لتفويض الجمعية العامة غير  2014أغسطس  31بتاريخ  -

 ه جني  6 444 645 وذلك بمبلغ به مال المرخص علي زيادة رأس مال الشركة المصدر بالقيمة األسمية في حدود رأس ال باألجماع
جنية مصري للسهم تخصص بالكامل لنظامي اإلثابة والتحفيز المطبقين  واحدسهم بقيمة اسمية  6 444 645مصري مقسمة إلي 

 135 337 545جنية مصري مقسمة علي عدد  135 337 545في الشركة ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة مبلغ و قدرة 
الخاص وقد تم التأشير بذلك في  االحتياطيذه الزيادة بالكامل تمويال من رصيد سددت ه سهم بقيمة اسمية واحد جنية مصري، وقد

 .2014ديسمبر  31بتاريخ  السجل التجاري
 

 رح خاص )زيادة رأس المال( ط
مليون جنيه مصري    400  قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة علي زيادة راس مال الشركة المرخص به من  2015فبراير    4بتاريخ  
 هجني  1 095 337 545 إلي جنيه مصري 135 337 545كذلك زيادة رأس مال الشركة المصدر من مليار جنيه مصري و  5إلي 

باإلضافة  )مصريسهم قيمة كل سهم واحد جنيه  1 545 337 095 نيه مصري مقسم علي عددج 960 000 000بزيادة قدرها  مصري
، علي أن تخصص هذه الزيادة بالكامل لصالح قدامي المساهمين كل منهم بنسبة قرش كل سهم( وذلك 1إصدار قدرها إلي مصاريف 

منفصاًل عن السهم األصلي علي أن يتم سداد قيمة الزيادة في  االكتتابنصيبه في رأس مال الشركة المصدر مع الموافقة علي تداول حق 
 .تب قبل الشركة بحسب نسبة مساهمتهالديون النقدية المستحقة األداء للمكت  استخدامأو عن طريق  /الشركة المصدر إما نقدًا وس مال رأ
 ومبلغمصري نقدًا  هجني  473 225 502)مبلغ  جنية مصري 958 672 188بمبلغ  في هذه الزيادة االكتتابوقد تم  هذا -

 عدد  علىمقسمة  الحساب عن طريق الحساب الجاري الدائن للمساهمين(جنية مصري تموياًل من  485 446 686
قد و  1 094 009 733بعد الزيادة  ليصبح رأس المال المصدر والمسدد بالكامل مصري للسهم هجني 1بواقع  سهم 958 672 188

 . 2015مايو  31بتاريخ  تم التأشير بذلك في السجل التجاري 
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 أسهم الخزينة  -ب
سهم من أسهم الشركة و التي تمثل نسبة   10 000 000مجلس إدارة الشركة شراء أسهم خزينة بحد أقصي  قرر 2020مارس  1بتاريخ  -

و  2020مارس  2من إجمالي اسهم الشركة ، وذلك من خالل السوق المفتوح و علي أن يتم التنفيذ إعتبارا من جلسة يوم  %0.914قدرها 
تنفيذ كامل الكمية و ذلك بذات سعر الورقة المالية خالل جلسات التداول في مدة التنفيذ في ضوء التعديل  أو لحين 2020أبريل  2حتي 

فبراير  29في  2020لسنة  27( مكرر من قواعد القيد و الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 51الصادر بالمادة )
مارس  1اريخ صدوره ، و كذلك البيان المنشور علي شاشات اإلعالنات بالبورصة المصرية بتاريخ و الذي يعمل به إعتبارا من ت  2020
 بشأن اإلجراءات اإلستثنائية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الراغبة في شراء أسهم خزينة. 2020

جنية  000 000 10جنية مصري تم تبويب  765 570 19سهم باجمالي قيمة قدرها  10 000 000عدد هذا وقد قامت الشركة بشراء  -
جنية مصري  765 570 9مصري كاسهم خزينة تمثل القيمة االسمية لالسهم وتم اثبات الفرق بين تكلفة الشراء و القيمة االسمية و البالغ 

 .(12ضمن احتياطيات اخري إيضاح رقم )
 

 قانوني  احتياطي -11
      31/3 /2020  31/12/2019 

 249 762 66  249 762 66 احتياطي قانوني
 

أرباح العام لحساب االحتياطي  فيمن صا %5والنظام األساسي للشركة يتم تجنيب نسبة  1981لسنة  159طبقا لقانون الشركات رقم  −
عن ذلك  ومتى نقص االحتياطيمن رأس المال المصدر.  %50 يوازى مااالحتياطي مجموع بلغ متى  هذا االقتطاع ويقف القانوني.

 .االقتطاعالعودة الى  تعين
بناًء على   1981لسنة    159الخـاص طبقـًا لمتطلبات القانون رقم    واالحتياطي  القانوني  االحتياطيتم ترحيل عالوة اإلصدار إلى كل من   −

 .2008مارس  29 فياعتماد الجمعية العامة العادية 
 عالوة إصدار األسهم 

تم ترحيل الفرق بين المبلغ المدفوع والقيمة االسمية لألسهم المصدرة ويخصم منها مصروفات اإلصدار و   فيتتمثل عالوة إصدار األسهم  
بناًء على اعتماد  1981لسنة  159صدار إلى كـل من االحتياطي القانوني واالحتياطي الخـاص طبقـًا لمتطلبات القانون رقم عـالوة اإل

 .2008مارس  29الجمعية العامة العادية في 
 

 2020  2019 
 887 164 067 1  887 164 067 1 يناير1الرصيد في 

 -  (9 570 765) فرق شراء اسهم خزينة 

 887 164 067 1  1 057 594 122 2020مارس   31الرصيد في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احتياطيات أخرى  -12
  .1981لسنة  159تم تحويله من عالوة اإلصدار طبقًا لمتطلبات القانون رقم  فيماتتمثل االحتياطيات األخرى  −

 
 

احتياطي القيمة العادلة ألسهم  
 ثابة والتحفيزاإلحوافز نظامي 

 إصدارعالوة 
 اإلجمالي (احتياطي خاص) 

 1 146 476 422 1 057 594 221 88 882 300 2019يناير  1الرصيد في 
 1 146 476 422 1 057 594 221 88 882 300 2019  مارس 31في الرصيد 
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 أخرى دائنون وأرصدة دائنة  -13
      31/3 /2020  31/12/2019 

845 547 مصلحة الضرائب    2 031 870 
 526 597   095 975  مورديين

4 219 711 مصروفات مستحقة    6 205 177 
 319 108 2  880 267 أرصدة دائنة أخرى 

 620 920 6  10 942 892 
 

 

 ()الخسائر/  من الربح األساسينصيب السهم  -14
بدون خصم حصة العاملين ومكافآت  العامربح    فيعلى أساس صا  الربح  فيحساب توزيع مقترح، فقد تم تحديد صاحيث أنه ال يوجد   −

 توزيعات األرباح. في  اإلدارةأعضاء مجلس 
( على المتوسط المرجح لألسهم تالية)كما هو موضح بالفقرة ال  العام  خسارة  فيبقسمة صا   ()الخسارة  في  األساسييحتسب نصيب السهم   −

 . الفترةالعادية المصدرة خالل 
      31/3 /2020  31/12/2019 

 - الفترة نتائج أعمالصافي 
 

 (1 990 405) 
 733 009 094 1  1 092 035 891 متوسط عدد األسهم 

 (0.0018)  - )الخسائر( األرباح/ نصيب السهم األساسي في 
 

 
   الضريبيالموقف  -15

 :االعتباريةالضريبة على أرباح األشخاص  :      أوالا 
 والئحته التنفيذية. 2005لسنة  91الشركة خاضعة ألحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  -
 تقــــوم الشــركة بتقــــديم اإلقرارات الضريبية في المواعيد القانونية. -
 .2018والسداد حتى عام  والتسوية تم االنتهاء من الفحص -

 :القيمة المضافة/  ضريبة المبيعات :   ثانياا 
ولم ينتج عن الفحص أي التزامات ضريبية وتم استخراج خطاب بما يفيد ذلك من  2013/  2008تم فحص السنوات من  -

 المأمورية.
 2018تم االنتهاء من الفحص و التسوية و السداد حتي عام  -

 العمل : ضريبة كسب  :    ثالثاا 
 

 يتم خصم الضريبة شهريا ويتم توريدها لمصلحة الضرائب بانتظام. -
 .2018/  2014جارى اإلعداد لسنوات فحص أعوام   -

 ضـــريبة الخصم : :     رابعاا 
 وال توجد أي خالفات ضريبية. 2020عام ل وليتم سداد المدة اال -
 ضـــريبة الدمغة : خامسا :

 القانونية.تقوم الشركة بااللتزام بأحكام قانون ضريبة الدمغة ويتم توريدها في المواعيد  -
 .2017تم االنتهاء من الفحص والسداد حتى عام  -

 
 إدارة المخاطر المالية  -16
 المخاطر المالية  عناصر16-1

المخاطر مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر  تتعرض الشركة نتيجة ألنشطتها المعتادة إلى مخاطر مالية متنوعة. وتتضمن هذه   −
أسعار العمالت األجنبية ومخاطر األسعار ومخاطر تأثير أسعار الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة(، وأيضًا مخاطر  

 االئتمان ومخاطر السيولة.
 المالي للشركة.تهدف إدارة الشركة إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة لهذه المخاطر على األداء  −
 ال تستخدم الشركة أي من األدوات المالية المشتقة لتغطية أخطار محددة. −
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 مخاطر السوق  - أ
 مخاطر أسعار العمالت األجنبية  -1

تتعرض الشركة لمخاطر التغيرات في أسعار الصرف نتيجة أنشطتها المختلفة وبصفة رئيسية الدوالر األمريكي. وينتج 
األجنبية من التعامالت التجارية المستقبلية واألصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية القائمة في  خطر أسعار العمالت 

 تاريخ الميزانية وكذلك صافي االستثمارات في كيان أجنبي.
 مخاطر األسعار   -2

تالي فهي ال يوجد لدى الشركة استثمارات في أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين مسجلة ومتداولة في أسواق المال وبال
 غير معرضة لخطر التغير في القيمة العادلة لالستثمارات نتيجة تغير األسعار.

 مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة  -3
 تتعرض الشركة لمخاطر القيمة العادلة الناتجة من تقييم سندات دائنة طويلة األجل والتي تستحق بفائدة ثابتة.

 مخاطر االئتمان  - ب
نشأ خطر االئتمان نتيجة وجود نقدية وودائع لدى البنوك وكذلك مخاطر االئتمان المرتبطة بالموزعين وتجار الجملة ي  −

 واألفراد المتمثلة في حسابات العمالء وأوراق القبض، ويتم إدارة مخاطر االئتمان للشركة ككل.
العالي والبنوك ذات المالءة المالية العالية في حالة   بالنسبة للبنوك فإنه يتم التعامل مع البنوك ذات التصنيف االئتماني −

 عدم وجود تصنيف ائتماني مستقل.
 مخاطر السيولة  - ج

تاحة تمويل من خالل مبالغ كافية من التسهيالت  تتطلب اإلدارة الحذرة لمخاطر السيولة االحتفاظ بمستوى كافي من النقدية وا 
لألنشطة األساسية، فإن إدارة الشركة تهدف إلى االحتفاظ بمرونة في التمويل  االئتمانية المتاحة. ونظرًا للطبيعة الديناميكية

 من خالل االحتفاظ بخطوط ائتمانية معززة متاحة.
 إدارة مخاطر رأس المال 2-16 

وتقديم المنافع تهدف إدارة الشركة من إدارة رأس المال إلى الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار بما يحقق عائد للمساهمين  −
ألصحاب المصالح األخرى التي تستخدم القوائم المالية. وتوفير والحفاظ على أفضل هيكل لرأس المال بغرض تخفيض تكلفة 

 رأس المال.
للمحافظة على أفضل هيكل لرأس المال تقوم اإلدارة بتغيير قيمة التوزيعات المدفوعة للمساهمين أو تخفيض رأس المال أو   −

 ديدة لرأس المال الشركة.إصدار أسهم ج
تقوم إدارة الشركة بمراقبة هيكل رأس المال باستخدام نسبة صافي القروض إلى إجمالي رأس المال ويتمثل صافي القروض في إجمالي   −

ق  الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى واالقتراض مخصومًا منها النقدية وما في حكمها. ويتمثل إجمالي رأس المال في إجمالي حقو 
 الملكية بالشركة كما هو موضح في الميزانية المستقلة باإلضافة إلى صافي القروض. 

 :2019ديسمبر 31و 2020 مارس 31 حقوق الملكية في إلىالقروض وفيما يلي نسبة صافي  −
 

 31/3 /2020  31/12/2019 
 892 942 10  6 920 620 دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 (336 455)  (291 756) النقدية  )يخصم(:
 556 487 10  6 628 864 صافي القروض  

 838 178 259 3   070 608 239 3 حقوق الملكية 
%0  0.21% صافي القروض إلى حقوق الملكية نسبة .33 

 

 
 

 
 تقدير القيمة العادلة 

تسويات ائتمانية مقدرة لألصول المالية وااللتزامات المالية ذات تواريخ  أييفترض أن تقارب القيمة العادلة القيمة االسمية ناقصًا  −
االستحقاق ألقل من سنة. وألغراض اإلفصاح، يتم استخدام أسعار الفائدة المتاحة للشركة لألدوات المالية المشابهة وذلك لخصم 

 المستقبلية التعاقدية لتقدير القيمة العادلة لاللتزامات المالية.التدفقات النقدية 
لتقدير القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة، فإن الشركة تستخدم العديد من الطرق وتضع االفتراضات المبنية على أحوال   −

السوق في تاريخ كل ميزانية. تستخدم أسعار السوق وأسعار المتعاملين لألداة المالية أو ألداة مشابهه وذلك للديون طويلة األجل.  
األخرى، مثال لقيمة الحالية المقدرة للتدفقات النقدية المستقبلية، وذلك لتحديد القيمة العادلة لباقي األدوات المالية  تستخدم األساليب

  كانت القيمة العادلة لاللتزامات غير المتداولة ال تختلف جوهريًا عن القيمة الدفترية لها. العاموفي نهاية 
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 أحداث هامة  -17
واالنكماش االقتصادي نتيجة انتشار    ئالي حالة من التباط  2020ومنها مصر خالل الربع األول من عام  تعرضت معظم دول العالم  

( المستجد، وقامت حكومات العالم ومن بينها الحكومة المصرية بعمل حزم من اإلجراءات االحترازية لمنع 19-وباء كورونا )كوفيد
لتباطئ االقتصادي علي المستوي العالمي والمحلي والذي ظهر تأثيره علي كافة  انتشار الوباء ، وقد أدت هذه اإلجراءات لحالة من ا

األنشطة بصور مختلفة وعلي تجارة وتوزيع وتسويق جميع وسائل النقل بجميع أنواعها المصنعة محليا والمستوردة والتصدير وبيع 
 ى و التمويل متناهي الصغر في مصر بصورة خاصة.المنتجات والبضائع المستوردة والمحلية بالنقد أو باألجل والتأجير التمويل

حيث تأثرت مبيعات قطاع المركبات داخل وخارج السوق المصري، حيث شهدت مبيعات السيارات في مصر انخفاضًا نتيجة التعليق  
ت معدالت  المؤقت إلجراءات الترخيص والتسجيل. كما شهدت خدمات التجارة وخدمات ما بعد البيع تباطئ في الطلب حيث تراجع

 الشراء من قبل المستهلك مع حركة ترشيد االستهالك التي تشهدها االسواق.
و على صعيد أنشطة المجموعة خارج السوق المصري، فقد شهدت قطاعات المركبات انخفاضًا ملحوظًا، حيث تضرر السوق العراقي  

السفر. بينما أظهرت الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث من االغالق وحظر التجول، باإلضافة إلى القيود المفروضة على 
 عجالت أقل ضررًا. 

وبناءًا على القرارات األخيرة الصادرة من هيئة الرقابة المالية والبنك  الشركات المالية الغير مصرفية،ومن جانب آخر فقطاع 
 سداد اقساط قروض البنوك والمؤسسات المالية األخرى: المركزي المصري والتي تسمح للمدينين بتمديد فترة أقصاها ستة أشهر ل 

(، ونتوقع أن يستمر نمو المحفظة مع زيادة الطلب من  %30شهد قطاع التأجير التمويلي طلبات تأجيل األقساط )حوالي 
 القطاع الخاص. 

حصيالت وال (. كما لم تشهد الشركة اضطراب في الت% 25شهد قطاع خدمات التخصيم طلبات تأجيل األقساط )حوالي 
تزال الطلبات والحجوزات في نمو حيث يعود ذلك الي ميزة الشركة االستثنائية مقارنة ببقية السوق حيث ي سمح 

 للمستهلكين باستالم سياراتهم بشرط ان يتم تمويلها من خالل مؤسسة مالية خاضعة لهيئة الرقابة المالية.
التحصيالت ومعدالت النمو في نمو مستمر، ولكن بمعدل ابطئ   لم تتأثر شركة التمويل متناهي الصغر لدينا، حيث ان

 قلياًل.
تعمل مجموعة شركات جي بي أوتو للحفاظ على العمليات بطريقة آمنة والحد من المصروفات ونفقات التشغيل، حيث اتخذت  

 :2020الثاني من عام المجموعة عدة خطوات في هذا المسار لتنعكس ايجابيًا على قوائمنا المالية اعتباًرا من الربع 
 : زيادة تركيز رأس المال العامل مع الحفاظ على حجم المخزون المناسب للوقت الراهن. رأس المال العامل

لقطاع المركبات، مع تحرير  2020: قررت اإلدارة تجميد جميع المشروعات التوسعية لعام تجميد المشروعات التوسعية
 انة.الحد األدنى المطلوب فقط من نفقات الصي

 لمواكبة الوضع الحالي.  2020: شرعت الشركة في برنامج لخفض التكاليف بداية من أبريل  التكاليف التشغيلية
 

 

 اإللتزامات المحتملة  -18
 اليوجد إلتزامات محتملة خالل الفترة.

 
 اإلرتباطات الرأسمالية  -19

 خالل الفترة. إرتباطات رأسماليةاليوجد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2020مارس   31 فيالمالية المنتهية الفترة  عن –المستقلة الدورية   لمتممة للقوائم الماليةاإليضاحات ا 
 

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

 - 16 - 

 المحاسبية السياسات  -20
 فيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية التي استخدمت في إعداد القوائم المالية المستقلة:

 المعامالت بالعمالت األجنبية 1- 20
 .تاريخ المعاملةبسعر الصرف في  نبية بعملة التعامل الخاصة بالشركةيتم ترجمة المعامالت األج

 النقدية بالعملة األجنبية يتم ترجمتها لعملة التعامل بسعر الصرف في تاريخ القوائم المالية.األصول وااللتزامات ذات الطبيعة 
 يتم ترجمة األصول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية بسعر الصرف المستخدم عند تحديد القيمة العادلة.

باح أو الخسائر.  وباستثناء، فروق العملة الناتجة من ترجمة ما يتم االعتراف به وبصفة عامة يتم االعتراف بفروق العملة في األر 
 في بنود الدخل الشامل األخر: 

االستثمارات المتاحة للبيع في أدوات حقوق الملكية )باستثناء االضمحالل، حيث يتم إعادة تبويب فروق العملة بنود الدخل الشامل 
 األرباح أو الخسائر(.  إلىاألخر 

 ية فعالة. االلتزامات المالية التي تم تخصيصها كأداة تغطية مخاطر لتغطية خطر صافي االستثمار في نشاط أجنبي ما دامت التغط
 أدوات التغطية المستخدمة في خطر التدفقات النقدية ما دامت التغطية فعالة.

 االستثمارات في شركات تابعة  2- 20
يتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات التابعة باستخدام طريقة التكلفة حيث يتم إثبات االستثمارات في الشركات التابعة بتكلفة 

محالل في القيمة. ويتم تقدير االضمحالل لكل استثمار على حده ويتم إثباته في قائمة الدخل. االقتناء مخصومًا منها االض
تسيطر عليها المجموعة تسيطر المجموعة على المنشأة المستثمر فيها عندما تتعرض أو  التيالشركات  هيوالشركات التابعة 

 العوائد من خالل سلطتها على المنشأة المستثمر فيها. يحق لها عوائد متغيرة من خالل مشاركتها وقدرتها في التأثير على
 االضمحالل  3- 20
 األصول المالية غير المشتقة: -1

األصول المالية غير المبوبة كمقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بما في ذلك الحصص التي يتم المحاسبة عنها 
نهاية كل فترة مالية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل في  بطريقة حقوق الملكية تقوم الشركة في تاريخ 

 قيمة األصل.
 تتضمن األدلة الموضوعية على اضمحالل قيمة األصل: 

 إخفاق أو التأخر في السداد بواسطة مدين. -
 إعادة جدولة مبالغ مستحقة للمجموعة بشروط لم تكن الشركة لتقبلها في ظروف أخرى. -
 على إفالس المدين أو الم صدر.مؤشرات  -
 التغيرات المعاكسة في حالة السداد بالنسبة للمق ترضين أو الم صدرين. -
 اختفاء السوق النشطة لألصل المالي بسبب الصعوبات المالية. -
وجود بيانات واضحة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من مجموعة من  -

 صول المالية. األ
بالنسبة لالستثمار في أداة حقوق ملكية، تتضمن األدلة الموضوعية على االضمحالل االنخفاض الهام أو المستمر في القيمة 

 العادلة عن التكلفة.
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 :األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة
اضمحالل في قيمة هذه األصول منفردة أو على المستوى تقوم الشركة بتقدير ما إذا كان هناك أدلة موضوعية على حدوث 

المجمع. كل األصول التي تمثل أهمية نسبية بمفردها يتم تقييمها بالنسبة لالضمحالل منفردة، وفي حالة عدم وجود أدلة على  
لى األصول  اضمحالل هذه األصول منفردة يتم تقييمها مجمعة بشأن أي اضمحالل في القيمة حدث ولم يتم بعد تحديده ع

المنفردة. األصول التي لم يتم اعتبارها منفردة كأصول هامة نسبيا يتم تقييمها مجمعة بشأن أي اضمحالل في القيمة. ألغراض  
 التقييم المجمع لألصول يتم تجميع األصول ذات سمات المخاطر المتشابهة معا.

لمعلومات التاريخية عن توقيتات استرداد الخسارة الناجمة  عند تقييم االضمحالل على المستوى المجمع لألصول تستخدم الشركة ا
عن االضمحالل وقيمة الخسائر المتكبدة، وتقوم بعمل تعديالت إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الحالية توضح أن 

 الخسائر الفعالة من األرجح أن تكون أكثر أو اقل من المتوقعة بالمؤشرات التاريخية.
ئر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصومة  يتم حساب خسا

بسعر الفائدة الفعلية األصلي الخاص باألصل المالي. ويتم االعتراف بقيمة الخسارة في األرباح أو الخسائر ويتم تخفيض القيمة 
 اب مخصص اضمحالل. الدفترية لألصل من خالل استخدام حس

إذا اعتبرت الشركة انه ال يوجد احتماالت حقيقيه لعكس الخسارة الناتجة عن اضمحالل قيمة األصل فانه يتم إعدام القيمة ذات 
 العالقة. 

إذا انخفضت الحقا قيمة خسارة االضمحالل وأمكن ربط هذا االنخفاض بشكل موضوعي مع حدث يقع بعد االعتراف بخسارة  
   يمة، عندئذ يتم رد خسارة اضمحالل القيمة المعترف بها من قبل من خالل األرباح أو الخسائر.اضمحالل الق

 المالية المتاحة للبيع:  األصول
المالية المتاحة للبيع بإعادة تبويب الخسائر التي تم االعتراف بها سابقا ضمن  األصوليتم االعتراف بخسائر االضمحالل في 

الخسائر، يمثل مبلغ الخسارة المجمعة    أو  األرباحوالمجمعة في احتياطي القيمة العادلة ويعترف بها في    األخربنود الدخل الشامل  
سداد   أواستهالك  أيرق بين تكلفة االقتناء )بالصافي بعد الخسائر الف أو األرباحالمستبعد من حقوق الملكية والمعترف به في 

المالي سبق االعتراف بها في  األصلخسارة في اضمحالل القيمة لهذا  أيةمن أصل المبلغ( والقيمة العادلة مخصوما منها  أي
 الخسائر. أو األرباح

ة وكانت هذه الزيادة ذات عالقة بدرجة موضوعية بحدث  فترة الحق أيهعند زيادة القيمة العادلة الداه دين مبوبة كمتاحة للبيع في 
 أو األرباحالخسائر عندئذ يتم رد خسارة اضمحالل القيمة هذه في  أو األرباحوقع بعد االعتراف بخسارة اضمحالل القيمة في 

 الخسائر.
حقوق ملكية مبوب كمتاح  أداةفي الخسائر بالنسبة ألي استثمار  أو األرباحال يتم رد خسائر اضمحالل القيمة المعترف بها في 

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

تقاس خسائر االضمحالل في استثمار مالي يتم المحاسبة عنه بطريقة حقوق الملكية بمقارنة قيمته الدفترية بالقيمة القابلة 
الخسائر ويتم عكس خسارة االضمحالل عند حدوث تغيرات   أو األرباحلالسترداد، ويتم االعتراف بخسائر االضمحالل في 

 .اإلسترداديةالقيمة تفضيلية في التقديرات المستخدمة لتحديد 
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 األصول غير المالية:  -2
الضريبية  واألصولبمراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية للشركة )المخزون،  الشركةفي تاريخ نهاية كل فترة مالية، تقوم 

ذا كان    .المؤجلة( لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر لالضمحالل بعمل تقدير للقيمة اإلستردادية لألصل.    الشركةكذلك تقوم    األمروا 
 اختبار االضمحالل للشهرة سنويا. إجراءيتم 

والتي تولد تدفقات  األصلتتضمن  أصولأصغر مجموعة  إليمعا  األصولإلجراء اختبار اضمحالل القيمة ألصل يتم تجميع 
مجموعات   أو األخرى األصولة الداخلة من حد كبير عن التدفقات النقدي  إلىنقدية داخلة من االستعمال المستمر ومستقلة 

مجموعات هذه   أوعلى الوحدات التي تولد النقد  األعمالوحدات توليد النقد. يتم توزيع الشهرة المكتسبة عند تجميع -  األصول
 الوحدات لدى الشركة المقتنية والمتوقع منها االستفادة من عملية التجميع.

يهما أكبر، القيمة أقيمته االستخدامية  أوالمولدة للنقد هي قيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع  للوحدة  أو القيمة اإلستردادية لألصل 
االستخدامية لألصل هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع حدوثها مخصومة بسعر خصم قبل الضرائب الذي  

 وحدة توليد النقد.  أوخاطر الم حددة لألصل يعكس تقديرات السوق الجارية للقيمة الزمنية للنقود والم
 للوحدة المولدة للنقد أكبر من قيمته اإلستردادية. أويتم االعتراف بخسارة االضمحالل إذا كانت القيمة الدفترية لألصل 

موزعة على وحدة لتخفيض القيمة الدفترية للشهرة ال أوالالخسائر. ويتم توزيعها  أو األرباحيتم االعتراف بخسارة االضمحالل في 
 القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة.  أساسللوحدة بالتناسب على  األخرى األصولتوليد النقد، ثم تخفيض 

، يتم عكس خسائر االضمحالل  األخرىال يتم عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل قيمة الشهرة في فترة الحقة.  بالنسبة لألصول  
واالستهالك( ما لم يتم االعتراف بالخسارة   اإلهالكالمدى الذي ال يتعدى القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها )بالصافي بعد    إلى

 الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة.
 تشغيلي  إيجار 4- 20

خصومات تم الحصول عليها من المؤجر على مدار فترة  يتم توزيع إجمالي المدفوعات عن عقود اإليجار التشغيلي ناقصًا آية 
 بنصيبها من اإليجار على أساس التوزيع الزمنى طبقًا لمبدأ االستحقاق. الفترةالعقد. ويتم تحميل قائمة الدخل عن  

 

 األدوات المالية  5- 20
 رباح أواأل خالل من بالقيمة العادلة مبوبة مالية أصول التالية: الفئات بين المالية غير المشتقة األصول بتبويب الشركة تقوم

 للبيع. متاحة مالية وأصولالخسائر، استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، قروض ومديونيات، 
و التالية: التزامات مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أ الفئات بين بتبويب االلتزامات المالية غير المشتقة الشركةتقوم 

 . أخريالخسائر وفئه التزامات مالية 
 االعتراف واالستبعاد:-المالية وااللتزامات المالية غير المشتقة  األصول - أ

المالية وااللتزامات   األصولالدين المصدرة في تاريخ نشأتها، جميع  وأدواتبالقروض والمديونيات  األوليباالعتراف  الشركةتقوم 
 التعاقدية لألداة المالية.   األحكامطرفا في  الشركةفي تاريخ المعاملة عندما تصبح  أوليايتم االعتراف بهم  األخرىالمالية 
المالي،   األصلالمالي عندما تنتهي فترة سريان الحق التعاقدي في الحصول على تدفقات نقدية من  األصلباستبعاد  الشركةتقوم 
المالي في معاملة تم فيها تحويل كل مخاطر ومنافع ملكية   األصلقامت بتحويل الحق التعاقدي الستالم التدفقات النقدية من  أو

المالي   األصل االحتفاظ بشكل جوهري بكل مخاطر ومنافع ملكية  أوبتحويل  الشركةإذا لم تقم  أوالمالي بصورة جوهرية.  األصل
االلتزامات الناشئة   أوالتزام بالناتج عن الحقوق   أوتعترف فقط كأصل  أنالمحول، على  األصلى  بالسيطرة عل الشركة ولم تحتفظ 

 .المحتفظ بها عند التحويل أو
 انتهاء مدته الواردة بالعقد. أولغائه إ أوبالتخلص منه  أماااللتزام المالي عندما ينتهي  الشركةتستبعد 
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حاليا الحق   الشركةيتم عمل مقاصة بين أصل مالي والتزام مالي وعرض صافي المقاصة في الميزانية عندما، وفقط عندما تمتلك  
 أوصافي المبالغ  أساسإلجراء التسوية على  أماالقانوني القابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها ولديها النية 

 . واحد أناللتزام في االعتراف باألصل وتسوية ا
 القياس: –األصول المالية غير المشتقة  - ب

 الخسائر: أو األرباحاألصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل -
  أو الخسائر إذا تم تبويبه كأصل محتفظ به ألغراض المتاجرة    أو  األرباحالمالي كمقيم بالقيمة العادلة من خالل    األصليتم تبويب  

 أوالخسائر، تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء  أو األرباحليقاس بالقيمة العادلة من خالل  األوليتم تبويبه عند االعتراف 
المالية المقيمة بالقيمة  األصولتقاس  الخسائر عند تكبدها.  أو األرباحالمالي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن  األصل إصدار

توزيعات   أوعوائد  أيالخسائر بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة متضمنه  أو األرباحالعادلة من خالل 
 .الخسائر أو األرباحأرباح أسهم في 

 االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق: -
 إصدار أوتكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء  إلىبالقيمة العادلة باإلضافة  األوليعند االعتراف  األصوليتم قياس هذه 

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

 إصدار أوتكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء  إلىبالقيمة العادلة باإلضافة  األوليند االعتراف ع األصوليتم قياس هذه 
 ، يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.األوليالمالي. بعد االعتراف  األصل

 المالية المتاحة للبيع:  األصول-
 إصدار أوتكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء  إلىبالقيمة العادلة باإلضافة  األوليعند االعتراف  األصوليتم قياس هذه 

، يتم قياسها بالقيمة العادلة، ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة بخالف خسائر  األوليالمالي. بعد االعتراف  األصل
وتجمع في احتياطي   األخرألدوات الدين ضمن بنود الدخل الشامل    األجنبيةمالت  صرف الع  أسعارالتغيرات في    وأثاراالضمحالل  

الخسائر المتراكمة المعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل  أو األرباحتبويب  إعادةيتم  األصولالقيمة العادلة، وعن استبعاد هذه 
 الخسائر. أو األرباح إلىسابقا  األخر

 القياس: – المشتقة االلتزامات المالية غير  - ج
  أو الخسائر اذا تم تبويبه كالتزام محتفظ به ألغراض المتاجرة  أو األرباحيتم تبويب االلتزام المالي كمقيم بالقيمة العادلة من خالل 

 أوالخسائر، تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء  أو األرباحليقاس بالقيمة العادلة من خالل  األوليتم تبويبه عند االعتراف 
الخسائر عند تكبدها، تقاس االلتزامات المالية المقيمة بالقيمة  أو األرباحااللتزام المالي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن  إصدار

مصروف فوائد في   أيمة العادلة متضمنة الخسائر بالقيمة العادلة، ويتم االعتراف بالتغيرات في القي  أو األرباحالعادلة من خالل 
 الخسائر. أو األرباح

  إصدار  أوتكلفة مرتبطة مباشرة باقتناء  أيبالقيمة العادلة مخصوما منها  أوليايتم قياسها  األخرااللتزامات المالية غير المشتقة 
 خدام طريقة الفائدة الفعلية.، يتم قياس هذه االلتزامات بالتكلفة المستهلكة باست األوليااللتزام. بعد االعتراف 

 النقدية وما في حكمها  6- 20
 يتم عرض أرصدة بنوك سحب على المكشوف ضمن القروض والسلفيات كجزء من االلتزامات المتداولة في الميزانية. −
البنوك وأذون ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية، تتضمن النقدية وما في حكمها النقدية بالخزينة والودائع تحت الطلب لدى  −

 الخزانة التي ال تزيد مدة استحقاقها عن ثالث أشهر من تاريخ اإليداع.
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 رأس المال  7- 20
 األسهم العادية:  - أ

العادية يتم المحاسبة عنها بخصمها من حقوق الملكية.  ضريبة الدخل  األسهمتكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة بإصدار 
( "ضرائب  24المرتبطة بتكاليف المعاملة المتعلقة بحقوق الملكية يتم المحاسبة عنها وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم )

 الدخل".
عادةإعادة شراء  -ب   العادية )أسهم خزينة(: األسهم إصدار وا 

الشراء والذي يتضمن كافة   إعادةشراء أسهم راس المال المصدر فانه يتم االعتراف بالمبلغ المسدد مقابل  إعادةعند 
المعاد شرائها يتم تصنيفها كأسهم خزينة  األسهمالتكاليف المباشرة والمتعلقة بإعادة الشراء كتخفيض لحقوق الملكية. 

أسهم الخزينة، يتم االعتراف بالمبلغ المحصل كزيادة في   إصدار  إعادة  أوقوق الملكية. عند بيع  وعرضها مخصومة من ح
 .اإلصدارالعجز الناتج عن المعاملة يتم عرضه ضمن عالوة  أوحقوق المساهمين والفائض 

 مزايا العاملين  8- 20
 األجل مزايا العاملين قصيرة  - أ

كمصروف عند تقديم الخدمة ذات العالقة. ويتم االعتراف بالمبلغ المتوقع دفعه  األجليتم االعتراف بمزايا العاملين قصيرة 
ضمني لدفع هذ المبلغ كنتيجة قيام العامل بتقديم خدمة سابقة، ويمكن تقدير  أوالتزام قانوني  الشركةكالتزام عندما يكون لدي 
 االلتزام بدرجة يعتمد بها.

 المدفوعات المبنية على أسهم  - ب
معامالت المدفوعات المبنية على أسهم والمسددة في شكل أدوات حقوق ملكية  يتم االعتراف بالقيمة العادلة )في تاريخ المنح( ل
فترة االستحقاق. ويتم تعديل المبلغ المعترف به كمصروف ليعكس عدد  أثناءكمصروف، وكزيادة مقابلة في حقوق الملكية 

المنح التي تكون الخدمات ذات العالقة وشروط األداء متوقع استيفائها، بحيث يكون المبلغ المعترف به في النهاية قائما علي 
األداء غير السوقية في تاريخ  أساس عدد أدوات حقوق الملكية الممنوحة التي استوفت شروط الخدمة ذات العالقة وشروط

 االستحقاق.  
معامالت المدفوعات  يتم قياس القيمة العادلة )في تاريخ المنح( ل وبالنسبة لمنح أدوات حقوق ملكية بشروط عدم االستحقاق،

لنتائج المبنية على أسهم والمسددة في شكل أدوات حقوق ملكية لتعكس تلك الشروط وال يوجد تعديل الحق لالختالفات بين ا
 المتوقعة والمحققة.  

 مزايا االشتراك المحدد  - ج
يتم االعتراف بالتزامات نظم مزايا االشتراك المحدد كمصروف عند تقديم الخدمة ذات العالقة. ويتم االعتراف باالشتراكات  

 د نقدي.المدفوعة مقدما كأصل إلى الحد الذي تؤدى به الدفعة المقدمة إلى تخفيض الدفعات المستقبلية أو استردا
لسنة  79في نظام التأمينات االجتماعية الحكومي لصالح العاملين بها طبقًا لقانون التأمينات االجتماعية رقم  الشركةتساهم 
في   الشركة. يساهم العاملين وأصحاب العمل بموجب هذا القانون في النظام بنسبة ثابتة من األجور. يقتصر التزام 1975
 باألرباح أو الخسائر طبقًا ألساس االستحقاق. الشركةمات مساهمتها، وتحمل مساه قيمة

 الخدمة  إنهاءمزايا  - د
لغاء إ الشركةبمزايا إنهاء الخدمة كمصروف في أحد التاريخين التاليين أيهما يأتي أواًل، عندما ال يعد بإمكان  الشركةتعترف 

يتم تسوية المزايا بكاملها  أنعندما ال يكون من المتوقع و بتكاليف إعادة الهيكلة.  الشركةعرض تلك المزايا أو عندما تعترف 
لتعكس القيمة الزمنية  –قبل الضرائب  – القوائم المالية فانه يجب خصمها بمعدل خصم  إعدادبعد تاريخ  شهراً  12خالل 
 للنقود.
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 المخصصات  9- 20
تحدد قيمة المخصصات بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصومة بمعدل خصم قبل الضرائب الذي   −

للنقود والمخاطر الم حددة لاللتزام. الزيادة في القيمة الدفترية للمخصص الناتجة يعكس تقديرات السوق الجارية للقيمة الزمنية 
 . عن استخدام الخصم إليجاد القيمة الحالية والتي تعكس مرور الوقت يتم االعتراف بها كتكلفة اقتراض

على االستشارات القانونية وبعد الحصول    الشركةيتم االعتراف بمخصص المطالبات القانونية عند وجود مطالبات قانونية ضد   −
 المالئمة.

االعتراف بالمخصصات األخرى عند وجود مطالبات متوقعة من أطراف أخري فيما يتعلق بأنشطة الشركة وذلك وفقًا ألخر  −
 التطورات والمناقشات واالتفاقيات مع تلك األطراف. 

 تحقق اإليـراد  10- 20
القيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم متضمنًا النقدية وأرصدة المدينون التجاريون وأوراق القبض  فيتتمثل اإليرادات 

للمجموعة وغير متضمنة ضرائب المبيعات أو الخصومات   االعتياديالناشئة عن بيع بضائع أو تأدية خدمة من خالل النشاط 
 . أو التخفيضات

يمكن قياسه بدقة يعتمد عليها وعندما يكون المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بعملية يتم االعتراف باإليراد عندما 
، وعندما تتحقق شروط أخرى خاصة بكل نشاط من أنشطة الشركة على النحو الموضح الحقًا. ال يعتبر قيمة الشركةالبيع إلى 

تقديراتها على أساس النتائج  الشركةالتعاقدية قد تم الوفاء بها. وتبنى اإليراد قابلة للقياس بدقه إال إذا كانت كافة االلتزامات 
 االعتبار نوعية العمالء ونوعية المعامالت والترتيبات الخاصة بكل منهما. فيالتاريخية أخذه 

 إيرادات الفوائد    -أ
وعند وجود اضمحالل في الرصيد المدين تثبت إيرادات الفوائد على أساس التوزيع الزمنى باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال 

 الناتج عن االعتراف بالفائدة فإنه يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى القيمة المتوقع تحصيلها.
 إيراد التوزيعات    -ب

  تثبت إيرادات توزيعات األرباح عندما ينشأ الحق في استالمها.
 ضرائب الدخل   11- 20

خسائر الفترة، فيما عدا الحاالت التي تنشأ   أوة كإيراد أو كمصروف في أرباح يتم االعتراف بالضريبة الجارية وبالضريبة المؤجل 
خارج األرباح أو الخسائر سواء في الدخل   –في نفس الفترة أو في فترة مختلفة  –فيها الضريبة من عملية أو حدث يعترف به 
 .الشامل األخر أو ضمن حقوق الملكية مباشرة

 
 ضريبة الدخل الجارية  -1

االعتراف بالضرائب الجارية للفترة الحالية والفترات السابقة والتي لم يتم سدادها بعد كالتزام، أما إذا كانت الضرائب التي يتم 
تم سدادها بالفعل في الفترة الحالية والفترات السابقة تزيد عن القيمة المستحقة عن هذه الفترات فيتم االعتراف بهذه الزيادة 

امات )األصول( الضريبية الجارية للفترة الحالية والفترات السابقة بالقيمة المتوقع سدادها إلى )استردادها تقاس قيم االلتز  كأصل.
من( اإلدارة الضريبية، باستخدام أسعار الضرائب )وقوانين الضرائب( السارية أو في سبيلها ألن تصدر في تاريخ نهاية الفترة 

 إال زء من الضريبة الجارية. ال يتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضريبية المالية. تخضع توزيعات األرباح للضريبة كج
 عند استيفاء شروط معينه.

 الضريبة المؤجلة  -2
يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة بالنسبة للفروق المؤقتة بين األساس المحاسبي لألصول وااللتزامات واألساس الضريبي لتلك 

 يلي: األصول وااللتزامات. فيما عدا ما
 االعتراف األولى بالشهرة،   -
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 أو االعتراف األولى باألصل أو االلتزام للعملية التي: -
 ليست تجميع األعمال. (1)
 ال تؤثر على صافي الربح المحاسبي وال على الربح الضريبي )الخسارة الضريبية(.   ( 2و)

يتم االعتراف باألصل الضريبي المؤجل الناشئ عن ترحيل الخسائر الضريبية والحق في الخصم الضريبي غير المستخدم 
والفروق الموقتة القابلة للخصم عندما يكون هناك احتمال قوي بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من 

شركة. يتم إعادة تقدير لل  عن طريق خطة العمل المستقبليةربح الضريبي المستقبلي  خاللها االنتفاع بهذا األصل. ويتم تحديد ال
موقف األصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها في نهاية كل فترة مالية وتعترف باألصول الضريبية المؤجلة التي لم  

ضريبي يسمح باستيعاب قيمة األصل الضريبي تعترف بها من قبل إلى المدى الذي أصبح من المرجح معه مستقباًل وجود ربح  
 المؤجل.

 يتم قياس الضريبية المؤجلة باستخدام أسعار الضرائب المتوقع تطبيقها عند تحقق الفروق الموقتة.
 الشركةالضريبة لإلجراءات التي تتبعها  األثارفي االعتبار  األخذعند قياس الضريبة المؤجلة في نهاية الفترة المالية يتم 

 ترداد أو سداد القيمة الدفترية ألصولها والتزاماتها. لالس
 عند استيفاء شروط معينه. إالال يتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضريبية 

 
 توزيعـات األرباح  12- 20

 التي تقر فيها الجمعية العامة للمساهمين هذه التوزيعات. العامتثبت توزيعات األرباح في القوائم المالية المستقلة في 
 

 األرقام المقارنة  13- 20
 الحالية. الفترة يعاد تبويب األرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريًا لتتوافق مع التغيرات في العرض المستخدم في
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والتي تتضمن   2015لسنة    110بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير االستثمار رقم      2019مارس  18قامت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي بتاريخ   14- 20
لقائمة ، و نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البالد جراء تفشي فيروس كورونا المستجد و ما الزم ذلك من آثار  بعض معايير المحاسبة الجديدة وتعديالت على بعض المعايير ا

فقد .  ات بكامل طاقتها بصفة منتظمةاقتصادية و مالية مرتبطة به ، فضال عن أن تطبيق إجراءات الوقاية و مواجهة إنتشاره من فرض قيود علي تواجد الموارد البشرية في الشرك
علي تأجيل تطبيق  2011لسنه  909العليا لمراجعة المعايير المحاسبه المصرية والفحص المحدود و مهام التأكد االخري و المشكله بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم وافقت اللجنة 

و إدراج األثر المجمع للعام   2020علي القوائم المالية السنوية لهذه الشركات في نهاية عام   69معايير المحاسبة المصرية الجديدة و التعديالت المصاحبة لها الصادرة بالقرار رقم  
 . وفيما يلي اهم هذه التعديالت:2020بالكامل بنهاية عام 

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

 تاريخ التطبيق 

معيار محاسبة مصري جديد  
 ( 47رقم )

 "األدوات المالية" 
 
 

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

ناولها سحب الفقرات الخاصة بالموضوعات التي ت ( بعد  26اصدار معيار المحاسبة المصري رقم )
( المعدل للتعامل فقط مع حاالت محدودة من محاسبة  26( الجديد وتحديد نطاق معيار )47معيار )

 .التغطية وفقًا الختيار المنشأة
إما بالتكلفة -الحقاً – طبقا لمتطلبات المعيار يتم تبوب األصول المالية على أساس قياسها  -2

ل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح المستهلكة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشام
وخصائص التدفق النقدي   أو الخسائر، وذلك طبقا لنموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية

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

المتوقعة والذي يتطلب قياس االضمحالل لكل األصول المالية المقاسة بالتكلفة االئتمانية 
المستهلكة واألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر منذ  

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

تقوم اإلدارة في الوقت  
تقييم األثر الحالي ب 

المحتمل على القوائم 
المالية عند تطبيق 

  .بالمعيار التعديل

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

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

( 40( و)26( و)25( و)1)
نفس معًا في  2019المعدلين 
 .التاريخ
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التأثير المحتمل على   ملخص ألهم التعديالت  المعدلة  المعايير الجديدة او
 القوائم المالية 

 تاريخ التطبيق 

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

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

تسري هذه التعديالت من تاريخ 
 (47تطبيق معيار )

 

 
  معيار محاسبة مصري جديد

( "اإليراد من العقود  48رقم )
 مع العمالء" 

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

 
 .2015( "عقود اإلنشاء" المعدل 8معيار المحاسبة المصري رقم )  -أ
 .2015المعدل ( "اإليراد" 11معيار المحاسبة المصري رقم ) -ب 

 تم استخدام نموذج السيطرة لالعتراف بااليراد بدال من نموذج المنافع والمخاطر.  -2
يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية للحصول على عقد مع عميل كأصل إذا كانت المنشأة   -3

 تتوقع استرداد تلك التكاليف وكذا االعتراف بتكاليف الوفاء بعقد كأصل عند توافر شروط محددة. 
 طلب المعيار ان يتوافر للعقد مضمون تجاري لكي يتم االعتراف باإليراد.يت  -4
 التوسع في متطلبات اإلفصاح والعرض. -5

  

تقوم اإلدارة في الوقت  
الحالي بتقييم األثر 

المحتمل على القوائم 
المالية عند تطبيق 

 .بالمعيار التعديل

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

، ويسمح 2020يناير  1بعد 
 بالتطبيق المبكر.
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التأثير المحتمل على   ملخص ألهم التعديالت  المعدلة  المعايير الجديدة او
 القوائم المالية 

 تاريخ التطبيق 

  معيار محاسبة مصري جديد
 ( "عقود التأجير " 49)

( "عقود اإليجار" محل معيار المحاسبة المصري  49يحل معيار المحاسبة المصري الجديد رقم ) .1
 ويلغيه. 2015( "القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي 20رقم )

يقدم المعيار نموذج محاسبي واحد بالنسبة للمؤجر والمستأجر حيث يقوم المستأجر باالعتراف  .2
بحق االنتفاع األصل المؤجر ضمن أصول الشركة كما يعترف بالتزام والذي يمثل القيمة الحالية 

يتم تصنيف لدفعات االيجار غير المدفوعة ضمن التزامات الشركة ، مع االخذ في االعتبار انه ال  
 عقود االيجار بالنسبة للمستأجر عقد تأجير تشغيلي أو أنه عقد تأجير تمويلي. 

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

بالنسبة لإليجار التمويلي فيجب على المؤجر االعتراف باألصول المحتفظ بها بموجب عقد تأجير   .4
حقة التحصيل بمبلغ مساوي لصافي تمويلي في قائمة المركز المالي وعرضها على أنها مبالغ مست 

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

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

قامت الشركة بالتأثير 
بهذا المعيار خالل 

الماضي لعقود العام 
التأجير التمويلي 

المبرمة و فقا لقانون 
التأجير التمويلي رقم 

 1995لسنة  95

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

، ويسمح بالتطبيق 2020يناير  1
المبكر إذا تم تطبيق معيار 

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

 .في نفس التوقيت 2019
باالستثناء من تاريخ السريان 

( 49يسري المعيار رقم )أعاله، 
عقود التأجير التي على  2019

كانت تخضع لقانون التأجير 
 – 1995لسنة  95التمويلي رقم 

وتعديالته وكان يتم معالجتها وفقًا 
لمعيار المحاسبة المصري رقم  

( "القواعد والمعايير المحاسبية 20)
المتعلقة بعمليات التأجير 

عقود التأجير التمويلي"، وكذلك 
التمويلي التي تنشأ في ظل  

ون تنظيم نشاطي وتخضع لقان 
التأجير التمويلي والتخصيم رقم 



 شركة جـى بـى أوتـو )شركة مساهمة مصرية(
 

 2020مارس   31 فيالمالية المنتهية الفترة  عن –المستقلة الدورية   لمتممة للقوائم الماليةاإليضاحات ا 
 

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

 - 26 - 

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

 تاريخ التطبيق 

بداية وذلك من    ،2018لسنة    176
التي تم فيها  السنويفترة التقرير 
وصدور   95لسنة  95الغاء قانون 

  .2018لسنة  176قانون 
 

معيار المحاسبة المصري  
( "مزايا  38المعدل رقم )

 العاملين" 

لتعديل قواعد المحاسبة عن تعديل وتقليص وتسوية نظام مزايا تم إضافة وتعديل بعض الفقرات وذلك 
 العاملين.

تقوم اإلدارة في الوقت  
الحالي بتقييم األثر 

المحتمل على القوائم 
المالية عند تطبيق 

 .بالمعيار التعديل

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

ويسمح ، 2020يناير  1أو بعد 
 بالتطبيق المبكر.

 
معيار المحاسبة المصري  

( "القوائم  42المعدل رقم )
 المالية المجمعة" 

تم إضافة بعض الفقرات الخاصة باستثناء المنشآت االستثمارية من التجميع وقد ترتب على هذا 
التي تم  التعديل تعديل لبعض المعايير المرتبطة بموضوع المنشآت االستثمارية وفيما يلي المعايير

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

تقوم اإلدارة في الوقت  
الحالي بتقييم األثر 

المحتمل على القوائم 
المالية عند تطبيق 

 .بالمعيار التعديل

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

، ويسمح 2020يناير  1أو بعد 
 بالتطبيق المبكر.

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

( 42م )المحاسبة المصري رق
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التأثير المحتمل على   ملخص ألهم التعديالت  المعدلة  المعايير الجديدة او
 القوائم المالية 

 تاريخ التطبيق 

( "اإلفصاح عن الحصص في المنشآت 44معيار المحاسبة المصري رقم )  -
 األخرى"

  

"القوائم المالية المجمعة" المعدل  
2019 . 

إصدار تفسير محاسبي  
( " ترتيبات 1مصري رقم )

 امتيازات الخدمات العامة" 

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

مدادات الطاقة وشبكات   والكباري واألنفاق، والمستشفيات، والمطارات، ومرافق توزيع المياه، وا 
 االتصاالت ...، إلخ.

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

هالكاتها" إلى حين انتهاء مدتها.10ثابتة وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم )  ( "االصول الثابتة وا 

تقوم اإلدارة في الوقت  
الحالي بتقييم األثر 

المحتمل على القوائم 
بيق المالية عند تط

 .بالمعيار التعديل

( على 1يسري التفسير رقم )
الفترات المالية التي تبدأ في أو 

 . 2019يناير  1بعد 

معيار المحاسبة المصري رقم  
(22 ) 

 " نصيب السهم في األرباح" 

تم تعديل نطاق تطبيق المعيار ليصبح ملزم على القوائم المالية المستقلة أو المجمعة أو المنفردة 
 المصدرة لجميع المنشأت. 

قامت الشركة بالتأثير 
بهذا المعيار خالل 

 العام الماضي 

يتم تطبيق هذا التعديل على 
الفترات المالية التي تبدأ في أو 

 .2019يناير  1بعد 
 

معيار المحاسبة المصري رقم  
(34 ) 

 " االستثمار العقاري" 

ــأت عنــد القيــاس الالحق  - تم الغــاء اســــــــــــــتخــدام خيــار نموذج القيمــة العــادلــة لجميع المنشـــــــــــــ
الستثماراتها العقارية وااللتزام فقط بنموذج التكلفة، مع إلزام صناديق االستثمار العقاري فقط 
باستخدام نموذج القيمة العادلة عند القياس الالحق لجميع أصولها العقارية. وبناء على هذا 

 ل فقد تم تعديل كال من:  التعدي 
( "األصـــــــول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع  32معيار المحاســـــــبة المصـــــــرية رقم ) -

 والعمليات غير المستمرة.

تقوم اإلدارة في الوقت  
الحالي بتقييم األثر 

المحتمل على القوائم 
يق المالية عند تطب 

 .بالمعيار التعديل

يتم تطبيق هذا التعديل على 
الفترات المالية التي تبدأ في أو 

 .2019يناير  1بعد 
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 ( "اضمحالل قيمة األصول"31معيار المحاسبة المصري رقم ) -
 

معيار المحاسبة المصري  
( "قائمة  4المعدل رقم )

 التدفقات النقدية"  

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

 تغيرات غير نقدية.

تقوم اإلدارة في الوقت  
الحالي بتقييم األثر 

المحتمل على القوائم 
المالية عند تطبيق 

 .بالمعيار التعديل

يتم تطبيق هذا التعديل على 
لتي تبدأ في أو الفترات المالية ا

 .2019يناير  1بعد 
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