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الثالثة أشهر المنتهیة
 في

الثالثة أشهر المنتهیة
 في

٣١ مارس ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦إیضاح(جمیع المبالغ باأللف جنیه مصري)
العملیات المستمرة

٣١٦ ٢٠٠ ٦١٣٣ ٩٢٤ ٢المبیعات

(٨٦٢ ٧٩٧ ٢)(٢١٥ ٤٨٢ ٢)تكلفة المبیعات

٤٥٤ ٤٠٢ ٣٩٨ ٤٤٢ مجمل الربح 
٦٠٦ ٧ ٣٤٨ ١١ ایرادات اخرى

(١٨٨ ٨١ )(٨٠٤ ٩٧ )مصروفات البیع والتسویق

(٦٢٨ ١٠٨ )(٤٠٩ ١١٩ )مصروفات إداریة و عمومیة

(٦٢٩ ٤ )(٤٠٧ ١١ )(٧)مخصصات ( بالصافى)

٦١٥ ٢١٥ ١٢٦ ٢٢٥ نتائج أنشطة التشغیل
(٢٥٨ ١٤٧ )(٦٥٧ ١٨٢ )(٦)تكالیف تمویلیة (بالصافي)

٣٥٧ ٦٨ ٤٦٩ ٤٢ صافي ربح الفترة قبل ضرائب الدخل
(٢٠٩ ٢١ )(٣٤٧ ٢٨ )(٩-ت)مصروف ضرائب الدخل

١٤٨ ٤٧ ١٢٢ ١٤ األرباح الناتجة من العملیات المستمرة
--العملیات غیر المستمرة

--أرباح / (خسائر) من العملیات غیر المستمرة بعد خصم ضریبة الدخل

١٤٨ ٤٧ ١٢٢ ١٤ صافي ربح الفترة
یتم توزیعه على النحو التالى:

٠٨٠ ٥٢ ٥٨٥ ٢٨ مساهمي الشركة األم

(٩٣٢ ٤ )(٤٦٣ ١٤ )أصحاب الحقوق غیر المسیطرة

 ١٤٨ ٤٧ ١٢٢ ١٤

                         ٠٫٣٨٥                       ٠٫٠٢٧(٨)نصیب السهم األساسى في الربح (جنیه مصري / للسهم)

* اإلیضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المالیة الدوریة المجمعة وتقرأ معها.

شركة جى بى أوتو 
(شركة مساهمة مصریة)

قائمة الدخل الدوریة المجمعة
عن الفترة المالیة المنتهیة في ٣١ مارس ٢٠١٦

- ٣ -



الثالثة أشهر المنتهیة

 في

الثالثة أشهر المنتهیة

 في
٣١ مارس ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦إیضاح(جمیع المبالغ باأللف جنیه مصري)

١٤٨ ٤٧ ١٢٢ ١٤ صافي ربح الفترة بعد ضرائب الدخل

بنود الدخل الشامل اآلخر
بنود قد یتم إعادة تبویبها في األرباح أو الخسائر 

٣٥٦ ٨٢ ١٦٧ ٢٠٢ فروق ترجمة العملیات األجنبیة 

٣٥٦ ٨٢ ١٦٧ ٢٠٢ مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر عن الفترة قبل ضریبة الدخل  
--ضریبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل األخرى 

٣٥٦ ٨٢ ١٦٧ ٢٠٢ مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر عن الفترة بعد ضریبة الدخل  
٥٠٤ ١٢٩ ٢٨٩ ٢١٦ إجمالى الدخل الشامل عن الفترة

إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من :-
٧٧١ ١٠٤ ٠٦٧ ١٥٤ مساهمي الشركة األم

٧٣٣ ٢٤ ٢٢٢ ٦٢ أصحاب الحقوق غیر المسیطرة

 ٥٠٤ ١٢٩ ٢٨٩ ٢١٦

* اإلیضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المالیة الدوریة المجمعة وتقرأ معها.

شركة جى بى أوتو 
(شركة مساهمة مصریة)

قائمة الدخل الشامل الدوریة المجمعة
عن الفترة المالیة المنتهیة في ٣١ مارس ٢٠١٦

- ٤ -



رأس المال(جمیع المبالغ باأللف جنیه مصري)
أسهم الشركة 

في حیازة 
المجموعة

إحتیاطى قانونى
إحتیاطي ناتج 
ترجمة العملیات 

األجنبیة

إحتیاطي القیمة 
العادلة ألسهم 

حوافز نظام االثابه 
والتحفیز

إحتیاطي فائض 
إعادة تقییم 
أصول ثابتة

عالوة إصدار
(إحتیاطي خاص)

أرباح مرحلة
صافى ربح 
الفترة / العام

اإلجمالي
الحقوق غیر 
المسیطرة

إجمالي حقوق 
الملكیة

١٠٦ ٩٤٣ ٣ ٦٦٠ ٦٠٨  ٤٤٦ ٣٣٤ ٣ ٠٩٥ ٢٣٣  ٢٨٨ ٥٨٤  ٤٣٩ ٩٦٧  ٤٩٨ ٢  ٧٧٧ ٦٧  ٢٧٥ ١١٥  ٥٧٠ ٢٩٦  (٥٠٦ ٢٦ )٠١٠ ٠٩٤ ١ الرصید في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥
           --           -(٠٩٥ ٢٣٣ )٠٩٥ ٢٣٣  - - - - - - - المحول لألرباح المرحلة

إجمالي الدخل الشامل
١٢٢ ١٤  (٤٦٣ ١٤ )٥٨٥ ٢٨  ٥٨٥ ٢٨  - - - - - - - - صافى ربح الفترة

١٦٧ ٢٠٢  ٦٨٥ ٧٦  ٤٨٢ ١٢٥  - - - - - ٤٨٢ ١٢٥  - - - بنود الدخل الشامل األخر
٢٨٩ ٢١٦  ٢٢٢ ٦٢  ٠٦٧ ١٥٤  ٥٨٥ ٢٨  - - - - ٤٨٢ ١٢٥  - - - إجمالي الدخل الشامل

معامالت مع مالكي الشركة
(١٨٢ ١١ )(٢٠٠ ٨ )(٩٨٢ ٢ )- (٩٨٢ ٢ )- - - - - - - توزیعات أرباح

٦٦٦ ٤  - ٦٦٦ ٤  - - - - ٦٦٦ ٤  - - - - القیمة العادلة ألسهم نظامي األثابة والتحفیز
٠٠٠ ٢  ٠٠٠ ٢            -- - - - - - - - - زیادة رأس المال

(٥١٦ ٤ )(٢٠٠ ٦ )٦٨٤ ١     (٩٨٢ ٢ )- - ٦٦٦ ٤     - - - إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة

٨٧٩ ١٥٤ ٤ ٦٨٢ ٦٦٤  ١٩٧ ٤٩٠ ٣ ٥٨٥ ٢٨  ٤٠١ ٨١٤  ٤٣٩ ٩٦٧  ٤٩٨ ٢  ٤٤٣ ٧٢  ٧٥٧ ٢٤٠  ٥٧٠ ٢٩٦  (٥٠٦ ٢٦  )٠١٠ ٠٩٤ ١ الرصید في ٣١ مارس ٢٠١٦
                           

حقوق ملكية الشركة األم

* اإلیضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المالیة الدوریة المجمعة وتقرأ معها.

شركة جى بى أوتو 
(شركة مساهمة مصریة)

قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الدوریة المجمعة
عن الفترة المالیة المنتهیة في ٣١ مارس ٢٠١٦

- ٥ -



٣١ مارس ٢٠١٥

رأس المال(جمیع المبالغ باأللف جنیه مصري)
أسهم الشركة 

في حیازة 
المجموعة

إحتیاطى قانونى
إحتیاطي ناتج 
ترجمة العملیات 

األجنبیة

إحتیاطي القیمة 
العادلة ألسهم حوافز 
نظام االثابه والتحفیز

إحتیاطي فائض 
إعادة تقییم 
أصول ثابتة

عالوة إصدار
(إحتیاطي خاص)

األرباح المرحلة
صافى ربح 
الفترة / العام

األجمالي
الحقوق غیر 
المسیطرة

إجمالي حقوق 
الملكیة

٩٢٣ ٧٧٣ ٢ ٧٨٢ ٦٣٧  ١٤١ ١٣٦ ٩٨٩٢ ١٧٣ ٠٤٠ ٤٩٦ ٦٥٣ ٩٦٨ ٤٩٨ ٢ ١١٤ ٤٩ ٥١٩ ٤٦ ٢٦٥ ٢٦٧ (٢٧٥ ٣ )٣٣٨ ١٣٥  الرصید في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤
         --           -(٩٨٩ ١٧٣ )٩٨٩ ١٧٣  - - - - - - - المحول لألرباح المرحلة

إجمالي الدخل الشامل
١٤٨ ٤٧ (٩٣٢ ٤ )٠٨٠ ٥٢ ٠٨٠ ٥٢ - - - - - - - - صافى ربح الفترة

٣٥٦ ٨٢  ٦٦٥ ٢٩  ٦٩١ ٥٢  - - - - - ٦٩١ ٥٢  - - - بنود الدخل الشامل األخر
٥٠٤ ١٢٩  ٧٣٣ ٢٤  ٧٧١ ١٠٤  ٠٨٠ ٥٢ - - - - ٦٩١ ٥٢  - - - إجمالي الدخل الشامل

معامالت مع مالكي الشركة
(٤٠٧ ١٩ )- (٤٠٧ ١٩ )- (٤٠٧ ١٩ )- - - - - - توزیعات أرباح

٩٤٠ ٦  - ٩٤٠ ٦  - - - - ٩٤٠ ٦  - - - - القیمة العادلة ألسهم نظامي األثابة والتحفیز
١٧١ ٦  ١٧١ ٦            -- - - - - - - - - زیادة رأس المال

         --           -- (٨٦٤ ٩ )- - - - ٨٦٤ ٩  - - محول لإلحتیاطى القانوني
(٢٩٦ ٦ )١٧١ ٦  (٤٦٧ ١٢ )- (٢٧١ ٢٩ )- - ٩٤٠ ٦  - ٨٦٤ ٩  - - إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة

١٣١ ٨٩٧ ٢ ٦٨٦ ٦٦٨  ٤٤٥ ٢٢٨ ٢ ٠٨٠ ٥٢  ٧٥٨ ٦٤٠  ٦٥٣ ٩٦٨  ٤٩٨ ٢  ٠٥٤ ٥٦  ٢١٠ ٩٩  ١٢٩ ٢٧٧  (٢٧٥ ٣  )٣٣٨ ١٣٥  الرصید في ٣١ مارس ٢٠١٥
                           

* اإلیضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المالیة الدوریة المجمعة وتقرأ معها.

شركة جى بى أوتو وشركاتها التابعة
(شركة مساهمة مصریة)

قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الدوریة المجمعة
عن الفترة المالیة المنتهیة في ٣١ مارس ٢٠١٦

حقوق ملكية الشركة األم

- ٦ -



الثالثة أشهر المنتهیة
 في

الثالثة أشهر المنتهیة
 في

٢٠١٦٢٠١٥إیضاح (جمیع المبالغ باأللف جنیه مصري)

٣٥٧ ٦٨ ٤٦٩ ٤٢ صافى ربح الفترة قبل الضرائب
یتم تسویته بما یلي:

٩٣٥ ٩٣ ٨١٨ ١١٠ فوائد مدینة
٤١٢ ٥٨ ٠٢٨ ٧٢ (١٧،١٦)إهالك و إستهالك الفترة

١٨٦ ٣ ٧٦٣ ٦ (٢٧)صافي حركة المخصصات
١١٩ ٤ ٦٤٤ ٤ صافي اإلنخفاض في قیمة األصول المتداولة 
٩٤٠ ٦ ٦٦٦ ٤ القیمة العادلة ألسهم نظام اإلثابة و التحفیز

(٤٦٧ ٣ )(٧٦٩ ٤ )(٦)فوائد دائنة
(٥٤٧ ٤ )(٢٠٦ ٣ )فوائد قروض مرسملة

(٦٠٦ ١ )- أرباح رأسمالیة - بیع و إعادة استئجار
(٥٠  )(٤٥٥  )أرباح /خسائر بیع أصول ثابتة وأصول بغرض البیع 

 ٢٧٩ ٢٢٥ ٩٥٨ ٢٣٢
  التغییر في:
(٨٤٨ ٣٥٢ )(٥٢٧ ٤٠٩ )المخزون

(٤٧٥ ٤١ )(٢٦١ ١١٧ )عمالء وأوراق القبض
١٢٣ ١٠٠ (١٨٥ ٢٠٤ )مدینون وأرصدة مدینة أخرى

(٨٦٣ ١٥ )(٥٨٤ ١٣ )مستحق من أطراف ذات عالقة
(٧٨٦  )(٦٠٧ ٣٣ )مستحق ألطراف ذات عالقة

٧٤٨ ٥٠٨ (١٢٨ ٢٢٠ )دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى
١٧٨ ٤٢٣ (٣٣٤ ٧٦٥ )التدفقات النقدیة (المستخدمه في) / الناتجة من األنشطة التشغیلیة

(٩٨٠ ٢ )(٤٢٠ ٧ )مخصصات - مستخدمة
- (٩٦١ ١ )ضرائب دخل المسددة 
(٤٠٧ ١٩ )(١٨٢ ١١ )توزیعات أرباح مدفوعة

٧٩١ ٤٠٠ (٨٩٧ ٧٨٥ )صافى التدفقات النقدیة (المستخدمه في) / الناتجة من األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
(٠٠٣ ٣٠٤ )(٧٦٣ ٥١٤ )مدفوعات إلقتناء أصول ثابتة و مشروعات تحت التنفیذ

(٧٧٠  )(١٠٧  )مدفوعات إلقتناء أصول غیر ملموسة
٤٦٧ ٣ ١٣٧ ٤ فوائد دائنة - محصلة

٤٢١ ١١ ٣١٩ ١٢ المحصل من بیع أصول ثابتة وأصول بغرض البیع 
(٨٨٥ ٢٨٩  )(٤١٤ ٤٩٨  )صافى التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
١٧٠ ٦ ٠٠٠ ٢ سداد من أصحاب الحقوق غیر المسیطرة  - زیادة رأس مال الشركات التابعة

٢٤٥ ١٩١ ٣٤٢ ٨٦٠ القروض والسلفیات - متحصالت
٥٥٦  ٠٧٣ ١ أوراق الدفع طویلة األجل
(٢٧٥ ٨٦ )(٧١٣ ٩٦ )فوائد مدینة - مدفوعة

٦٩٦ ١١١  ٧٠٢ ٧٦٦  صافى التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التمویلیة

٦٠٢ ٢٢٢ (٦٠٩ ٥١٧ )صافى (النقص) / الزیادة في النقدیة وما فى حكمها
٥٧٧ ١٧٧ ٧٠٤١ ١٨٨ ١النقدیة وما في حكمها أول الفترة

٧٣٩ ٧٨ ٠١٧ ١٧١ أثر التغیرات في أسعار الصرف على النقدیة وما في حكمها المحتفظ بها
٩١٨ ٤٧٨ ١١٢١ ٨٤٢ ( ١٤-ب)النقدیة وما في حكمها فى نهایة الفترة

  * اإلیضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المالیة الدوریة المجمعة وتقرأ معها.

قائمة التدفقات النقدیة الدوریة المجمعة
(شركة مساهمة مصریة)

شركة جى بى أوتو 

عن الفترة المالیة المنتهیة في ٣١ مارس ٢٠١٦

- ٧ -



 شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصریة)
 ٢٠١٦ مارس ٣١المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

  (جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

- ٨ - 

 

 نبذة عن المجموعة -١
ــــــو "شركة مساهمة مصریة" فى  قا طب تحت اسم جى بى كابیتال للتجارة والتأجیر التمویلى ١٩٩٩یولیو  ١٥تأسست شركة جى بى أوتـ

 القاهرة.  ٣٤٢٢، وتم تسجیلها بالسجل التجارى تحت رقم ١٩٨١لسنة  ١٥٩القانون  ألحكام
الشـــــركة لیصـــــبح جى بى  اســـــمتمت الموافقة على تغییر  ٢٠٠٧أبریل  ٢٦بناًء على قرار الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة بتاریخ 

 .٢٠٠٧مایو  ٢٣الشركة بتاریخ  أسمأوتو، وقد تم التأشیر فى السجل التجارى لتعدیل 
 مصر العربیة.  الصحراوى، جمهوریة أسكندریةطریق مصر  ٢٨رواش ك  أبویقع مقر الشركة الرئیسى فى المنطقة الصناعیة 

ا فى ذلك تجارة وتوزیع وتســویق جمیع وسائل النقل بمفى  )وشــركاتها التابعة (یطلق علیهم مجتمعین فیما بعد "المجموعة" تقوم الشــركة
المیكانیكیة  اآلالتو الزراعیة واألوناش  والجراراتوالمینى باص والمیكروباص  واألتوبیساتالنقل الثقیل والنصف نقل وسیارات الركوب 

ى قطع دة الجدیدة والمســـتعملة واالتجار فوأنواعها المصـــنعة محلیًا والمســتور  أشــكالهاوتحریك التربة والموتورات بمختلف  إنهاءومعدات 
وردة المصــــنعة محلیا والمســــت أنواعهاوســــائل النقل والمعدات بجمیع  إطاراتغیارها ولوازمها المصــــنعة محلیًا والمســــتوردة واالتجار فى 

االتجار فى و  غرتناهي الصــو التمویل م والتأجیر التمویلى باألجلوالتصــدیر وبیع المنتجات والبضــائع المســتوردة والمحلیة بالنقد أو 
جمیع البضـــــــــائع بما فى ذلك وســـــــــائل النقل الخفیف وبیعها بالتقســـــــــیط و تقدیم خدمات التخصـــــــــیم والخدمات المالیة الغیر 
مصـــــــرفیة ویقصـــــــد بخدمات التخصـــــــیم شـــــــراء الحقوق المالیة الحالیة واآلجلة من بائعي الســـــــلع والخدمات وتقدیم الخدمات 

 .  المرتبطة بذلك
 في %٥٤,٤١ م مجتمعینوقـــــد بلغـــــت مســـــــــــــــــــاهمته وعـــــائلتـــــه د/ رؤوف غبور هم الشـــــــــــــــركـــــةفى  المســـــــــــــــــــاهمین الرئیســـــــــــــــیینإن 

 .٢٠١٦ مارس ٣١ 

 .٢٠١٦ مایو ١٠ اإلدارة بتاریخالمجمعة لإلصدار من قبل مجلس الدوریة تم اعتماد القوائم المالیة 
 المجمعةالدوریة  أسس إعداد القوائم المالیة -٢

 ٢٠١٥لسنة  ١١٠قرار وزیر اإلستثمار رقم بالمعدلة الصادرة طبقًا لمعاییر المحاسبة المصریة  المجمعةالدوریة  المالیةأعدت القوائم 
  .والقوانین ذات العالقة ٢٠١٦و المعمول به إعتبارًا  من أول ینایر  ٢٠١٥یولیو  ٩الصادر بتاریخ 
 

 عملة التعامل والعرض -٣
 العملة المستخدمة في عرض القوائم المالیة المجمعة هي الجنیة المصري والذي یمثل عملة التعامل للشركة. 

 

 استخدام التقدیرات واالفتراضات -٤
 

 یتطلب إعداد القوائم المالیة المجمعة وفقا لمعاییر المحاسبة المصریة من اإلدارة استخدام الحكم الشخصي والتقدیرات واالفتراضات التي -
بها  تؤثر على تطبیق السیاسات والقیم المعروضة لألصول وااللتزامات واإلیرادات والمصروفات. تعد التقدیرات واالفتراضات المتعلقة

 في ضوء الخبرة السابقة وعوامل أخرى متنوعة. هذا وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.
 قة بها بصفه دوریه.یتم إعادة مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعل -
في  ویتم االعتراف بالتغییر في التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم تغییر التقدیر فیها إذا كان التغییر یؤثر على هذه الفترة فقط، أ -

 فترة التغییر والفترات المستقبلیة إذا كان التغییر یؤثر على كلیهما.
 قیاس القیم العادلة -أ

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

 زامات المالیة باألسعار الحالیة التي یمكن أن تسوى بها تلك االلتزامات. قیمة االلت
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- ٩ - 

 

 استخدام التقدیرات واالفتراضات (تابع) -٤
 قیاس القیم العادلة (تابع) -أ

في حالة عدم وجود سوق نشطة لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة فإنه یتم تقدیر القیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم  -
واالسترشاد بالقیمة العادلة الحالیة لألدوات األخرى  أو ختلفة مع األخذ في االعتبار أسعار المعامالت التي تمت مؤخراً الم

أسلوب التدفقات النقدیة المخصومة أو أي طریقة أخرى للتقییم ینتج عنها قیم یمكن . أو إستخدام المشابهة بصوره جوهریه
 االعتماد علیها.

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

 المشابهة من حیث طبیعتها وشروطها.
 

 القطاعات التشغیلیةتقریر  -٥
قطاعات تشغیلیة ، تمثل قطاعات یتم تقدیم تقاریر مالیة عنها لإلدارة العلیا ، و هذه التقاریر تعرض منتجات  ٤یوجد بالمجموعة 

یات كل تكنولوجیة و تسویقیة مختلفة . وفیما یلي بیان بعملو خدمات مختلفة ، و تدار بشكل منفصل ألنها تتطلب استراتیجیات 
 یتم اصدار تقاریر له .ع اقط

 العملیات تقاریر القطاعات
 تجارة و توزیع و تسویق سیارات الركوب بجمیع أنواعها المصنعة محلیًا و المستوردة . سیارات الركوب

  
لمیكروباص اتجارة و توزیع و تسویق سیارات النقل الثقیل و النصف نقل  و األتوبیسات و المیني باص و  سیارات نقل وأتوبیسات

 و الجرارات الزراعیة بجمیع أنواعها المصنعة محلیًا و المستوردة .
  

 تجارة و توزیع و تسویق الدراجات البخاریة و التوك توك بجمیع أنواعها المصنعة محلیًا و المستوردة . دراجات بخاریة / توك توك
  

محلیًا والمستوردة واالتجار فى إطارات وسائل النقل والمعدات غیار ولوازمها المصنعة الاالتجار فى قطع  العملیات األخرى
بجمیع أنواعها المصنعة محلیا والمستوردة والتصدیر وبیع المنتجات والبضائع المستوردة والمحلیة بالنقد أو 

 االتجار فى جمیع البضائع بما فى ذلك وسائلو التمویل متناهي الصغر و  باألجل والتأجیر التمویلى
لخفیف وبیعها بالتقسیط و تقدیم خدمات التخصیم والخدمات المالیة الغیر مصرفیة ویقصد بخدمات النقل ا

 التخصیم شراء الحقوق المالیة الحالیة واآلجلة من بائعي السلع والخدمات وتقدیم الخدمات المرتبطة بذلك. 
 إجمالي اإلیرادات  -أ
 ٢٠١٥مارس  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ 

 %٦٠,٣  ٪٥٧,٨ سیارات الركوب
 %١٤,٢  ٪٩,٦ سیارات نقل وأتوبیسات

 %١٥,٣  ٪١٥,٦ دراجات بخاریة / توك توك
 %١٠,٢  ٪١٧ العملیات األخرى

 
 من العملیات األجنبیةاإلیرادات  -ب

 
 ٢٠١٥مارس  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ 

 %٢٥,٤  ٪١١,٩ سیارات الركوب
 -  - سیارات نقل وأتوبیسات

 %٠,٠٤  ٪٠,٩ دراجات بخاریة / توك توك
 %١١,٦  ٪٣,٧ العملیات األخرى
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- ١٠ - 

 

 (تابع)  تقریر القطاعات التشغیلیة -٥
 نتائج القطاعات  -ت

 ٢٠١٥مارس  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ 
 %٤٩.٤  %٤٦.٩ سیارات الركوب

 %١٤.٥  ٪٨,٦ سیارات نقل وأتوبیسات
 %٢١.٢  ٪٢٠,٢ دراجات بخاریة / توك توك

 %١٤.٩  ٪٢٤,٣ العملیات األخرى
 
 األصول -ث
 ٢٠١٥مارس  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ 

 ٪٤٢  ٪٤٣ سیارات الركوب
 ٪١  ٪١٩ سیارات نقل وأتوبیسات

 ٪٢  ٪١٠ دراجات بخاریة / توك توك
 ٪٥٥  ٪٢٨ العملیات األخرى

 
 اإللتزامات -ج
 ٢٠١٥مارس  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ 

 ٪٤٦  ٪٥٤ سیارات الركوب
 ٪٩  ٪١٤ سیارات نقل وأتوبیسات

 ٪٢  ٪٤ دراجات بخاریة / توك توك
 ٪٤٣  ٪٢٨ العملیات األخرى

 
 تسویة معلومات القطاعات التشغیلیة مع القوائم المالیة طبقًا لمعاییر المحاسبة المصریة  -ح

 ٢٠١٥مارس  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١  
     اإلیرادات

 ٣ ٧٠٩ ٦٢٣  ٣ ٤٨٨ ٨٨٦  إجمالي إیرادات القطاعات التشغیلیة
 )٥٠٩ ٣٠٧(  )٥٦٤ ٢٧٣(  المجموعةاإلیرادات بین قطاعات إستبعاد 

 ٣ ٢٠٠ ٣١٦  ٢ ٩٢٤ ٦١٣  اإلیراد المجمع 
     نتیجة القطاعات 

 ٤٠٤ ٠٧٥  ٤٣٦ ٠٥٣  مجمل ربح القطاعات التشغیلیة
 )١ ٦٢١(  ٦ ٣٤٥  مجمل ربح المعامالت بین القطاعاتإستبعاد 

 ٤٠٢ ٤٥٤  ٤٤٢ ٣٩٨  مجمل الربح المجمع 
     

     األصول
 ٢٣ ٠٩١ ٠٦٢  ٢٥ ١٤٥ ٨٣٠  إجمالي األصول للقطاعات التشغیلیة

 )١٢ ٦٦٠ ٣٥٦(  )١٢ ٢٨٨ ٢٣٣(  قطاعات المجموعةإستبعاد أصول 
 ١٠ ٤٣٠ ٧٠٦  ١٢ ٨٥٧ ٥٩٧  إجمالي األصول المجمعة

     
     اإللتزامات

 ١٥ ٨٠٦ ٨٠٧  ١٦ ٤٤٥ ٩٣٣  إجمالي اإللتزامات للقطاعات التشغیلیة
 )٨ ٢٧٣ ٢٣٢(  )٧ ٧٤٣ ٢١٥(   قطاعات المجموعةإستبعاد إلتزامات 

 ٧ ٥٣٣ ٥٧٥  ٨ ٧٠٢ ٧١٨  إجمالي اإللتزامات المجمعة
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- ١١ - 

 

 (تابع)  تقریر القطاعات التشغیلیة -٥
 مبالغ هامة اخري -خ

إجمالي التقاریر   
 اإلجمالي المجمع  تسویات  القطاعیة

 ٢٠١٦مارس  ٣١
 ٤ ٦٧١  )٤ ٧٠٠(  ٩ ٣٧١  إیرادات تمویلیة

 )١٢٦ ٣١٩(  ٥٣٦  )١٢٦ ٨٥٥(  ومصروفات بنكیة فوائد مدینـة
 ٥١٨ ٠٧٦  -  ٥١٨ ٠٧٦  نفقات رأسمالیة

 ٧٢ ٠٢٨  -  ٧٢ ٠٢٨  إهالك و إستهالك
 

إجمالي التقاریر   
 اإلجمالي المجمع  تسویات  القطاعیة

 ٢٠١٥مارس  ٣١
 ٤٦٧ ٣  )٦٠٩(  ٤ ٠٧٦  إیرادات تمویلیة

 (٧٧٤ ٩٢)  ٦٠٩  )٩٣ ٣٨٣(  ومصروفات بنكیة مدینـةفوائد 
 ٣٠٩ ٣٢١  -  ٣٠٩ ٣٢١  نفقات رأسمالیة

 ٥٨ ٤١٢  -  ٥٨ ٤١٢  إهالك و إستهالك
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 تكالیف التمویل  -٦
 ٢٠١٥مارس  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ 

٤ ٠٦٨  فوائد دائنـة   ٠٠٥ ٣ 
 ٤٦٢  ٧٠١  فوائد البیع بالتقسیط

٤ ٧٦٩    اإلیرادات التمویلیة إجمالي   ٤٦٧ ٣ 

)١٢٦ ٢٩٢(  ومصروفات بنكیة فوائد مدینـة   (٧٧٤ ٩٢) 
)٦١ ١٣٤(  (بالصافي) فروق إعادة تقییم عمالت أجنبیة   (٩٥١ ٥٧) 

)١٨٧ ٤٢٦(  إجمالي التكالیف التمویلیة   (٧٢٥ ١٥٠) 
)١٨٢ ٦٥٧(  صافي تكالیف التمویل   (٢٥٨ ١٤٧) 

  
 مخصصات  -٧

 مخصصات إنتفى الغرض منها
 ٢٠١٥مارس  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ 
     

 ٩٠٧ ١٢  -  مخصص ضمان
 ٣٨٥  ٤١٢  اإلنخفاض في قیمة العمالء وأوراق القبض ومدینون وأرصدة مدینة أخري 

 -  ٢٣  مخصص مطالبات قانونیة
 ٢٩٢ ١٣  ٤٣٥  جمالى مخصصات انتفى الغرض منهاإ

 تدعیم المخصصات
 ٢٠١٥مارس  ٣١  ٢٠١٦ مارس ٣١ 
     

)٢ ٢٦٢(  مخصص ضمان   (٨٢٠ ٤) 
)٥ ٠٥٦(  اإلنخفاض في قیمة عمالء وأوراق قبض وأرصدة مدینة اخري   (٨٢٨ ١) 

 -  (٥٢٠)  مخصص مطالبات قانونیة
)٤ ٠٠٤(  مخصصات أخرى   (٢٧٣ ١١) 

)١١ ٨٤٢(  جمالى تدعیم المخصصاتإ   )١٧ ٩٢١(  
)١١ ٤٠٧(  الدخل صافي المخصصات فى قائمة   )٤ ٦٢٩(  

 
 نخفاض في قیمة األصول المتداولة وغیر المتداولة:وفیما یلي بیان بحركة اإل

الرصید في  
١/١/٢٠١٦ 

تدعیم 
االنخفاض 
 خالل الفترة

رد 
االنخفاض 
 خالل الفترة

فروق 
 عملة

الرصید في 
٣١/٣/٢٠١٦ 

٢٩٠ ٧٨٣ االنخفاض في قیمة العمالء وأوراق القبض  ٥ ٠٥٦  )٤١٢(  ١٠ ٥١٩  ٣٠٥ ٩٤٦  

االنخفاض في قیمة المدینون واألرصدة المدینة 
٥ ٤٠٧ األخرى  - - - ٥ ٤٠٧  

 ٢٩٦ ١٩٠  ٥ ٠٥٦  )١٠ ٥١٩ )٤١٢  ٣١١ ٣٥٣  
٦٩ ٢٢٢ االنخفاض في قیمة المخزون*   - - ٢ ٨٤٨  ٧٢ ٠٧٠  
 ٣٦٥ ٤١٢  ٥ ٠٥٦  )٤١٢(  ١٣ ٣٦٧  ٣٨٣ ٤٢٣  
 

 في قیمة المخزون بقائمة الدخل ضمن تكلفة المبیعات.اإلنخفاض ورد اإلنخفاض * یتم تحمیل قیمة 
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- ١٣ - 

 

 نصیب السهم في الربح -٨

 ألساسىا -١

حیث أنه ال یوجد حســاب توزیع مقترح، فقد تم تحدید صافي الربح الخاص بالمساهمین على أساس صافي ربح الفترة بدون خصم 
 توزیعات األرباح.حصة العاملین ومكافآت أعضاء مجلس االدارة فى 

یحتســــب نصــــیب الســــهم األســــاســــى فى الربح بقســــمة صــــافي ربح الفترة (كما هو موضــــح بالفقرة الســــابقة) على المتوســــط المرجح 
 لألسهم العادیة المصدرة خالل الفترة.

 
 ٢٠١٥مارس  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١  

      
٢٨ ٥٨٥   صافي ربح الفترة الخاص بالمساهمین   ٠٨٠ ٥٢ 

      
 ٣٣٨ ١٣٥  ١ ٠٦٧ ٥٠٤   المتوسط المرجح لعدد االسهم المصدرة

 ٠,٣٨٥  ٠,٠٢٧   نصیب السهم االساسى فى الربح / جنیه مصري
 

 
 ضرائب الدخل -٩

 التزامات ضرائب الدخل -أ
 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦ مارس ٣١ 
     

٦١ ٥٥٥  ینایر ١الرصید فى    ٩٤٢ ٧٦ 
)  ضرائب دخل مسددة خالل الفترة / العام ١ ٩٦١ )  )٦٨ ٤٣٣(  

٢٢ ٦٢٤  )ت -٩ضرائب الدخل خالل الفترة / العام (إیضاح    ٥٣ ٠٤٦  
٨٢ ٢١٨  العامالرصید فى نهایة الفترة /    ٦١ ٥٥٥  
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- ١٤ - 

 

 (تابع) ضرائب الدخل -٩
 األصول وااللتزامات الضریبیة المؤجلة -ب

 إیضاح 
 أصول ثابتة 

 مخصص ضمان مخصص مخزون خسائر مرحلة ملموسةوغیر 
 اإلجمالى

 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١
        

          أصول ضریبیة مؤجلة
١٥ ٠٦٣ ٨٢٥  ینایر ١الرصید فى   ٩ ٩١٠  ١٤ ٨٤٢  ٤٠ ٦٤٠   ٥١٧ ٣٥ 

١ ٥٨٥ - )٦ ٤١١( -  المحمل على قائمة الدخل  )٤ ٨٢٦(   ٥ ١٢٣  
٨ ٦٥٢ ٨٢٥  الفترة / العامالرصید فى نهایة   ٩ ٩١٠  ١٦ ٤٢٧  ٣٥ ٨١٤   ٤٠ ٦٤٠  

         
         االلتزامات الضریبیة المؤجلة

)٨٢ ٩٢٦(  ینایر ١الرصید فى   - - - )٨٢ ٩٢٦(   (٤٦٤ ٨٥) 
)٨٩٧(  المحمل على قائمة الدخل  - - - )٨٩٧(   ٢ ٥٣٨  

)  مالعاالرصید فى نهایة الفترة /  ٨٣ ٨٢٣ ) - - - ( ٨٣ ٨٢٣ )  )٨٢ ٩٢٦(  
)  صافي االلتزامات الضریبیة ٨٢ ٩٩٨ ) ٨ ٦٥٢  ٩ ٩١٠  ١٦ ٤٢٧  )٤٢ ٢٨٦(  )٤٨ ٠٠٩(  

         
         الصافى

)٨٢ ١٠١(  ینایر ١الرصید فى   ١٥ ٠٦٣  ٩ ٩١٠  ١٤ ٨٤٢  )٤٢ ٢٨٦(   (٩٤٧ ٤٩) 
)٨٩٧( )ت-٩( المحمل على قائمة الدخل  )٦ ٤١١(  - ١ ٥٨٥  ( ٥ ٧٢٣ )  ٧ ٦٦١  

)  مالعاالرصید فى نهایة الفترة /  ٨٢ ٩٩٨ ) ٨ ٦٥٢  ٩ ٩١٠  ١٦ ٤٢٧  )٤٨ ٠٠٩(   )٤٢ ٢٨٦( 
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- ١٥ - 

 (تابع) ضرائب الدخل -٩
 ألصول وااللتزامات الضریبیة المؤجلة (تابع)ا -ب

 األصول الضریبیة المؤجلة غیر المثبتة

 المؤجلة وذلك نظرًا لعدم وجود تأكد جوهرى من إمكانیة االستفادة منها ضریبیًا فى المستقبل.لم یتم إثبات بعض األصول الضریبیة 
 

٢٠١٦مارس  ٣١   ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  
     

٦٨ ٨٣٨  اإلنخفاض في قیمة أرصدة العمالء وأوراق القبض   ٦٥ ٤٢٦  
١ ٢١٧  اإلنخفاض في قیمة أرصدة مدینة أخرى   ١ ٢١٧   

التزام فیما یتعلق بالفروق المؤقتة المرتبطة باالستثمارات في شركات تابعه وشركات شقیقه و حصص الملكیة في  لم یتم االعتراف بأي
المشروعات المشتركة حیث ان المجموعة تتمتع بوضع یمكنها من السیطرة علي توقیت القیام بعكس الفروق المؤقتة ومن المرجح ان 

 المنظور. مثل هذه الفروق لن یتم عكسها في المستقبل
 ضرائب الدخل مصروف -ت
 
 ٢٠١٥مارس  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ 
     

٢٢ ٦٢٤  )أ-٩(إیضاح  دخل الجاریة الفترةالضرائب    ٥٠١ ١٥ 
٥ ٧٢٣  )ب-٩(إیضاح ضرائب مؤجلة    ٧٠٨ ٥ 

٢٨ ٣٤٧  الفترةضرائب الدخل عن    ٢١ ٢٠٩  
 

 البنود التي یعترف بها خارج األرباح و الخسائر  -ث

 ٢٠١٥مارس  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١  
 بعد الضریبة الضریبة قبل الضریبة  بعد الضریبة الضریبة قبل الضریبة  
         

 ٨٢ ٣٥٦ - ٨٢ ٣٥٦  ٢٠٢ ١٦٧ - ٢٠٢ ١٦٧  فروق ترجمة العملیات األجنبیة
 

 الضریبیة الفترة من اعتبارا سنوات ثالث لمدة مؤقتة إضافیة سنویة ضریبة یفرض ۲۰۱٤ لسنة ٤٤ رقم قانون صدر ۲۰۱٤ یونیو ٤ بتاریخ
 طبقا االعتباریة األشخاص أرباح أو الطبیعیین األشخاص دخل علي الضریبة وعاء من جنیه ملیون یتجاوز ما ) على %٥(بنسبة  الحالیة
 .۲۰۱٤ یونیو ٥ اعتبارا من القانون بهذا وُیعمل األحكام، لتلك وتحصیلها وفقا ربطها ویتم الدخل، على الضریبة قانون ألحكام
 قانون مواد بعض بتعدیل أحكاما القانون هذا تضمن وقد ٢٠١٤ لسنة ٥٣ رقم بقانون الجمهوري القرار صدر ٢٠١٤ یونیو ٣٠ وبتاریخ
 یلي: ما أهمها من ٢٠٠٥لسنة  ٩١ بالقانون الصادر الدخل على الضریبة

 األرباح. توزیعات على ضریبة فرض -١

 .المالیة واألوراق الحصص بیع عن الناتجة الرأسمالیة األرباح على ضریبة فرض -٢

بتعدیل احكام الالئحة التنفیذیة لقانون الضریبة على الدخل الصادرة  ٢٠١٥لسنة  ٢/١١صدر القرار الوزاري رقم  ٢٠١٥ابریل  ٦بتاریخ 
 .٢٠٠٥لسنة  ٩١بقرار وزیر المالیة رقم 

 
یعدل بعض أحكام قانون الضریبة على الدخل رقم  ٢٠١٥) لسنة ٩٦(صدر قرار رئیس الجمهوریة بقانون رقم  ٢٠١٥أغسطس  ٢٠بتاریخ 

بفرض ضریبة إضافیة مؤقتة على الدخل، على أن یعمل بهذا القرار اعتبارًا من الیوم التالي  ٢٠١٤لسنة  ٤٤والقرار رقم  ٢٠٠٥) لسنة ٩١(
 لنشره، وفیما یلي أهم التغیرات الواردة بالقرار:

 من صافي األرباح السنویة. % ٢٢,٥لیصبح  تخفیض سعر الضریبة على الدخل -١

 .%٥تعدیل مدة فرض الضریبة المؤقتة  -٢

 تعدیل الضریبة على توزیعات األرباح. -٣

 .١٧/٥/٢٠١٥وقف العمل بفرض ضریبة رأسمالیة على ناتج التعامل في األوراق المالیة المقیدة بالبورصة لمدة عامین تبدأ من  -٤
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- ١٦ - 

 المخـزون  -١٠
٢٠١٥ دیسمبر ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١   
     

١ ٠٨٥ ٣٩٠  بضاعة بالطریق   ٩٤٠ ١٢٥  
١ ٣٦٨ ٠١٨  سیارات وحافالت ومقطورات   ١ ١٧١ ٧٠٣  
٥١٥ ٠٤٢  مكونات سیارات ومواد خام   ٤٩١ ٠٩١  
٢٦٤ ٠٥٢   ٢٩٢ ٥١٧  قطع غیار بغرض البیع  

٦٧ ٣٧١  إنتاج تحت التشغیل   ٥٦ ٤٥٢  
٨٠ ٥٢٠  إطارات   ٨١ ٦٢٢  
٢٠ ٨٧١  زیوت   ١٥ ١٥٨  

٣ ٤٢٩ ٧٢٩  اإلجمالى   ٣ ٠٢٠ ٢٠٣  
*اإلنخفاض في قیمة المخزون   )٧٢ ٠٧٠(   )٦٩ ٢٢٢(  

٣ ٣٥٧ ٦٥٩  الصافى   ٢ ٩٥٠ ٩٨١  
 

 * یتم تحمیل قیمة تدعیم ورد األنخفاض في قیمة األنخفاض في قیمة المخزون بقائمة الدخل ضمن تكلفة المبیعات.
 

 أوراق قبض طویلة األجل -١١

 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ 
     

٦٣٤ ٤٣٣  )١٢أوراق قبض طویلة األجل (إیضاح    ٥٤٢ ٢٦٥  
)١٤٨ ٣٥٧(  فوائد البیع بالتقسیط دائنة   )١٢٥ ٧٦٨(  

٤٨٦ ٠٧٦  صافى القیمة الحالیة ألوراق قبض طویلة األجل   ٤١٦ ٤٩٧  
)٢ ١٥٩(  اإلنخفاض في قیمة أوراق القبض طویلة األجل   )٢ ١٦٧(  

٤٨٣ ٩١٧  الصافى   ٤١٤ ٣٣٠  
 
 عمالء وأوراق قبض  -١٢

 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ 
١ ٨٦٧ ٧١٨  إجمالى أوراق القبض   ١ ٦٥٠ ٩٢٧  

)٦٣٤ ٤٣٣(  )١١أوراق قبض طویلة األجل (إیضاح    )٥٤٢ ٢٦٥(  
)١٥٤ ٦٧٤(  فوائد غیر مستهلكة   )١٢٨ ٢٣٩(  

١ ٠٧٨ ٦١١  صافي القیمة الحالیة ألوراق قبض قصیرة األجل   ٩٨٠ ٤٢٣  
٩٣٠ ٨٠٨  عمـالء   ٩٥٧ ٨١٧  

٢ ٠٠٩ ٤١٩  اإلجمالى   ١ ٩٣٨ ٢٤٠  
)٣٠٣ ٧٨٧(  اإلنخفاض في قیمة أرصدة عمالء وأوراق قبض   ( ٢٨٨ ٦١٦ ) 

١ ٧٠٥ ٦٣٢  الصافى   ١ ٦٤٩ ٦٢٤  
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- ١٧ - 

 

 مدینون وأرصدة مدینة أخرى -١٣
 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ 

٣١٤ ٩٠٨  دفعات مقدمة للموردین   ٢٠٢ ٥٦٥  
١٥٦ ٦٨٩  ضرائب خصم   ١٤٣ ٦٣١  
 ٧٥٤  ٦٣٣  فوائد مستحقة

٥١٠ ٦١٦  اعتمادات مستندیه   ٥٢١ ٩٠٦  
٩٤ ٩٧٩  مصروفات مدفوعة مقدماً    ٨٨ ٣٢٤  

١٢ ٦١٣  تأمینات لدى الغیر   ١٠ ٩٥٦  
٥٦ ٣٢٤  غطاء خطابات الضمان   ١٩ ٩٦٦  

٢٣ ٣٩٦  سلف وعهد للعاملین   ١٨ ٣٤٠  
١٠٤ ١٨٤  أرصدة مدینة أخرى   ٦٣ ٢٦٨  
٥ ٣٩٢  مصلحة الجمارك   ٥ ٢٠٦  

١ ٢٧٩ ٧٣٤  اإلجمالى   ١ ٠٧٤ ٩١٦  
)٥ ٤٠٧(  اإلنخفاض في قیمة مدینون وأرصدة مدینة أخرى   )٥ ٤٠٧(  

١ ٢٧٤ ٣٢٧  الصافى   ١ ٠٦٩ ٥٠٩  
 

 

 نقدیة وأرصدة بالبنوك -١٤
 
 نقدیة وأرصدة بالبنوك -أ
 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ 
     

٨٤٢ ١١٢  نقدیة وأرصدة لدى البنوك   ١ ١٨٨ ٧٠٤  
  ٨٤٢ ١١٢   ١ ١٨٨ ٧٠٤  

 

 
 وما فى حكمها النقدیة -ب

 ٢٠١٥ مارس ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ 
     

٨٤٢ ١١٢  نقدیة وأرصدة لدى البنوك   ١ ٤٧٨ ١٦١  
 ٧٥٧  -  یوم ٩١أذون خزانة أقل من 

  ٨٤٢ ١١٢   ١ ٤٧٨ ٩١٨ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصرية)
 ٢٠١٦ مارس ٣١المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة المتممة للقوائم المالیة اإلیضاحات

 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك)
 

  

- ١٨ - 

 
 

 أصول غیر متداولة محتفظ بها بغرض البیع -١٥
 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١   

 االجمالى  االجمالى إستثمارات مبانى اراضي 
       التكلفة

٣٤ ٧٥٠ ٢٨٨ ١٤ ٤٧١ ٣٠٠ ینایر  ١الرصید فى   ٣٤٩ ٥٠٩   ٧٥٩ ٣١٤ 
٣٤ ٧٥٠  - - - - اإلضافات خالل الفترة / العام  

٤ ٦٥٩ - - أسعار الصرفأثر التغیرات في   ٤ ٦٥٩   - 
٣٩ ٤٠٩ ٢٨٨ ١٤ ٤٧١ ٣٠٠ ٢٠١٦مارس  ٣١الرصید فى   ٣٥٤ ١٦٨   ٣٤٩ ٥٠٩  

       مجمع االهالك و اإلنخفاض
١ ٦١٥ - ینایر  ١الرصید فى   ١٨ ٧١٩  ٢٠ ٣٣٤   ٦١٥ ١ 
أصول غیر  في قیمة اإلنخفاض

١٨ ٧١٩  - - - - متداولة محتفظ بها بغرض البیع  
٢ ٥١٠ - - التغیرات في أسعار الصرفأثر   ٢ ٥١٠   - 

١ ٦١٥ - ٢٠١٦مارس  ٣١الرصید فى   ٢١ ٢٢٩  ٢٢ ٨٤٤   ٢٠ ٣٣٤  
صافي القیمة الدفتریة في نهایة 

٣٠٠ ٤٧١ العامالفترة /   ١٢ ٦٧٣  ١٦ ٠٣١  ٣٣١ ٣٢٤   ٣٢٩ ١٧٥  

 
ول للشركات التابعة بیعها لعدم جدوى االحتفاظ بها ضمن أصتتمثل األصول بغرض البیع فى األراضى والمبانى التى قررت مجالس اإلدارة 

قررت إدارة الشــــركة اإلبقاء على األصــــول غیر المتداولة بنفس تبویبها وفقًا إلســــتمراریة نیة إدارة الشــــركة على التصــــرف في تلك  الشــــركات.
 األصول مع توافر القدرة على ذلك



١٦-  أصول ثابتة و مشروعات تحت التنفیذ
مشروعات*تحسینات فيتجهیزاتوسائلآالتأراضى
تحت التنفیذ أماكن مستأجرةمكتبیة وأثاثنقل وانتقالومعداتومباني

التكلفة
٣١٧ ٦٨٣ ٣ ٩٠٥ ٢٣٠  ١٥٥ ١٦  ٣٣٩ ١٧٤  ٥١٩ ٨٧  ٨٨٠ ٦٢٨  ٤٠١ ٦٥٧  ١١٨ ٨٨٨ ١ التكلفة فى ١ ینایر ٢٠١٥

          -- ٨٢٧   (١٤٨ ١ )٣٥٩   - (٣٨  )- إعادة تبویب بعض بنود األصول الثابتة
٨٢٠ ٢٦٤ ١ ٨٤٦ ٢٤٣  ٣٧٣   ٧٥٨ ١٩  ٨٥٣ ٣٦  ٣٩٥ ٢٧٨  ٥١٩ ٥٥  ٠٧٦ ٦٣٠  اإلضافات خالل العام

(٥٦٥ ٣  )- - - - - - (٥٦٥ ٣ )المحول لإلستثمارات العقاریة تحت التطویر
(٦٥٣ ٢  )(٥٤٤ ١٨٣ )١٠٩ ٢  ٧٨٨ ١٥  ٢٩٨   - ٠٢٢ ٢١  ٦٧٤ ١٤١  المحول من مشروعات تحت التنفیذ

(٢٥٩ ٤٢٣  )(٩٠٦ ٢ )- (٣٦٥ ٨ )(٣٢٠  )(٨٣٤ ١١٩ )(٥٧٨ ٥ )(٢٥٦ ٢٨٦ )االستبعادات خالل العام
(٨٣٤ ٣  )٩٣٠   (٩٩  )٦٩٧ ٣  ٢٣٨   ٣٨٢   ٨١١   (٧٩٣ ٩ )أثر التغیرات في أسعار الصرف
٨٢٦ ٥١٤ ٤ ٢٣١ ٢٨٩  ٣٦٥ ١٩  ٠٦٩ ٢٠٤  ٩٤٧ ١٢٤  ٨٢٣ ٧٨٧  ١٣٧ ٧٢٩  ٢٥٤ ٣٦٠ ٢ التكلفة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٥

٨٢٦ ٥١٤ ٤ ٢٣١ ٢٨٩  ٣٦٥ ١٩  ٠٦٩ ٢٠٤  ٩٤٧ ١٢٤  ٨٢٣ ٧٨٧  ١٣٧ ٧٢٩  ٢٥٤ ٣٦٠ ٢ التكلفة فى ١ ینایر ٢٠١٦

٩٦٨ ٥١٧  ٤٦٤ ٥١  ٢٢٣   ٥٠٣ ١  ٦١٠ ١  ٣٦٤ ٤٢  ١٤٠ ٧٤  ٦٦٤ ٣٤٦  اإلضافات خالل الفترة

          -(٧٣١ ٥١ )          -١٩٦ ٨  ٢٦٧            -١١٠ ٤٢  ١٥٨ ١  المحول من مشروعات تحت التنفیذ

(٨٢٣ ٥٨  )        -          -(٢٢٨ ٣ )(٨٠  )(٤٣٥ ١٦ )(٠٤٨ ٢٠ )(٠٣٢ ١٩ )االستبعادات خالل الفترة

١٤٤ ٣٢  ٥٧١ ١  ٣٠٥   ٧٠٧ ٥  ٤٩٧   ٦١٠ ١  ١٨٢ ٢  ٢٧٢ ٢٠  أثر التغیرات في أسعار الصرف
١١٥ ٠٠٦ ٥ ٥٣٥ ٢٩٠  ٨٩٣ ١٩  ٢٤٧ ٢١٦  ٢٤١ ١٢٧  ٣٦٢ ٨١٥  ٥٢١ ٨٢٧  ٣١٦ ٧٠٩ ٢ الرصید في ٣١ مارس ٢٠١٦

مجمع اإلهالك و خسائر اإلضمحالل
٤٧٣ ٦٩٤          -٤٢٣ ٨  ٦٩٨ ٨١  ٨٣٦ ٥١  ٠٤٩ ٢٣٤  ٤٦٠ ٢١٠  ٠٠٧ ١٠٨  مجمع اإلهالك في ١ ینایر ٢٠١٥

          -        -٤٢٨   (٥٤٢  )١٢٣   - (٩  )- إعادة تبویب بعض بنود األصول الثابتة
٦٢٦ ١          -(١٧  )١٤٣ ١  ١٤٧   ٧٨   ١٦١   ١١٤   اهالك العام

٧٤٠ ٢٥٢          -٢٣٧ ٣  ٩٥٧ ٢٢  ٠٧٢ ١٦  ٩٦١ ١٢٢  ٢٤٧ ٥٣  ٢٦٦ ٣٤  االستبعادات خالل العام
(٩٦٠ ٩٥ )        -- (٢٥٦ ٣ )(٢٣٧  )(١٧٦ ٨٥ )(٧٩٤ ٢ )(٤٩٧ ٤ )اإلنخفاض في قیمة األصول الثابتة خالل العام

٥٩١ ١  ١٣٣   - ١١٥   - - ٣٤٣ ١  - أثر التغیرات في أسعار الصرف

٤٧٠ ٨٥٤  ١٣٣   ٠٧١ ١٢  ١١٥ ١٠٢  ٩٤١ ٦٧  ٩١٢ ٢٧١  ٤٠٨ ٢٦٢  ٨٩٠ ١٣٧  مجمع اإلهالك في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥

٤٧٠ ٨٥٤  ١٣٣   ٠٧١ ١٢  ١١٥ ١٠٢  ٩٤١ ٦٧  ٩١٢ ٢٧١  ٤٠٨ ٢٦٢  ٨٩٠ ١٣٧  مجمع اإلهالك فى ١ ینایر ٢٠١٦

٣٣١ ٧١          -٨٥٦   ٩٩٤ ٥  ٩٩٢ ٤  ٨٩٣ ٣٤  ٤٢٥ ١٤  ١٧١ ١٠  اهالك الفترة

(٤٦٢ ٢٣ )        -          -(٠٥٠ ٣ )(٧٣  )(٦٨١ ٩ )(٧٠٦ ٩ )(٩٥٢  )االستبعادات خالل الفترة

٤٧٨ ٤          -٤٣   ٩٣٩ ١  ٣٣٩   ٥٥٧   ٤١٨   ١٨٢ ١  أثر التغیرات في أسعار الصرف

٨١٧ ٩٠٦  ١٣٣   ٩٧٠ ١٢  ٩٩٨ ١٠٦  ١٩٩ ٧٣  ٦٨١ ٢٩٧  ٥٤٥ ٢٦٧  ٢٩١ ١٤٨  مجمع اإلهالك في ٣١ مارس ٢٠١٦

صافي القیمة الدفتریة
٨٤٤ ٩٨٨ ٢ ٩٠٥ ٢٣٠  ٧٣٢ ٧  ٦٤١ ٩٢  ٦٨٣ ٣٥  ٨٣١ ٣٩٤  ٩٤١ ٤٤٦  ١١١ ٧٨٠ ١ صافى القیمة الدفتریة في ١ ینایر ٢٠١٥

٣٥٦ ٦٦٠ ٣ ٠٩٨ ٢٨٩  ٢٩٤ ٧  ٩٥٤ ١٠١  ٠٠٦ ٥٧  ٩١١ ٥١٥  ٧٢٩ ٤٦٦  ٣٦٤ ٢٢٢ ٢ صافى القیمة الدفتریة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٥
٢٩٨ ٠٩٩ ٤ ٤٠٢ ٢٩٠  ٩٢٣ ٦  ٢٤٩ ١٠٩  ٠٤٢ ٥٤  ٦٨١ ٥١٧  ٩٧٦ ٥٥٩  ٠٢٥ ٥٦١ ٢ صافى القیمة الدفتریة في ٣١ مارس ٢٠١٦

   

*   تتمثل المشروعات تحت التنفیذ فى قیمة تكالیف المبانى والتوسعات بالمصانع و المعارض التى یتم أعدادها وتجهیزها الستخدام المجموعة.

شركة جى بى أوتو  (شركة مساهمة مصریة)

اإلجمالي

 (جمیع المبالغ الواردة باإلیضاحات باأللف جنیه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 
اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المجمعة الدوریة - عن الفترة المالیة المنتهیة في ٣١ مارس ٢٠١٦

حاسب الي

- ١٩ -



 شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصرية)
 ٢٠١٦ مارس ٣١المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 

 - ٢٠ -  

 األصول الثابتـة (تابـع) -١٦
 تمویلیًا: ستأجرةمأصول  -أ

 ١٩٩٥لسنة  ٩٥لدى المجموعة أصول مستأجرة إیجارا تمویلیًا (سیارات نقل واتوبیسات) بموجب عقود خاضعة ألحكام القانون رقم 
) والتى بموجبها یتم ٢٠ومتطلبات معیار المحاسبة المصرى رقم ( ظ/ ٣٥والتى ال تثبت كأصول ثابتة طبقًا للسیاسة المحاسبیة 

 االعتراف بمدفوعات اإلیجار السنویة كمصروفات فى قائمة الدخل عن الفترة / العام . وفیما یلي بیان عقود اإلیجار:
 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦ مارس ٣١ 
     

٢٦ ٧٨٨  إجمالي مدفوعات اإلیجار التعاقدیة   ٢٣ ٦٧٩  
 ٢  ٢٠  إجمالي القیمة الشرائیة عند انتهاء اإلیجار

سنوات ٥  متوسط فترات العقود سنوات ٥    
١ ٣٠٩  العاممدفوعات اإلیجار عن الفترة /    ٦ ٥١٤  

 

 أصول مؤجرة تمویلیًا: -ب
والتى تثبت  ١٩٩٥ لسنة ٩٥تتضمن األصول الثابتة أصوًال مؤجرة إیجارا تمویلیًا بموجب عقود خاضعة ألحكام القانون رقم 

 كأصول ثابتة كالتالى:
 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦ مارس ٣١ 

     التكلفة
١ ٨٦٥ ٤٧٩  ینایر ١الرصید في    ١ ٣٥١ ٠٧٠  

٤٥٠ ١٦٠  اإلضافات خالل الفترة   ٩١١ ٧٧٠  
)٥٢ ٠٤٤(  اإلستبعادات خالل الفترة   )٣٩٧ ٣٦١(  

٢ ٢٦٣ ٥٩٥  إجمالي التكلفة    ١ ٨٦٥ ٤٧٩  
     اإلهالك

٢٤٩ ٧٠٧  ینایر ١الرصید في    ١٩١ ٣٨٢  
٤٢ ٧٧٣  إهالك الفترة   ١٤٥ ٠١٤  

)١٧ ٨٥٠(  اإلستبعادات خالل الفترة   )٦٨ ٦٨٩(  
٢٧٤ ٦٣٠  مجمع اإلهالك   ٢٤٩ ٧٠٧  

١ ٩٨٨ ٩٦٥    صافي القیمة الدفتریة   ١ ٦١٥ ٧٧٢  
 

 أصول غیر ملموسة و شهرة -١٧

 اإلجمالى  حق المعرفة  برامج حاسب آلى  شهرة  
         التكلفة

٢٨٨ ٠٦٥  ینایر  ١الرصید فى    ٢٣ ٢٦٠   ٣١٧ ٠٢٨  ٧٠٣ ٥  
 ١٠٧  -  ١٠٧  -  الفترةاإلضافات خالل 

 -  -  -  -  المحول من المشروعات تحت التنفیذ
١٤ ٧٠٨  أثر التغیرات في أسعار الصرف   -  -  ١٤ ٧٠٨  

٣٠٢ ٧٧٣  ٢٠١٦ مارس ٣١الرصید فى    ٢٣ ٣٦٧   ٥ ٧٠٣   ٣٣١ ٨٤٣  
         

         مجمع االستهالك
١٨ ٢٤٧  -  ینایر  ١الرصید فى    ٢٣ ٩٥٠  ٧٠٣ ٥  
 ٦٩٧  -  ٦٩٧  -  اإلستهالك

١٨ ٩٤٤  -  ٢٠١٦ مارس ٣١الرصید فى    ٥ ٧٠٣   ٢٤ ٦٤٧  
٣٠٢ ٧٧٣  ٢٠١٦ مارس  ٣١صافي القیمة الدفتریة فى    ٤ ٤٢٣   -  ٣٠٧ ١٩٦  
٢٨٨ ٠٦٥  ٢٠١٥دیسمبر  ٣١صافي القیمة الدفتریة فى    ٥ ٠١٣   -  ٢٩٣ ٠٧٨  

 



 شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصرية)
 ٢٠١٦ مارس ٣١المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 

 - ٢١ -  

 أصول غیر ملموسة و شهرة (تابع) -١٧

 الشهرة
ــــم شركة القاهرة لصناعات النقل الشخصى (سیتى) ٢٠٠٧مارس  ٢٨فى  - ــــواذ بالكامل على أسهـ ــــو باالستحـ ــــة جى بى أوتـ ، قامت شركـ

ألف جنیه مصرى، مقابل الحصول على أسهم من  ٩٩٧ ٢٠٩والتى كانت مملوكــــــــة لألقلیة وذلك بقیمة  %٤٩,٠٣عن طریــــــــق شراء 
ملیون جنیه مصــــرى والتى تتمثل فى زیادة قیمة  ١٧٧تـــــــــــــــــــو. وقد نتجت شــــهرة قدرها إصــــدار أســــهم زیادة رأس مال شــــركة جى بى أو 

االقتناء عن صــــافي القیمة العادلة ألصــــول الشــــركة في تاریخ اإلقتناء. وقد تم تخصــــیص هذه الشــــهرة ألصــــول نشــــاط قطاع الدراجات 
 البخاریة والتوك توك.

الكامل على أســـــهم شـــــركة جى بى للتأجیر التمویلى (شـــــركة مســـــاهمة  ، قامت شـــــركة جى بى اوتو باالســـــتحواذ٢٠٠٨ســـــبتمبر  ٨فى  -
 .ملیون جنیه مصرى ١مصریة) والتى تقوم بالعمل فى مجال التأجیر التمویلى بكافة مجاالته وقد نتج عن االقتناء شهرة قدرها 

كى)  السیارات (جى لتجارة العالمیة المجموعة فى %٥٠ فى باالستثمار شراكـــة اتفاقیة خـــالل من ٢٠١٠ نوفمبر فى المجموعـــة قامت -
تمكنها  حقوق للمجموعة االتفاقیة هذه وتعطى للســــیارات، هیونداى بوكالة الخاص العراق فى القائم النشــــاط اقتناء بغرض فى االردن
 بشهرة. االعتراف االستثمار هذا عن نتج كي,وقد لشركة جي والتشغیلیة المالیة السیاسات على من السیطرة

 الشهرةالوحدات المولدة للنقد المتضمنة اختبار اضمحالل 
 یتم توزیع الشهرة على وحدات تولید النقدیة طبقًا للقطاعات التشغیلیة. وفیما یلى تحلیل الشهرة طبقًا لقطاعات النشاط:

 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ 
     

 ٣٧٥ ١٧٧  ٣٧٥ ١٧٧  نشاط قطاع الدراجات البخاریة والتوك توك 
١٢٤ ٣٩٨  العراق –مبیعات هیونداى    ١٠٩ ٦٩٠  

١ ٠٠٠  نشاط التأجیر التمویلى   ١ ٠٠٠  
  ٣٠٢ ٧٧٣   ٢٨٨ ٠٦٥  

دیســمبر باختبار اضــمحالل الشــهرة للتأكد أن القیمة العادلة یمكن أن تســترد، اال فى حالة وجود مؤشــرات تســتلزم  ٣١تقوم الشــركة ســنویًا فى 
 الفترة.عمل االختبار خالل 

ویتم اختبار اضــــــمحالل الشــــــهرة على أســــــاس القیمة االســــــتخدامیة والتى تم تحدیدها على أســــــاس خصــــــم التدفقات النقدیة المتوقعة من واقع 
 ىالموازنــات التقــدیریة لفترة خمس ســـــــــــــــنوات والمعتمدة فى مجلس اإلدارة. وتقوم اإلدارة بإعداد الموازنات التقدیریة على أســـــــــــــــاس األداء المال

 والتشغیلى والسوقى فى السنوات السابقة وتوقعاتها لتطورات السوق.

 
 استثمارات عقاریة -١٨

٢٠١٦مارس  ٣١  ٢٠١٥دیسمبر  ٣١    
     

 ٦٠٦  ٩١ ٥١٢  ینایر  ١الرصید فى 
٣ ٥٦٥  -  العاماإلضافات خالل الفترة/    

٨٧ ٣٤١  -  أرباح إعادة تقییم اإلستثمارات العقاریة المطورة   
٩١ ٥١٢  الرصید فى نهایة  الفترة / العام (بالقیمة العادلة)   ٩١ ٥١٢  

 
 رأس المال المصدر و المدفوع -١٩

 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ 
 سهم بقیمة اسمیة ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠رأس المال المرخص به (

٥ ٠٠٠ ٠٠٠  واحد جنیه مصرى للسهم الواحد)   ٥ ٠٠٠ ٠٠٠  

 سهم بقیمة واحد ١ ٠٩٤ ٠٠٩ ٧٣٣رأس المال المصدر والمدفوع ( 
 جنیه مصرى للسهم الواحد)

 
١ ٠٩٤ ٠١٠   ١ ٠٩٤ ٠١٠  

 



 شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصرية)
 ٢٠١٦ مارس ٣١المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 

 - ٢٢ -  

 المدفوع (تابع)المصدر و رأس المال  -١٩
 

الموافقة  ٢٠١٣مارس  ٢٧قرر مجلس اإلدارة وفقًا لتفویض الجمعیة العامة الغیر عادیة المنعقدة بتاریخ  ٢٠١٤أغسطس ٣١بتاریخ  -
باالجماع علي زیادة رأس مال الشركة المصدر بالقیمة األسمیة في حدود رأس المال المرخص بة و ذلك                

جنیه مصري للسهم تخصص بالكامل لنظامي  ١سهم بقیمة اسمیة   ٦ ٤٤٤ ٦٤٥جنیة مصري مقسمة إلي  ٦ ٤٤٤ ٦٤٥بمبلغ 
جنیة مصري مقسمة  ١٣٥ ٣٣٧ ٥٤٥ین في الشركة لیصبح رأس المال المصدر بعد الزیادة مبلغ و قدرة اإلثابة و التحفیز المطبق

سددت هذه الزیادة بالكامل تمویال من رصید االحتیاطى  سهم بقیمة اسمیة واحد جنیة مصري ، وقد ١٣٥ ٣٣٧ ٥٤٥علي عدد 
 .٢٠١٤دیسمبر  ٣١بتاریخ  الخاص و قد تم التأشیر بذلك في السجل التجاري

 طرح خاص (زیادة رأس المال) -

ملیون جنیه  ٤٠٠قررت الجمعیة العامة غیر العادیة الموافقة علي زیادة راس مال الشركة المرخص به من  ٢٠١٥فبرایر  ٤بتاریخ 
بزیادة                 جنیه مصري ١٣٥ ٣٣٧ ٥٤٥ملیار جنیه مصري و كذلك زیادة رأس مال الشركة المصدر من  ٥مصري إلي 

جنیه مصري مقسم  ٩٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠بزیادة قدرها جنیة مصري  ١ ٠٩٥ ٣٣٧ ٥٤٥الي جنیه مصري  ٩٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠قدرها 
قرش كل سهم) و  ١سهم قیمة كل سهم واحد جنیه مصري (باإلضافة إلي مصاریف إصدار قدرها  ١ ٥٤٥ ٣٣٧ ٠٩٥علي عدد 

ذلك، علي أن تخصص هذه الزیادة بالكامل لصالح قدامي المساهمین كل منهم بنسبة نصیبه في رأس مال الشركة المصدر مع 
سداد قیمة الزیادة في رأس مال الشركة المصدر إما نقدًا الموافقة علي تداول حق اإلكتتاب منفصًال عن السهم األصلي علي أن یتم 

 و / أو عن طریق إستخدام الدیون النقدیة المستحقة األداء للمكتتب قبل الشركة بحسب نسبة مساهمته .
 

    جنیه مصري نقدًا             ٤٧٣ ٢٢٥ ٥٠٢( مبلغ  جنیة مصري ٩٥٨ ٦٧٢ ١٨٨هذا وقد تم اإلكتتاب في هذه الزیادة بمبلغ 
 ٩٥٨ ٦٧٢ ١٨٨مقسمة على عدد  جنیه مصري تمویًال عن طریق الحساب الجاري الدائن للمساهمین) ٤٨٥ ٤٤٦ ٦٨٦و مبلغ 

جنیه مصري وقد تم  ١ ٠٩٤ ٠٠٩ ٧٣٣جنیة مصري للسهم لیصبح رأس المال المصدر والمسدد بالكامل بعد الزیادة  ١سهم بواقع 
 . ٢٠١٥مایو  ٣١اریخ بت التأشیر بذلك في السجل التجاري

 
 مستحوذ علیها –أسهم الشركة  -٢٠

سهم تبلغ قیمتها االسمیة       ٢٦ ٥٠٦ ١١٩تتمثل األسهم فى حیازة المجموعة فى أسهم تمتلكها إحدى شركات المجموعة بعدد 
 حدىإ Almora Resourcesألف جنیه مصرى فى رأس مال شركة جى بى أوتو التى تم اقتناءها عن طریق شركة  ٢٦ ٥٠٦

ألف جنیه مصرى، وقد تم تخفیض عالوة اإلصدار  ١٢٦ ٢٣١. وقد بلغت تكلفة االقتناء %١٠٠الشركات التابعة والمملوكة بنسبة 
 ألف جنیه مصرى. ٧٢٥ ٩٩المحولة لالحتیاطى الخاص بالفارق بین تكلفة االقتناء والقیمة االسمیة البالغ قدره 

 
 االحتیاطى القانونى -٢١

 
 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١  

     
٢٩٦ ٥٧٠  ینایر  ١الرصید فى    ٢٦٧ ٢٦٥  

٢٩ ٣٠٥  -  المحول لالحتیاطى القانوني  
٢٩٦ ٥٧٠  العامالرصید فى نهایة الفترة /    ٢٩٦ ٥٧٠  

 
 

من صـــــافي أرباح العام لحســـــاب  %٥والنظام األســـــاســـــي للشـــــركة یتم تجنیب نســـــبة  ١٩٨١لســـــنة  ١٥٩طبقا لقانون الشـــــركات رقم 
االحتیاطي القانوني. ویجوز بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وقف تجنیب جزء من األرباح لحســـــــــــــــاب االحتیاطي القانوني إذا ما بلغ 

 من رأس المال المصدر. االحتیاطي القانوني غیر قابل للتوزیع على المساهمین. %٥٠االحتیاطي القانوني 
جنیه مصرى خاص بالشركة أما باقى الرصید فیتمثل فى االحتیاطى القانونى لباقى  ٧٦٢ ٦٦یتضمن االحتیاطى القانونى مبلغ 

 شركات المجموعة.



 شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصرية)
 ٢٠١٦ مارس ٣١المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 

 - ٢٣ -  

 (تابع) االحتیاطى القانونى -٢١
 

 عالوة اإلصدار
 

تم ار و و یخصم منها مصروفات اإلصد تتمثل عالوة إصدار األسهم فى الفرق بین المبلغ المدفوع والقیمة االسمیة لألسهم المصدرة
بناًء  ١٩٨١لسنة  ١٥٩عـالوة اإلصدار إلى كـل من االحتیاطى القانونى واالحتیاطى الخـاص طبقـًا لمتطلبات القانون رقم ترحیل 

 .٢٠٠٨مارس  ٢٩على اعتماد الجمعیة العامة العادیة فى 
 

 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١  
     

 ٦٨٨ ٩٧٥  ٦٨٨ ٩٧٥  عالوة إصدار 
 األسهم فى الفرق بین المبلغ المدفوع والقیمة االسمیة لألسهم المصدرة كالتالى:تتمثل عالوة إصدار 

 
 االحتیاطیات األخرى -٢٢

ناتج إحتیاطي  
ترجمة العملیات 

 األجنبیة

القیمة إحتیاطي 
العادلة ألسهم 
حوافز نظام 
 االثابه والتحفیز

إحتیاطي 
 إعادة فائض

تقییم أصول 
 ثابتة

 عالوة إصدار
 (إحتياطي خاص)

 االجمالى

      
١١٥ ٢٧٥ ٢٠١٦ینایر ١الرصید فى   ٦٧ ٧٧٧  ٢ ٤٩٨  ٧٩٦ ٤٣٩  ١ ١٥٢ ٩٨٩  

١٢٥ ٤٨٢ ناتج ترجمة العملیات األجنبیة  - - - ١٢٥ ٤٨٢  
القیمة العادلة ألسهم نظام اإلثابة 

٤ ٦٦٦ - والتحفیز  - - ٤ ٦٦٦  

٢٤٠ ٧٥٧ ٢٠١٦مارس  ٣١الرصید فى   ٧٢ ٤٤٣  ٢ ٤٩٨  ٧٩٦ ٤٣٩  ١ ٢٨٣ ١٣٧  
 

ناقصًا ما تم تحویلة إلى االحتیاطى القانونى  ٢٠٠٧یتمثل االحتیاطى الخاص فى قیمة المحول من صافي عالوة إصدار االسهم فى عام 
 ).٢١إیضاح (

 ألف جنیه مصـرى یمثل الفرق بین تكلفة شراء أسهـم خزینـة وقدرها ٩٩٠ ٢، تم تخفیض االحتیاطى الخاص بمبلغ ٢٠١١فى خالل عام 
 .٢٠١٢ألف جنیه مصرى والتى تم اعدامها خالل عام  ١٠٧ألف جنیه مصرى والقیمـة االسمیة لهـذه األسهـم وقـدرها  ٠٩٧ ٣

 ألف جنیه مصري تمثل الفرق بین تكلفة شراء أسهم خزینة وقدرها ١١٤ ٢، تم تخفیض االحتیاطي الخاص بمبلغ ٢٠١٢فى خالل عام 
 ألف جنیه مصري. ٢٥١ ٤بلغ ألف جنیه مصري وسعر إعادة بیعها بم ٣٦٥ ٦

 
 المسیطرةأصحاب الحقوق غیر  -٢٣

 
 األرباح المرحلة احتیاطي قانوني احتیاطیات رأس المال

 اإلجمالى
 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١ ٢٠١٦مارس  ٣١

       
٤٥١ ٥٧٨ ینایر ١الرصید فى   ٧٩ ٧٥١  ٣٠ ٦٠١  ٦٠٨ ٦٦٠ ٤٦ ٧٣٠  ٧٨٢ ٦٣٧ 

)١٤ ٤٦٣( )١٤ ٤٦٣( - -  / العام صافي ربح الفترة  )٤١ ٥٨١(  
٧٦ ٦٨٥ - ناتج ترجمة العملیات األجنبیة  - - ٧٦ ٦٨٥  ٢٦ ٧٠٠  

٢ ٠٠٠ زیادة رأس المال  - - - ٢ ٠٠٠  ١٠ ٦٧٨  
٤ ١٤١ - - - - - التغیر في الحقوق غیر المسیطرة  

)٨ ٢٠٠( )٨ ٢٠٠( - - - توزیعات أرباح  )٢٩ ٠٦٠(  
٤٥٣ ٥٧٨ مالعاالفترة / الرصید فى نهایة   ١٥٦ ٤٣٦  ٣٠ ٦٠١  ٦٦٤ ٦٨٢ ٢٤ ٠٦٧  ٦٠٨ ٦٦٠ 

  
 
 



 شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصرية)
 ٢٠١٦ مارس ٣١المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 

 - ٢٤ -  

 إدارة رأس المال -٢٤
ب اتهدف إدارة المجموعة من إدارة رأس المال إلى الحفاظ على قدرة المجموعة على االستمرار بما یحقق عائد للمساهمین وتقدیم المنافع ألصح

 لرأس المال بغرض تخفیض تكلفة رأس المال.المصالح األخرى التى تستخدم القوائم المالیة. وتوفیر والحفاظ على أفضل هیكل 
للمحافظة على أفضل هیكل لرأس المال تقوم اإلدارة بتغییر قیمة التوزیعات المدفوعة للمساهمین أو تخفیض رأس المال أو إصدار أسهم 

 جدیدة لرأس المال المجموعة.
إلى إجمالى رأس المال ویتمثل صافي القروض فى إجمالى تقوم إدارة المجموعة بمراقبة هیكل رأس المال باستخدام نسبة صافي القروض 

القروض والسلفیات وأوراق الدفع مخصومًا منها النقدیة. ویتمثل إجمالى رأس المال فى إجمالى حقوق الملكیة بالشركة كما هو موضح فى 
 المیزانیة المجمعة باإلضافة إلى صافي القروض. 

 :٢٠١٥دیسمبر  ٣١و ٢٠١٦مارس ٣١أس المال فى وفیما یلي نسبة صافي القروض إلى إجمالى ر 
 

 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ إجمالى القروض وأوراق الدفع
٦ ٦٠٢ ٤٠٦  قروض وسلفیات وبنوك سحب على المكشوف   ٥ ٢٣٣ ٢٧٤  

٨٤ ٧٩١  موردین –أوراق دفع قصیرة األجل    ٧٨ ١٢٥  
١ ٠٧٣  أوراق دفع طویلة األجل و دائنون   - 

٦ ١١٢ ٢٧٠  القروض وأوراق الدفعإجمالى    ٥ ٣١١ ٣٩٩  
      یخصم:

)٢٨٤ ١٢١(  النقدیة وما فى حكمها   )١ ١٨٨ ٧٠٤(  
)٥١٠ ٦١٦(  اعتمادات مستندیه   )٥٢١ ٩٠٦(  

)٥٦ ٣٢٤(  غطاء خطابات ضمان   )١٩ ٩٦٦(  
٤ ٧٠٣ ٢١٨  صافي القروض    ٣ ٥٨٠ ٨٢٣  

٣ ٤٩٠ ١٩٧  حقوق الملكیة   ٣ ٣٣٤ ٤٤٦  
٨ ١٩٣ ٤١٥  حقوق الملكیةإجمالى    ٦ ٩١٥ ٢٦٩  

%٤,٥٧  حقوق الملكیةنسبة صافي القروض إلى    ٥٢%  
 قروض وسلفیات و بنوك سحب علي المكشوف -٢٥

 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ 
 

 الجزء الجارى الجزء البیــان
  اإلجمالى طویل األجل

 الجزء الجارى الجزء 
 اإلجمالى طویل األجل

٤ ٤٢٣ ٤٥٠ على المكشوف بنوك سحب  - ٤ ٤٢٣ ٤٥٠   ٣ ٨٦٢ ٥٤١  - ٣ ٨٦٢ ٥٤١  
٤٩٥ ١٨٢ قـروض  ١ ٠٢٤ ١٤٦  ١ ٥١٩ ٣٢٨   ٤٧٢ ٢٦٠  ٨١٧ ٧٧٩  ١ ٢٩٠ ٠٣٩  

٨٣ ٦٢٨ - قروض من أطراف ذات عالقة  ٨٣ ٦٢٨   - ٨٠ ٦٩٤  ٨٠ ٦٩٤  
٤ ٩١٨ ٦٣٢ اإلجمالى         ١ ١٠٧ ٧٧٤  ٦ ٠٢٦ ٤٠٦   ٤ ٣٣٤ ٨٠١  ٨٩٨ ٤٧٣  ٥ ٢٣٣ ٢٧٤  

 بنوك سحب على المكشوف -أ
 % ٤و %١٣,٠٤یبلغ متوســط ســعر الفائدة على أرصـــــــــــــــــــدة الســحب على المكشــوف القائمة بالجنیه المصــرى والدوالر األمریكى 

 على التوالى.
 قـروض من أطراف ذات عالقة -ب

البرازیل) بســــــــعر فائدة اللیبور  –حصــــــــلت المجموعة على قروض بالدوالر األمریكى من شــــــــركة ماركو بولو (شــــــــركة ذات عالقة 
 .جنیه مصرى ویسدد على أقساط سنویةألف  ٨٣ ٦٢٨مبلغ  ٢٠١٦ مارس ٣١، وقد بلغ رصید تلك القروض فى %٣+

 لتواریخ استحقاقها: وفیما یلي تحلیل رصید القروض وبنوك سحب على المكشوف طبقاً 
 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ 

٤ ٩١٨ ٦٣٢  أقل من سنة   ٤ ٣٣٤ ١٢٤  
١ ١٠٧ ٧٧٤  سنوات ٥أكثرمن سنة وأقل من    ٨٩٩ ١٥٠  

  ٦ ٠٢٦ ٤٠٦   ٥ ٢٣٣ ٢٧٤  
 

 



 شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصرية)
 ٢٠١٦ مارس ٣١المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 

 - ٢٥ -  

 دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى -٢٦
 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ 
     

٩٣٧ ٠٠٨  دائنون تجاریون   ١ ٢٧٧ ٢٧٩  
٣٩ ٥٠٠  أرصدة دائنة أخرى   ٢٥ ٦٨٧  
١٨٣ ٤٦٦  مقدمات من العمالء   ١٢٩ ٨٠٣  
٨٥ ١٦٨  مصلحة الضرائب   ٥٣ ٤٩٥  
٢٣٦ ٤٦٢  مصروفات مستحقة   ٢١٠ ٧١١  

٨٤ ٧٩١  أوراق دفع   ٧٨ ١٢٥  
١ ٧٠٠  دائنو توزیعات   ١ ١٩٦  
١٢ ٥٦٠  إیرادات مؤجلة   ١٠ ٥٨٠  

  ١ ٥٨٠ ٨٥٣   ١ ٧٨٦ ٨٧٦  
 

 المخصصات -٢٧
 مطالبات 

 قانونیة
مخصص فترة 

 اإلجمالى مخصصات أخرى ضمان
     

٧٧ ٧٥٢ ٥ ١٤٧ ٢٠١٦ینایر  ١الرصید فى   ٦٠ ٣١٢  ١٤٣ ٢١١  
٢ ٢٦٢ ٥٢٠ تدعیم المخصصات خالل الفترة  ٤ ٠٠٤  ٦ ٧٨٦  

)٤ ٢٨٤( )٣ ١٣٦( استخدام المخصصات خالل الفترة  - )٧ ٤٢٠(  
)٢٣( - - )٢٣( مخصصات إنتفى الغرض منها  
 ٢ - - ٢ أثر التغیرات في أسعار الصرف

٢ ٥١٠ ٢٠١٦مارس  ٣١فى الرصید في   ٧٥ ٧٣٠  ٦٤ ٣١٦  ١٤٢ ٥٥٦  
     

 ٣٩٢ ١١٣ ٣١٣ ٣٠ ٣٠٦ ٧٧ ٧٧٣ ٥ ٢٠١٥ینایر  ١الرصید فى 
٣٠ ٥٩٣ ٢١ تدعیم المخصصات خالل العام  ٣٠ ٠٩٣  ٦٠ ٧٠٧  

)٦٤٧( استخدام المخصصات خالل العام  )١٢ ٤٨٥(  )٩٤(  )١٣ ٢٢٦(  
)١٧ ٦٦٢( - مخصصات إنتفى الغرض منها  - )١٧ ٦٦٢(  

٥ ١٤٧ ٢٠١٥دیسمبر  ٣١فى الرصید في   ٧٧ ٧٥٢  ٦٠ ٣١٢  ١٤٣ ٢١١  
 

 مخصص المطالبات القانونیة
القانونیة  االستشاراتیتمثل المبلغ فى إجمالى المخصص المكون لمواجهة مطالبات قانونیة ضد المجموعة. وترى اإلدارة بعد الحصول على 

 .٢٠١٦مارس  ٣١المالئمـة أن ناتج تلك المطالبـات القانونیـة لن یتجاوز بصفة جوهریة قیمة المخصص المكون فى 
 مخصص الضمان

ره دتقدم المجموعة ضمانًا لمنتجاتها وتتعهد بإصالح أو استبدال المنتجات التى لم تصلح للعمل بصورة مرضیة وتم تقدیر المخصص البالغ ق
 مصرى فى نهایة العام لمطالبات الضمان المتوقعة فى ضوء خبرة اإلدارة عن السنوات الماضیة لمستوى اإلصالح والمردودات.  جنیه ٧٥ ٧٣٠

 ).٢٠١٥دیسمبر  ٣١جنیه مصرى في  ٥٤ ٧٤١جنیه مصري ( ٥٤ ٧٤١یتضمن مخصص فترة الضمان مخصص طویل األجل بمبلغ 
  المخصصات األخرى

صات األخرى بمطالبات متوقعة من أطراف أخرى فیما یتعلق بأنشطة المجموعة. لم یتم اإلفصاح عن المعلومات المعتاد نشرها تتعلق المخص
حول المخصصات وفقًا لمعاییر المحاسبة، نظرًا ألن اإلدارة تعتقد بأن قیامها بذلك قد یؤثر بشدة على ناتج المفاوضات مع تلك الهیئات 

ة بمراجعة تلك المخصصات سنویًا ویعدل المبلغ المخصص وفقًا آلخر التطورات والمناقشات واالتفاقیات مع تلك والجهات. وتقوم اإلدار 
 األطراف.

 



 شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصرية)
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 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 

 - ٢٦ -  

 أوراق دفع ودائنون طویلة األجل -٢٨
 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ 
 أوراق دفع  القیمة الحالیة  أوراق دفع  القیمة الحالیة 

         
٨٥ ٨٦٤  ودائنون إجمالي أوراق الدفع   ٧٨ ١٢٥  ٨٥ ٨٦٤   ٧٨ ١٢٥  

)٨٤ ٧٩١(  )٢٦أوراق دفع أقل من سنة (إیضاح    )٧٨ ١٢٥(  )٨٤ ٧٩١(   )٧٨ ١٢٥(  
١ ٠٧٣  االجمالى   ١ ٠٧٣  -  - 

 
 مبالغ تحت حساب تسویة عقود تأجیر تمویلى -٢٩

ـــــــــــــــادة أو النقص بین اإلیراد المكتســب والمثبت وفقًا لســیاســة تحقق اإلیراد باإلیضــاح رقم  ـــــــــــــــات بالزیـ  یتمثل هذا الحســاب فى الفروقـ
) والقیمة اإلیجاریة المســـــتحقة ، هذا ویتم تســـــویة رصـــــید هذا الحســـــاب مع صـــــافى القیمة الدفتریة لألصـــــل (المال) ٤ - ث/ ٣٥(

 .المؤجر عند إنتهاء عقد التأجیر
 

 إدارة المخاطر المالیة -٣٠
 عناصر المخاطر المالیة -١

تتعرض المجموعة نتیجة ألنشطتها المعتادة إلى مخاطر مالیة متنوعة. وتتضمن هذه المخاطر مخاطر السوق (بما فى ذلك 
ادلة)، العمخاطر أسعار العمالت األجنبیة ومخاطر األسعار، ومخاطر تأثیر أسعار الفائدة على التدفقات النقدیة والقیمة 

 وأیضًا مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة.
 تهدف إدارة المجموعة إلى تقلیل اآلثار السلبیة المحتملة لهذه المخاطر على األداء المالى للمجموعة.

 مخاطر السوق -أ

 مخاطر أسعار العمالت األجنبیة -١

ألمریكى فة رئیسیة الدوالر اتتعرض المجموعة لمخاطر التغیرات فى أسعار الصرف نتیجة أنشطتها المختلفة وبص
والیورو. وینتج خطر أسعار العمالت األجنبیة من التعامالت التجاریة المستقبلیة واألصول وااللتزامات بالعمالت 

 األجنبیة القائمة فى تاریخ المیزانیة المجمعة وكذلك صافي االستثمارات فى كیان أجنبى.
 المركز المالي  المجمع والموضحة بالجنیه المصرى كما یلي:الجدول التالى یوضح مركـز العمالت فى تاریـخ 

 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ 
 الصافى  الصافى  االلتزامات  األصول  

       
٣٧٧ ٩٠٥  دوالر أمریكى  )١ ١٣٦ ٨٨٢(  )٧٥٨ ٩٧٧(   )٧٩٩ ٦١٨(  

١٥ ٨٣١  یـورو  )٤ ٩٣٣(  ١٠ ٨٩٨   ٢ ٣٢٤  
٤٦١ ١٦٤  عمالت متنوعة  )٩٢ ٩١٥(  ٣٦٨ ٢٤٩   )١٢٩ ٧٩٥(   

 
 مخاطر األسعار  -٢

ال یوجد لدى المجموعة استثمارات فى أدوات حقوق ملكیة أو أدوات دین مسجلة ومتداولة فى أسواق المال وبالتالى 
 فهى غیر معرضة لخطر التغیر فى القیمة العادلة لالستثمارات نتیجة تغیر األسعار.

 
 النقدیة والقیمة العادلةمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات  -٣

تتعرض المجموعة لخطر التغیر فى أسعار الفائدة نتیجة لوجود قروض طویلة األجل، القروض طویلة األجل 
بأسعار فائدة متغیرة تعرض المجموعة لمخاطر تأثر التدفقات النقدیة بالتغیر فى أسعار الفائدة، والقروض طویلة 

 مجموعة لمخاطر تأثر القیمة العادلة بالتغیر فى أسعار الفائدة.األجل ذات سعر الفائدة الثابت تعرض ال
وقد بلغت القروض والسلفیات والبنوك سحب على المكشوف ذات سعر الفائدة المتغیر في  تاریخ المیزانیة مبلغ 

 ). ٢٠١٥دیسمبر  ٣١جنیه مصرى في  ٥ ٢٣٣ ٢٧٤( ٢٠١٦مارس  ٣١جنیه مصرى في  ٦ ٠٢٦ ٤٠٦
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 - ٢٧ -  

 (تابع) المالیةإدارة المخاطر  -٣٠
 (تابع) مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدیة والقیمة العادلة -٣

 جنیـه مصـرى في ٦٥ ٢١٦وقـد بلغـت األصـول المالیـة ذات سعـر الفائـدة الثابت مبلغ 
 ).٢٠١٥دیسمبر  ٣١جنیه مصرى فى  ١٧٥ ٨٦٧( ٢٠١٦مارس  ٣١ 

 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١  
     

١٢ ١٦١  دوالر أمریكى -ألجل ودائع    ٢ ٣٩٢  
٥٣ ٠٥٥  جنیه مصري -ودائع ألجل    ١٧٣ ٤٧٥  

  ٦٥ ٢١٦   ١٧٥ ٨٦٧  
 مخاطر االئتمان -ب

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

بالنسبة للبنوك فإنه یتم التعامل مع البنوك ذات التصنیف االئتمانى العالى والبنوك ذات المالءة المالیة العالیة فى حالة 
عدم وجود تصنیف ائتمانى مستقل. بالنسبة للموردین وتجار الجملة تقوم إدارة االئتمان بتقییم مدى المالءة االئتمانیة فى 

لسابقة فى التعامالت وعوامل أخرى. بالنسبة لألفراد فإن الترتیبات القانونیة والمستندات ضوء المركز المالى والخبرات ا
عند تنفیذ المعاملة تقلل خطر االئتمان إلى الحد األدنى. ویتم تكوین المخصصات الالزمة لمواجهة خطر التعثر فى السداد 

یمة أرصدة العمالء وأوراق القبض إلى إجمالى ق اإلنخفاض فيمن قبل العمالء لكل حالة على حده. وفیما یلى نسبة 
 المدیونیات:

 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١  
     

٢ ٧٩٨ ٥٢٧  أوراق القبض والعمالء    ٢ ٦٠٨ ٧٤٤  
 )٢٩٠ ٧٨٣(  )٣٠٥ ٩٤٦(  قیمة أرصدة العمالء وأوراق القبض اإلنخفاض في 

 %١١  %٠,٩٣١  نسبة المخصص إلى إجمالى المدیونیات
 مخاطر السیولة -ت

تتطلب اإلدارة الحذرة لمخاطر السیولة االحتفاظ بمستوى كافي من النقدیة وٕاتاحة تمویل من خالل مبالغ كافیة من 
ألنشطة األساسیة، فإن إدارة المجموعة تهدف إلى االحتفاظ لالتسهیالت االئتمانیة المتاحة. ونظرًا للطبیعة الدینامیكیة 

 االحتفاظ بخطوط ائتمانیة معززة متاحة.بمرونة في التمویل من خالل 
 تقدیر القیمة العادلة -٢

یفترض أن تقارب القیمة العادلة القیمة االسمیة ناقصًا أى تسویات ائتمانیة مقدرة لألصول المالیة وااللتزامات المالیة ذات 
هة لشركة لألدوات المالیة المشابتواریخ االستحقاق ألقل من سنة. وألغراض اإلفصاح، یتم استخدام أسعار الفائدة المتاحة ل

 وذلك لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التعاقدیة لتقدیر القیمة العادلة لاللتزامات المالیة.
 على االفتراضات المبنیة وتضع الطرق من العدید تستخدم الشركة فإن المتداولة، غیر المالیة لألدوات العادلة القیمة لتقدیر
 للدیون وذلك ألداة مشابهه أو المالیة لألداة المتعاملین أسعار أو السوق أسعار میزانیة. تستخدم كل تاریخ في السوق أحوال
 العادلة القیمة لتحدید وذلك النقدیة المستقبلیة، للتدفقات المقدرة الحالیة القیمة مثل األخرى، األسالیب األجل. تستخدم طویلة
وفى تاریخ المیزانیة كانت القیمة العادلة لاللتزامات غیر المتداولة ال تختلف جوهریًا عن القیمة الدفتریة  المالیة األدوات لباقي

 لها وذلك لعدم اختالف معدالت الفائدة بدرجة مؤثرة.
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 - ٢٨ -  

 إستثمارات في شركات تابعة -٣١
 المالیة للشركات التابعة التالیة:القوائم المالیة المجمعة لشركة جى بى اوتو "شركة مساهمة مصریة" تتضمن القوائم 

 نسبة المساهمة في   
مارس  ٣١   أسم الشركة

دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦
٢٠١٥ 

 %١٠٠  %١٠٠   شركة آر جى انفستمنت "ش.م.م"
 %٩٩,٤٤٩  %٩٩,٤٤٩   الشركة الدولیة للتجارة والتسویق والتوكیالت التجاریة (ایتامكو) "ش.م.م"

 %٩٩,٥٢٨  %٩٩,٥٢٨   النقل (غبور مصر) "ش.م.م" الشركة المصریة لتصنیع وسائل
 %١٠٠  %١٠٠   شركة غبور للتجارة العالمیة بالمناطق الحرة (اإلسكندریة) "ش.م.م"

 %٥١  %٥١   شركة جى بى بولو لتصنیع الحافالت "ش.م.م"
 %١٠٠  %١٠٠    "Almora Resources Inc "B.V.Iشركة 

 %٩٩  %٩٩   شركة هرم للنقل و التجارة "ش.م.م"
 %١٠٠  %١٠٠   شركة جى بى للتأجیر التمویلى "ش.م.م"

 %١٠٠  %١٠٠   شركة هرم للنقل السیاحى "ش.م.م"
 %٦٦,٢٠  %٦٦,٢٠   شركة جى بى عالب

 %٧٥  %٧٥   شركة ماستر أوتوموتیف كمباني "ش.م.م"
 %٨٠  %٨٠   شركة خدمات استشارات المیكرو تمویل (مشروعى) "ش.م.م"

 %٥٠  %٥٠   شركة المجموعة العالمیة لتجارة السیارات (جى كاى)
 %٩٩,٩٨  %٩٩,٩٨   شركة جى بى لوجیستكس "ش.م.م"

 %٩٩  %٩٩   "ش.م.م" القابضة لإلستثمارات المالیة شركة جى بى كابیتال
 %١٠٠  %١٠٠   شركة الخلیج لتجارة السیارات

 %٩٠  %٩٠   شركة درایف لتجارة السیارات "ش.م.م"
 %٧٦  %٧٦   شركة درایف للتخصیم "ش.م.م"

 %٦٨  %٦٨   شركة غبور القلم
 %١٠٠  %١٠٠   شركة جى بى جلوبال

 %٥٤  %٥٤   شركة جى بى آر
 %٤٨,٨٠  %٤٨,٨٠   للخدمات شركة جى بى آر

 %٩٩  %٩٩   شركة سوق مصر للسیارات المستعملة "ش.م.م"
 %٦٠  %٦٠   شركة جي بي البستان

 %٢٥  %٢٥   شركة غبور للتجارة العامة 
 %٩٠  %٩٠   مصر لإلطارات "ش.م.م"سوق شركة 

 %١٠٠  %١٠٠   شركة بان أفریكان ایجیبت للزیوت "ش.م.م"
 %١٠٠  %١٠٠   شركة تایرز اند مور لخدمة السیارات "ش.م.م"

 %١٠٠  %١٠٠   شركة قناة السویس للخدمات اللوجیستیة "ش.م.م"
 %١٠٠  %١٠٠   بي لصناعة السیارات "ش.م.م"شركة جي 

 %١٠٠  %١٠٠   شركة ریدي بارتس لقطع غیار السیارات "ش.م.م"
 %١٠٠  %١٠٠   شركة جي بي لصناعة وسائل النقل الخفیف "ش.م.م"

 %٩٠  %٩٠   شركة تساهیل للتمویل متناهي الصغر "ش.م.م"
 %١٠٠  %١٠٠   المعدات اإلنشائیة"ش.م.م"شركة جي بي لتجارة  وسائل النقل الثقیل و 
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 االرتباطات الرأسمالیة -٣٢
                جنیه مصري ٢٤٣ ١٢٦ بلغت تعاقدات المجموعة عن مصروفات رأسمالیة فى تاریخ القوائم المالیة المجمعة بمبلغ

) وتتمثل فى المبلغ الذي سوف یتم سداده عند استكمال خطوط أنتاج جدیدة ٢٠١٥دیسمبر  ٣١جنیه مصرى في  ٢٢٩ ٢٥٧(مبلغ 
  .تحت اإلنشاء وفروع أخرى بأنحاء الجمهوریة

 االلتزامات المحتملة -٣٣
توجد التزامات محتملة على المجموعة فى صورة خطابات ضمان وقد بلغ رصید خطابات الضمان الممنوحة بالجنیه المصرى والعمالت 

 األجنبیة من المجموعة خالل النشاط االعتیادى لها والموضح بالجنیه المصرى كما یلي: 
 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١   ٢٠١٦ مارس ٣١ 

١ ٠٢٩ ٠٨٩  دوالر أمریكى   ٧٢٧ ٤٤٥  
١٦٣ ٧٢١  جنیه مصري   ١٥٣ ٣٠١  
 ٢٠٧  -  ین یاباني

٢ ٥٦٩  ٢٠٣  یورو  
١٤ ١٩٠  الكرونا السویدیة   - 

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة  -٣٤
یوجد للشركات التابعة حسابات جاریة مع أطراف ذات عالقة تتضمن تلك الحسابات كافة المدفوعات التى تمت بالنیابة عن أو بواسطة 

إلي األطراف ذات  /الشركات التابعة. وتقوم الشركات التابعة بتحصیل وسداد تلك المبالغ بانتظام، وفیما یلي بیان باألرصدة المستحقة من 
 العالقة.

 
 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ الرصید المستحق من أطراف ذات عالقة

     

١ ٤٧٧    جي بي إلستبدال المركباتشركة    ١ ٤٧٧  
١٤ ٠١١  شركة جي بي لإلستیراد و التصدیر   ١٣ ١٩٦  
١ ٨٩١  شركة إیتامكو لإلستیراد و التصدیر   ٢ ٥٨٢  

٤ ٨٣٩  شركة الوطنیة لمستلزمات السیارات و قطع غیارها   ٤ ٧٢٥  
١ ٨٧٥  شركة الوطنیة إلستیراد اإلطارات   ٢ ٢٩٦  
٢ ٠٠١  شركة إیتامكو للتنمیة الزراعیة   ١٣٤ 

٥٩ ٣٦٢  شركة البستان القابضة   ٥٢ ٣٤٢  
٩ ٢١٣  الجزائر - شركة سیباك   ٨ ٣٠٢  

٣ ٨١٥  جاري مساهمین القاصد   - 
١ ٣٠٣  جاري مساهمین النبطین   ١ ١٤٩  

  ٨٦ ٢٠٣  ٩٩ ٧٨٧  
 

 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١ الرصید المستحق ألطراف ذات عالقة
     

٢٤ ٣٨٦  شركة ماركو بولو    ٢١ ٢٠٣ 
 ٤٧٤  ٦٩٠  أعضاء مجلس اإلدارة 
 ٣١ ٦٩٤  -  جاري مساهمین القاصد

 -  ١ ٥٦٤  الشركة النوعیة البیئة الدولیة للخدمات الفنیة و المشروعات الصغیرة و متناهیة الصغر
 ٩ ٠٣٣  ٢ ١٥٦  جارى مساهمین القلم

  ٢٨ ٧٩٦   ٦٢ ٤٠٤  
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 (تابع) المعامالت مع أطراف ذات عالقة -٣٤
 

 وفیما یلى بیان طبیعة وقیمة أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة:
 قیمة المعاملـة   

مارس  ٣١ طبیعة المعاملة نوع العالقة اسم الطرف ذات العالقة
مارس  ٣١  ٢٠١٦

٢٠١٥       
)٦ ٩٢٦( تحویالت نقدیة أعضاء مجلس إدارة أعضاء مجلس االدارة التنفیذیین   (٠٧٣ ١) 

٦ ٧١٠ مرتبات اإلدارة العلیا أعضاء مجلس إدارة    ٣٣٨ ٥ 
٧ ٠١٩ تحویالت نقدیة مساهم باحدى الشركات التابعة شركة البستان القابضة   ٨١٥ ١٠ 

البیئة الدولیة للخدمات الفنیة و الشركة النوعیة 
١ ٥٦٤ توزیعات أرباح مساهم باحدى الشركات التابعة المشروعات الصغیرة و متناهیة الصغر   - 

 ١  - تحویالت نقدیة مساهم باحدى الشركات التابعة شركة جى بى الستبدال المركبات
 -  ٨١٥ تحویالت نقدیة شركة زمیلة لالستیراد و التصدیرشركة جى بى 

 -  ١١٤ تحویالت نقدیة شركة زمیلة شركة الوطنیة لمستلزمات السیارات و قطع غیارها
 -  ٩١١ تحویالت نقدیة شركة زمیلة الجزائر –شركة سیباك 

٣٥ ٥٠٩ تحویالت نقدیة مساهم باحدى الشركات التابعة جاري مساهمین القاصد   ٣٦٧ 
١ ٨٦٧ تحویالت نقدیة شركة زمیلة شركة إیتامكو للتنمیة الزراعیة   - 

٦ ٨٧٦ تحویالت نقدیة مساهم باحدى الشركات التابعة جاري مساهمین القلم   ٣٩٩ ٤ 
 ٢٨١  ١٥٤ تحویالت نقدیة مساهم باحدى الشركات التابعة جاري مساهمین النبطین

 -   تحویالت نقدیة مساهم باحدى الشركات التابعة جارى مساهمین جى كى برلین
٣ ١٨٤ تحویالت نقدیة مساهم باحدى الشركات التابعة بولوشركة ماركو    ٩١٥ ١ 

 -  ٦٩١ تحویالت نقدیة شركة زمیلة ایتامكو لالستیراد و التصدیرشركة 
 -  ٤٢١ تحویالت نقدیة شركة زمیلة شركة الوطنیة الستراد االطارات
 ٧٧٤ ٣  - تحویالت نقدیة مساهم باحدى الشركات التابعة جاري مساهمین جى كي أوتو
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 السیاسات المحاسبیةأهم  -٣٥
 فیما یلي ملخص ألهم السیاسات المحاسبیة التي استخدمت في إعداد القوائم المالیة الدوریة المجمعة:

 تجمیع األعمال -أ
  للمجموعة.عن تجمیع األعمال داخل المجموعة باستخدام طریقة االقتناء وذلك عند انتقال السیطرة تتم المحاسبة 
 .كما یتم قیاس كال من المقابل المادي المحول وكذا صافي قیم األصول المقتناة القابلة للتحدید عند عملیة االقتناء بالقیمة العادلة 
  ویتم إجراء اختبار االضمحالل سنوًیا للشهرة الناتجة من عملیة االقتناء.  أیة أرباح ناتجة من عملیة شراء تفاوضیة یتم االعتراف

 ها فوًرا في األرباح أو الخسائر.ب
  ویتم معالجة التكالیف المتعلقة باالقتناء كمصروف في الفترات التي یتم فیها تحمل التكالیف واستالم الخدمات باستثناء واحد

 الملكیة.حقوق وهو إصدار األوراق المالیة مقابل المدیونیة أو 
تسویة عالقات قائمة سابًقا بین المنشأة المقتنیة والمقتناة وعادة ما یتم االعتراف بهذه ال یتضمن المقابل المادي المحول المبالغ المدفوعة ل

 المبالغ في األرباح أو الخسائر.
ددة حیتم قیاس المقابل المادي المحتمل بالقیمة العادلة في تاریخ االقتناء وفي حالة ان االلتزام بدفع المقابل المحتمل استوفي الشروط الم

حقوق الملكیة یتم تبویبه ضمن حقوق الملكیة وال یتم إعادة قیاسه وتتم معالجة التسویة الالحقة له ضمن حقوق الملكیة، بخالف  لتعریف أداة
قیمة لما سبق فان أي مقابل مادي محتمل أخر یتم إعادة قیاسه بالقیمة العادلة في تاریخ إعداد القوائم المالیة مع االعتراف باي تغیرات في ا

 ضمن األرباح والخسائر.العادلة 
 الشركات التابعة  -١

 الشركات التابعة هي الشركات التي تسیطر علیها المجموعة.
تسیطر المجموعة على المنشأة المستثمر فیها عندما تتعرض أو یحق لها عوائد متغیرة من خالل مشاركتها وقدرتها في التأثیر 

 فیها.على العوائد من خالل سلطتها على المنشأة المستثمر 
 تتضمن القوائم المالیة المجمعة الشركات التابعة التي تسیطر علیها بدًءا من تاریخ السیطرة حتى تاریخ فقد السیطرة.

 الحقوق غیر المسیطرة  -٢
 یتم قیاس الحقوق غیر المسیطرة بنسبتها في القیم المعترف بها في صافي األصول القابلة للتحدید في المنشأة المقتناة.

ي حقوق ملكیة المجموعة في شركاتها التابعة والتي ال تؤدي إلى فقد السیطرة یتم المحاسبة علیها كمعامالت بین التغیرات ف
 أصحاب حقوق الملكیة.

 فقد السیطرة  -٣
عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة فإنها تستبعد األصول وااللتزامات والحقوق غیر المسیطرة وبنود الدخل الشامل 

ألخر الخاصة بها.  مع االعتراف باي أرباح أو خسائر ناتجة عن فقد السیطرة ضمن األرباح أو الخسائر ویتم االعتراف باي ا
 استثمارات متبقیة في الشركة التابعة سابًقا بالقیمة العادلة عند فقد السیطرة.

 االستبعادات من القوائم المالیة المجمعة  -٤
عملیات المتبادلة بین المجموعة واألرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن المعامالت المتبادلة یتم استبعاد كال من األرصدة وال

 بین المجموعة.
یتم استبعاد األرباح غیر المحققة الناتجة من التعامل مع استثمارات یتم المحاسبة عنها بطریقة حقوق الملكیة بما یعادل حصة 

سائر غیر المحققة بنفس الطریقة المتبعة في األرباح غیر المحققة إال إذا كانت المعاملة المجموعة فیها.  كما یتم استبعاد الخ
 تعطي مؤشًرا الضمحالل قیمة األصل المحول.
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 العمالت األجنبیة -ب
 المعامالت بالعمالت األجنبیة  -١

 تواریخ المعامالت.یتم ترجمة المعامالت األجنبیة بعملة التعامل الخاصة بشركات المجموعة بسعر الصرف في 
 األصول وااللتزامات ذات الطبیعة النقدیة بالعملة األجنبیة یتم ترجمتها لعملة التعامل بسعر الصرف في تاریخ القوائم المالیة.

یتم ترجمة األصول وااللتزامات التي یتم قیاسها بالقیمة العادلة بالعملة األجنبیة بسعر الصرف المستخدم عند تحدید القیمة 
 دلة.العا

یتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطبیعة غیر النقدیة التي یتم قیاسها بالتكلفة التاریخیة بالعملة األجنبیة بسعر الصرف في 
 تاریخ المعاملة.

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

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

 طیة ثمار في نشاط أجنبي ما دامت التغااللتزامات المالیة التي تم تخصیصها كأداة تغطیة مخاطر لتغطیة خطر صافي االست
 فعالة.

 .أدوات التغطیة المستخدمة في خطر التدفقات النقدیة ما دامت التغطیة فعالة 
 
 النشاط االجنبي -٢

مالیة ویتم ترجمة القوائم ال في تاریخیتم ترجمة األصول وااللتزامات باإلضافة إلى الشهرة والتسویات عند االقتناء بسعر الصرف 
 ت والمصروفات للنشاط االجنبي بسعر الصرف في تاریخ المعامالت.اإلیرادا

یتم االعتراف بفروق ترجمة العمالت األجنبیة في بنود الدخل الشامل اآلخر والرصید المجمع ضمن احتیاطي فروق ترجمة فیما 
 عدا فروق ترجمة العمالت األجنبیة التي یتم توزیعها على الحقوق غیر المسیطرة.

الكیان األجنبي بصورة كلیة أو جزئیة مثل فقد السیطرة أو النفوذ المؤثر أو السیطرة المشتركة فان مبلغ فروق العملة  عند استبعاد
المتراكم ضمن احتیاطي فروق الترجمة والمتعلق بذلك الكیان یجب أن یعاد تبویبه لألرباح أو الخسائر كجزء من أرباح وخسائر 

 االستبعاد.
موعة جزء من حصتها في شركة تابعة مع بقاء السیطرة فیجب إعادة الحصة الجزئیة من مبلغ فروق وفي حالة استبعاد المج

 العملة المتراكم ألصحاب الحقوق غیر المسیطرة.
وفي حالة استبعاد المجموعة لجزء فقط من الشركات الشقیقة أو المشروعات المشتركة مع بقاء النفوذ المؤثر أو السیطرة المشتركة 

 دة تبویب الحصة الجزئیة إلى األرباح أو الخسائر.فیجب إعا
 

 العملیات غیر المستمرة -ت
 

 العملیات غیر المستمرة جزء من عملیات المجموعة، والتي یمكن تمییز عملیاتها وتدفقاتها النقدیة عن باقي المجموعة.
 

لبیع ایهما لمتطلبات تصنیفها كمحتفظ بها بغرض ایتحقق تبویب العملیة غیر المستمرة عند االستبعاد او عند استیفاء العملیة 
 أقرب.

عندما یتم تبویب العملیة كعملیات غیر مستمرة، یتم تعدیل ارقام المقارنة باألرباح او الخسائر والدخل الشامل االخر كما لو 
 كانت العملیة قد تم استبعادها من بدایة فترة المقارنة.
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 تحقق اإلیـراد -ث

قیمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم متضمنًا النقدیة وأرصدة المدینون التجاریون وأوراق القبض تتمثل اإلیرادات فى ال
الناشئة عن بیع بضائع أو تأدیة خدمة من خالل النشاط االعتیادى للمجموعة وغیر متضمنة ضرائب المبیعات أو الخصومات أو 

 مجموعة.التخفیضات وبعد إلغاء المبیعات بین شركات ال
یتم االعتراف باإلیراد عندما یمكن قیاسه بدقة یعتمد علیها وعندما یكون المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادیة المرتبطة بعملیة 
البیع إلى المجموعة، وعندما تتحقق شروط أخرى خاصة بكل نشاط من أنشطة الشركة على النحو الموضح الحقًا. ال یعتبر قیمة 

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

 التجار والمعارض –المبیعات  -١

م البضائع إلى التجار الذین لهم كل الحق فى بیعها وتحدید أسعارها وبالتالى ال یوجد أى یتم االعتراف بالمبیعات عند تسلی
التزامات تمنع التجار من قبول البضائع، ویعترف بالتسلیم سواء فى مخازن شركات المجموعة أو مواقع محددة طبقًا 

إن إدارة بول التجار للبضائع طبقًا لعقد البیع فلالتفاقیات، وبالتالى تم نقل كل المخاطر والمنافع إلى التجار وفى حالة ق
المجموعة لدیها أدلة موضوعیة على أن كل شروط التسلیم تم تنفیذها. ال تتضمن المبیعات إلى التجار عنصر تمویل نظرًا 

 لقصر الفترة االئتمانیة.
 أفراد وشركات –المبیعات  -٢

االعتراف باإلیراد عند تسلیم البضائع. بالنسبة للمبیعات ذات  یتم البیع من خالل إدارات شركات المجموعة ومعارضها ویتم
الفترات االئتمانیة أطول من القصیرة فإن عنصر التمویل یتم استبعاده من قیمة المبیعات حیث یتم تحدید قیمة المبیعات 

د فترة عترف بإیرادات فوائعلى أساس القیمة الحالیة لألقساط مخصومة باستخدام سعر الفائدة الفعال على ذات المعاملة. وی
 االئتمان فى قائمة الدخل على أساس التناسب الزمنى، مع األخذ فى االعتبار سعر الفائدة على المعاملة.

 الصیانة -مبیعات الخدمات  -٣

تقوم شركات المجموعة بتقدیم خدمات الصیانة ویتم احتسابها على أساس عدد ساعات العمل وقطع الغیار، ویتم االعتراف 
 رادات خدمات الصیانة المحسوبة على أساس عدد الساعات وقطع الغیار عند تمام تأدیة الخدمة.بإی

 عقود التأجیر التمویلى -٤

تسجل ایرادات عقود التأجیر التمویلى على أساس معدل العائد الناتج من عقد االیجار مضافًا الیه مبلغ یعادل قسط االهالك 
حسب االحوال بین االیراد المثبت بهذه الطریقة والقیمة االیجاریة المستحقة عن نفس  الدورى ویجنب الفرق بالزیادة أو النقص

السنة المحاسبیة فى حساب مستقل مدین أو دائن یتم تسویة رصیده مع صافي القیمة الدفتریة للمال المؤجر عند انتهاء 
 العقد.

 إیرادات الفوائد -٥

ستخدام طریقة معدل الفائدة الفعال وعند وجود اضمحالل فى الرصید تثبت إیرادات الفوائد على أساس التوزیع الزمنى با
 المدین الناتج عن االعتراف بالفائدة فإنه یتم تخفیض القیمة الدفتریة إلى القیمة المتوقع تحصیلها.

 إیراد التوزیعات -٦

 تثبت إیرادات توزیعات األرباح عندما ینشأ الحق فى استالمها.
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 مزایـا العاملین -ج
 العاملین قصیرة االجلمزایا  -١

یتم االعتراف بمزایا العاملین قصیرة االجل كمصروف عند تقدیم الخدمة ذات العالقة. ویتم االعتراف بالمبلغ المتوقع دفعه كالتزام 
تزام لعندما یكون لدي المجموعة التزام قانوني او ضمني لدفع هذ المبلغ كنتیجة قیام العامل بتقدیم خدمة سابقة، ویمكن تقدیر اال

 بدرجة یعتمد بها.
 المدفوعات المبنیة علي اسهم -٢

معامالت المدفوعات المبنیة على أسهم والمسددة في شكل أدوات حقوق ملكیة یتم االعتراف بالقیمة العادلة (في تاریخ المنح) ل
عدد المنح  مصروف لیعكسكمصروف، وكزیادة مقابلة في حقوق الملكیة اثناء فترة االستحقاق. ویتم تعدیل المبلغ المعترف به ك

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

ات المبنیة معامالت المدفوعیتم قیاس القیمة العادلة (في تاریخ المنح) ل بة لمنح أدوات حقوق ملكیة بشروط عدم االستحقاق،وبالنس
على أسهم والمسددة في شكل أدوات حقوق ملكیة لتعكس تلك الشروط وال یوجد تعدیل الحق لالختالفات بین النتائج المتوقعة 

 والمحققة. 
 المحددمزایا االشتراك  -٣

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

لسنة  ٧٩الجتماعیة الحكومي لصالح العاملین بها طبقًا لقانون التأمینات االجتماعیة رقم تساهم المجموعة في نظام التأمینات ا
. یساهم العاملین وأصحاب العمل بموجب هذا القانون في النظام بنسبة ثابتة من األجور. یقتصر التزام المجموعة في قیمة ١٩٧٥

 ألساس االستحقاق. مساهمتها، وتحمل مساهمات المجموعة باألرباح أو الخسائر طبقاً 
 

 مزایا انهاء الخدمة -٤

تعترف المجموعــة بمزایــا إنهــاء الخــدمــة كمصـــــــــــــــروف في أحــد التــاریخین التالیین أیهما یأتي أوًال، عندما ال یعد بإمكان المجموعة 
ة المزایا تســــــــــــویعندما ال یكون من المتوقع ان یتم و عندما تعترف المجموعة بتكالیف إعادة الهیكلة. أو الغاء عرض تلك المزایا 

مة لتعكس القی –قبل الضـــــــــرائب  –بمعدل خصـــــــــم  شـــــــــهرًا بعد تاریخ اعداد القوائم المالیة فانه یجب خصـــــــــمها ١٢بكاملها خالل 
 .الزمنیة للنقود

 
 اإلیرادات و التكالیف التمویلیة -ح

 تتضمن اإلیرادات والتكالیف التمویلیة للمجموعة االتي:
 الفوائد الدائنة -
 الفوائد المدینة -
 أرباح او خسائر فروق عملة األصول وااللتزامات المالیة  -

 یتم االعتراف بالفوائد الدائنة والمدینة باستخدام معدل سعر الفائدة الفعلي. 
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 ضرائب الدخل  -خ
نشأ فیها ت یتم االعتراف بالضریبة الجاریة وبالضریبة المؤجلة كإیراد أو كمصروف في أرباح او خسائر الفترة، فیما عدا الحاالت التي

األخر  خارج األرباح أو الخسائر سواء في الدخل الشامل –في نفس الفترة أو في فترة مختلفة  –الضریبة من عملیة أو حدث یعترف به 
 .أو تجمیع األعمال أو ضمن حقوق الملكیة مباشرة

 
 ضریبة الدخل الجاریة -١

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

ة، ترات السابقة بالقیمة المتوقع سدادها إلى (استردادها من) اإلدارة الضریبیااللتزامات (األصول) الضریبیة الجاریة للفترة الحالیة والف
باستخدام أسعار الضرائب (وقوانین الضرائب) الساریة أو في سبیلها ألن تصدر في تاریخ نهایة الفترة المالیة. تخضع توزیعات األرباح 

 لتزامات الضریبیة اال عند استیفاء شروط معینه.للضریبة كجزء من الضریبة الجاریة. ال یتم عمل مقاصه لألصول واال
 

 الضریبة المؤجلة -٢

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

 االعتراف األولى بالشهرة،  -
 ى باألصل أو االلتزام للعملیة التي:أو االعتراف األول -

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

الفروق المؤقتة المرتبطة باستثمارات في شركات تابعة وشركات شقیقة وحصص في مشروعات مشتركة الي المدي الذي  -
توقیت عكس تلك الفروق المؤقتة ومن المرجح ان مثل هذه الفروق لن یتم عكسها في المستقبل  یمكن فیه السیطرة على

 المنظور.

یتم االعتراف باألصل الضریبي المؤجل الناشئ عن ترحیل الخسائر الضریبیة والحق في الخصم الضریبي غیر المستخدم والفروق 
 مكانیة تحقیق أرباح تخضع للضریبة في المستقبل یمكن من خاللها االنتفاعالموقتة القابلة للخصم عندما یكون هناك احتمال قوي بإ

بهذا األصل. ویتم تحدید الربح الضریبي المستقبلي عن طریق خطة العمل المستقبلیة لكل شركة من شركات المجموعة. یتم إعادة 
ي لم تعترف وتعترف باألصول الضریبیة المؤجلة التتقدیر موقف األصول الضریبیة المؤجلة غیر المعترف بها في نهایة كل فترة مالیة 

 بها من قبل إلى المدى الذي أصبح من المرجح معه مستقبًال وجود ربح ضریبي یسمح باستیعاب قیمة األصل الضریبي المؤجل.
 یتم قیاس الضریبیة المؤجلة باستخدام أسعار الضرائب المتوقع تطبیقها عند تحقق الفروق الموقتة.

 دعند قیاس الضریبة المؤجلة في نهایة الفترة المالیة یتم االخذ في االعتبار االثار الضریبة لإلجراءات التي تتبعها المجموعة لالستردا
 أو سداد القیمة الدفتریة ألصولها والتزاماتها. 

 ال یتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضریبیة اال عند استیفاء شروط معینه.
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 نالمخـزو -د
ة أیهما أقل، یتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة المتوسط المرجح. وتتضمن تكلفاإلستردادیة یظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة 

نتاج إلاإلنتاج التام واإلنتاج تحت التشغیل تكلفة المواد واألجور المباشرة والتكالیف المباشرة األخرى والتكالیف غیر المباشرة المرتبطة با
على أساس معدالت التشغیل المعتادة، وال تتضمن تكلفة االقتراض. ویتمثل صافي القیمة البیعیة في سعر البیع المقدر في ظروف 

 النشاط المعتادة ناقصًا التكالیف التقدیریة الالزمة لإلتمام والمصروفات البیعیة.
 

 األصول الثابتة -ذ
 القیاس و  االعتراف -١

  ضمحالل.اإل مجمع خسائرو  اإلهالك مجمع منها مخصوماً  بالتكلفة الثابتةصول األب االعتراف یتم
 واذا كانت المكونات الجوهریة لبند من بنود األصول الثابتة لها أعمار إنتاجیة مختلفة، فإنه یتم المحاسبة عنها كبنود مستقلة 

 الثابتة.صول (مكونات رئیسیة) ضمن تلك األ
 الناتجة من استبعاد األصول الثابتة باألرباح أو الخسائر.یتم االعتراف باألرباح أو الخسائر 

 
 التكالیف الالحقة على االقتناء -٢

 یتم رسملة النفقات الالحقة على االقتناء على األصل فقط إذا كان من المتوقع أن ینشأ عنها تدفق منفعة اقتصادیة مستقبلیة للمجموعة.
 
 اإلهالك   -٣

وفقا (لطریقه القسط -والتي تتمثل في تكلفة األصل مخصوما منها قیمته التخریدیة  –لإلهالك  یتم إهالك قیمة األصل الثابت القابلة
 .سائراألرباح او الخ على اإلهالك تحمیل الثابتة، ویتمصول األ أنواع من نوع لكل المقدر اإلنتاجي العمر مدار على الثابت) وذلك

 :للفترة الحالیة والفترة المقارنة المقدرةبمعدالت اإلهالك  بیاناً  یلي وفیما .األراضي إهالك یتم ال
 معدل اإلهالك                            األصل      

 %٤ - %٢ المباني
 %٢٠ - %١٠ اآلالت والمعدات
 %٢٥ - %٢٠ وسائل نقل وانتقال

 %٣٣ - %٦ تجهیزات مكتبیة وأثاث
 %٢٥ لي آحاسب 

 أو الفترة اإلیجاریة أیهما اقل %٢٠ تحسینات في أماكن مستأجرة
 

یتم مراجعة طریقة اإلهالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم التخریدیة لألصول الثابتة في نهایة كل فترة مالیة، ویتم تعدیلها إذا تطلب 
 األمر ذلك.

 إعادة التبویب االستثمار العقاري -٤
صول ثابتة الي من األ عقاریة استثمارات الى المالك بمعرفة مشغولة عقاراتمن  تغییر استخدامها یتم التي العقارات إعادة تبویب یتم

 . عقاریة االستثمارات
 المشروعات تحت التنفیذ -٥

یتم االعتراف بالمشروعات تحت التنفیذ بالتكلفة. تتضمن التكلفة كافة النفقات المتعلقة مباشرة والالزمة لتجهیز األصل إلى الحالة  
في الغرض الذي أقتنى من أجله. یتم تحویل المشروعات تحت التنفیذ إلى األصول الثابتة عندما یتم االنتهاء التي یتم تشغیله بها و 

 منها وتكون متاحة لالستخدام.
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 و الشهرة الملموسةاألصول غیر  -ر
 االعتراف والقیاس  -١

 الشهرة 
 مخصومًا منها مجمع خسائر االضمحالل.تنشأ الشهرة من اقتناء الشركات التابعة، ویتم االعتراف بها بالتكلفة 

 األصول غیر الملموسة األخرى 
یتم االعتراف باألصول غیر الملموسة األخرى، التي تتضمن براءة االختراع والعالمة التجاریة المقتناه من تجمیع األعمال ولها 

 عمر إنتاجي محدد بالتكلفة مخصومًا منها مجمع االستهالك ومجمع خسائر االضمحالل.
 برامج الحاسب اآللى

یتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطویر أو صیانة برامج الحاسب اآللي كمصروف في قائمة الدخل عند تكبدها.  ویتم 
االعتراف بالمصروفات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وفریدة وتحت سیطرة الشركة ومن المتوقع أن یتولد عنها منافع اقتصادیة 

 أكثر من سنة كأصل غیر ملموس.مستقبلیة لمدة 
یتم االعتراف كتكلفة تطویر بالمصروفات التي تؤدى إلى الزیادة أو التوسع في أداء برامج الحاسب اآللي عن المواصفات األصلیة 

 لها، وتضاف إلى تكلفة البرامج األصلیة. كما ترسمل المصروفات الخاصة باقتناء برامج الحاسب اآللي كأصل غیر ملموس.
م استهالك تكلفة برامج الحاسب اآللي المعترف بها كأصل بطریقة القسط الثابت على مدار السنوات المتوقع االستفادة منها و ویت

 بما ال یزید عن ثالثة سنوات.
 حق المعرفة

العمر  اریتم االعتراف بالمبالغ المدفوعة مقابل حق المعرفة كأصول غیر ملموسة فى حالة وجود عمر محدد لها وتهلك على مد
 االنتاجى المتوقع لها.

 النفقات الالحقة  -٢
یتم االعتراف بالنفقات الالحقة كأصل فقط إذا ما كان األصل غیر الملموس سوف ینتج عنه زیادة في المنافع االقتصادیة المستقبلیة 

، والتي تتضمن قات األخرىوالتي ترتبط بمشروعات األبحاث والتطویر تحت التنفیذ والمعترف بها كأصل غیر ملموس. جمیع النف
 الشهرة والعالمات التجاریة المتولدة داخلیًا یتم االعتراف بها كمصروف فور إنفاقها.

 االستهالك  -٣
یتم احتساب االستهالك لتحمیل تكلفة األصول غیر الملموسة مخصومًا منها قیمتها التخریدیة المقدرة باستخدام (طریقة القسط 

 نتاجیة المقدرة لتلك األصول، ویعترف بعبء االستهالك كمصروف باألرباح أو الخسائر.الثابت) على مدار األعمار اإل
 الشهرة ال تستهلك. 

 یعاد النظر في طریقة االستهالك واإلعمار اإلنتاجیة والقیم التخریدیة في نهایة كل فترة مالیة وتعدل لو كان ذلك مناسبًا.
 

 اإلستثمارات العقاریة -ز
تتمثل االستثمارات العقاریة في العقارات المحتفظ بها لتحقیق إیجار أو ارتفاع في قیمتها أوكلیهما. ویتم قیاس االستثمارات 

ة، ویتم تسجیل المجمع اإلهالك وخسائر االضمحاللالحقا بالتكلفة مخصومًا منها مجمع  ویتم قیاسهاالعقاریة أولیا بالتكلفة، 
 .باألرباح أو الخسائر االضمحاللمصروف اإلهالك وخسائر 

 االستثمارنود المقدر لكل بند من ب اإلنتاجيوذلك على مدار العمر  )لطریقه القسط الثابت(وفقا  العقاري االستثماریتم إهالك 
 وال یتم إهالك األراضي ،العقاري

تحصالت التصرف م صافيبالفرق بین  (یتم حسابها العقاري االستثماریتم تسجیل األرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد 
 .باألرباح او الخسائرالقیمة الدفتریة له)  وصافيفي العقار 
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 غرض البیعبمحتفظ بها أصول  -س
غرض بیتم تبویب األصول غیر المتداولة أو المجموعة الجاري التخلص منها التي تتضمن أصول والتزامات محتفظ بها 

ي بشكل أساسي من خالل البیع ولیس من االستمرار ف بدرجه عالیة أن یتم استرداد قیمتها الدفتریة مرجحاالبیع، إذا كان 
 استخدامها.

التخلص منها بصفه عامه بقیمتها الدفتریة أو القیمة العادلة ناقصًا  الجاريیتم قیاس هذه األصول او مجموعات األصول 
تحمیل  متعلقة بالمجموعات الجاري التخلص منها ثم یتم اضمحاللخسائر  أيبیتم تحمیل الشهرة أوال  أقل.تكلفة البیع أیهما 

ى یتم تحمیل خسائر اضمحالل عل ذلك، المن  وااللتزامات، واستثناءباقي األصول  وتناسب علىالخسارة بنسبة  باقي
و األصول ا ستثمار العقاريواالالمخزون واألصول المالیة واألصول الضریبیة المؤجلة واألصول المتعلقة بمزایا العاملین 

  للمجموعة.للسیاسات المحاسبیة األخرى  قیاسهم وفقاً  في االستمرار الحیویة والتي یتم
 وكذلك األرباح لغرض التوزیع البیع اوغرض بحتفظ بها المصول لأل عند التبویب األولى االضمحاللبخسائر  االعترافیتم 
 باألرباح او الخسائر.القیاس  والخاصة بإعادةالخسائر الالحقة  أو

لملموسة ا الثابتة واألصول غیر لألصولغرض البیع ال یتم اجراء اهالك او استهالك بمحتفظ بها  كأصولعند التبویب 
 ویتم التوقف عن استخدام طریقة حقوق الملكیة لالستثمارات التي یتم المحاسبة عنها بطریقة حقوق الملكیة.

 
 األدوات المالیة -ش

الخسائر،  اح أواالرب خالل من بالقیمة العادلة مبوبة مالیة اصول التالیة: الفئات بین المالیة غیر المشتقة االصول بتبویب المجموعة تقوم
 للبیع. متاحة مالیة استثمارات محتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق، قروض ومدیونیات، واصول

التالیة: التزامات مالیة مبوبة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو  ئاتالف بین تقوم المجموعة بتبویب االلتزامات المالیة غیر المشتقة
 .الخسائر وفئه التزامات مالیة اخري

 االعتراف واالستبعاد:-االصول المالية وااللتزامات المالية غير المشتقة  -١

االلتزامات جمیع االصول المالیة و  نشأتها،في تاریخ تقوم المجموعة باالعتراف االولي بالقروض والمدیونیات وادوات الدین المصدرة 
  یتم االعتراف بهم اولیا في تاریخ المعاملة عندما تصبح المجموعة طرفا في االحكام التعاقدیة لألداة المالیة. المالیة االخرى 

من االصل المالي،  دیةتقوم المجموعة باستبعاد االصل المالي عندما تنتهي فترة سریان الحق التعاقدي في الحصول على تدفقات نق
او قامت بتحویل الحق التعاقدي الستالم التدفقات النقدیة من االصل المالي في معاملة تم فیها تحویل كل مخاطر ومنافع ملكیة 
االصل المالي بصورة جوهریة. او إذا لم تقم المجموعة بتحویل او االحتفاظ بشكل جوهري بكل مخاطر ومنافع ملكیة االصل 

تحتفظ المجموعة بالسیطرة على االصل المحول، على ان تعترف فقط كأصل او التزام بالناتج عن الحقوق او االلتزامات  المالي ولم
 الناشئة او المحتفظ بها عند التحویل.

 تستبعد المجموعة االلتزام المالي عندما ینتهي اما بالتخلص منه او الغائه او انتهاء مدته الواردة بالعقد.

ة بین أصل مالي والتزام مالي وعرض صافي المقاصة في المیزانیة عندما، وفقط عندما تمتلك المجموعة حالیا یتم عمل مقاص
الحق القانوني القابل للنفاذ إلجراء المقاصة بین المبالغ المعترف بها ولدیها النیة اما إلجراء التسویة على اساس صافي المبالغ او 

 . ان واحد االعتراف باألصل وتسویة االلتزام في

 

 



 شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصرية)
 ٢٠١٦ مارس ٣١المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 

 - ٣٩ -  

 األدوات المالیة (تابع) -ش

 القياس:–األصول المالية غير المشتقة  -٢

 األصول المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر:

و ایتم تبویب االصل المالي كمقیم بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر إذا تم تبویبه كأصل محتفظ به ألغراض المتاجرة 
تم تبویبه عند االعتراف االولي لیقاس بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر، تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او 
اصدار االصل المالي یتم االعتراف بها مباشرة ضمن االرباح او الخسائر عند تكبدها.  تقاس االصول المالیة المقیمة بالقیمة 

االرباح او الخسائر بالقیمة العادلة ویتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة متضمنه اي عوائد او توزیعات العادلة من خالل 
 .أرباح أسهم في االرباح او الخسائر

 االستثمارات المحتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق:

او تناء ة المعاملة المرتبطة مباشرة باقاالعتراف االولي بالقیمة العادلة باإلضافة الى تكلف دیتم قیاس هذه االصول عن
 اصدار االصل المالي. بعد االعتراف االولي، یتم قیاسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.

 القروض والمدیونیات:

رة باقتناء او مباشیتم قیاس هذه االصول عند االعتراف االولي بالقیمة العادلة باإلضافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة 
 اصدار االصل المالي. بعد االعتراف االولي، یتم قیاسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.

 االصول المالیة المتاحة للبیع:

ء او ایتم قیاس هذه االصول عند االعتراف االولي بالقیمة العادلة باإلضافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتن
اصدار االصل المالي. بعد االعتراف االولي، یتم قیاسها بالقیمة العادلة، ویتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة 
بخالف خسائر االضمحالل واثار التغیرات في اسعار صرف العمالت االجنبیة ألدوات الدین ضمن بنود الدخل الشامل 

، وعن استبعاد هذه االصول یتم اعادة تبویب االرباح او الخسائر المتراكمة االخر وتجمع في احتیاطي القیمة العادلة
 المعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل االخر سابقا الى االرباح او الخسائر.

 القياس:–االلتزامات المالية غير المشتقة  -٣

المتاجرة او  غراضألكالتزام محتفظ به ذا تم تبویبه االخسائر  وامقیم بالقیمة العادلة من خالل االرباح كالمالي  االلتزامیتم تبویب 
ناء او ، تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتلیقاس بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر عند االعتراف االولي تم تبویبه
قیمة تقاس االلتزامات المالیة المقیمة بال ،عند تكبدها الخسائر واالمالي یتم االعتراف بها مباشرة ضمن االرباح  االلتزاماصدار 

بالقیمة العادلة، ویتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة متضمنة اي مصروف فوائد في  الخسائر وااالرباح العادلة من خالل 
 الخسائر. وااالرباح 

دار منها اي تكلفة مرتبطة مباشرة باقتناء او اص االلتزامات المالیة غیر المشتقة االخر یتم قیاسها اولیا بالقیمة العادلة مخصوما
 االلتزام. بعد االعتراف االولي، یتم قیاس هذه االلتزامات بالتكلفة المستهلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.

 
 
 
 
 



 شركة جى بى أوتو (شركة مساهمة مصرية)
 ٢٠١٦ مارس ٣١المنتهیة فى  الفترة الماليةعن  –المجمعة  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 (جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف جنيه مصري إال إذا ذكر خالف ذلك) 

 - ٤٠ -  

 رأس المال -ص

 األسهم العادیة: -١

طة خصمها من حقوق الملكیة.  ضریبة الدخل المرتبتكالیف المعاملة المتعلقة مباشرة بإصدار االسهم العادیة یتم المحاسبة عنها ب
 ) "ضرائب الدخل".٢٤بتكالیف المعاملة المتعلقة بحقوق الملكیة یتم المحاسبة عنها وفقا لمعیار المحاسبة المصري رقم (

 إعادة شراء واعادة اصدار االسهم العادیة (أسهم خزینة): -٢

ف المباشرة یتضمن كافة التكالی والذيالشراء  بالمبلغ المسدد مقابل اعادة االعترافراس المال المصدر فانه یتم  أسهمعند اعادة شراء 
الملكیة. االسهم المعاد شرائها یتم تصنیفها كأسهم خزینة وعرضها مخصومة من حقوق الشراء كتخفیض لحقوق  بإعادةوالمتعلقة 

غ المحصل كزیادة في حقوق المساهمین والفائض او العجز الملكیة. عند بیع او اعادة اصدار أسهم الخزینة، یتم االعتراف بالمبل
 الناتج عن المعاملة یتم عرضه ضمن عالوة االصدار.

 اإلضمحالل -ض

 األصول المالیة غیر المشتقة: -١

االصول المالیة غیر المبوبة كمقیمة بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر بما في ذلك الحصص التي یتم المحاسبة عنها 
یقة حقوق الملكیة تقوم المجموعة في تاریخ نهایة كل فترة مالیة بتقدیر ما إذا كان هناك دلیل موضوعي على اضمحالل في بطر 

 قیمة االصل.

 تتضمن االدلة الموضوعیة على اضمحالل قیمة االصل:
 اخفاق او التأخر في السداد بواسطة مدین. -

 لمجموعة لتقبلها في ظروف اخرى.اعادة جدولة مبالغ مستحقة للمجموعة بشروط لم تكن ا -

 مؤشرات على افالس المدین او الُمصدر. -

 التغیرات المعاكسة في حالة السداد بالنسبة للمُقترضین او الُمصدرین. -

 اختفاء السوق النشطة لألصل المالي بسبب الصعوبات المالیة. -

صول النقدیة المستقبلیة المتوقعة من مجموعة من االوجود بیانات واضحة تشیر الى وجود انخفاض یمكن قیاسه في التدفقات  -
 المالیة.

بالنسبة لالستثمار في اداة حقوق ملكیة، تتضمن االدلة الموضوعیة على االضمحالل االنخفاض الهام او المستمر في القیمة 
 مستمر.هام وان مدة تسعة أشهر یعتبر  %٢٠العادلة عن التكلفة. وتعتبر المجموعة ان االنخفاض بنسبة 

 :االصول المالیة المثبتة بالتكلفة المستهلكة

تقوم المجموعة بتقدیر ما إذا كان هناك ادلة موضوعیة على حدوث اضمحالل في قیمة هذه االصول منفردة او على 
جود و  المستوى المجمع. كل االصول التي تمثل اهمیة نسبیة بمفردها یتم تقییمها بالنسبة لالضمحالل منفردة، وفي حالة عدم

ادلة على اضمحالل هذه االصول منفردة یتم تقییمها مجمعة بشأن اي اضمحالل في القیمة حدث ولم یتم بعد تحدیده على 
االصول المنفردة. االصول التي لم یتم اعتبارها منفردة كأصول هامة نسبیا یتم تقییمها مجمعة بشأن اي اضمحالل في 

 تم تجمیع االصول ذات سمات المخاطر المتشابهة معا.القیمة. ألغراض التقییم المجمع لألصول ی

عند تقییم االضمحالل على المستوى المجمع لألصول تستخدم المجموعة المعلومات التاریخیة عن توقیتات استرداد الخسارة 
الحالیة  نیةالناجمة عن االضمحالل وقیمة الخسائر المتكبدة، وتقوم بعمل تعدیالت إذا كانت الظروف االقتصادیة واالئتما

 توضح ان الخسائر الفعالة من االرجح ان تكون أكثر او اقل من المتوقعة بالمؤشرات التاریخیة.
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 اإلضمحالل (تابع) -ض

 األصول المالیة غیر المشتقة: (تابع) -١
 (تابع) :االصول المالیة المثبتة بالتكلفة المستهلكة

قعة صل والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتو یتم حساب خسائر االضمحالل بالفرق بین القیمة الدفتریة لأل
مخصومة بسعر الفائدة الفعلیة االصلي الخاص باألصل المالي. ویتم االعتراف بقیمة الخسارة في االرباح او الخسائر ویتم 

 تخفیض القیمة الدفتریة لألصل من خالل استخدام حساب مخصص اضمحالل.

 یوجد احتماالت حقیقیه لعكس الخسارة الناتجة عن اضمحالل قیمة االصل فانه یتم اعدام القیمة إذا اعتبرت المجموعة انه ال
 ذات العالقة.

إذا انخفضت الحقا قیمة خسارة االضمحالل وأمكن ربط هذا االنخفاض بشكل موضوعي مع حدث یقع بعد االعتراف بخسارة 
 لمعترف بها من قبل من خالل االرباح او الخسائر.اضمحالل القیمة، عندئذ یتم رد خسارة اضمحالل القیمة ا

 االصول المالیة المتاحة للبیع:
یتم االعتراف بخسائر االضمحالل في االصول المالیة المتاحة للبیع بإعادة تبویب الخسائر التي تم االعتراف بها سابقا 

بها في االرباح او الخسائر، یمثل مبلغ ضمن بنود الدخل الشامل االخر والمجمعة في احتیاطي القیمة العادلة ویعترف 
الخسارة المجمعة المستبعد من حقوق الملكیة والمعترف به في االرباح او الخسائر الفرق بین تكلفة االقتناء (بالصافي بعد 
اي استهالك او سداد اي من أصل المبلغ) والقیمة العادلة مخصوما منها ایة خسارة في اضمحالل القیمة لهذا االصل 

 مالي سبق االعتراف بها في االرباح او الخسائر.ال

عند زیادة القیمة العادلة الداه دین مبوبة كمتاحة للبیع في ایه فترة الحقة وكانت هذه الزیادة ذات عالقة بدرجة موضوعیة 
هذه في  مةبحدث وقع بعد االعتراف بخسارة اضمحالل القیمة في االرباح او الخسائر عندئذ یتم رد خسارة اضمحالل القی

 االرباح او الخسائر.

ال یتم رد خسائر اضمحالل القیمة المعترف بها في االرباح او الخسائر بالنسبة ألي استثمار في اداة حقوق ملكیة مبوب 
 كمتاح للبیع في االرباح او الخسائر.

 االستثمارات التي یتم المحاسبة عنها بطریقة حقوق الملكیة:
استثمار مالي یتم المحاسبة عنه بطریقة حقوق الملكیة بمقارنة قیمته الدفتریة بالقیمة القابلة تقاس خسائر االضمحالل في 

لالسترداد، ویتم االعتراف بخسائر االضمحالل في االرباح او الخسائر ویتم عكس خسارة االضمحالل عند حدوث تغیرات 
 تفضیلیة في التقدیرات المستخدمة لتحدید القیمة االستردادیة.

 ول غیر المالیة:األص -٢
الصول الحیویة، (بخالف ا غیر المالیة للشركة لألصولمراجعة القیم الدفتریة ب في تاریخ نهایة كل فترة مالیة، تقوم المجموعة

وٕاذا كان االمر  .لالضمحاللكان هناك مؤشر  إذالتحدید ما االستثمارات العقاریة، المخزون، واالصول الضریبیة المؤجلة) 
 كذلك تقوم المجموعة بعمل تقدیر للقیمة اإلستردادیة لألصل. یتم اجراء اختبار االضمحالل للشهرة سنویا.

إلجراء اختبار اضمحالل القیمة ألصل یتم تجمیع االصول معا الي أصغر مجموعة اصول تتضمن االصل والتي تولد 
قلة الى حد كبیر عن التدفقات النقدیة الداخلة من االصول االخرى او تدفقات نقدیة داخلة من االستعمال المستمر ومست

وحدات تولید النقد. یتم توزیع الشهرة المكتسبة عند تجمیع االعمال على الوحدات التي تولد النقد او -مجموعات االصول 
 مجموعات هذه الوحدات لدى الشركة المقتنیة والمتوقع منها االستفادة من عملیة التجمیع.
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 اإلضمحالل (تابع) -ض

 (تابع) األصول غیر المالیة: -٢
القیمة اإلستردادیة لألصل او للوحدة المولدة للنقد هي قیمته العادلة ناقصا تكالیف البیع او قیمته االستخدامیة ایهما أكبر، 

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

 یتم االعتراف بخسارة االضمحالل إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل او للوحدة المولدة للنقد أكبر من قیمته اإلستردادیة.

حالل في االرباح او الخسائر. ویتم توزیعها اوال لتخفیض القیمة الدفتریة للشهرة الموزعة على یتم االعتراف بخسارة االضم
 وحدة تولید النقد، ثم تخفیض االصول االخرى للوحدة بالتناسب على اساس القیمة الدفتریة لكل أصل في الوحدة.

النسبة لألصول االخرى، یتم عكس خسائر ال یتم عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل قیمة الشهرة في فترة الحقة.  ب
االضمحالل الى المدى الذي ال یتعدى القیمة الدفتریة التي كان سیتم تحدیدها (بالصافي بعد االهالك واالستهالك) ما لم 

 یتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القیمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة.

 المخصصات -ط

بالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة مخصومة بمعدل خصم قبل الضرائب الذي یعكس تقدیرات  تحدد قیمة المخصصات
السوق الجاریة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر الُمحددة لاللتزام. الزیادة في القیمة الدفتریة للمخصص الناتجة عن استخدام الخصم 

 مرور الوقت یتم االعتراف بها كتكلفة اقتراض. إلیجاد القیمة الحالیة والتي تعكس

 الضمان  -١
یتم االعتراف بمخصص الضمان عندما یتم بیع البضائع أو الخدمات المضمونة، بناءًا على البیانات التاریخیة للضمانات 

 وترجیح جمیع النتائج الممكنة إلى احتماالتها المرتبطة بها.

 المطالبات القانونیة  -٢
المطالبات القانونیة عند وجود مطالبات قانونیة ضد المجموعة و بعد الحصول علي اإلستشارات  یتم االعتراف بمخصص

 القانونیة المالئمة .

 المخصصات األخري  -٣
یتم االعتراف بالمخصصات األخري عند وجود مطالبات متوقعة من أطراف أخري فیما یتعلق بأنشطة المجموعة و ذلك وفقًا 

 و اإلتفاقیات مع تلك األطراف. الخر التطورات و المناقشات
 اإلیجـار -ظ

 ایجار تمویلى -١

فإن تكلفة اإلیجار بما في ذلك تكلفة الصیانة لألصول  ١٩٩٥لسنة  ٩٥بالنسبة لعقود اإلیجار التي تقع ضمن نطاق القانون 
ألصول حق الشراء ل ممارسةالتي حدثت فیها. وٕاذا قررت الشركة  السنةالمستأجرة یعترف بها كمصروف في قائمة الدخل عن 

المستأجرة فیتم رسملة تكلفة حق الشراء كأصل ثابت ویهلك على مدار العمر اإلنتاجي المتبقي من عمر األصل المتوقع بذات 
 الطریقة المتبعة لألصول المماثلة.
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 (تابع) اإلیجـار -ظ

 (تابع) ایجار تمویلى -١

أو تقع ضمن نطاق ذات القانون ولكن ال تقع  ١٩٩٥لسنة  ٩٥القانون عقود اإلیجار التمویلي األخرى التي ال تقع ضمن نطاق 
وكذلك عند قیام  (القواعد والمعاییر المحاسبیة المتعلقة باإلیجار التمویلى) ٢٠ضمن نطاق المعیار المحاسبى المصرى رقم 

استئجارها یتم االعتراف بها كأصل ثابت في بدایة عقد اإلیجار بالقیمة العادلة لألصل  إعادةالشركة ببیع األصول الثابتة وب
المستأجر أو بالقیمة الحالیة للحد األدنى لمدفوعات اإلیجار أیهما أقل. ویتم توزیع كل دفعة إیجار ما بین االلتزامات ومصروفات 

الصافي صید التمویلي القائم.  وتبوب التزامات اإلیجار التمویلي بالتمویل بحیث یتم تحقیق معدل ثابت لتحمیل الفوائد على الر 
بعد خصم مصروفات التمویل ضمن االلتزامات، ویتم تحمیل قائمة الدخل بتكلفة الفائدة على مدار فترة العقد بحیث ینتج معدل 

من عقود  اقتناءها طبقًا لهذا النوع فائدة دوري ثابت على الرصید المتبقي من االلتزام لكل فترة. یتم إهالك األصول التي تم
 التأجیر التمویلي على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل أو على فترة العقد أیهما أقل.

األرباح الناتجة عن زیادة المبالغ المحصلة عن القیمة الدفتریة لألصول الثابتة التى ال یتم االعتراف مباشرة فى قائمة الدخل ب
 د.تأجیلها واستهالكها على مدار فترة العق وٕانما یتمستئجارها مرة أخرى عن طریق عقود إیجار تمویلى ا ٕاعادةیتم بیعها و 

 ایجار تشغیلى -٢

یة خصومات تم الحصول علیها من المؤجر على مدار فترة أیتم توزیع اجمالى المدفوعات عن عقود اإلیجار التشغیلى ناقصًا 
 اإلیجار على أساس التوزیع الزمنى طبقًا لمبدأ االستحقاق.بنصیبها من  الفترةالعقد. ویتم تحمیل قائمة الدخل عن 

 
 التقاریر القطاعیة -ع

داخل  وأتتسم بمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أخرى التي قطاع هو مجموعة من األصول والعملیات المرتبطة ال
 بیئة اقتصادیة واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها عن تلك المرتبطة بقطاعات تعمل في بیئة اقتصادیة مختلفة.

 توزیعـات األرباح -غ

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

 األرقام المقارنة -ف

 األرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروریًا لتتوافق مع التغیرات في العرض المستخدم في الفترة الحالیة.یعاد تبویب 
 

 :١/١/٢٠١٦إصدارات جديدة وتعديالت تمت على معايير المحاسبة المصرية وتم تفعيلها اعتبارا من  -ق

معاییر المحاسبة الجدیدة وتعدیالت على تم إصدار نسخة معدلة من معاییر المحاسبة المصریة تتضمن بعض  ٢٠١٥خالل عام 
، مع العلم بأن التطبیق المبكر لهذه ٢٠١٦بعض المعاییر القائمة على أن یتم العمل بها للفترات المالیة التي تبدأ بعد أول ینایر 

 المعاییر غیر مسموح به.

 : ٢٠١٦مارس  ٣١الیة في هذا وسوف نستعرض في الجدول التالى أهم هذه التعدیالت التي تمت على القوائم الم
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 المعاییر الجدیدة 
 أو المعدلة

 التأثیر المحتمل على ملخص ألهم التعدیالت
 القوائم المالیة 

 )١معیار مصري (
 عرض القوائم المالیة

 قائمة المركز المالى 
  عرض رأس المال العامل ال یتطلبه المعیار كما تم استبعاد

 ٢٠٠٦المالیة المرفق مع إصدار النموذج االرشادى للقوائم 
 والذي كان یظهر عرض رأس المال العامل.

 
  تم إعادة عرض القوائم المالیة

المعروضة واالیضاحات المتممة 
لها بما فیها أرقام المقارنة لتتماشى 

 مع التعدیالت بالمعیار.
   یجب إضافة قائمة إلى قائمة المركز المالي تتضمن

مقارنة معروضة في حال  األرصدة في بدایة أول فترة
تأثیرها نتیجة تطبیق المنشأة لسیاسة محاسبیة بأثر رجعى 

 أو تعدیل بأثر رجعى أو إعادة
 

  إضافة قائمة جدیدة (قائمة الدخل
 الشامل) للفترة والفترة المقابلة.

 قائمة الدخل ( األرباح أو الخسائر)/ وقائمة الدخل الشامل   
بنود الدخل والمصروفات على المنشأة أن تفصح عن كافة 

التي تم االعتراف بها خالل الفترة في قائمتین منفصلتین 
إحداها تعرض مكونات الربح أو الخسارة (قائمة دخل) 
والثانیة تبدأ بالربح أو الخسارة وتعرض عناصر الدخل 

 الشامل األخر (قائمة الدخل الشامل).
 

 

 )١٠معیار مصري (
 األصول الثابتة واهالكاتها

الغاء خیار استخدام نموذج إعادة التقییم عند القیاس تم 
 الالحق لألصول الثابتة.

  

یتم تطبیق هذا التغییر بأثر رجعي ، ال 
ویتم اعتبار القیم الدفتریة في تاریخ 
التحول هي التكلفة ومجمع اإلهالك في 

 .بدایة تطبیق هذا المعیار المعدل
 

  احات باإلیض یجب عرض حركة األصول الثابتة وٕاهالكاتها
المتممة للقوائم المالیة للفترتین (الفترة الحالیة وفترة 

 المقارنة).
  قطع الغیار االستراتیجیة (الرئیسیة) وكذا المعدات

االحتیاطیة، تصلح ألن تكون أصوال ثابتة عندما تتوقع 
المنشأة أن تستخدمها خالل أكثر من فترة واحدة. (أي عندما 

 الثابتة).ینطبق علیها تعریف األصول 

تم إعادة عرض أرقام المقارنة الخاصة 
بحركة األصول الثابتة في االیضاحات 
المتممة للقوائم المالیة لتتماشى مع 

 التعدیالت المطلوبة بالمعیار.

 )٢٣معیار مصري (
 األصول غیر الملموسة

تم الغاء خیار استخدام نموذج إعادة التقییم عند القیاس 
 الملموسة.الالحق لألصول غیر 

 

ال یوجد تأثیر للتعدیل بالمعیار على 
 أرقام القوائم المالیة المعروضة.

 )٤٥معیار مصري (
 قیاس القیمة العادلة

 ) قیاس ٤٥تم إصدار معیار محاسبة مصري جدید رقم" (
القیمة العادلة" یطبق هذا المعیار عندما یتطلب معیار أخر 
أو یسمح بالقیاس أو اإلفصاح بالقیمة العادلة. ویهدف 

 هذا المعیار إلى: 
 تعریف القیمة العادلة. و -أ
 وضع إطار لقیاس القیمة العادلة في معیار واحد. و -ب
 لمطلوب لقیاسات القیمة العادلة.تحدید اإلفصاح ا -ج

 
 
  

تم تطبیق المعیار بأثر مستقبلي عند 
إعداد القوائم المالیة الدوریة في 

، بما في ذلك متطلبات ٣١/٣/٢٠١٦
 اإلفصاح الواردة في هذا المعیار.
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 المعاییر الجدیدة 
 أو المعدلة

 التأثیر المحتمل على ملخص ألهم التعدیالت
 القوائم المالیة 

 )٢٩معیار مصري (
 تجمیع األعمال

  تم الغاء طریقة الشراء واستبدالها بطریقة االقتناء مما
 نتج عنه : 

تغییر تكلفة االقتناء لتصبح المقابل المادى المحول  -١
 ویتم قیاسه بالقیمة العادلة فى تاریخ االقتناء.

المقابل المادى المحتمل : یتم االعتراف بالقیمة العادلة  -٢
ء من ز للمقابل المادى المحتمل في تاریخ االقتناء كج

 المقابل المادى المحول.
تغییر طریقة قیاس الشهرة في حالة االقتناء على  -٣

 مراحل.
 

 : (التكالیف المتعلقة باالقتناء) تكلفة المعاملة  
تحمل كمصروف على قائمة الدخل خالل فترة تحملها وال 
یتم اضافتها ضمن المقابل المادى المحول ، باستثناء 
تكالیف إصدار أدوات حقوق الملكیة أو أدوات الدین 

 المتعلقة مباشرة بعملیة االقتناء. 
 

تم تطبیق هذا المعیار المعدل على 
عملیات تجمیع االعمال التي فیها تاریخ 

، ٢٠١٦ء في أو بعد أول ینایر االقتنا
وبالتالي لم یتم تعدیل األصول 
وااللتزامات الناشئة من عملیات تجمیع 
األعمال التي سبق تاریخ اقتنائها أول 

 .٢٠١٦ینایر 
 
 
 
 
 
 

 )٤٢معیار مصري (
 القوائم المالیة المجمعة

القوائم  ) "٤٢إصدار معیار محاسبة مصري جدید رقم (تم 
" وبناءًا علیه تم تغییر معیار المحاسبة  المالیة المجمعة
ح والمستقلة " لیصب القوائم المالیة المجمعة ) "١٧المصرى رقم (

" وطبقًا لمعیار المحاسبة المصرى  القوائم المالیة المستقلة "
" تم تغییر نموذج  القوائم المالیة المجمعة )  "٤٢الجدید (

 ه.ب تجمیعالسیطرة لتحدید الكیان المستثمر فیه والواج
 

وائم القأرقام المقارنة بال یوجد أثر على 
 المالیة من تطبیق هذا المعیار.

   یتم المحاسبة عن التغیرات في حقوق ملكیة المنشأة األم
السیطرة  في منشأة تابعة والتي ال تؤدى إلى فقدان

 كمعامالت حقوق ملكیة.
  إعادة قیاس أي حصص متبقیة من استثمار منشأة

قابضة في منشأة تابعة في التاریخ الذى فقدت فیه 
 السیطرة بقیمته العادلة وٕاثبات الفرق بقائمة الدخل. 

  (األقلیة) في حالة زیادة حصة الحقوق غیر المسیطرة
من خسائر المنشأة التابعة عن حقوق ملكیتهم ، ینسب 

بند من بنود الدخل الشامل األخر الربح أو الخسارة وكل 
إلى مالك المنشأة القابضة وأصحاب الحقوق غیر 
المسیطرة حتى ولو أدى ذلك إلى ظهور رصید سالب 

 ألصحاب الحقوق غیر المسیطرة.  
 
 
 
 
 

ال یتم تطبیق هذه التعدیالت بأثر 
 رجعي.
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 المعاییر الجدیدة 
 أو المعدلة

 التأثیر المحتمل على ملخص ألهم التعدیالت
 القوائم المالیة 

 )٤٣معیار مصري (
 الترتیبات المشتركة

  ٤٣جدید رقم (إصدار معیار محاسبة مصري تم" ( 
ة " وبناءًا علیه تم إلغاء معیار المحاسبالترتیبات المشتركة

حصص الملكیة في المشروعات  )  "٢٧المصرى رقم (
 المشتركة " .

 ) الترتیبات ) "٤٣وطبقًا لمعیار المحاسبة المصرى الجدید
" تم وضع نموذج جدید لتصنیف الترتیب المشتركة

 Jointمشروع مشترك ( المشترك وتحدید نوعه ما إذا كان
Venture) أو عملیة مشتركة (Joint operation(. 

حیث یتوقف ذلك على جوهر الترتیب ولیس الشكل 
 القانوني له.

   في حالة تصنیف الترتیب على أنه مشروع مشترك یقوم
كل طرف من أطراف الترتیب بإثباته كاستثمار بطریقة 
حقوق الملكیة فقط (حیث تم إلغاء طریقة التجمیع النسبى)، 
 وذلك في القوائم المالیة المجمعة أو المنفردة التي یصدرها.

 

ال یوجد تأثیر للتعدیل بالمعیار علي 
 .المالیة المعروضة أرقام القوائم

 )١٨معیار مصري (
االستثمارات في شركات 

 شقیقة

  تم ضم المعالجة المحاسبیة للمشروعات المشتركة إلى
هذا المعیار، وبالتالي معالجة كل من االستثمارات في 
الشركات الشقیقة والمشروعات المشتركة في القوائم 
المالیة المجمعة أو المنفردة باستخدام طریقة حقوق 

 الملكیة.   
 

ال یوجد تأثیر للتعدیل بالمعیار علي 
  .المالیة المعروضةأرقام القوائم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تتوقف المنشأة عن استخدام طریقة حقوق الملكیة من
التاریخ الذى یتوقف فیه االستثمار عن كونه شركة شقیقة 
أو مشروع مشترك على أن یتوقف فیه االستثمارعن كونه 
شركة شقیقة أو مشروع مشترك على أن یتم إعادة قیاس 

قائمة العادلة واثبات الفرق بالحصص المحتفظ بها بالقیمة 
 الدخل.

 
  إذا أصبح االستثمار في شركة شقیقة استثمار في مشروع

مشترك أو العكس ، على المنشأة أن تستمر في تطبیق 
 طریقة حقوق الملكیة وال تعید قیاس الحصة المحتفظ بها.

 
  إذا انخفضت حقوق ملكیة المنشأة في شركة شقیقة أو

مشروع مشترك ومع ذلك استمرت المنشأة في استخدام 
طریقة حقوق الملكیة فعلى المنشأة التي اعترفت فیما 
مضى بمكسب أو خسارة ضمن الدخل الشامل األخر أن 
تعید تبویب ذلك الجزء من مبلغ المكسب أو الخسارة 

 ملكیة إلى األرباح أو الخسائرالمتعلق بتخفیض حقوق ال
 (قائمة الدخل ) وذلك على أساس نسبة التخفیض. 

 

 

ال یوجد تأثیر للتعدیل بالمعیار علي 
 .أرقام القوائم المالیة المعروضة
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 المعاییر الجدیدة 
 أو المعدلة

 التأثیر المحتمل على ملخص ألهم التعدیالت
 القوائم المالیة 

 )٤٤معیار مصري (
اإلفصاح عن الحصص 

 في المنشأت األخرى

  ٤٤إصدار معیار محاسبة مصري جدید رقم (تم" ( 
 " لیتضمن اإلفصاح عن الحصص في المنشأت األخرى

جمیع االفصاحات المطلوبة لالستثمارات في الشركات 
التابعة والشقیقة والترتیبات المشتركة والمنشأت ذات الهیكل 

 الخاص غیر المجمعة.
  ویهدف هذا المعیار إلى إلزام المنشأة باإلفصاح عن

ییم الیة تقالمعلومات التي تتیح لمستخدمى قوائمها الم
طبیعة حصصها في المنشأت األخرى والمخاطر 
المصاحبة لها، وتأثیرات تلك الحصص على مركزها 

 المالى وأدائها المالى  والتدفقات النقدیة.

ال یوجد تأثیر للتعدیل بالمعیار علي 
 .أرقام القوائم المالیة المعروضة

 

 )٣٤معیار مصري (
 االستثمار العقارى

  استخدام نموذج القیمة العادلة لألصل تم الغاء خیار
 المبوب على أنه استثمار عقارى.

 

تم اعتبار القیمة العادلة لالستثمار في  -
بدایة تطبیق هذا المعیار (تاریخ التحول 
الى نموذج التكلفة) هي تكلفة ذلك 
االستثمار وذلك ألغراض المعالجة 

 المحاسبیة الالحقة.
 

 )١٤معیار مصري ( 
 االقتراضتكالیف 

   تم الغاء المعالجة القیاسیة السابقة والتي كانت تعترف
بتكلفة االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو انتاج 
 أصل مؤهل على قائمة الدخل دون رسملتها على األصل.

ال یوجد تأثیر للتعدیل بالمعیار علي 
 .أرقام القوائم المالیة المعروضة

 
 )٣٨معیار مصري (
 مزایا العاملین

 األرباح والخسائر االكتواریة :
  یجب أن یتم االعتراف الفوري بكامل األرباح والخسائر

االكتواریة المتراكمة ضمن التزامات المزایا المحددة 
 .وتحمیلها على بنود الدخل الشامل األخر

 
 تكلفة الخدمة السابقة :

  یجب على المنشأة االعتراف بتكلفة الخدمة السابقة
 كمصروف في أقرب التواریخ التالیة : 

 عندما یحدث تعدیل أو تقلیص للنظام ؛ و )أ(
عندما تقوم المنشأة بتنفیذ خطة إلعادة هیكلة جوهریة  )ب(

ألنشطتها وتعترف المنشأة بتكالیف إعادة الهیكلة 
مة لخدذات العالقة والتي تتضمن دفع مزایا إنهاء ا

 (معیار المخصصات).
 

ال یوجد تأثیر للتعدیل بالمعیار علي 
 .أرقام القوائم المالیة المعروضة

 

 )٤١معیار مصري (
 القطاعات التشغیلیة

) التقاریر القطاعیة ٣٣تم الغاء معیار المحاسبة المصرى رقم (
 ) القطاعات التشغیلیة.٤١واستبداله بالمعیار رقم (

وبناءًا علیه أصبح نظام التقاریر القطاعیة الواجب اإلفصاح 
عنها وحجم االفصاحات المطلوبة یعتمد بشكل أساسى على 
المعلومات عن القطاعات بالطریقة التي یستخدمها متخذ القرار 

التخاذ قرارات عن  (CODM)التشغیلى الرئیسى للمنشأة 
 .ئهالموارد التي ینبغي تخصیصها للقطاع وتقییم أدا

 
 
 
 

إعادة عرض المعلومات المقابلة تم 
للفترات السابقة، بما في ذلك الفترات 

 الدوریة.
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 المعاییر الجدیدة 
 أو المعدلة

 التأثیر المحتمل على ملخص ألهم التعدیالت
 القوائم المالیة 

 )٢٥معیار مصري (
 األدوات المالیة : العرض

  یتم تبویب أي أداة مالیة محملة بحق إعادة البیع كأداة
حقوق ملكیة بدًال من تبویبها كالتزام مالى إذا توافرت فیها 

ب) أو الفقرتین ١٦أ و ١٦بالفقرتین (الشروط  الواردة 
د) من نفس المعیار ، وذلك من تاریخ تمتع ١٦ج و ١٦(

 األداة بالسمات واستیفائها للشروط الواردة في هذه الفقرات.
 

  وعلى المنشأة أعادة تبویب األداه المالیة من تاریخ توقف
األداه عن التمتع بكل السمات أو استیفائها كل الشروط 

 هذا الفقرات.الواردة في 
 

ال یوجد تأثیر للتعدیل بالمعیار علي 
 .أرقام القوائم المالیة المعروضة

 

 )٤٠مصري (معیار 
األدوات المالیة : 

 االفصاحات

  ٤٠إصدار معیار محاسبة مصري جدید رقم (تم" ( 
" لیتضمن جمیع  األدوات المالیة : االفصاحات

 االفصاحات المطلوبة لألدوات المالیة.
  ٢٥علیه تم تعدیل معیار المحاسبة المصرى رقم (وبناءًا (

وذلك بفصل اإلفصاحات منه لیصبح اسم المعیار " 
األدوات المالیة : العرض" بدًال من " األدوات المالیة : 

 العرض  واالفصاح".

تم التعدیل بأثر رجعى وتعدیل جمیع 
 أرقام المقارنة لالفصاحات المعروضة.
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