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ه مصر ) األلف جن الغ  ع الم ضاح(جم ٢٠١٧٢٠١٦إ
ات المستمرة العمل

عات ٦٧٢ ٢٨٥ ٥٨٦١٥ ٦٥٦ ١٧المب
عات (٦١٣ ٠٨٣ ١٣)(٧٨٦ ٧٠٣ ١٥)تكلفة المب
٠٥٩ ٢٠٢ ٨٠٠٢ ٩٥٢ ١مجمل الرح 
٧٣٤ ٤٠ ٥٢٨ ١٥١ ایرادات اخر 

ع والتسو (٨٤٨ ٤٤٩ )(٥٨٦ ٥٨٣ )مصروفات الب
ة (٧٠٦ ٧٤٩ )(٢٠٥ ٦٩٩ )مصروفات إدارة و عموم

الصافي) مة األصول المتداولة وغیر المتداولة (  (٨٥٦ ١٨٤ )(٣٦٤ ٢٠٣ )(٧)مخصصات و اإلنخفاض في ق
ع غرض الب مة أصول غیر متداولة محتفظ بها  ٢٢٩ ٢١                     -رد اإلنخفاض في ق

مة األصول الثابتة (٧٨٨ ٢ )                    -اإلنخفاض في ق
(٨٦٢ ١٠ )                    -خسائر إستثمارات

٩٦٢ ٨٦٥ ١٧٣ ٦١٨ نتائج أنشطة التشغیل
الصافي) ة ( ل (٣٥٢ ٨٥٣ ١)(٩٠٢ ٣٦٩ ١)(٦)تكالیف تمو

(٣٩٠ ٩٨٧ )(٧٢٩ ٧٥١ )صافي (خسارة) العام قبل ضرائب الدخل
(٤٢٠ ٢ )٠٧٤ ٢٨ (٩-ت)منفعة / (مصروف) ضرائب الدخل

ات المستمرة (٨١٠ ٩٨٩ )(٦٥٥ ٧٢٣ )(الخسائر) الناتجة من العمل
ات غیر المستمرة - - العمل

ة الدخل  عد خصم ضر ات غیر المستمرة  - - (خسائر) من العمل
(٨١٠ ٩٨٩ )(٦٥٥ ٧٢٣ )صافي (خسائر) العام

عه على النحو التالى: یتم توز
ة األم (٦٥٦ ٨٦٥ )(٩٠٠ ٦٦٦ )مساهمي الشر

طرة (١٥٤ ١٢٤ )(٧٥٥ ٥٦ )(٢٢)أصحاب الحقوق غیر المس
( ٦٥٥ ٧٢٣)( ٨١٠ ٩٨٩)

ه مصر / للسهم) (٠,٨١ )(٠,٦١ )(٨)نصیب السهم األساسى في (الخسارة) (جن

ة المجمعة وتقرأ معها. ضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المال * اإل

ة جى بى أوتو  شر
ة) ة مساهمة مصر (شر
قائمة الدخل المجمعة

سمبر  ة في ٣١ د ة المنته عن السنة المال

- ٤ -



ه مصر ) األلف جن الغ  ع الم ٢٠١٧٢٠١٦(جم

عد ضرائب الدخل (٨١٠ ٩٨٩ )(٦٥٥ ٧٢٣ )صافي (خسائر) العام 
بنود الدخل الشامل اآلخر

بها في األراح أو الخسائر  بنود قد یتم إعادة تبو
ة  ات األجنب ٦٤٥ ٨٠٨ ٩٧٩١ ٦٨ فروق ترجمة العمل

٢٥٠ ٣١٨ (٣٠٠ ١١٦ )ناتج تعدیل تكلفة األصول
ة الدخل   ٨٩٥ ١٢٦ ٢(٣٢١ ٤٧ )مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر عن العام قبل ضر

عناصر الدخل الشامل األخر  ة الدخل المتعلقة  (١٦٣ ٦١ )١٣٣ ٢٢ ضر
ة الدخل   عد ضر ٧٣٢ ٠٦٥ ٢(١٨٨ ٢٥ )مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر عن العام 

٩٢٢ ٠٧٥ ١(٨٤٣ ٧٤٨ )إجمالى الدخل الشامل عن العام
ل من :- إجمالي الدخل الشامل الخاص 

ة األم ٦٦٧ ٥١١ (٦١٢ ٦٥٧ )مساهمي الشر
طرة ٢٥٥ ٥٦٤ (٢٣١ ٩١ )أصحاب الحقوق غیر المس

( ٨٤٣ ٧٤٨)٩٢٢ ٠٧٥ ١

ة المجمعة وتقرأ معها. ضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المال * اإل

ة جى بى أوتو  شر
ة) ة مساهمة مصر (شر

قائمة الدخل الشامل المجمعة
سمبر  ة في ٣١ د ة المنته عن السنة المال

-٥ -



ه مصر ) األلف جن الغ  ع الم رأس المال(جم
ة في  أسهم الشر
ازة المجموعة ح

اطى قانونى إحت
اطي ناتج  إحت
ات  ترجمة العمل

ة األجنب

مة  اطي الق إحت
العادلة ألسهم 

ه  حوافز نظام االثا
والتحفیز

اطي فائض  إحت
م أصول  إعادة تقی

ثابتة

عالوة إصدار
اطي خاص) (إحت

اإلجماليصافى خسارة  العامأراح مرحلة
الحقوق غیر 
طرة المس

إجمالي حقوق 
ة الملك

سمبر ٢٠١٦ ٣٤٨ ٩٩١ ٤ ٦٣٨ ١٦٩ ١ ٧١٠ ٨٢١ ٣ (٦٥٦ ٨٦٥ )٧٦٢ ٧٥٩  ٤٣٩ ٩٦٧  ٥٨٥ ٢٥٩  ٤٤٠ ٨٦  ٥١١ ٢٣٥ ١ ١٢٥ ٣١١  (٥٠٦ ٢٦ )٠١٠ ٠٩٤ ١ الرصید في ٣١ د
            --             -٦٥٦ ٨٦٥ (٦٥٦ ٨٦٥ )- - - - - - - المحول لألراح المرحلة

إجمالي الدخل الشامل
(٦٥٥ ٧٢٣ )(٧٥٥ ٥٦ )(٩٠٠ ٦٦٦ )(٩٠٠ ٦٦٦ )- - - - - - - - صافى ( خسارة) العام

(٠٦٨ ٤٧ )- (٠٦٨ ٤٧ )- ٠٩٩ ٤٧  - (١٦٧ ٩٤ )- - - - ناتج تعدیل تكلفة األصول
٩٧٩ ٦٨  ٦٢٣ ١٢  ٣٥٦ ٥٦  - - - - - ٣٥٦ ٥٦  - - - بنود الدخل الشامل األخر
(٧٤٤ ٧٠١ )(١٣٢ ٤٤ )(٦١٢ ٦٥٧ )(٩٠٠ ٦٦٦ )٠٩٩ ٤٧  - (١٦٧ ٩٤ )- ٣٥٦ ٥٦           إجمالي الدخل الشامل

ة معامالت مع مالكي الشر
ازة المجموعة ة في ح ع أسهم الشر (١٣٢ ٢٤ )- (١٣٢ ٢٤ )- - (٦٣٨ ٥٠ )- - - - ٥٠٦ ٢٦  - ناتج ب

طرة ة مع عدم التغیر في الس             -٧٠٢ ٤٤  (٧٠٢ ٤٤ )- (٧٠٢ ٤٤ )- - - - - - - التغیر في حقوق األقل
(٠٠٠ ٤٠ )(٨٠٠ ٨ )(٢٠٠ ٣١ )- (٢٠٠ ٣١ )- - - - - - - توزعات أراح

ة والتحفیز مة العادلة ألسهم نظامي اإلثا ٤٤٢ ٢  - ٤٤٢ ٢  - - - - ٤٤٢ ٢  - - - - الق
٧٥٠ ١  ٧٥٠ ١              -- - - - - - - - - زادة رأس المال

اطى القانوني             --             -- (٨٦٧ ٩ )- - - - ٨٦٧ ٩  - - محول لإلحت
ة (٩٤٠ ٥٩ )٦٥٢ ٣٧  (٥٩٢ ٩٧ )- (٧٦٩ ٨٥ )(٦٣٨ ٥٠ )- ٤٤٢ ٢  - ٨٦٧ ٩  ٥٠٦ ٢٦  - إجمالي المعامالت مع مالكي الشر

سمبر ٢٠١٧ ٦٦٤ ٢٢٩ ٤ ١٥٨ ١٦٣ ١ ٥٠٦ ٠٦٦ ٣ (٩٠٠ ٦٦٦  )(٥٦٤ ١٤٤  )٨٠١ ٩١٦  ٤١٨ ١٦٥  ٨٨٢ ٨٨  ٨٦٧ ٢٩١ ١ ٩٩٢ ٣٢٠  - ٠١٠ ٠٩٤ ١ الرصید في ٣١ د
               

ة المجمعة وتقرأ معها. ضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المال * اإل

ة جى بى أوتو  شر
ة) ة مساهمة مصر (شر

ة المجمعة قائمة التغیرات في حقوق الملك
سمبر  ة في ٣١ د ة المنته عن السنة المال

ة األم ة الشر حقوق ملك

-٦-



ه مصر ) األلف جن الغ  ع الم رأس المال(جم
ة في  أسهم الشر
ازة المجموعة ح

اطى قانونى إحت
اطي ناتج  إحت
ات  ترجمة العمل

ة األجنب

مة  اطي الق إحت
العادلة ألسهم 

ه  حوافز نظام االثا
والتحفیز

اطي فائض  إحت
م أصول  إعادة تقی

ثابتة

عالوة إصدار
اطي خاص) (إحت

األجماليصافى خسارة  العاماألراح المرحلة
أصحاب الحقوق 
طرة غیر ذو الس

إجمالي حقوق 
ة الملك

سمبر ٢٠١٥ ١٠٦ ٩٤٣ ٣ ٦٦٠ ٦٠٨  ٤٤٦ ٣٣٤ ٠٩٥٣ ٢٣٣ ٢٨٨ ٥٨٤ ٤٣٩ ٩٦٧ ٤٩٨ ٢ ٧٧٧ ٦٧ ٢٧٥ ١١٥ ٥٧٠ ٢٩٦ (٥٠٦ ٢٦ )٠١٠ ٠٩٤ ١ الرصید في ٣١ د
            --             -(٠٩٥ ٢٣٣ )٠٩٥ ٢٣٣  - - - - - - - المحول لألراح المرحلة

إجمالي الدخل الشامل
(٨١٠ ٩٨٩ )(١٥٤ ١٢٤ )(٦٥٦ ٨٦٥ )(٦٥٦ ٨٦٥ )- - - - - - - - صافى (خسارة) العام

عد األثر الضربي ٠٨٧ ٢٥٧ - ٠٨٧ ٢٥٧ - - - ٠٨٧ ٢٥٧ - - - - - صافي ناتج تعدیل تكلفة األصول 
٦٤٥ ٨٠٨ ١ ٤٠٩ ٦٨٨  ٢٣٦ ١٢٠ ١ - - - - - ٢٣٦ ١٢٠ ١ - - - بنود الدخل الشامل األخر
٩٢٢ ٠٧٥ ١ ٢٥٥ ٥٦٤  ٦٦٧ ٥١١  (٦٥٦ ٨٦٥ )- - ٠٨٧ ٢٥٧  - ٢٣٦ ١٢٠ ١ - - - إجمالي الدخل الشامل

ة معامالت مع مالكي الشر
(٤٣٣ ٥٤ )(٣٦٧ ١١ )(٠٦٦ ٤٣ )- (٠٦٦ ٤٣ )- - - - - - - توزعات أراح

طرة طرة مع عدم التغیر في الس (٩٢٩ ٥ )(٩٢٩ ٥ )- - - - - - - - - - التغیر في حقوق غیر ذو الس
ة والتحفیز مة العادلة ألسهم نظامي اإلثا ٦٦٣ ١٨  - ٦٦٣ ١٨  - - - - ٦٦٣ ١٨  - - - - الق

٠١٩ ١٤  ٠١٩ ١٤              -- - - - - - - - - زادة رأس المال
اطى القانوني             --             -- (٥٥٥ ١٤ )- - - - ٥٥٥ ١٤  - - محول لإلحت

ة (٦٨٠ ٢٧ )(٢٧٧ ٣ )(٤٠٣ ٢٤ )- (٦٢١ ٥٧ )   - ٦٦٣ ١٨  - ٥٥٥ ١٤  - - إجمالي المعامالت مع مالكي الشر
سمبر ٢٠١٦ ٣٤٨ ٩٩١ ٤ ٦٣٨ ١٦٩ ١ ٧١٠ ٨٢١ ٣ (٦٥٦ ٨٦٥  )٧٦٢ ٧٥٩  ٤٣٩ ٩٦٧  ٥٨٥ ٢٥٩  ٤٤٠ ٨٦  ٥١١ ٢٣٥ ١ ١٢٥ ٣١١  (٥٠٦ ٢٦  )٠١٠ ٠٩٤ ١ الرصید في ٣١ د

ة المجمعة وتقرأ معها. ضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المال * اإل

ة جى بى أوتو  شر
ة) ة مساهمة مصر (شر

ة المجمعة قائمة التغیرات في حقوق الملك
سمبر  ة في ٣١ د ة المنته عن السنة المال

ة األم ة الشر حقوق ملك

- ٧ -



ه مصر ) األلف جن الغ  ع الم ضاح (جم سمبر ٢٠١٧إ سمبر ٣١٢٠١٦ د ٣١ د

(٣٩٠ ٩٨٧ )(٧٢٩ ٧٥١ )صافى (خسارة ) العام قبل الضرائب
ما یلي: ته  یتم تسو

٢٢٨ ٥٩٦ ٧١٠ ٢٢٤ ١فوائد مدینة
٧٥٩ ٣٢٠ ٧٦٢ ٤٣٤ (١٦،١٥)إهالك و إستهالك الفترة

ة المخصصات ٦٦٦ ١٠٢ ٥٨٦ ١٥٩ (٢٦)صافي حر
مة األصول المتداولة  ٥٠٦ ٩٣ ٣٨٦ ٦٤ صافي اإلنخفاض في ق

ع غرض الب (٢٢٩ ٢١ )- اإلنخفاض أصول غیر متداولة محتفظ بها 
ة و التحفیز مة العادلة ألسهم نظام اإلثا ٦٦٣ ١٨ ٤٤٢ ٢ الق

(٩٦٥ ١٥ )(٢١٨ ٣١ )(٦)فوائد دائنة
(٤٥٩ ١٢ )(٣٢٩ ٣٧ )فوائد قروض مرسملة

مة األصول الثابتة ٧٨٨ ٢ - اإلنخفاض في ق
ة (غیر المحققة) العمالت األجنب ٦٣٢ ٨٣٦ - خسائر ترجمة األرصدة 

ة المستحوذ علیها ع أسهم الشر - (٦٣٨ ٥٠ )(١٩)خسائر ب
ع إستثمارات عقارة - (٣٤٤  )أراح ب

ع  غرض الب ع أصول ثابتة وأصول  ٦٧٥  (٦٨٥ ٤٥ )أراح / (خسائر) ب
 ٨٧٤ ٩٣٤ ٩٤٣ ٩٦٨

  التغییر في:
(٤٠٣ ٩٢٧ ٢)٤١٤ ٨٠٩ ٢المخزون 

ض (٥٤٧ ٠٤١ ١)(٣٠٧ ٩٠١ )عمالء وأوراق الق
(٣٩٠ ١٣٤ )(٢٥٣ ٩ )مدینون وأرصدة مدینة أخر 

٩٧٣ ٢٠ (٣١٤ ٥٣ )مستح من أطراف ذات عالقة
٣٠٦ ٨ (٦٤٣  )مستح ألطراف ذات عالقة

١١٨ ٠٠٧ ١(٣٩٧ ٢٤٢ ١)دائنون تجارون وأرصدة دائنة أخر 
ة ة الناتجة من / (المستخدمه في) األنشطة التشغیل (٠٦٩ ١٣٢ ٢)٤٤٣ ٥٧١ ١التدفقات النقد

(٠٤٤ ٦٨ )(٢٧٩ ٨٥ )مخصصات - مستخدمة
(٢٧٥ ٦٤ )(٧٩٥ ١٠٢ )ضرائب دخل المسددة 
(٤٣٤ ٥٤ )(٠٠٠ ٤٠ )توزعات أراح مدفوعة

ة ة الناتجة من / (المستخدمه في) األنشطة التشغیل (٨٢٢ ٣١٨ ٢)٣٦٩ ٣٤٣ ١صافى التدفقات النقد

ة ة من األنشطة االستثمار التدفقات النقد
(٣٤٥ ٣٨٥ ١)(٤٣٨ ٤٢٩ ١)مدفوعات إلقتناء أصول ثابتة و مشروعات تحت التنفیذ

طرة ة مع عدم التغیر في الس (٩٢٩ ٥ )- التغیر في حقوق األقل
(٨٤٣  )(٣٣٢ ٢ )مدفوعات إلقتناء أصول غیر ملموسة

٠١٢ ٩ ٧٧٢ ٣٠ فوائد دائنة - محصلة
(٥٠٠ ٥ )(٩٧٩  )المدفوع تحت حساب اإلستثمار

ع  غرض الب ع أصول ثابتة وأصول  ٧٨٥ ١٩٧ ١٣٧ ٣١٩ المحصل من ب
ة ة المستخدمة في األنشطة االستثمار (٨٢٠ ١٩٠ ١ )(٨٤٠ ٠٨٢ ١ )صافى التدفقات النقد

ة ل ة من األنشطة التمو التدفقات النقد
عة ات التا طرة  - زادة رأس مال الشر ٠١٩ ١٤ ٧٥٠ ١ سداد من أصحاب الحقوق غیر المس

ازة المجموعة ع أسهم في ح -١٤٤ ٧٧ المحصل من ب
ات - متحصالت ٨٣٦ ٤٩٨ ٤٤٩٣ ٨٤٦ القروض والسلف

لة األجل -٥٥٨  أوراق الدفع طو
(١٣٠ ٥٦١ )(٠٧٩ ١٦٤ ١)فوائد مدینة - مدفوعة

ة ل ة (المستخدمة في ) / الناتجة من األنشطة التمو ٧٢٥ ٩٥١ ٢ (١٧٨ ٢٣٨  )صافى التدفقات النقد

مها ة وما فى ح ادة / (النقص) في النقد (٩١٧ ٥٥٧ )٣٥١ ٢٢ صافى الز
مها أول العام ة وما في ح ٧٠٤ ١٨٨ ٣٠٠١ ٢٢٥ ١النقد

مها المحتفظ بها ة وما في ح ٥١٣ ٥٩٤ (٨٧٥ ٤ )أثر التغیرات في أسعار الصرف على النقد
ة العام مها فى نها ة وما في ح ٣٠٠ ٢٢٥ ٧٧٦١ ٢٤٢ ١( ١٤-ب)النقد

ة المجمعة وتقرأ معها. ضاحات المرفقة جزء متمم للقوائم المال   * اإل

ة المجمعة قائمة التدفقات النقد
ة) ة مساهمة مصر (شر

ة جى بى أوتو  شر

سمبر ٢٠١٧ ة في ٣١ د ة المنته عن السنة المال

-٨ -



ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو (شر  شر
ة المجمعة  ضاحات المتممة للقوائم المال ة  السنة المالیةعن  –اإل سمبر ٣١في المنته  ٢٠١٧ د

ر خالف ذلك) ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم   (جم

- ٩ - 

 

 نبذة عن المجموعة -١
ة مساهمة مصرة" فى  ــــو "شر ة جى بى أوتـ لى ١٩٩٩یولیو  ١٥تأسست شر ابیتال للتجارة والتأجیر التمو قا  تحت اسم جى بى  ط

ام السجل التجار تحت رقم ١٩٨١لسنة  ١٥٩القانون  ألح  القاهرة.  ٣٤٢٢، وتم تسجیلها 
ة المنعقدة بتارخ  ة العامة غیر العاد ح جى بى  اســــمتمت الموافقة على تغییر  ٢٠٠٧أبرل  ٢٦بناًء على قرار الجمع صــــ ة ل الشــــر

ة بتارخ  أسمأوتو، وقد تم التأشیر فى السجل التجار لتعدیل   .٢٠٠٧مایو  ٢٣الشر
ة  سى فى المنطقة الصناع ة الرئ ندرةطر مصر  ٢٨رواش ك  أبوقع مقر الشر ، جمهورة أس ة.  الصحراو  مصر العر

ة عد "المجموعة" تقوم الشــر ما  طل علیهم مجتمعین ف عة ( اتها التا ما فى العمل  )وشــر ع وســائل النقل  تجارة وتوزع وتســو جم
وب  ارات الر ســـــاتفى ذلك النقل الثقیل والنصـــــف نقل وســـــ اص  واألتو رو اص والم ة واألوناش  والجراراتوالمینى   واآلالتالزراع

ة ومعدات  ان مختلف  إنهاءالم الهاوتحرك الترة والموتورات  ًا والمســــــــــتور  أشــــــــــ دة الجدیدة والمســــــــــتعملة وأنواعها المصــــــــــنعة محل
ًا والمســــتوردة واالتجار فى  ارها ولوازمها المصــــنعة محل ع  إطاراتواالتجار فى قطع غ المصــــنعة  أنواعهاوســــائل النقل والمعدات بجم

النقد أو  ة  ضـــــــــائع المســـــــــتوردة والمحل ع المنتجات وال ا والمســـــــــتوردة والتصـــــــــدیر و لى األجلمحل ل م والتأجیر التمو تناهي و التمو
ة  الصــغر م والخدمات المال م خدمات التخصــ ط و تقد التقســ عها  ما فى ذلك وســائل النقل الخفیف و ضــائع  ع ال و االتجار فى جم

طة  م الخدمات المرت ائعي الســـلع والخدمات وتقد ة واآلجلة من  ة الحال م شـــراء الحقوق المال قصـــد بخدمات التخصـــ ة و الغیر مصـــرف
 . بذلك
ســـــــــــــــیینإن  ـــــةفى  المســــــــــــــــــــاهمین الرئ  في %٦٠,٦ م مجتمعینوقـــــد بلغـــــت مســــــــــــــــــــاهمته وعـــــائلتـــــه د/ رؤوف غبور هم الشـــــــــــــــر

سمبر ٣١   .٢٠١٧ د

ة المجمعة لإلصدار من قبل مجلس   .٢٠١٨ مارس ٤ اإلدارة بتارختم اعتماد القوائم المال
ة -٢  المجمعة أسس إعداد القوائم المال

ة ة المصرة  المجمعة أعدت القوائم المال قًا لمعاییر المحاس الصادر  ٢٠١٥لسنة  ١١٠قرار وزر اإلستثمار رقم المعدلة الصادرة ط
ارًا منه  والمعمول ٢٠١٥یولیو  ٩بتارخ    .والقوانین ذات العالقة ٢٠١٦أول ینایر  إعت

 

 عملة التعامل والعرض -٣
ة.  مثل عملة التعامل للشر ة المصر والذ  ة المجمعة هي الجن  العملة المستخدمة في عرض القوائم المال

 

 استخدام التقدیرات واالفتراضات -٤
 

م الشخصي والتقدیرات واالفتراضات التي - ة المصرة من اإلدارة استخدام الح ة المجمعة وفقا لمعاییر المحاس  یتطلب إعداد القوائم المال
م المعروضة لألصول وااللتزامات واإلیرادات والمصروفات. تعد التقدیرات واالفتراضات المتعلقة اسات والق بها  تؤثر على تطبی الس

ة عن تلك التقدیرات. قة وعوامل أخر متنوعة. هذا وقد تختلف النتائج الفعل  في ضوء الخبرة السا
صفه دوره.یتم إعادة مراجعة التقدیرات واالفتراضات  -  المتعلقة بها 
ان التغییر یؤثر على هذه الفترة فقط، أ - ة في الفترة التي یتم تغییر التقدیر فیها إذا  التغییر في التقدیرات المحاسب و في یتم االعتراف 

لیهما. ان التغییر یؤثر على  ة إذا   فترة التغییر والفترات المستقبل
م العادلة -أ اس الق  ق

ة مثیلة في تارخ القوائم المال - ة أو ألدوات مال ة لألداة المال مة السوق ة على أساس الق مة العادلة لألدوات المال ة یتم تحدید الق
ة لتلك األصول، بینما یتم تحدید  أسعار الشراء الحال ة  م األصول المال ة مقدرة. یتم تحدید ق ع مستقبل بدون خصم أ تكالیف ب

مة االلت ن أن تسو بها تلك االلتزامات. ق م ة التي  األسعار الحال ة   زامات المال
 
 



ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو (شر  شر
ة المجمعة  ضاحات المتممة للقوائم المال ة  السنة المالیةعن  –اإل سمبر ٣١في المنته  ٢٠١٧ د

ر خالف ذلك) ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم   (جم

- ١٠ - 

 

 
ع) -٤  استخدام التقدیرات واالفتراضات (تا

ع) -أ م العادلة (تا اس الق  ق
م  - استخدام أسالیب التقی مة العادلة  ة فإنه یتم تقدیر الق مة العادلة لألدوات المال في حالة عدم وجود سوق نشطة لتحدید الق

ار أسعار المعامالت التي تمت مؤخراً ال ة لألدوات األخر  أو مختلفة مع األخذ في االعت مة العادلة الحال الق واالسترشاد 
صوره جوهره ن . أو إستخدام المشابهة  م م  م ینتج عنها ق ة المخصومة أو أ طرقة أخر للتقی أسلوب التدفقات النقد

 االعتماد علیها.
ة على أساس أفضل  عند استخدام أسلوب - ة المستقبل م فإنه یتم تقدیر التدفقات النقد أسلوب للتقی ة المخصومة  التدفقات النقد

ة  ة لألدوات المال تم تحدید معدل الخصم المستخدم في ضوء السعر السائد في السوق في تارخ القوائم المال تقدیرات لإلدارة. و
عتها وشروطها.  المشابهة من حیث طب

 

ر -٥ ة تقر  القطاعات التشغیل
المجموعة  ة،قطاعات  ٤یوجد  ة عنها لإلدارة  تشغیل م تقارر مال ا،تمثل قطاعات یتم تقد هذه التقارر تعرض منتجات و  العل
ات  وتدار ،وخدمات مختلفة ل منفصل ألنها تتطلب استراتیج ة وش ة  تكنولوج ق ل  مختلفة.تسو ات  عمل ان  ما یلي ب وف

 له.ع یتم اصدار تقارر اقط
ر القطاعات ات تقار  العمل

وب ارات الر ًا و المستوردة . س ع أنواعها المصنعة محل وب بجم ارات الر  تجارة و توزع و تسو س
  

سات ارات نقل وأتو اص و  س سات و المیني  ارات النقل الثقیل و النصف نقل  و األتو اص تجارة و توزع و تسو س رو الم
ًا و المستوردة . ع أنواعها المصنعة محل ة بجم  و الجرارات الزراع

  
ًا و المستوردة . دراجات بخارة / توك توك ع أنواعها المصنعة محل  تجارة و توزع و تسو الدراجات البخارة و التوك توك بجم

  
ات األخر  ار ولوازمها المصنعة الاالتجار فى قطع  العمل ًا والمستوردة واالتجار فى إطارات وسائل النقل والمعدات غ محل

النقد أو  ة  ضائع المستوردة والمحل ع المنتجات وال ا والمستوردة والتصدیر و ع أنواعها المصنعة محل بجم
لى ل األجل والتأجیر التمو ما فى ذلك وسائل النقل  واالتجارمتناهي الصغر  والتمو ضائع  ع ال فى جم

ط الخ التقس عها  مفیف و قصد بخدمات  وتقد ة و ة الغیر مصرف م والخدمات المال خدمات التخص
طة بذلك.  م الخدمات المرت ائعي السلع والخدمات وتقد ة واآلجلة من  ة الحال م شراء الحقوق المال  التخص

 إجمالي اإلیرادات  -أ
سمبر ١٣  سمبر ١٣  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦ د

وب ارات الر  %٦٢,٨  % ٥٧,٤ س
سات ارات نقل وأتو  %٨,٣  %٧,٣ س

 %١٢,٤  %١٤,٤ دراجات بخارة / توك توك
ات األخر   %١٦,٥  %٢٠,٩ العمل

 
ةاإلیرادات  -ب ات األجنب  من العمل

 
سمبر ١٣  سمبر ١٣  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦ د

وب ارات الر  %١١,١  %٢٥,٨ س
 % ١,٦  ٧,٥٪ دراجات بخارة / توك توك

ات األخر   %٤,١  %١٢,١ العمل



ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو (شر  شر
ة المجمعة  ضاحات المتممة للقوائم المال ة  السنة المالیةعن  –اإل سمبر ٣١في المنته  ٢٠١٧ د

ر خالف ذلك) ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم   (جم

- ١١ - 

 

ر القطاعات  -٥ ةتقر ع)( التشغیل  تا
 نتائج القطاعات  -ت

سمبر ١٣  سمبر ١٣  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦ د
وب ارات الر  %٥١,٨٤  ٢٨,٨٢٪ س

سات ارات نقل وأتو  %١٠,٥٥  ١١,٣٢٪ س
 %١٣,٠٨  ١٦,٦٩٪ دراجات بخارة / توك توك

ات األخر   %٢٤,٥٣  ٤٣,١٧٪ العمل
 
 األصول -ث
سمبر ١٣  سمبر ١٣  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦ د

وب ارات الر  %٥٠,٩  %٣٨,١ س
سات ارات نقل وأتو  %٢٠,٣  %١٨,٦ س

 %٣,٣  %٣,٨ دراجات بخارة / توك توك
ات األخر   %٢٥,٥  %٣٩,٥ العمل

 
 اإللتزامات -ج
سمبر ١٣  سمبر ١٣  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦ د

وب ارات الر  %٦٠,١  %٤٢,٠ س
سات ارات نقل وأتو  %١٤,٣  ١٣,٣% س

 %٢,٢  %٦,٤ دراجات بخارة / توك توك
ات األخر   %٢٣,٤  %٣٨,٣ العمل

 
ة  -ح ة المصر قًا لمعاییر المحاس ة ط ة مع القوائم المال ة معلومات القطاعات التشغیل  تسو

سمبر ١٣   سمبر ١٣  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦ د
     اإلیرادات

ة  ١٧ ٥٥٧ ٦٩٥  ٤٧٧ ٤١٤ ١٩  إجمالي إیرادات القطاعات التشغیل
عاد   )٢ ٢٧٢ ٠٢٣(  (٨٩١ ٧٥٧ ١)  اإلیرادات بین قطاعات المجموعةإست

 ١٥ ٢٨٥ ٦٧٢  ٥٨٦ ٦٥٦ ١٧  اإلیراد المجمع 
     نتیجة القطاعات 

ة  ٢ ١٧٤ ٧٣٣  ١٥٤ ٨٧٥ ١  مجمل رح القطاعات التشغیل
عاد   ٢٧ ٣٢٦  ٦٤٦ ٧٧  مجمل رح المعامالت بین القطاعاتإست

 ٢ ٢٠٢ ٠٥٩  ٨٠٠ ٩٥٢ ١  مجمل الرح المجمع 
     

     األصول
ة  ٣١ ٤١٣ ٩٤٨  ٦١٢ ٠٦٨ ٣٠  إجمالي األصول للقطاعات التشغیل

عاد أصول   )١٤ ٣١٧ ١٢٠(  (١٨٩ ٠٣٨ ١٤)  قطاعات المجموعةإست
 ١٧ ٠٩٦ ٨٢٨  ٤٢٣ ٠٣٠ ١٦  إجمالي األصول المجمعة

     
     اإللتزامات
ةإجمالي   ٢١ ٨٢٢ ٩٤١  ٢١٠ ٠٠٧ ٢٠  اإللتزامات للقطاعات التشغیل

عاد إلتزامات   )٩ ٧١٧ ٤٦١(  (٤٥١ ٢٠٦ ٨)   قطاعات المجموعةإست
 ١٢ ١٠٥ ٤٨٠  ٧٥٩ ٨٠٠ ١١  إجمالي اإللتزامات المجمعة

     



ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو (شر  شر
ة المجمعة  ضاحات المتممة للقوائم المال ة  السنة المالیةعن  –اإل سمبر ٣١في المنته  ٢٠١٧ د

ر خالف ذلك) ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم   (جم

- ١٢ - 

 

ر القطاعات  -٥ ةتقر ع)( التشغیل  تا
الغ هامة اخر  -خ  م

ر    إجمالي التقار
ة ات  القطاع  اإلجمالي المجمع  تسو

سمبر ١٣  ٢٠١٧ د
ة ل  ٢١٩ ٣١  (٨٧٣ ٦٢)  ٠٩٢ ٩٤  إیرادات تمو

ة فوائد مدینـة  (٢٦٢ ٣١١ ١)  (٥١٥ ٩٣)  (٧٤٧ ٢١٧ ١)  ومصروفات بن
ة  ٥١١ ٤٦٧ ٢  (١٤٣ ٥٣٩)  ٦٥٤ ٠٠٦ ٣  نفقات رأسمال

 ٦٩٠ ٤٢٧  (٥٨٦ ١٨)  ٢٧٦ ٤٤٦  إهالك و إستهالك
 

ر    إجمالي التقار
ة ات  القطاع  اإلجمالي المجمع  تسو

سمبر ١٣  ٢٠١٦ د
ة ل  ٩٦٥ ١٥  (٥٦٤ ٣٤)  ٥٢٩ ٥٠  إیرادات تمو

ة فوائد مدینـة  (٢٩٦ ٦٥٧)  (٦٨٨ ١٠)  (٦٠٨ ٦٤٦)  ومصروفات بن
ة  ٤٧٢ ٦٨٢ ١  (٣٠٨ ٣٤٧)  ٧٨٠ ٠٢٩ ٢  نفقات رأسمال

 ٧٥٩ ٣٢٠  (٤٤٩)  ٢٠٨ ٣٢١  إهالك و إستهالك
       
       

 
ل  -٦  تكالیف التمو

سمبر ٣١  سمبر ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦ د
١٢ ٦٠٥  ٥٨٨ ٢٧  فوائد دائنـة  

ط التقس ع  ٣ ٣٦٠  ٠٧٥ ٨  فوائد الب  
ة ل ١٥ ٩٦٥  ٦٦٣ ٣٥  إجمالي اإلیرادات التمو  

ة فوائد مدینـة )٦٥٧ ٢٩٦(  (٧٣٤ ٣١٣ ١)  ومصروفات بن  
ة م عمالت أجنب الصافي) فروق إعادة تقی )  (٨٣١ ٩١)  )١ ٢١٢ ٠٢١(  

ة ل )١ ٨٦٩ ٣١٧(  (٥٦٥ ٤٠٥ ١)  إجمالي التكالیف التمو  
ل )١ ٨٥٣ ٣٥٢(  (٩٠٢ ٣٦٩ ١)  صافي تكالیف التمو  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو (شر  شر
ة المجمعة  ضاحات المتممة للقوائم المال ة  السنة المالیةعن  –اإل سمبر ٣١في المنته  ٢٠١٧ د

ر خالف ذلك) ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم   (جم

- ١٣ - 

 

مة األصول المتداولة وغیر المتداولة واإلنخفاضمخصصات ال -٧  في ق
 مخصصات إنتفى الغرض منها

سمبر ٣١  سمبر ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦ د
٢ ٧٦٧  -  مخصص ضمان  

ض  مة العمالء وأوراق الق  -  ٦٣٩ ١٢  اإلنخفاض في ق
مة اإلنخفاض  -  ٥٠٠ ٢  مدینون وأرصدة مدینة أخر  في ق

 -  ٥٢٢  مخصصات اخر 
ة ات قانون  ٢٣  -  مخصص مطال

١٥ ٦٦١  جمالى مخصصات انتفى الغرض منهاإ   ٢ ٧٩٠  
م  المخصصات تدع

سمبر ٣١  سمبر ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦ د
)٤٨ ٣٠٩(  (١٦٠ ٦٥)  مخصص ضمان  

ض  مة عمالء وأوراق ق )٨٤ ٩٥٧(  (٠٣١ ٦٠)  اإلنخفاض في ق  
مة أرصدة مدینة اخر   -  (٧٢٥)  اإلنخفاض في ق

ة ات قانون )٥٢٠(  (٢٠٠)  مخصص مطال  
قة ات شق مة المستح لد شر  -  (٥١٠ ١٦)  االنخفاض في ق

)٥٣ ٨٦٠(  (٣٩٩ ٧٦)  مخصصات أخر   
م المخصصاتإ )١٨٧ ٦٤٦(  (٠٢٥ ٢١٩)  جمالى تدع  

)١٨٤ ٨٥٦(  (٣٦٤ ٢٠٣)  صافي المخصصات فى قائمة الدخل  
 

ة اإل حر ان  ما یلي ب مة األصول المتداولة وغیر المتداولة:وف  نخفاض في ق
الرصید في  

١/١/٢٠١٧ 

م  تدع
االنخفاض 

 عامالخالل 

 المستخدم
 عامخالل ال

رد 
االنخفاض 

 عامخالل ال
الرصید في  فروق عملة

٣١/١٢/٢٠١٧ 

ض مة العمالء وأوراق الق  ٠٩٢ ٤٢١ (٩٥٥ ٥) (٦٣٩ ١٢) (٧٤) ٠٣١ ٦٠ ٧٢٩ ٣٧٩ االنخفاض في ق
ات  مة المستح لد شر االنخفاض في ق

قة  ٢٥٤ ١٦ (٢٥٦) - - ٥١٠ ١٦ - شق
مة  المدینون واألرصدة االنخفاض في ق

 ٩٦٨ ٦ ٨٣٦ (٥٠٠ ٢) - ٧٢٥ ٩٠٧ ٧ المدینة األخر 
 ٣١٤ ٤٤٤ (٣٧٥ ٥) (١٣٩ ١٥) (٧٤) ٢٦٦ ٧٧ ٦٣٦ ٣٨٧ 

مة المخزون *   ٣٦٧ ١٢٥ (٠١٦ ٤) (٠٧١ ٤٠) - ٣٣٠ ٤٢ ١٢٤ ١٢٧ االنخفاض في ق
 ٦٨١ ٥٦٩ (٣٩١ ٩) (٢١٠ ٥٥) (٧٤) ٥٩٦ ١١٩ ٧٦٠ ٥١٤ 

 
مة  عات.اإلنخفاض ورد اإلنخفاض * یتم تحمیل ق قائمة الدخل ضمن تكلفة المب مة المخزون   في ق

 
 
 
 
 
 



ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو (شر  شر
ة المجمعة  ضاحات المتممة للقوائم المال ة  السنة المالیةعن  –اإل سمبر ٣١في المنته  ٢٠١٧ د

ر خالف ذلك) ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم   (جم

- ١٤ - 

 

 الخسارةنصیب السهم في  -٨

 ألساسىا -١

ال بدون خصم  عاممساهمین على أساس صافي رح الحیث أنه ال یوجد حساب توزع مقترح، فقد تم تحدید صافي الرح الخاص 
افآت أعضاء مجلس االدارة فى توزعات األراح.  حصة العاملین وم

قســــمة صــــافي رح الحتســــب نصــــیب الســــهم األســــاســــ قة) على المتوســــط المرجح  عامى فى الرح  الفقرة الســــا ما هو موضــــح  )
ة المصدرة خالل اللأل  .عامسهم العاد

 
سمبر ٣١   سمبر ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦ د

      
المساهمین عامال(خسارة) صافي  )٨٦٥ ٦٥٦(  (٩٠٠ ٦٦٦)   الخاص   

      
 ١ ٠٦٧ ٥٠٤  ٠١٠ ٠٩٤ ١   المتوسط المرجح لعدد االسهم المصدرة

ه مصر   )٠,٨١(  )٠,٦١(   نصیب السهم االساسى فى الرح / جن
 

 
 ضرائب الدخل -٩

 التزامات ضرائب الدخل -أ
سمبر ٣١  سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د
     

٦١ ٥٥٥  ١١٥ ٩٨  ینایر ١الرصید فى   
)٦٤ ٢٧٥(  (٧٩٥ ١٠٢)  ضرائب دخل مسددة خالل االعام  

 -  ٢٦٨  فروق ترجمة
ضاح  ١٠٠ ٨٣٥  ٩٧٧ ٨٤  )ت -٩ضرائب الدخل خالل العام (إ  

ة  ٩٨ ١١٥  ٥٦٥ ٨٠  العامالرصید فى نها  
 
 
 
 
 
 
 

  



ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو (شر  شر
ة المجمعة  ضاحات المتممة للقوائم المال ة  السنة المالیةعن  –اإل سمبر ٣١في المنته  ٢٠١٧ د

ر خالف ذلك) ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم   (جم

- ١٥ - 

 

ع) ضرائب الدخل -٩  (تا
ة المؤجلة -ب ب  األصول وااللتزامات الضر
  ة المؤجلة الخاص تم م أصول خصم تحمیل مصروف الضر المجمعةقائمة الدخل الشامل  ضمنثابتة فائض إعادة تقی

 
ضاح  أصول ثابتة  إ

 وغیر ملموسة
خسائر 
 مرحلة

مخصص 
 مخصص ضمان مخزون 

 اإلجمالى   
مخصص 

ة ات قانون  مطال
نتائج تعدیل تكلفة 

 األصول
خسائر فروق 

 عملة
سمبر ٣١  د

٢٠١٧  
سمبر  ٣١ د

٢٠١٦ 
ة مؤجلة ب             أصول ضر

٤٠ ٦٤٠  ٣٥٧ ١٥٩ ٩٩٨ ١٢١ - - ٠٢٠ ٢٠ ٤٥٥ ٧ ٨٧٣ ٩ ١١  ینایر ١الرصید فى   
١ ٢٣٦ ٧٢٩ ١١ ٤٣٧ ٨ ٨٩٢ ٢٢٣ -  المحمل على قائمة الدخل  - (٩٩٨ ١٢١) ١١٨ ٧١٥  ٢٩٦ ١٢٣  

ة  ١ ٢٣٦ ٧٤٩ ٣١ ٨٩٢ ١٥ ٧٦٥ ٢٣٣ ١١  العامالرصید فى نها  - - ١٥٩ ٣٥٥  ٦٥٣ ٢٨٢  
            

ة  ب             المؤجلةااللتزامات الضر
)٨٢ ٩٢٦(  (٣٨٩ ١٦٤) - (١٦٣ ٦١) - - - - (٢٢٦ ١٠٣)  ینایر ١الرصید فى   

)٢٠ ٣٠٠(  (٢٤٥ ١٠) -  - - - - (٢٤٥ ١٠)  المحمل على قائمة الدخل  
)٦١ ١٦٣(  ١٣٣ ٢٢ - ١٣٣ ٢٢ - - - - -  قائمة الدخل الشامل المحمل على  

ة  )١٦٤ ٣٨٩(  (٥٠١ ١٥٢) - (٠٣٠ ٣٩) - - - - (٤٧١ ١١٣)  العامالرصید فى نها  
ة ب )٥ ٠٣٤(  ١٥٢ ١٣٠ - (٠٣٠ ٣٩) ١ ٢٣٦ ٧٤٩ ٣١ ٨٩٢ ١٥ ٧٦٥ ٢٣٣ (٤٨٢ ١١٣)  صافي االلتزامات الضر  

            
            الصافى

)٤٢ ٢٨٦(  (٠٣٢ ٥) ٩٩٨ ١٢١ (١٦٣ ٦١) - ٠٢٠ ٢٠ ٤٥٥ ٧ ٨٧٣ ٩ (٣١٥ ١٠٣)  ینایر ١الرصید فى   
١ ٢٣٦ ٧٢٩ ١١ ٤٣٧ ٨ ٨٩٢ ٢٢٣ (٢٤٥ ١٠) )ت-٩( على قائمة الدخل المحمل  - (٩٩٨ ١٢١) ٩٨ ٤١٥  ٠٥١ ١١٣  

)٦١ ١٦٣(  ١٣٣ ٢٢ - ١٣٣ ٢٢ - - - - -  قائمة الدخل الشاملالمحمل على   
ة  ١ ٢٣٦ ٧٤٩ ٣١ ٨٩٢ ١٥ ٧٦٥ ٢٣٣ (٤٦٠ ١١٣)  العامالرصید فى نها  (٠٣٠ ٣٩) - ٥ ٠٣٤(  ١٥٢ ١٣٠( 
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- ١٦ - 

ع) ضرائب الدخل -٩  (تا
ع)ا -ب ة المؤجلة (تا ب  ألصول وااللتزامات الضر

ة المؤجلة غیر المثبتة  األصول الضرب

عض األصول  ات  ًا فى المستقبل.لم یتم إث ة االستفادة منها ضرب ان ة المؤجلة وذلك نظرًا لعدم وجود تأكد جوهر من إم  الضرب
سمبر ٣١  سمبر  ٣١   ٢٠١٧د  ٢٠١٦د

ض مة أرصدة العمالء وأوراق الق ٨٥ ٤٣٩  ٧٤٦ ٩٤  اإلنخفاض في ق  
مة أرصدة مدینة أخر  ١ ٧٧٩  ٢٩١ ٢  اإلنخفاض في ق   

قه  ات شق عه وشر ات تا االستثمارات في شر طة  الفروق المؤقتة المرت ما یتعل  أ التزام ف ة في  وحصصلم یتم االعتراف  الملك
طرة  نها من الس م ة حیث ان المجموعة تتمتع بوضع  س الفروق المؤقتة ومن المرجح ان  علىالمشروعات المشتر ع ام  توقیت الق

سها في المستقبل المنظور.  مثل هذه الفروق لن یتم ع
 ضرائب الدخل مصروف -ت
 
سمبر ٣١  سمبر ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦ د

ضاح  عامدخل الجارة الالضرائب   (٨٣٥ ١٠٠)  (٩٧٧ ٨٤)  )أ-٩(إ
ضاح ضرائب مؤجلة   ٤١٥ ٩٨  ٠٥١ ١١٣  )ب-٩(إ

 (٤٢٠ ٢)  ٠٧٤ ٢٨  عامالضرائب الدخل عن 
 

اح  -ث عترف بها خارج األر   والخسائرالبنود التي 
سمبر ١٣   سمبر ١٣  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦ د
ة   ة قبل الضر ة الضر ة  عد الضر ة قبل الضر ة الضر  عد الضر

ة ات األجنب  ١ ٨٠٨ ٦٤٥ - ١ ٨٠٨ ٦٤٥  ٩٧٩ ٦٨ - ٩٧٩ ٦٨  فروق ترجمة العمل
 ٢٥٧ ٠٨٧ )٦١ ١٦٣( ٣١٨ ٢٥٠  ١٦٧ ٩٤ (١٣٣ ٢٢) ٣٠٠ ١١٦  ناتج تعدیل تكلفة األصول

  ٨٩٥ ١٢٦ ٢  ١٤٦ ١٦٣ (١٣٣ ٢٢) ٢٧٩ ١٨٥ 
 

)٢ ٠٦٥ ٧٣٢ )٦١ ١٦٣ 

ة فرض ۲۰۱٤ لسنة ٤٤ رقم قانون  صدر ۲۰۱٤ یونیو ٤ بتارخ ة ضر ة سنو ارا سنوات ثالث لمدة مؤقتة إضاف ة الفترة من اعت  الضرب
أعالهاالصادر بها القرار المش ه  ة  ر إل ه ملیون  یتجاوز ما ) على%٥(بنس ة وعاء من جن عیین األشخاص دخل علي الضر  أو الطب

ارة األشخاص أراح قا االعت ام ط ة قانون  ألح تم الدخل، على الضر ام، لتلك وتحصیلها وفقا رطها و ارا  القانون  بهذا وُعمل األح اعت
 .۲۰۱٤ یونیو ٥ من

تارخ اما القانون  هذا تضمن وقد ٢٠١٤ لسنة ٥٣ رقم قانون  الجمهور  القرار صدر ٢٠١٤ یونیو ٣٠ و  قانون  مواد عض بتعدیل أح
ة  یلي: ما أهمها من ٢٠٠٥لسنة  ٩١ القانون  الصادر الدخل على الضر

ة فرض -١  األراح. توزعات على ضر

ة فرض -٢ ة األراح على ضر ع عن الناتجة الرأسمال ة واألوراق الحصص ب  .المال

ة على الدخل الصادرة  ٢٠١٥لسنة  ٢/١١صدر القرار الوزار رقم  ٢٠١٥ابرل  ٦بتارخ  ة لقانون الضر ام الالئحة التنفیذ بتعدیل اح
ة رقم   .٢٠٠٥لسنة  ٩١قرار وزر المال

 

قانون رقم ( ٢٠١٥أغسطس  ٢٠بتارخ  س الجمهورة  ة على الدخل رقم  ٢٠١٥) لسنة ٩٦صدر قرار رئ ام قانون الضر عض أح عدل 
ارًا من الیوم التالي  ٢٠١٤لسنة  ٤٤والقرار رقم  ٢٠٠٥) لسنة ٩١( عمل بهذا القرار اعت ة مؤقتة على الدخل، على أن  ة إضاف فرض ضر

القرار: ما یلي أهم التغیرات الواردة   لنشره، وف
ة على الدخل  -١ ض سعر الضر ح تخف ص ة. ٢٢,٥ل  % من صافي األراح السنو

ة المؤقتة  -٢  .%٥تعدیل مدة فرض الضر

ة على توزعات األراح. -٣  تعدیل الضر

البورصة لمدة عامین تبدأ  -٤ ة المقیدة  ة على ناتج التعامل في األوراق المال ة رأسمال فرض ضر  .٢٠١٥مایو ١٧من وقف العمل 
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- ١٧ - 

 المخـزون  -١٠
سمبر ٣١  سمبر ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦ د
     

الطر ضاعة    ١ ٢٦٧ ٥٠٥  ٤٨٨ ٣٤٠  
ارات وحافالت ومقطورات ٢ ٨٧٦ ٨٧٥  ٧٣٨ ٣٢٢ ١  س  
ارات ومواد خام ونات س ١ ١١٨ ٧٨١  ٣٥٧ ٧٥٢  م  
ع غرض الب ار  ٤٦١ ٤٦٤  ٠٣٢ ٥١٢  قطع غ  

٩٢ ٣٧١  ٠٥٩ ٧١  إنتاج تحت التشغیل  
١٠٦ ٣٣٧  ٦٥٤ ١٠٧  إطارات  
٢٤ ٢٧٣  ٨٦٣ ٣١  زوت  

٥ ٩٤٧ ٦٠٦  ١٩١ ١٣٨ ٣  اإلجمالى  
مة المخزون  *اإلنخفاض في ق   (٣٦٧ ١٢٥)  )١٢٧ ١٢٤(  

٥ ٨٢٠ ٤٨٢  ٨٢٤ ٠١٢ ٣  الصافى  
 

عات. قائمة الدخل ضمن تكلفة المب مة المخزون  م ورد األنخفاض في ق مة تدع  * یتم تحمیل ق
 

لة األجل -١١ ض طو  أوراق ق

سمبر ٣١  سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د
     

ضاح  لة األجل (إ ض طو ١ ٠١٥ ٩٨١  ٨٥٦ ٣٩٠ ١  )١٢أوراق ق  
ط دائنة التقس ع  )٢٥٦ ٤٨٣(  (٤١٣ ٣٧٩)  فوائد الب  

لة األجل ض طو ة ألوراق ق مة الحال ٧٥٩ ٤٩٨  ٤٤٣ ٠١١ ١  صافى الق  
لة األجل ض طو مة أوراق الق )٢ ٧٤٧(  (٢٨٤ ٥)  اإلنخفاض في ق  

٧٥٦ ٧٥١  ١٥٩ ٠٠٦ ١  الصافى  
 
ض  -١٢  عمالء وأوراق ق

سمبر ٣١  سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د
ض ٣ ٠١٧ ١٢٤  ٤٧٨ ٥٢٦ ٨  إجمالى أوراق الق  

ضاح  لة األجل (إ ض طو )١ ٠١٥ ٩٨١(  (٨٥٦ ٣٩٠ ١)  )١١أوراق ق  
)٢٦٤ ٩٣٣(  (٢٨٧ ٨٩٩ ٤)  فوائد غیر مستهلكة  

ض ة ألوراق ق مة الحال ١ ٧٣٦ ٢١٠  ٣٣٥ ٢٣٦ ٢  قصیرة األجل صافي الق  
١ ٠٠٤ ٥٧٣  ٦٨٦ ١٥١ ١  عمـالء  

٢ ٧٤٠ ٧٨٣  ٠٢١ ٣٨٨ ٣  اإلجمالى  
ض مة أرصدة عمالء وأوراق ق )٣٧٦ ٩٨٢(  (٨٠٨ ٤١٥)  اإلنخفاض في ق  

٢ ٣٦٣ ٨٠١  ٢١٣ ٩٧٢ ٢  الصافى  
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- ١٨ - 

 مدینون وأرصدة مدینة أخر  -١٣
سمبر ٣١  سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د

 ١٠١ ٦٠٧  ٧٦٧ ٦٨٦  دفعات مقدمة للموردین
١٨٥ ٨١٥  ٧٤٥ ٢١٦  ضرائب خصم  

عات مدینة ضرائب ٨٢ ٧٤٠  ١٨٢ ٢٤  مب  
٧ ٠٩٠  ٤٤٦  فوائد مستحقة  

ه ٨٣ ٤٣٧  ٤١٨ ١١  اعتمادات مستند  
 ٩٣٠ ٦٨  ٨٨٦ ٩٣  مصروفات مدفوعة مقدماً 

٢٣ ٨٠٤  ١٢٥ ٣٣  تأمینات لد الغیر  
ات  ٥٦ ٨١٣  ٨٩٢ ٨٤  الضمانغطاء خطا  

٢٣ ٨٠٢  ٦٦٠ ٢٤  سلف وعهد للعاملین  
 ٢٩٨ ٧٤  ١٥٩ ٦١  أرصدة مدینة أخر 
 ٤٣١ ٢  ٥٧٠ ٤  مصلحة الجمارك

 ٢٦١ ٢١٦ ١  ٨٥٠ ٢٤١ ١  اإلجمالى
مة مدینون وأرصدة مدینة أخر   (٩٠٧ ٧)  (٩٦٨ ٦)  اإلنخفاض في ق

 ٣٥٤ ٢٠٨ ١  ٨٨٢ ٢٣٤ ١  الصافى
 

 

ة  -١٤ البنوكنقد  وأرصدة 
البنوك -أ ة وأرصدة   نقد
سمبر ٣١  سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د
     

ة وأرصدة لد البنوك ١ ٢٢٥ ٣٠٠  ٧٧٦ ٢٤٢ ١  نقد  
  ١ ٢٢٥ ٣٠٠  ٧٧٦ ٢٤٢ ١  

 

 
ة -ب مها النقد  وما فى ح

سمبر ٣١  سمبر ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦ د
     

ة وأرصدة لد البنوك ١ ٢٢٥ ٣٠٠  ٧٧٦ ٢٤٢ ١  نقد  
  ١ ٢٢٥ ٣٠٠  ٧٧٦ ٢٤٢ ١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٥-  أصول ثابتة و مشروعات تحت التنفیذ
مشروعات*تحسینات فيتجهیزاتوسائلآالتأراضى
اني ة وأثاثنقل وانتقالومعداتوم تب تحت التنفیذ أماكن مستأجرةم

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

عض بنود األصول الثابتة              --- ١٨٨   - - (١٨٨  )- إعادة تبوب 
٦٢٩ ٦٨١ ١ ٣٠٢ ٢٠١  ١٩٣ ٢  ٦٠٦ ١٩  ٤٦٨ ١٤  ٠٧١ ٢٢٩  ٩٦٧ ١٤٤  ٠٢٢ ٠٧٠ ١ اإلضافات خالل العام

(٢٤٦ ٢  )(٤٩٧ ٢٧٤ )- ٧٧٤ ٢٦  ٠٤٨ ١  - ٣٧٦ ٤٩  ٠٥٣ ١٩٥  المحول من مشروعات تحت التنفیذ إلي األصول الثابتة و األصول غیر الملموسة
ع غرض الب ٧٥٩ ٣١٤  - - - - - - ٧٥٩ ٣١٤  المحول من أصول غیر متداولة محتفظ بها 

عادات خالل العام (٥٨٦ ٣٦٨  )- - (٩٩٣ ١٠ )(١٣٣  )(٨٠٠ ١١٧ )(٨٠٨ ٢٨ )(٨٥٢ ٢١٠ )االست
معامل التعدیل ٧٧٣ ٦٤٨  ٥٣٨ ٣٢  - ٣٣٠ ١٢٠  ٦٤٣ ٥٧  ٤٠١ ٨٢  ٨٦١ ٣٥٥  - فرق تعدیل التكلفة 
٥٦٩ ٣٤٦  ٣٠٢ ٤  ١٠٤ ٣  ٤٨٣ ٥٦  ٩٤٥ ٤  ٨٧٥ ١٦  ٠٨٨ ٢٤  ٧٧٢ ٢٣٦  أثر التغیرات في أسعار الصرف
سمبر ٢٠١٦ ٧٢٤ ١٣٥ ٧ ٨٧٦ ٢٥٢  ٦٦٢ ٢٤  ٤٥٧ ٤١٦  ٩١٨ ٢٠٢  ٣٧٠ ٩٩٨  ٤٣٣ ٢٧٤ ١ ٠٠٨ ٩٦٦ ٣ التكلفة فى ٣١ د

٧٢٤ ١٣٥ ٧ ٨٧٦ ٢٥٢  ٦٦٢ ٢٤  ٤٥٧ ٤١٦  ٩١٨ ٢٠٢  ٣٧٠ ٩٩٨  ٤٣٣ ٢٧٤ ١ ٠٠٨ ٩٦٦ ٣ التكلفة فى ١ ینایر ٢٠١٧
عض بنود األصول الثابتة - - (٥٢٩ ٣ )(٤٠٥  )١٦٠   - ٣٠٣ ٤  (٥٢٩  )إعادة تبوب 

٦٢١ ٤٨٢ ٢ ٤٦٢ ٣٧٤  ٤١٦ ٣  ٢٧٨ ٤٧  ٠٤٣ ١٥  ٨٧٦ ٣٣١  ١٩٦ ٣٢٦  ٣٥٠ ٣٨٤ ١ اإلضافات خالل العام
(٦٢٨ ٢٢  )(١١٣ ٨٢  )٤٨٥ ٤  ٠٧٨ ٤٥  ٤٠٩   - ٩٨٦ ٢  ٥٢٧ ٦  المحول من مشروعات تحت التنفیذ إلي األصول الثابتة و األصول غیر الملموسة

عادات خالل العام (٩٦٣ ٦٠٦  )- - (٦٨٠ ٧ )(٦٦٦ ٧ )(٤٠٢ ١٥٨ )(٩٩٤ ٥٨ )(٢٢١ ٣٧٤ )االست
معامل التعدیل (٤٣٢ ١٠٨  )(٤٠٥   )- (٥٩٩ ٤ )(٧١٣ ١ )(٠٧٤ ١٣ )(٦٤١ ٨٨ )- فرق تعدیل التكلفة 
(٢٤٥ ٢٥  )- ٤   (٨٣٧ ١ )(١٩٧  )(٩٢٢  )(٣٥٦ ١ )(٩٣٧ ٢٠ )أثر التغیرات في أسعار الصرف
سمبر ٢٠١٧ ٠٧٧ ٨٥٥ ٨ ٨٢٠ ٥٤٤  ٠٣٨ ٢٩  ٢٩٢ ٤٩٤  ٩٥٤ ٢٠٨  ٨٤٨ ١٥٧ ١ ٩٢٧ ٤٥٨ ١ ١٩٨ ٩٦١ ٤ الرصید في ٣١ د

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

٩٣٣ ٣١٧  - ١٧٠ ٣  ٥٥٩ ٢٦  ٧٩١ ٢٠  ١٧١ ١٤٩  ٣٩٥ ٦٩  ٨٤٧ ٤٨  اهالك العام
ع غرض الب ٦١٥ ١  - - - - - - ٦١٥ ١  المحول من أصول غیر متداولة محتفظ بها 

عادات خالل العام (٢١٨ ٩٦ )- - (٤٢٥ ٥ )(٩٥  )(٠٤٤ ٧٤ )(٨٩٩ ١٢ )(٧٥٥ ٣ )االست
معامل التعدیل ٥٢٣ ٣٣٠  - - ٠٧٤ ٦٧  ١٠٤ ٤٢  ٣٥٩ ٥٦  ٩٨٦ ١٦٤  - فرق تعدیل مجمع االهالك 

مة األصول الثابتة خالل العام ٧٨٨ ٢  ٧٨٨ ٢  - - - - - - اإلنخفاض في ق
٩٨٠ ٥٦  ٨٩٥ ٢  ٨٤٢   ٤١٠ ٢٣  ٨٧٠ ٣  ١٤٢ ٧  ٤٠١ ٥  ٤٢٠ ١٣  أثر التغیرات في أسعار الصرف

سمبر ٢٠١٦ ٠٩١ ٤٦٨ ١ ٨١٦ ٥  ٠٨٣ ١٦  ٧٣٣ ٢١٣  ٦١١ ١٣٤  ٥٤٠ ٤١٠  ٢٩١ ٤٨٩  ٠١٧ ١٩٨  مجمع اإلهالك في ٣١ د

٠٩١ ٤٦٨ ١ ٨١٦ ٥  ٠٨٣ ١٦  ٧٣٣ ٢١٣  ٦١١ ١٣٤  ٥٤٠ ٤١٠  ٢٩١ ٤٨٩  ٠١٧ ١٩٨  مجمع اإلهالك فى ١ ینایر ٢٠١٧
عض بنود مجمع االهالك             -- (٣٣٨  )(٧٦٩  )٤١   - ٠٦٦ ١  - إعادة تبوب 

٠١٧ ٤٢٥  - ٢٦٢ ٣  ١٦٤ ٤١  ٨١٠ ٣٠  ٩٢٢ ١٧٦  ١٤٥ ١١٣  ٧١٤ ٥٩  اهالك العام
عادات خالل العام (٠٥٣ ١٣١ )- - (٩٣٣ ٤ )(٣٨٥ ٦ )(٨٧٠ ٩٩ )(٤٨٣ ١٣ )(٣٨٢ ٦ )االست

معامل التعدیل (٨٢٧ ٣٨ )- - (٠٩٥ ٤ )(٧١٠ ١ )(٧٣٦ ١٠ )(٢٨٦ ٢٢ )- فرق تعدیل مجمع االهالك 
(٩٢٥ ٢ )- (١٠٤  )(٨٣٧  )(١٧٣  )(٤٩٦  )(٢٧٥  )(٠٤٠ ١ )أثر التغیرات في أسعار الصرف

سمبر ٢٠١٧ ٣٠٣ ٧٢٠ ١ ٨١٦ ٥  ٩٠٣ ١٨  ٢٦٣ ٢٤٤  ١٩٤ ١٥٧  ٣٦٠ ٤٧٦  ٤٥٨ ٥٦٧  ٣٠٩ ٢٥٠  مجمع اإلهالك في ٣١ د
ة مة الدفتر صافي الق

ة في ١ ینایر ٢٠١٦ مة الدفتر ٣٥٦ ٦٦٠ ٣ ٠٩٨ ٢٨٩  ٢٩٤ ٧  ٩٥٤ ١٠١  ٠٠٦ ٥٧  ٩١١ ٥١٥  ٧٢٩ ٤٦٦  ٣٦٤ ٢٢٢ ٢ صافى الق
سمبر ٢٠١٦ ة فى ٣١ د مة الدفتر ٦٣٣ ٦٦٧ ٥ ٠٦٠ ٢٤٧  ٥٧٩ ٨  ٧٢٤ ٢٠٢  ٣٠٧ ٦٨  ٨٣٠ ٥٨٧  ١٤٢ ٧٨٥  ٩٩١ ٧٦٧ ٣ صافى الق
سمبر ٢٠١٧ ة في ٣١ د مة الدفتر ٧٧٤ ١٣٤ ٧ ٠٠٤ ٥٣٩  ١٣٥ ١٠  ٠٢٩ ٢٥٠  ٧٦٠ ٥١  ٤٨٨ ٦٨١  ٤٦٩ ٨٩١  ٨٨٩ ٧١٠ ٤ صافى الق

ضاح سمبر ٢٠١٧إ سمبر ٣١٢٠١٦ د ٣١ د
 ٦٣٣ ٦٦٧ ٥ ٧٧٤ ١٣٤ ٧

یخصم 
(٢٨) ٦٩٤ ٧٦٨  ١٤٨ ٥٣٢ ١

 ٩٣٩ ٨٩٨ ٤ ٦٢٦ ٦٠٢ ٥
   

اإلجماليحاسب الي

المصانع و المعارض التى یتم أعدادها وتجهیزها الستخدام المجموعة. انى والتوسعات  مة تكالیف الم *   تتمثل المشروعات تحت التنفیذ فى ق
صافي األصول ثابتة و مشروعات تحت التنفیذ

مة الدفترة لألصول الثابتة و المشروعات تحت التنفیذ صافي الق

لى ة عقود تأجیر تمو الغ تحت حساب تسو م

ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو  (شر شر
سمبر ٢٠١٧ ة في ٣١ د ة المنته ة المجمعة الملخصة - عن السنة المال ضاحات المتممة للقوائم المال اإل

ر خالف ذلك)  ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم

- ١٩ -
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 - ٢١ -  

 األصول الثابتـة (تابـع) -١٥
 

ًا: ستأجرةمأصول  -ب ل  تمو
ام القانون رقم  موجب عقود خاضعة ألح سات)  ارات نقل واتو ًا (س ل  ١٩٩٥لسنة  ٩٥لد المجموعة أصول مستأجرة إیجارا تمو

ة  اسة المحاسب قًا للس أصول ثابتة ط ة المصر رقم (  /٣٥والتى ال تثبت  ار المحاس ات مع موجبها یتم ٢٠ومتطل ) والتى 
ان عقود اإلیجار: ما یلي ب مصروفات فى قائمة الدخل عن العام . وف ة  مدفوعات اإلیجار السنو  االعتراف 

سمبر ٣١  سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د
     

ة ٣٥ ٣٩٣  ٩٤١ ٦٣  إجمالي مدفوعات اإلیجار التعاقد  
ة عند انتهاء اإلیجارإجمالي  مة الشرائ  ١٠٠  ١٠٠  الق

سنوات ٤  متوسط فترات العقود سنوات ٤    
٨ ٠٧١  ٥٨١ ٢٣  العاممدفوعات اإلیجار عن   

 

 وشهرةأصول غیر ملموسة  -١٦

 اإلجمالى  ح المعرفة  برامج حاسب آلى  شهرة  
         التكلفة

 ٩٨٢ ٤٦٣  ٧٠٣ ٥  ٣٤٧ ٢٦  ٩٣٢ ٤٣١  ینایر  ١الرصید فى 
 ٣٣٤ ٢  -  ٣٣٤ ٢  -  عامالاإلضافات خالل 

 ١٧٢ ٥  -  ١٧٢ ٥  -  المحول من مشروعات تحت التنفیذ
 (٦٢٣ ٤)  -  -  (٦٢٣ ٤)  أثر التغیرات في أسعار الصرف

سمبر ٣١الرصید فى   ٨٦٥ ٤٦٦  ٧٠٣ ٥  ٨٥٣ ٣٣  ٣٠٩ ٤٢٧  ٢٠١٧ د
         

         مجمع االستهالك
  ٧٧٥ ٢٦  ٧٠٣ ٥  ٠٧٢ ٢١  -  ینایر  ١الرصید فى 
 ٧٤٤ ٩  -  ٧٤٤ ٩  -  اإلستهالك

سمبر ٣١الرصید فى   ٥١٩ ٣٦  ٥٧٠٣  ٨١٦ ٣٠  -  ٢٠١٧ د
ة فى  مة الدفتر سمبر ٣١صافي الق  ٣٤٦ ٤٣٠  -  ٠٣٧ ٣  ٣٠٩ ٤٢٧  ٢٠١٧ د
ة فى  مة الدفتر سمبر  ٣١صافي الق ٤٣١ ٩٣٢  ٢٠١٦د   ٥ ٢٧٦   -  ٤٣٧ ٢٠٨  

 
 

 الشهرة
ة القاهرة لصناعات النقل الشخصى (سیتى) ٢٠٠٧مارس  ٢٨فى  - الكامل على أسهـــــم شر االستحـــــواذ  ـــــة جى بى أوتـــــو  ، قامت شر

ــــــ شراء  مة  %٤٩,٠٣عن طرـ ق ة وذلك  ــــــة لألقل ـ انت مملو ، مقابل الحصول على أسهم من  ٩٩٧ ٢٠٩والتى  ه مصر ألف جن
ــــــــــــــــــو. وقد نتجت شـــهرة قدرها  ة جى بى أوتـ مة  ١٧٧إصـــدار أســـهم زادة رأس مال شـــر ه مصـــر والتى تتمثل فى زادة ق ملیون جن

ص هذه الشـــهرة ألصـــول نشـــا قطاع ال ة في تارخ اإلقتناء. وقد تم تخصـــ مة العادلة ألصـــول الشـــر دراجات االقتناء عن صـــافي الق
 البخارة والتوك توك.

ة مســــاهمة ٢٠٠٨ســــبتمبر  ٨فى  - لى (شــــر ة جى بى للتأجیر التمو االســــتحواذ الكامل على أســــهم شــــر ة جى بى اوتو  ، قامت شــــر
افة مجاالته وقد نتج عن االقتناء شهرة قدرها  لى  العمل فى مجال التأجیر التمو ه مصر  ١مصرة) والتى تقوم   .ملیون جن

ة خـالل من ٢٠١٠ نوفمبر فى المجموعـة تقام - ة المجموعة فى %٥٠ فى االستثمار شراكـة اتفاق ارات (جى لتجارة العالم ى)  الس
الة الخاص العراق فى القائم النشــــا اقتناء غرض فى االردن ارات، هیوندا بو ة هذه وتعطى للســــ نها  حقوق للمجموعة االتفاق تم
طرة اسات على من الس ة الس ة المال ة جي والتشغیل  شهرة. االعتراف االستثمار هذا عن نتج وقد ،ي لشر
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ع)أصول غیر ملموسة و  -١٦  شهرة (تا

ار اضمحالل   الشهرةالوحدات المولدة للنقد المتضمنة اخت
قًا  ما یلى تحلیل الشهرة ط ة. وف قًا للقطاعات التشغیل ة ط :یتم توزع الشهرة على وحدات تولید النقد  لقطاعات النشا

سمبر ٣١  سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د
     

 ٣٧٥ ١٧٧  ٣٧٥ ١٧٧  نشا قطاع الدراجات البخارة والتوك توك 
عات هیوندا  ٢٥٣ ٥٥٧  ٩٣٤ ٢٤٨  العراق –مب  

لى ١ ٠٠٠  ٠٠٠ ١  نشا التأجیر التمو  
  ٤٣١ ٩٣٢  ٣٠٩ ٤٢٧  

ًا فى  ة ســنو ار  ٣١تقوم الشــر اخت ســمبر  ن أن تســترد، اال فى حالة وجود مؤشــرات تســتلزم د م مة العادلة  اضــمحالل الشــهرة للتأكد أن الق
ار خالل ال  .عامعمل االخت

ة المتوقعة من واقع  ة والتى تم تحدیدها على أســــــاس خصــــــم التدفقات النقد مة االســــــتخدام ار اضــــــمحالل الشــــــهرة على أســــــاس الق تم اخت و
خمس ســـــــــــــــنوات والمعتمدة فى مجلس اإلدارة. وتقوم اإلدارة بإعداد الموازنات التقدیرة على أســـــــــــــــاس األداء المالى الموازنات التقدیرة لفترة 

قة وتوقعاتها لتطورات السوق.  والتشغیلى والسوقى فى السنوات السا

 
ة -١٧  استثمارات عقار

سمبر ١٣  ٢٠١٧ د سمبر  ٣١   ٢٠١٦د  
     

 ٥١٢ ٩١  ٥١٢ ٩١  ینایر  ١الرصید فى 
عادات  -  (٦٠٧)  االست

ة  العام  ٩١ ٥١٢  ٩٠٥ ٩٠  الرصید فى نها  
 
 والمدفوعرأس المال المصدر  -١٨

سمبر ٣١  سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د
ه ( ة ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠رأس المال المرخص  مة اسم ق  سهم 

ه مصر للسهم الواحد) ٥ ٠٠٠ ٠٠٠  ٠٠٠ ٠٠٠ ٥  واحد جن  

مة واحد ١ ٠٩٤ ٠٠٩ ٧٣٣(رأس المال المصدر والمدفوع  ق  سهم 
ه مصر للسهم الواحد)  جن

 ١ ٠٩٤ ٠١٠  ٠١٠ ٠٩٤ ١  

 
 

ة المنعقدة بتارخ  ٢٠١٤أغسطس ٣١بتارخ  - ة العامة الغیر عاد الموافقة  ٢٠١٣مارس  ٢٧قرر مجلس اإلدارة وفقًا لتفوض الجمع
ة في  مة األسم الق ة المصدر  ة و ذلك                االجماع علي زادة رأس مال الشر حدود رأس المال المرخص 

ة مصر مقسمة إلي  ٦ ٤٤٤ ٦٤٥مبلغ  ة   ٦ ٤٤٤ ٦٤٥جن مة اسم ق الكامل لنظامي  ١سهم  ه مصر للسهم تخصص  جن
عد الزادة مبلغ و قدرة  ح رأس المال المصدر  ص ة ل قین في الشر ة و التحفیز المط ة مصر مقسمة  ١٣٥ ٣٣٧ ٥٤٥اإلثا جن

ة مصر ، وقد ١٣٥ ٣٣٧ ٥٤٥علي عدد  ة واحد جن مة اسم ق اطى  سهم  ال من رصید االحت الكامل تمو سددت هذه الزادة 
سمبر  ٣١بتارخ  الخاص و قد تم التأشیر بذلك في السجل التجار   .٢٠١٤د
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ع) والمدفوعالمصدر رأس المال  -١٨  (تا
 المال)طرح خاص (زادة رأس  -

ه من  ٢٠١٥فبرایر  ٤بتارخ  ة المرخص  ة الموافقة علي زادة راس مال الشر ة العامة غیر العاد ه  ٤٠٠قررت الجمع ملیون جن
ة المصدر من  ٥مصر إلي  ذلك زادة رأس مال الشر ه مصر و  ار جن ه مصر  ١٣٥ ٣٣٧ ٥٤٥مل  جن

ة مصر  ١ ٠٩٥ ٣٣٧ ٥٤٥الي  ه مصر  ٩٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠قدرها بزادة  جن مة  ١ ٥٤٥ ٣٣٧ ٠٩٥مقسم علي عدد جن سهم ق
اإلضافة إلي مصارف إصدار قدرها  ه مصر ( الكامل  ١ل سهم واحد جن ل سهم) و ذلك، علي أن تخصص هذه الزادة  قرش 

ة المصدر مع الموافقة علي تداول ح اإلكتتاب منفصًال عن  ه في رأس مال الشر ة نصی ل منهم بنس لصالح قدامي المساهمین 
ة السهم األصلي علي أن یتم  ة المصدر إما نقدًا و / أو عن طر إستخدام الدیون النقد مة الزادة في رأس مال الشر سداد ق

ة مساهمته . حسب نس ة  تتب قبل الشر  المستحقة األداء للم
 

مبلغ  ة مصر  ٩٥٨ ٦٧٢ ١٨٨هذا وقد تم اإلكتتاب في هذه الزادة  ه مصر نقدًا              ٤٧٣ ٢٢٥ ٥٠٢ (مبلغ جن    جن
ًال عن طر الحساب الجار الدائن للمساهمین) ٤٨٥ ٤٤٦ ٦٨٦ ومبلغ ه مصر تمو  ٩٥٨ ٦٧٢ ١٨٨مقسمة على عدد  جن

عد الزادة  ١سهم بواقع  الكامل  ح رأس المال المصدر والمسدد  ص ة مصر للسهم ل ه مصر وقد تم  ١ ٠٩٤ ٠٠٩ ٧٣٣جن جن
 . ٢٠١٥مایو  ٣١خ بتار  التأشیر بذلك في السجل التجار 

ة  -١٩  مستحوذ علیها –أسهم الشر
عدد  -١ ات المجموعة  ازة المجموعة فى أسهم تمتلكها إحد شر ة   ٢٦ ٥٠٦ ١١٩تتمثل األسهم فى ح متها االسم               سهم تبلغ ق

ة  ٢٦ ٥٠٦ ة جى بى أوتو التى تم اقتناءها عن طر شر ه مصر فى رأس مال شر  إحد Almora Resourcesألف جن
ة  ة بنس عة والمملو ات التا ض عالوة اإلصدار  ١٢٦ ٢٣١. وقد بلغت تكلفة االقتناء %١٠٠الشر ، وقد تم تخف ه مصر ألف جن

الغ قدره  ة ال مة االسم الفارق بین تكلفة االقتناء والق اطى الخاص  . ٧٢٥ ٩٩المحولة لالحت ه مصر  ألف جن

ع عدد  ٢٠١٧فبرایر  ٢٣بتارخ  -٢ مبلغ و  سهم ٢٦ ٥٠٦ ١١٩تم ب اطي الخاص  ض االحت ه مصر  ٥٠ ٦٣٨ تم تخف ألف جن
مبلغ  ١٢٦ ٢٣١تمثل الفرق بین تكلفة شراء أسهم خزنة وقدرها عها  ه مصر وسعر إعادة ب . ٧٥ ٥٩٣ألف جن ه مصر  ألف جن

ضاح رقم   )٢٠(إ

اطى القانونى -٢٠  االحت
 

سمبر ٣١   سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د
     

٣١١ ١٢٥  ینایر  ١الرصید فى    ٢٩٦ ٥٧٠  
اطى القانوني ١٤ ٥٥٥  ٨٦٧ ٩  المحول لالحت  

ة  ٣١١ ١٢٥  ٩٩٢ ٣٢٠  العامالرصید فى نها  
 

ات رقم  قا لقانون الشـــــر ة  ١٩٨١لســـــنة  ١٥٩ط ة یتم تجنیب نســـــ لحســـــاب من صـــــافي أراح العام  %٥والنظام األســـــاســـــي للشـــــر
اطي القانوني إذا ما بلغ  جوز بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وقف تجنیب جزء من األراح لحســــــــــــــاب االحت اطي القانوني. و االحت

اطي القانوني  اطي القانوني غیر قابل للتوزع على المساهمین. %٥٠االحت  من رأس المال المصدر. االحت
اطى القانونى مبلغ  اقى  ٧٦٢ ٦٦یتضمن االحت اطى القانونى ل اقى الرصید فیتمثل فى االحت ة أما  الشر ه مصر خاص  جن

ات المجموعة.  شر
 عالوة اإلصدار

ة لألسهم المصدرة تتمثل مة االسم خصم عالوة إصدار األسهم فى الفرق بین المبلغ المدفوع والق تم منها مصروفات اإلصدار و  و
ـل من االحت ات القانون رقم ترحیل عـالوة اإلصدار إلى  قـًا لمتطل اطى الخـاص ط بناًء  ١٩٨١لسنة  ١٥٩اطى القانونى واالحت

ة فى  ة العامة العاد  .٢٠٠٨مارس  ٢٩على اعتماد الجمع
سمبر ٣١   سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د

     
 ٦٨٨ ٩٧٥  ٨٠٣ ٩١٦  عالوة إصدار 
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ات األخر  -٢١ اط  االحت
اطي   ناتج إحت

ات  ترجمة العمل
ة  األجنب

اطي  مة إحت الق
العادلة ألسهم 
حوافز نظام 
ه والتحفیز  االثا

اطي  إحت
 إعادة فائض

م أصول  تقی
 ثابتة

 عالوة إصدار
(إحتیاطي 

 خاص)
 االجمالى

      
 ٩٧٥ ٥٤٨ ٢ ٤٣٩ ٩٦٧ ٥٨٥ ٢٥٩ ٤٤٠ ٨٦ ٥١١ ٢٣٥ ١ ٢٠١٧ینایر ١الرصید فى 

ة ات األجنب  ٣٥٦ ٥٦ - - - ٣٥٦ ٥٦ ناتج ترجمة العمل
ة  مة العادلة ألسهم نظام اإلثا الق

 ٤٤٢ ٢ - - ٤٤٢ ٢ - والتحفیز
 (١٦٧ ٩٤) - (١٦٧ ٩٤) - - ناتج تعدیل تكلفة األصول

ازة  ة في ح ع أسهم الشر ناتج ب
 (٦٣٨ ٥٠) (٦٣٨ ٥٠) - - - المجموعة
سمبر ٣١الرصید فى   ٩٦٨ ٤٦٢ ٢ ٨٠١ ٩١٦ ٤١٨ ١٦٥ ٨٨٢ ٨٨ ٨٦٧ ٢٩١ ١ ٢٠١٧ د

 
مة المحول من صافي عالوة إصدار االسهم فى عام یتمثل  اطى الخاص فى ق اطى القانونى  ٢٠٠٧االحت لة إلى االحت ناقصًا ما تم تحو

ضاح (  ).٢٠إ
مبلغ ٢٠١١فى خالل عام  اطى الخاص  ض االحت مثل الفرق بین تكلفة شراء أسهـم خزنـة وقدرها ٩٩٠ ٢، تم تخف ه مصـر   ألف جن

ة لهـذه األسهـم وقـدرها  ٠٩٧ ٣ مـة االسم ه مصر والق ه مصر والتى تم اعدامها خالل عام  ١٠٧ألف جن  .٢٠١٢ألف جن
مبلغ ٢٠١٢فى خالل عام  اطي الخاص  ض االحت ه مصر تمثل الفرق بین تكلفة شراء أسهم خزنة وقدرها ١١٤ ٢، تم تخف  ألف جن

م ٣٦٥ ٦ عها  ه مصر وسعر إعادة ب . ٢٥١ ٤بلغ ألف جن ه مصر  ألف جن
ع عدد  ٢٠١٧فبرایر  ٢٣بتارخ  ضوتم  سهم ٢٦ ٥٠٦ ١١٩تم ب مبلغ  تخف اطي الخاص  ه مصر تمثل الفرق  ٥٠ ٦٣٨االحت ألف جن

مبلغ  ١٢٦ ٢٣١بین تكلفة شراء أسهم خزنة وقدرها عها  ه مصر وسعر إعادة ب ه مصر  ٧٥ ٥٩٣ألف جن   .ألف جن
 

طرةأصحاب الحقوق غیر  -٢٢  ذو الس
 

ات رأس المال اط اطي قانوني احت  األراح المرحلة احت
 اإلجمالى

سمبر ٣١ سمبر  ٣١ ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د
       

٦٠٨ ٦٦٠ ٦٣٨ ١٦٩ ١ (٤٥٩ ٨٩) ٢٦٩ ٣١ ١٦٠ ٧٦٨ ٦٦٨ ٤٥٩ ینایر ١الرصید فى   
 (١٥٤ ١٢٤) (٧٥٥ ٥٦) (٧٥٥ ٥٦) - - - العام خسارةصافي 

اطي   - ٩٥٠ - ٩٥٠  - القانونيالمحول لإلحت
ة ات األجنب ٦٨٨ ٤٠٩ ٦٢٣ ١٢ - - ٦٢٣ ١٢ - ناتج ترجمة العمل  

١٤ ٠١٩ ٧٥٠ ١ - - - ٧٥٠ ١ زادة رأس المال  
طرة )٥ ٩٢٩( ٧٠٢ ٤٤ ٧٠٢ ٤٠ - - ٠٠٠ ٤ التغیر في الحقوق غیر المس  

)١١ ٣٦٧( (٧٥٠ ٩) (٧٥٠ ٩) - - - توزعات أراح  
ة العام  ١ ١٦٩ ٦٣٨ ١٥٨ ١٦٣ ١  (٢٦٢ ١١٥) ٢١٩ ٣٢ ٧٨٣ ٧٨٠ ٤١٨ ٤٦٥ الرصید فى نها

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة جى بى أوتو (شركة مساھمة مصریة)
ة ضاحات المتممة للقوائم المال ة فى  السنة المالیةعن  –المجمعة  اإل سمبر ٣١المنته  ٢٠١٧ د

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

 - ٢٥ -  

 إدارة رأس المال -٢٣
م المنافع ألصح حق عائد للمساهمین وتقد ما  اب تهدف إدارة المجموعة من إدارة رأس المال إلى الحفا على قدرة المجموعة على االستمرار 

ة.  ض تكلفة رأس المال.المصالح األخر التى تستخدم القوائم المال غرض تخف ل لرأس المال   وتوفیر والحفا على أفضل ه
ض رأس المال أو إصدار أسهم  مة التوزعات المدفوعة للمساهمین أو تخف ل لرأس المال تقوم اإلدارة بتغییر ق للمحافظة على أفضل ه

 جدیدة لرأس المال المجموعة.
تمثل صافي القروض فى إجمالى  ة صافي القروض إلى إجمالى رأس المال و استخدام نس ل رأس المال  ة ه مراق تقوم إدارة المجموعة 
ما هو موضح فى  ة  الشر ة  تمثل إجمالى رأس المال فى إجمالى حقوق الملك ة. و ات وأوراق الدفع مخصومًا منها النقد القروض والسلف

ة المجم اإلضافة إلى صافي القروض. المیزان  عة 
ة صافي القروض إلى إجمالى رأس المال فى  ما یلي نس سمبر ٣١وف سمبر  ٣١و ٢٠١٧ د  :٢٠١٦د

 
سمبر ٣١ إجمالى القروض وأوراق الدفع سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د

شوف نوك سحب على الم ات و ٨ ٧٣٢ ١٠٩  ٢٩٦ ٤٨٥ ٩  قروض وسلف  
٢٢٢ ٦٩٧  ٧٨٤ ١١٩  موردین –أوراق دفع قصیرة األجل   

لةأوراق دفع     ٥٥٨  موردین –األجل  طو
٨ ٩٥٤ ٨٠٦  ٦٣٨ ٦٠٥ ٩  إجمالى القروض وأوراق الدفع  

      یخصم:
مها ة وما فى ح )١ ٢٢٥ ٣٠٠(  (١٢٢ ٢٤٢ ١)  النقد  

ه )٨٣ ٤٣٧(  (٤١٨ ١١)  اعتمادات مستند  
ات ضمان )٥٦ ٨١٣(  (٨٩٢ ٨٤)  غطاء خطا  

٧ ٥٨٩ ٢٥٦  ٢٠٦ ٢٦٧ ٨  صافي القروض   
ة ٣ ٨٢١ ٧١١  ٣٠٢ ٣٢١ ٤  حقوق الملك  

ة صافي القروض إلى  ةنس  ١,٩٩  ١,٩١  حقوق الملك
ات  -٢٤ نوكقروض وسلف شوف علىسحب  و  الم

سمبر ٣١  سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د
 

 الجزء الجار  الجزء البیــان
ل األجل   اإلجمالى طو

 الجزء الجار  الجزء 
ل األجل  اإلجمالى طو

شوف ٦ ٤٧٤ ٢٤٨  ٧٦١ ٠٩٩ ٦ - ٧٦١ ٠٩٩ ٦ بنوك سحب على الم  - ٦ ٤٧٤ ٢٤٨  
٥٩٤ ٣٧١  ٣٣٥ ٤٢٧ ٣ ١٢٧ ٤٨٦ ٢ ٢٠٨ ٩٤١ قـروض  ١ ٥٥٤ ٧٧٢  ٢ ١٤٩ ١٤٣  

١٠٨ ٧١٨ -  ٦٩٦ ٨٧ ٦٩٦ ٨٧ -          قروض من أطراف ذات عالقة  ١٠٨ ٧١٨  
٧ ٠٦٨ ٦١٩  ٧٩٢ ٦١٤ ٩ ٨٢٣ ٥٧٣ ٢ ٩٦٩ ٠٤٠ ٧ اإلجمالى         ١ ٦٦٣ ٤٩٠  ٨ ٧٣٢ ١٠٩  

شوف -أ  بنوك سحب على الم
شوف القائمة  ـــــــــدة السحب على الم ىیبلغ متوسط سعر الفائدة على أرصـ ه المصر والدوالر األمر %  ٥,٦٩% و ٢١٫٢الجن

 على التوالى.
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 قـروض من أطراف ذات عالقة -ب
الدوالر  ة ذات عالقة حصـــــــلت المجموعة على قروض  و بولو (شـــــــر ة مار ى من شـــــــر ســـــــعر فائدة اللیبور –األمر  البرازل) 

سمبر ٣١في ، وقد بلغ رصید تلك القروض %٣+ ةألف  ٦٩٦ ٨٧مبلغ  ٢٠١٧ د سدد على أقسا سنو ه مصر و  .جن
قًا لتوارخ استحقاقها: شوف ط نوك سحب على الم ما یلي تحلیل رصید القروض و  وف

سمبر ٣١  سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د
٧ ٠٦٨ ٦١٩  ٩٦٩ ٠٤٠ ٧  أقل من سنة  

١ ٦٦٣ ٤٩٠  ٨٢٣ ٥٧٣ ٢  سنوات ٥أكثرمن سنة وأقل من   
  ٨ ٧٣٢ ١٠٩  ٧٩٢ ٦١٤ ٩  

 
ون وأرصدة دائنة أخر  -٢٥  دائنون تجار

سمبر ٣١  سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د
     

٦١٠ ٨١٨  دائنون تجارون    ١ ٩٥٨ ٨٨٨  
٥٨ ٢٥٤  ٥٣٠ ٦٤  دائنة أخر أرصدة   

١٥٤ ٦٨٥  ٠٠٠ ٢٢٣        مقدمات من العمالء  
٢٥ ٩٧٣  ٠٦٨ ١٤٨  مصلحة الضرائب  
٢٨٥ ٢٢٣  مصروفات مستحقة   ٣٧٢ ٩٤٤  

١١٩ ٧٨٤  أوراق دفع   ٢٢٢ ٦٩٧  
٧ ٩٢٨  دائنو توزعات   ٧٥ 
١٤ ٤٣٤  ٤٨٣ ٦٠  إیرادات مؤجلة  

  ٢ ٨٠٧ ٩٥٠  ٨٣٤ ٥١٩ ١  
 

 المخصصات -٢٦
ات   مطال

ة  قانون
مخصص فترة 

 اإلجمالى مخصصات أخر  ضمان
     

 ٠٦٥ ٢١١ ١٠٧ ١١٤ ٩٤ ٦٨٤ ٢٧٤ ٢ ٢٠١٧ینایر  ١الرصید فى 
م المخصصات خالل ال  ٩٤١ ١٥٩ ٧٠٠ ٨٨ ١٦٠ ٦٥ ٠٨١ ٦ عامتدع

)٣٣ ٢٠٩( (٠٠٠ ٥١) (٩٩٦) عاماستخدام المخصصات خالل ال  (٢٠٥ ٨٥) 
 (٣٥٥) (٨٠) - (٢٧٥) مخصصات إنتفى الغرض منها
 (٦٨٤ ١) (٦٨٤ ١) - - أثر التغیرات في أسعار الصرف

سمبر ٣١فى الرصید في   ٧٦٢ ٢٨٣ ٨٣٤ ١٦٧ ٨٤٤ ١٠٨ ٠٨٤ ٧ ٢٠١٧ د
     

٥ ١٤٧ ٢٠١٦ینایر  ١الرصید فى   ٧٧ ٧٥٢  ٦٠ ٣١٢  ١٤٣ ٢١١  
م المخصصات خالل العام ٤٨ ٣٠٩ ٥٢٠ تدع  ٥٣ ٨٦٠  ١٠٢ ٦٨٩  

)٣ ٣٧٢( خالل العاماستخدام المخصصات   )٣١ ٣٧٧(  )٦٥(  )٣٤ ٨١٤(  
)٢٣( مخصصات إنتفى الغرض منها  - - )٢٣(  
 ٢ - - ٢ أثر التغیرات في أسعار الصرف

سمبر  ٣١فى الرصید في  ٢ ٢٧٤ ٢٠١٦د  ٩٤ ٦٨٤  ١١٤ ١٠٧  ٢١١ ٠٦٥  
 

ة ات القانون  مخصص المطال
ات  ون لمواجهة مطال ة یتمثل المبلغ فى إجمالى المخصص الم عد الحصول على االستشارات القانون ة ضد المجموعة. وتر اإلدارة  قانون

ون فى  مة المخصص الم صفة جوهرة ق سمبر ٣١المالئمـة أن ناتج تلك المطالبـات القانونیـة لن یتجاوز   .٢٠١٧ د
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 - ٢٧ -  

 مخصص الضمان
الغ قدره  ة وتم تقدیر المخصص ال صورة مرض تقدم المجموعة ضمانًا لمنتجاتها وتتعهد بإصالح أو استبدال المنتجات التى لم تصلح للعمل 

ه ٨٤٤ ١٠٨ ة  جن ة لمستو اإلصالح  الفترةمصر فى نها ات الضمان المتوقعة فى ضوء خبرة اإلدارة عن السنوات الماض لمطال
 والمردودات. 

مبلغ  یتضمن ل األجل  ه مصر ( ٤٢ ٨٣٤مخصص فترة الضمان مخصص طو ه مصر في  ٤٩ ١٧٤جن سمبر  ٣١جن ).٦٢٠١د  
  المخصصات األخر 

أنشطة المجموعة. لم یتم اإلفصاح عن المعلومات المعتاد نشرها  ما یتعل  ات متوقعة من أطراف أخر ف مطال تتعل المخصصات األخر 
شدة على ناتج المفاوضات مع تلك الهیئات حول المخصصات وفقًا  امها بذلك قد یؤثر  أن ق ة، نظرًا ألن اإلدارة تعتقد  لمعاییر المحاس

ات مع تلك  عدل المبلغ المخصص وفقًا آلخر التطورات والمناقشات واالتفاق ًا و مراجعة تلك المخصصات سنو والجهات. وتقوم اإلدارة 
 األطراف.

 
 
 

لة األجلأوراق دفع ودائنون  -٢٧  طو
سمبر ٣١  سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د
ة  مة الحال ة  أوراق دفع  الق مة الحال  أوراق دفع  الق

         
٤٨ ٨٦٧  إجمالي أوراق الدفع ودائنون    ٤٨ ٨٦٧   ٢٢٢ ٦٩٧   ٢٢٢ ٦٩٧  

ضاح  )٤٨ ٣٠٩(  )٢٥أوراق دفع أقل من سنة (إ   )٤٨ ٣٠٩(   )٢٢٢ ٦٩٧(   )٢٢٢ ٦٩٧(  
٥٥٨   االجمالى   ٥٥٨  -  - 

 
لى -٢٨ ة عقود تأجیر تمو الغ تحت حساب تسو  م

ضاح رقم  اإل اسة تحق اإلیراد  تسب والمثبت وفقًا لس ـــــــــــــــــادة أو النقص بین اإلیراد الم الز  یتمثل هذا الحساب فى الفروقـــــــــــــــــات 
مة الدفترة لألصـــــل (المال) ٤ - ث /٣٤( ة رصـــــید هذا الحســـــاب مع صـــــافى الق تم تســـــو مة اإلیجارة المســـــتحقة ، هذا و ) والق

 المؤجر عند إنتهاء عقد التأجیر.
سمبر ٣١  سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د
     

٥٤٢ ٠٠٧  ٥٥٠ ١٥٦ ١  مقدمات من العمالء  
لي  ات عقود التأجیر التمو ٢٢٦ ٦٨٧  ٥٩٨ ٣٧٥  تسو  

  ٧٦٨ ٦٩٤  ١٤٨ ٥٣٢ ١  
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ة -٢٩  إدارة المخاطر المال
ة -١  عناصر المخاطر المال

ما فى ذلك  ة متنوعة. وتتضمن هذه المخاطر مخاطر السوق ( تتعرض المجموعة نتیجة ألنشطتها المعتادة إلى مخاطر مال
ة ومخاطر األسعار، ومخاطر تأثیر  مة العادلة)، مخاطر أسعار العمالت األجنب ة والق أسعار الفائدة على التدفقات النقد

ضًا مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة.  وأ
ة المحتملة لهذه المخاطر على األداء المالى للمجموعة.  تهدف إدارة المجموعة إلى تقلیل اآلثار السلب

 مخاطر السوق  -أ

ة -١  مخاطر أسعار العمالت األجنب

ى تتعرض المجموعة لمخاطر  ة الدوالر األمر س صفة رئ التغیرات فى أسعار الصرف نتیجة أنشطتها المختلفة و
العمالت  ة واألصول وااللتزامات  ة من التعامالت التجارة المستقبل نتج خطر أسعار العمالت األجنب والیورو. و

ان  ذلك صافي االستثمارات فى  ة المجمعة و ة القائمة فى تارخ المیزان  أجنبى.األجنب
ـخ  ـز العمالت فى تار ة المجمعةالجدول التالى یوضح مر ما یلي: المیزان ه المصر  الجن  والموضحة 

 

سمبر ٣١  سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د
 الصافى  الصافى االلتزامات األصول 

       
ى )٦٧٨ ١٧٤( ٣٧١ ٠٩٥ ١  دوالر أمر  ٢ ٤٥٣ ٥٣١(  ١٩٧ ٤١٧(  

٢٢ ٠١٩  ٣٤٣ ١٩ (٧٢٤ ٣) ٠٦٧ ٢٣  یـورو  
٩٩ ٠٦٤  ٤٧٣ ٩١ (٣١٧ ٤٨) ٧٩٠ ١٣٩  عمالت متنوعة    

 مخاطر األسعار  -٢
التالى  ة أو أدوات دین مسجلة ومتداولة فى أسواق المال و ال یوجد لد المجموعة استثمارات فى أدوات حقوق ملك

مة العادلة لالستثمارات نتیجة تغیر   األسعار.فهى غیر معرضة لخطر التغیر فى الق
 

مة العادلة -٣ ة والق  مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقد
أسعار فائدة  لة األجل  لة األجل، القروض طو تتعرض المجموعة لخطر التغیر فى أسعار الفائدة نتیجة لوجود قروض طو

التغیر فى أسعار الفائدة، والقروض ة  لة األجل ذات سعر الفائدة  متغیرة تعرض المجموعة لمخاطر تأثر التدفقات النقد طو
التغیر فى أسعار الفائدة. مة العادلة   الثابت تعرض المجموعة لمخاطر تأثر الق

ات والبنوك سحب على الم ة  شوف ذات سعر الفائدة المتغیر فيوقد بلغت القروض والسلف                تارخ المیزان
ه مصر في  ٩ ٤٨٥ ٢٩٦مبلغ  سمبر ١٣جن ه مصر في  ٨ ٧٣٢ ١٠٩( ٢٠١٧ د سمبر  ٣١جن  ). ٢٠١٦د

 
 جنیـه مصـر في ١٠٠ ٦٧٠وقـد بلغـت األصـول المالیـة ذات سعـر الفائـدة الثابت مبلغ 

سمبر ٣١  ه مصر فى  ١٤٤ ٢٧٠ ( ٢٠١٧ د سمبر  ٣١جن  ).٢٠١٦د
 

سمبر ٣١   سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د
     

ىدوالر  -ودائع ألجل  ١٣٩ ٩٨٠  ٦٢٨ ٦٤  أمر  
ه مصر  -ودائع ألجل  ٤ ٢٩٠  ٠٤٢ ٣٦  جن  

  ١٤٤ ٢٧٠   ٦٧٠ ١٠٠  
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ة -٢٩ ع) إدارة المخاطر المال  (تا

 مخاطر االئتمان -ب
الموزعین وتجار الجملة  طة  ذلك مخاطر االئتمان المرت ة وودائع لد البنوك و ینشأ خطر االئتمان نتیجة وجود نقد

ل.واألفراد  تم إدارة مخاطر االئتمان للمجموعة  ض، و ات العمالء وأوراق الق  المتمثلة فى حسا
ة فى حالة  ة العال ة للبنوك فإنه یتم التعامل مع البنوك ذات التصنیف االئتمانى العالى والبنوك ذات المالءة المال النس

ة للموردین وتجار الجملة  النس ة فى عدم وجود تصنیف ائتمانى مستقل.  م مد المالءة االئتمان تقوم إدارة االئتمان بتقی
ة والمستندات  ات القانون ة لألفراد فإن الترتی النس  . قة فى التعامالت وعوامل أخر ز المالى والخبرات السا ضوء المر

ن المخصصات الالزمة لمواجهة خ تم تكو طر التعثر فى السداد عند تنفیذ المعاملة تقلل خطر االئتمان إلى الحد األدنى. و
ة  ما یلى نس ض إلى إجمالى  اإلنخفاض فيمن قبل العمالء لكل حالة على حده. وف مة أرصدة العمالء وأوراق الق ق

ات:  المدیون
سمبر ٣١   سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د

     
ض والعمالء  ٤ ٠٢١ ٦٩٧  ٨١٠ ٦٧٨ ٩  أوراق الق  

ض اإلنخفاض في  مة أرصدة العمالء وأوراق الق  )٣٧٩ ٧٢٩(  )٤١٥ ٨٠٨(  ق
ات ة المخصص إلى إجمالى المدیون  %٩,٤٤  ٤,٢٩ %  نس

 مخاطر السیولة -ت
ة من  اف الغ  ل من خالل م ة وٕاتاحة تمو افي من النقد مستو  تتطلب اإلدارة الحذرة لمخاطر السیولة االحتفا 

ة  عة الدینام ة المتاحة. ونظرًا للطب الت االئتمان ة، فإن إدارة المجموعة تهدف إلى االحتفا لالتسه ألنشطة األساس
ل من خالل االحتفا بخطو ة معززة متاحة. مرونة في التمو  ائتمان

مة العادلة -٢  تقدیر الق
ة ذات  ة وااللتزامات المال ة مقدرة لألصول المال ات ائتمان ة ناقصًا أ تسو مة االسم مة العادلة الق فترض أن تقارب الق

ة لألدوات  ة المشابهة توارخ االستحقاق ألقل من سنة. وألغراض اإلفصاح، یتم استخدام أسعار الفائدة المتاحة للشر المال
ة. مة العادلة لاللتزامات المال ة لتقدیر الق ة التعاقد ة المستقبل  وذلك لخصم التدفقات النقد

مة لتقدیر ة لألدوات العادلة الق ة فإن المتداولة، غیر المال ة وتضع الطرق  من العدید تستخدم الشر  على االفتراضات المبن
ة. ت ل تارخ في السوق  أحوال ة لألداة المتعاملین أسعار أو السوق  أسعار ستخدممیزان  للدیون  وذلك ألداة مشابهه أو المال
لة ، األسالیب األجل. تستخدم طو مة مثل األخر ة الق ة، للتدفقات المقدرة الحال ة المستقبل مة لتحدید وذلك النقد  العادلة الق
اقي ة األدوات ل مة الدفترة  المال مة العادلة لاللتزامات غیر المتداولة ال تختلف جوهرًا عن الق انت الق ة  وفى تارخ المیزان

 لها وذلك لعدم اختالف معدالت الفائدة بدرجة مؤثرة.
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عة -٣٠ ات تا  إستثمارات في شر
ة مساهمة مصرة" تتضمن  ة جى بى اوتو "شر ة المجمعة لشر ة:القوائم المال عة التال ات التا ة للشر  القوائم المال

ة المساهمة في     نس
ة سمبر ١٣   أسم الشر سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د

ة آر جى انفستمنت "ش.م.م"  %١٠٠  %١٠٠   شر
و) "ش.م.م" الت التجارة (ایتام ة للتجارة والتسو والتو ة الدول  %٩٩,٤٤٩  %٩٩,٤٤٩   الشر

ة المصرة  ع وسائل النقل (غبور مصر) "ش.م.م"الشر  %٩٩,٥٢٨  %٩٩,٥٢٨   لتصن
ندرة) "ش.م.م" المناط الحرة (اإلس ة  ة غبور للتجارة العالم  %١٠٠  %١٠٠   شر

ع الحافالت "ش.م.م" ة جى بى بولو لتصن  %٥١  %٨٠   شر
ة   %١٠٠  %١٠٠    "Almora Resources Inc "B.V.Iشر

ة هرم للنقل و   %٩٩  %٩٩   التجارة "ش.م.م"شر
لى "ش.م.م" ة جى بى للتأجیر التمو  %١٠٠  %١٠٠   شر

احى "ش.م.م" ة هرم للنقل الس  %١٠٠  %١٠٠   شر
ة جى بى عالب  %٦٦,٢٠  %٦٦,٢٠   شر

اني "ش.م.م" م ة ماستر أوتوموتیف   %٧٥  %٧٥   شر
ل (مشروعى) "ش.م.م" رو تمو ة خدمات استشارات الم  %٨٠  %٨٠   شر

( ا ارات (جى  ة لتجارة الس ة المجموعة العالم  %٥٠  %٥٠   شر
ستكس "ش.م.م" ة جى بى لوج  %٩٩,٩٨  %٩٩,٩٨   شر

ابیتال ة جى بى  ة شر ضة لإلستثمارات المال  %٩٩  %٩٩   "ش.م.م" القا
ارات ة الخلیج لتجارة الس  %١٠٠  %١٠٠   شر
ارات  ة درایف لتجارة الس  %٩٠  %٩٠   "ش.م.م"شر

م "ش.م.م" ة درایف للتخص  %٧٦  %٧٦   شر
ة غبور القلم  %٦٨  %٦٨   شر

ال ة جى بى جلو  %١٠٠  %١٠٠   شر
ة جى بى آر  %٥٤  %٥٤   شر
ة جى بى آر  %٤٨,٨٠  %٤٨,٨٠   للخدمات شر

ارات المستعملة "ش.م.م" ة سوق مصر للس  %٩٩  %٩٩   شر
ستان ة جي بي ال  %٦٠  %٦٠   شر

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

ان ایجیبت للزوت "ش.م.م" ان أفر ة   %١٠٠  %١٠٠   شر
ارات "ش.م.م" ة تایرز اند مور لخدمة الس  %١٠٠  %١٠٠   شر

ة "ش.م.م" ست ة قناة السوس للخدمات اللوج  %١٠٠  %١٠٠   شر
ارات "ش.م.م" ة جي بي لصناعة الس  %١٠٠  %١٠٠   شر

ارات "ش.م.م" ار الس ارتس لقطع غ ة رد   %١٠٠  %١٠٠   شر
ة جي بي لصناعة وسائل النقل الخفیف "ش.م.م"  %١٠٠  %١٠٠   شر

ل متناهي الصغر "ش.م.م" ة تساهیل للتمو  %٩٠  %٨٠   شر
ة جي بي لتجارة  وسائل النقل  ة"ش.م.م"شر  %١٠٠  %١٠٠   الثقیل و المعدات اإلنشائ

اه و البیئة "ش.م.م" ا الم ة جي بي لتكنولوج  %١٠٠  %١٠٠   شر
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ة -٣١ اطات الرأسمال  االرت
مبلغ ة المجمعة  ة فى تارخ القوائم المال ه مصر  ٢٥١ ٤٨٠ بلغت تعاقدات المجموعة عن مصروفات رأسمال                 جن

ه مصر في  ٢٢٩ ٢٥٧(مبلغ  سمبر  ٣١جن ) وتتمثل فى المبلغ الذ سوف یتم سداده عند استكمال خطو أنتاج جدیدة ٢٠١٦د
أنحاء الجمهورة   .تحت اإلنشاء وفروع أخر 

 
 االلتزامات المحتملة -٣٢

ه المصر والعمالت  الجن ات الضمان الممنوحة  ات ضمان وقد بلغ رصید خطا توجد التزامات محتملة على المجموعة فى صورة خطا
ما یلي:  ه المصر  الجن اد لها والموضح  ة من المجموعة خالل النشا االعت  األجنب

سمبر ٣١  سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د
ى ٩٨٥ ٧٢٥  ٣٢٢ ٠٣٨ ١  دوالر أمر  
ه مصر  ١٤٩ ٧٤٨  ٦٤٢ ١٥٠  جن  
اني ا  ٥١٦  ٦٠٣  ین 

٣ ١١١  ٧١٧ ٢  یورو  
 

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة  -٣٣
ة عن أو بواسطة  ا الن افة المدفوعات التى تمت  ات  ات جارة مع أطراف ذات عالقة تتضمن تلك الحسا عة حسا ات التا یوجد للشر

األرصدة المستحقة من  ان  ما یلي ب انتظام، وف الغ  عة بتحصیل وسداد تلك الم ات التا عة. وتقوم الشر ات التا األطراف ذات  إلى /الشر
 العالقة.

سمبر ٣١ رصید المستح من أطراف ذات عالقةال سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د
     

ة جي بي لإلستیراد و التصدیر  -  ٩٦٣ ٦  شر
ارها ارات و قطع غ ة لمستلزمات الس ة الوطن ١ ٠٢٧  -  شر  

ة ة الزراع و للتنم ة إیتام ١ ٠٠٠  ٠٤٧ ٢  شر  
ضة ستان القا ة ال ٤١ ٢٤٦  ٣٩٢ ٧٥   شر  

اك ة سی ١٧ ٠١٦  ٦٤٩ ١٥  الجزائر – شر  
ة  ماتكوشر ١٨ ١٠٥  ٩٥٣ ١٦  الجزائر – ألج  

ا لإلدارة ة بلو  ١٢ ٠٠٠  ٠٠٠ ١٢  شر  
١٠ ٤٣٨   ٦٦٦ ١٠  جار مساهمین القاصد  
 -  ٩٢٥ ١٦  جار مساهمین القلم

طین ٤ ٦٨٤  -  جار مساهمین الن  
  ٥١٦ ١٠٥  ٥٩٥ ١٥٦ 

 -  (٢٥٤ ١٦)  المستح من أطراف ذات عالقةاألنخفاض في 
  ١٠٥ ٥١٦  ٣٤١ ١٤٠  
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ع) المعامالت مع أطراف ذات عالقة -٣٣  (تا
 

سمبر ٣١ الرصید المستح ألطراف ذات عالقة سمبر  ٣١  ٢٠١٧ د  ٢٠١٦د
و بولو  ة مار  ٦٢ ٦٩٩  ٣٠٠ ٦١  شر

 ١٥٢  -  أعضاء مجلس اإلدارة 
ة البیئة  ة النوع ة و المشــــــــــــروعات الصــــــــــــغیرة و الشــــــــــــر ة للخدمات الفن الدول

ة الصغر  متناه
 ١ ٤٧٧  ٨٠٠ 

ارها ارات و قطع غ ة لمستلزمات الس ة الوطن  -  ٥٣٤ ٥  شر
ة إلستیراد اإلطارات ة الوطن  ١ ٠٣٩  ١٤٢ ١  شر

و لإلستیراد و التصدیر ة إیتام  ١ ٢٥٩  ٢٩١ ١  شر
 ٤ ٠٨٤  -  جار مساهمین القلم

  ٧٠ ٧١٠  ٠٦٧ ٧٠  
 

ما  مة أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل ال یليوف عة وق ان طب  :عامب
مة المعاملـة     ق

عة المعاملة نوع العالقة اسم الطرف ذات العالقة سمبر ١٣ طب  د
سمبر ١٣  ٢٠١٧  د

٢٠١٦       
الت  أعضاء مجلس إدارة أعضاء مجلس االدارة التنفیذیین ةتحو  ٣٢٢  (٣٢٢) نقد

ا أعضاء مجلس إدارة  ات اإلدارة العل ٣٠ ٤٤٤  (٤٤٤ ٣٠) مرت  
ضة ستان القا ة ال عة شر ات التا احد الشر ٢٦ ٥٤٩  ٨٤٣ ٤٨  مساهم   

ة و  ة للخدمات الفن ة البیئة الدول ة النوع الشر
ة الصغر عة المشروعات الصغیرة و متناه ات التا احد الشر )  ٦٧٧ توزعات أراح مساهم  ١ ٤٧٧ ) 

ة جى بى  ة زمیلة لالستیراد و التصدیرشر ة شر الت نقد )٨ ٥١٢(  ٩٦٣ ٦ تحو  
ارها ارات و قطع غ ة لمستلزمات الس ة الوطن ة زمیلة شر ة شر الت نقد )٣ ٦٩٨(  ٥٣٤ ٥ تحو  

اك  ة سی ة زمیلة الجزائر –شر ة شر الت نقد )١ ٠٢٠(  ٣٦٧ ١ تحو  
عة مساهمین القاصدجار  ات التا احد الشر ة مساهم  الت نقد ٤٢ ١٣٢  (٢٢٨) تحو  

ة ة الزراع و للتنم ة إیتام ة زمیلة شر ة شر الت نقد  ٨٦٦  ٠٤٧ ٢ تحو
عة جار مساهمین القلم ات التا احد الشر ة مساهم  الت نقد  ٤ ٩٤٩  ٨٤١ ١٢ تحو

طین ات  جار مساهمین الن احد الشر عةمساهم  ة التا الت نقد )١ ١٤٩(  - تحو  
و بولو ة مار عة شر ات التا احد الشر ة مساهم  الت نقد )٤١ ٤٩٦(  ٣٩٩ ١ تحو  

ة  و لالستیراد و التصدیرشر ة زمیلة ایتام ة شر الت نقد )٣ ٨٤١(  ٢٩١ ١ تحو  
ة الستراد  ة الوطن ة زمیلة اإلطاراتشر ة شر الت نقد )٣ ٣٣٥(  (٠٨٣ ٣) تحو  
ا لإلدارة ة بلو  عة شر ات التا احد الشر ة مساهم  الت نقد ١٢ ٠٠٠  - تحو  

ة  ماتكوشر عة الجزائر – ألج ات التا احد الشر عات مساهم  ٨ ٩١٢  ١٥٢ ١ مب  
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ةأهم  -٣٤ اسات المحاسب  الس
ة  ة التي استخدمت في إعداد القوائم المال اسات المحاسب ما یلي ملخص ألهم الس  المجمعة:ف

ع األعمال -أ  تجم
  ة طرة للمجموعة.تتم المحاس استخدام طرقة االقتناء وذلك عند انتقال الس ع األعمال داخل المجموعة   عن تجم
 .مة العادلة الق ة االقتناء  م األصول المقتناة القابلة للتحدید عند عمل ذا صافي ق ال من المقابل الماد المحول و اس   ما یتم ق
 تم إج ة یتم االعتراف و ة شراء تفاوض ة أراح ناتجة من عمل ة االقتناء.  أ ار االضمحالل سنوًا للشهرة الناتجة من عمل راء اخت

 بها فوًرا في األراح أو الخسائر.
 استثنا مصروف في الفترات التي یتم فیها تحمل التكالیف واستالم الخدمات  االقتناء  تم معالجة التكالیف المتعلقة  ء واحد و

ة أو  ة مقابل المدیون ة.حقوق وهو إصدار األوراق المال  الملك
ة والمقتناة وعادة ما یتم االعتر  ًقا بین المنشأة المقتن ة عالقات قائمة سا الغ المدفوعة لتسو اف ال یتضمن المقابل الماد المحول الم

الغ في األراح أو الخسائر.  بهذه الم
اس المقابل الماد ال مة العادلة في تارخ االقتناء وفي حالة ان االلتزام بدفع المقابل المحتمل استوفي الشرو المحددة یتم ق الق محتمل 

ة،  ة الالحقة له ضمن حقوق الملك اسه وتتم معالجة التسو ة وال یتم إعادة ق ه ضمن حقوق الملك ة یتم تبو لتعرف أداة حقوق الملك
ا  بخالف ما سب فان أ مقابل ماد ة مع االعتراف  مة العادلة في تارخ إعداد القوائم المال الق اسه  محتمل أخر یتم إعادة ق

مة العادلة ضمن األراح والخسائر.  تغیرات في الق
عة  -١ ات التا  الشر

طر علیها المجموعة. ات التي تس عة هي الشر ات التا  الشر
طر المجموعة على المنشأة المستثمر فیها عندما ت تها وقدرتها في التأثیر تس ح لها عوائد متغیرة من خالل مشار تعرض أو 

 على العوائد من خالل سلطتها على المنشأة المستثمر فیها.
طرة. طرة حتى تارخ فقد الس طر علیها بدًءا من تارخ الس عة التي تس ات التا ة المجمعة الشر  تتضمن القوائم المال

طرة  -٢  الحقوق غیر المس
م المعترف بها في صافي األصول القابلة للتحدید في المنشأة المقتناة.یتم  طرة بنسبتها في الق اس الحقوق غیر المس  ق

معامالت بین  ة علیها  طرة یتم المحاس عة والتي ال تؤد إلى فقد الس اتها التا ة المجموعة في شر التغیرات في حقوق ملك
ة.  أصحاب حقوق الملك

طرة  -٣  فقد الس
نود الدخل الشامل  طرة و عد األصول وااللتزامات والحقوق غیر المس عة فإنها تست ة التا طرة على الشر عندما تفقد المجموعة الس
ا  تم االعتراف  طرة ضمن األراح أو الخسائر و ا أراح أو خسائر ناتجة عن فقد الس األخر الخاصة بها.  مع االعتراف 

ة في الشر ق طرة.استثمارات مت مة العادلة عند فقد الس الق ًقا  عة سا  ة التا
ة المجمعة  -٤ عادات من القوائم المال  االست

ادلة  ادلة بین المجموعة واألراح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن المعامالت المت ات المت ال من األرصدة والعمل عاد  یتم است
 بین المجموعة.

عاد األراح غیر المحققة عادل حصة  یتم است ما  ة  طرقة حقوق الملك ة عنها  الناتجة من التعامل مع استثمارات یتم المحاس
انت المعاملة  عة في األراح غیر المحققة إال إذا  عاد الخسائر غیر المحققة بنفس الطرقة المت ما یتم است المجموعة فیها.  

مة األصل المحول.  تعطي مؤشًرا الضمحالل ق
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ةالعمالت ا -ب  ألجنب
ة  -١ العمالت األجنب  المعامالت 

سعر الصرف في توارخ المعامالت. ات المجموعة  شر عملة التعامل الخاصة  ة   یتم ترجمة المعامالت األجنب
ة. سعر الصرف في تارخ القوائم المال ة یتم ترجمتها لعملة التعامل  العملة األجنب ة  عة النقد  األصول وااللتزامات ذات الطب

مة یت سعر الصرف المستخدم عند تحدید الق ة  العملة األجنب مة العادلة  الق اسها  م ترجمة األصول وااللتزامات التي یتم ق
 العادلة.

سعر الصرف في  ة  العملة األجنب ة  التكلفة التارخ اسها  ة التي یتم ق عة غیر النقد یتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطب
 تارخ المعاملة.

استثناء، فروق العملة الناتجة من ترجمة ما یتم االعتراف  فروق العملة في األراح أو الخسائر.  و صفة عامة یتم االعتراف  و
 ه في بنود الدخل الشامل األخر:

  ب فروق العملة بنود استثناء االضمحالل، حیث یتم إعادة تبو ة ( ع في أدوات حقوق الملك الدخل االستثمارات المتاحة للب
 الشامل األخر الي األراح أو الخسائر).

  ة ة خطر صافي االستثمار في نشا أجنبي ما دامت التغط ة مخاطر لتغط أداة تغط صها  ة التي تم تخص االلتزامات المال
 فعالة.

 .ة فعالة ة ما دامت التغط ة المستخدمة في خطر التدفقات النقد  أدوات التغط
ة -٢ ات األجنب  العمل

سعر الصرف  ات عند االقتناء  اإلضافة إلى الشهرة والتسو تم ترجمة  في تارخیتم ترجمة األصول وااللتزامات  ة و القوائم المال
سعر الصرف في تارخ المعامالت.  اإلیرادات والمصروفات للنشا االجنبي 
ة في بنود الدخل الشامل اآلخر و  فروق ترجمة العمالت األجنب ما یتم االعتراف  اطي فروق ترجمة ف الرصید المجمع ضمن احت

طرة. ة التي یتم توزعها على الحقوق غیر المس  عدا فروق ترجمة العمالت األجنب
ة فان مبلغ فروق العملة  طرة المشتر طرة أو النفوذ المؤثر أو الس ة مثل فقد الس ة أو جزئ ل صورة  ان األجنبي  عاد الك عند است

اط جزء من أراح وخسائر المتراكم ضمن احت ه لألراح أو الخسائر  عاد تبو ان یجب أن  ي فروق الترجمة والمتعل بذلك الك
عاد.  االست

ة من مبلغ فروق  طرة فیجب إعادة الحصة الجزئ قاء الس عة مع  ة تا عاد المجموعة جزء من حصتها في شر وفي حالة است
طرة.  العملة المتراكم ألصحاب الحقوق غیر المس

ة  طرة المشتر قاء النفوذ المؤثر أو الس ة مع  قة أو المشروعات المشتر ات الشق عاد المجموعة لجزء فقط من الشر وفي حالة است
ة إلى األراح أو الخسائر. ب الحصة الجزئ  فیجب إعادة تبو

ات غیر المستمرة -ت  العمل
ن تمی م ات المجموعة، والتي  ات غیر المستمرة جزء من عمل اقي المجموعة.العمل ة عن  اتها وتدفقاتها النقد  یز عمل

ع ایهما  غرض الب محتفظ بها  فها  ات تصن ة لمتطل فاء العمل عاد او عند است ة غیر المستمرة عند االست ب العمل یتحق تبو
 أقرب.

األراح او الخسائ ات غیر مستمرة، یتم تعدیل ارقام المقارنة  عمل ة  انت عندما یتم تبوب العمل ما لو  ر والدخل الشامل االخر 
ة فترة المقارنة. عادها من بدا ة قد تم است  العمل

 تحق اإلیـراد -ث
ض  ة وأرصدة المدینون التجارون وأوراق الق مة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم متضمنًا النقد تتمثل اإلیرادات فى الق

ة خدمة  ضائع أو تأد ع  عات أو الخصومات أو الناشئة عن ب اد للمجموعة وغیر متضمنة ضرائب المب من خالل النشا االعت
ات المجموعة. عات بین شر عد إلغاء المب ضات و  التخف

ة  عمل طة  ة المرت ون المرجح أن تتدف المنافع االقتصاد عتمد علیها وعندما  اسه بدقة  ن ق م اإلیراد عندما  یتم االعتراف 
ع إلى ا مة الب عتبر ق ة على النحو الموضح الحقًا. ال  ل نشا من أنشطة الشر لمجموعة، وعندما تتحق شرو أخر خاصة 

ة قد تم الوفاء بها. وتبنى المجموعة تقدیراتها على أساس النتائج  افة االلتزامات التعاقد انت  اس بدقه إال إذا  اإلیراد قابلة للق
ار نوع ة أخذه فى االعت ل منهما.التارخ ات الخاصة  ة المعامالت والترتی  ة العمالء ونوع
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عات  -١  التجار والمعارض –المب
التالى ال یوجد أ  عها وتحدید أسعارها و ل الح فى ب ضائع إلى التجار الذین لهم  م ال عات عند تسل المب یتم االعتراف 

م سواء التسل عترف  ضائع، و قًا  التزامات تمنع التجار من قبول ال ات المجموعة أو مواقع محددة ط فى مخازن شر
ع فإن إدارة  قًا لعقد الب ضائع ط ل المخاطر والمنافع إلى التجار وفى حالة قبول التجار لل التالى تم نقل  ات، و لالتفاق

عات إلى التجار عنص م تم تنفیذها. ال تتضمن المب ل شرو التسل ة على أن  ل نظرًا المجموعة لدیها أدلة موضوع ر تمو
ة.  لقصر الفترة االئتمان

 
عات  -٢ ات –المب  أفراد وشر

عات ذات  ة للمب النس ضائع.  م ال اإلیراد عند تسل تم االعتراف  ات المجموعة ومعارضها و ع من خالل إدارات شر یتم الب
عات مة المب عاده من ق ل یتم است ة أطول من القصیرة فإن عنصر التمو عات  الفترات االئتمان مة المب حیث یتم تحدید ق

عترف بإیرادات فوائد فترة  استخدام سعر الفائدة الفعال على ذات المعاملة. و ة لألقسا مخصومة  مة الحال على أساس الق
ار سعر الفائدة على المعاملة.  االئتمان فى قائمة الدخل على أساس التناسب الزمنى، مع األخذ فى االعت

عات الخدمات  -٣ انةال -مب  ص
تم االعتراف  ار، و تم احتسابها على أساس عدد ساعات العمل وقطع الغ انة و م خدمات الص ات المجموعة بتقد تقوم شر

ة الخدمة. ار عند تمام تأد ة على أساس عدد الساعات وقطع الغ انة المحسو  بإیرادات خدمات الص
لى -٤  عقود التأجیر التمو

ل عادل قسط االهالك تسجل ایرادات عقود التأجیر التمو ه مبلغ  ى على أساس معدل العائد الناتج من عقد االیجار مضافًا ال
مة االیجارة المستحقة عن نفس  الزادة أو النقص حسب االحوال بین االیراد المثبت بهذه الطرقة والق جنب الفرق  الدور و

ة رصیده مع ة فى حساب مستقل مدین أو دائن یتم تسو مة الدفترة للمال المؤجر عند انتهاء  السنة المحاسب صافي الق
 العقد.

 إیرادات الفوائد -٥
استخدام طرقة معدل الفائدة الفعال وعند وجود اضمحالل فى الرصید  تثبت إیرادات الفوائد على أساس التوزع الزمنى 

مة ال مة الدفترة إلى الق ض الق الفائدة فإنه یتم تخف  متوقع تحصیلها.المدین الناتج عن االعتراف 
عات -٦  إیراد التوز

 تثبت إیرادات توزعات األراح عندما ینشأ الح فى استالمها.
 مزایـا العاملین -ج

ا العاملین قصیرة االجل -١  مزا
التزام  المبلغ المتوقع دفعه  تم االعتراف  م الخدمة ذات العالقة. و مصروف عند تقد ا العاملین قصیرة االجل  مزا یتم االعتراف 
ن تقدیر االلتزام  م قة، و م خدمة سا ام العامل بتقد نتیجة ق ون لد المجموعة التزام قانوني او ضمني لدفع هذ المبلغ  عندما 

عتمد بها.  بدرجة 
ة علي اسهم -٢  المدفوعات المبن

مة العادلة (في تارخ المنح) ل الق ة یتم االعتراف  ل أدوات حقوق ملك ة على أسهم والمسددة في ش معامالت المدفوعات المبن
س عدد المنح  ع مصروف ل ه  تم تعدیل المبلغ المعترف  ة اثناء فترة االستحقاق. و زادة مقابلة في حقوق الملك مصروف، و

ون المبل حیث  فائها،  ة قائما علي أساس عدد التي تكون الخدمات ذات العالقة وشرو األداء متوقع است ه في النها غ المعترف 
ة في تارخ االستحقاق.  ة الممنوحة التي استوفت شرو الخدمة ذات العالقة وشرو األداء غیر السوق  أدوات حقوق الملك

شرو عدم االستحقاق، ة  ة لمنح أدوات حقوق ملك النس مة العادلة (في تارخ المنح) ل و اس الق ة معامالت ایتم ق لمدفوعات المبن
س تلك الشرو وال یوجد تعدیل الح لالختالفات بین النتائج المتوقعة  ة لتع ل أدوات حقوق ملك على أسهم والمسددة في ش

 والمحققة. 
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ا االشتراك المحدد -٣  مزا
تم  م الخدمة ذات العالقة. و مصروف عند تقد ا االشتراك المحدد  التزامات نظم مزا االشتراكات المدفوعة یتم االعتراف  االعتراف 

. ة أو استرداد نقد ض الدفعات المستقبل ه الدفعة المقدمة إلى تخف أصل إلى الحد الذ تؤد   مقدما 
ة رقم  قًا لقانون التأمینات االجتماع ومي لصالح العاملین بها ط ة الح لسنة  ٧٩تساهم المجموعة في نظام التأمینات االجتماع

ساهم الع١٩٧٥ مة .  قتصر التزام المجموعة في ق ة ثابتة من األجور.  موجب هذا القانون في النظام بنس املین وأصحاب العمل 
قًا ألساس االستحقاق. األراح أو الخسائر ط  مساهمتها، وتحمل مساهمات المجموعة 

ا انهاء الخدمة -٤  مزا
ان المجموعة  عد بإم أتي أوًال، عندما ال  مصـــــــــــــــروف في أحد التارخین التالیین أیهما  ا إنهاء الخدمة  مزا تعترف المجموعة 

ا  لة. أو الغاء عرض تلك المزا ا و عندما تعترف المجموعة بتكالیف إعادة اله ة المزا ون من المتوقع ان یتم تســــــــــو عندما ال 
ع ١٢املها خالل  ة فانه یجب خصــــــــمهاشــــــــهرًا  مة  –قبل الضــــــــرائب  –معدل خصــــــــم  د تارخ اعداد القوائم المال س الق لتع
ة للنقود  .الزمن

ة -ح ل  اإلیرادات و التكالیف التمو
ة للمجموعة االتي: ل  تتضمن اإلیرادات والتكالیف التمو

 الفوائد الدائنة -
 الفوائد المدینة -
م أراح او خسائر فروق  - ة  األصولتقی ةوااللتزامات المال  العمالت األجنب

استخدام معدل سعر الفائدة الف الفوائد الدائنة والمدینة   . عالیتم االعتراف 
 ضرائب الدخل  -خ

ما عدا الحاالت التي تنشأ فیها  مصروف في أراح او خسائر الفترة، ف إیراد أو  ة المؤجلة  الضر ة الجارة و الضر یتم االعتراف 
ة ه  الضر عترف  ة أو حدث  خارج األراح أو الخسائر سواء في الدخل الشامل األخر  –في نفس الفترة أو في فترة مختلفة  –من عمل

اشرة ة م ع األعمال أو ضمن حقوق الملك  .أو تجم
ة -١ ة الدخل الجار  ضر

قة والتي لم یتم سدا ة والفترات السا الضرائب الجارة للفترة الحال انت الضرائب التي تم سدادها یتم االعتراف  التزام، أما إذا  عد  دها 
أصل. مة المستحقة عن هذه الفترات فیتم االعتراف بهذه الزادة  قة تزد عن الق ة والفترات السا م  الفعل في الفترة الحال تقاس ق

مة الم الق قة  ة والفترات السا ة الجارة للفترة الحال ة، االلتزامات (األصول) الضرب توقع سدادها إلى (استردادها من) اإلدارة الضرب
ة. تخضع توزعات األراح  ة الفترة المال استخدام أسعار الضرائب (وقوانین الضرائب) السارة أو في سبیلها ألن تصدر في تارخ نها

ة اال عن ة الجارة. ال یتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضرب جزء من الضر ة  فاء شرو معینه.للضر  د است
ة المؤجلة -٢  الضر

ة للفروق المؤقتة بین األساس المحاسبي لألصول وااللتزامات واألساس الضربي لتلك األصول  النس ة المؤجلة  الضر یتم االعتراف 
ما عدا ما یلي:وااللتزامات.   ف

الشهرة،  -  االعتراف األولى 
األصل أو االلتزام  - ة التي:أو االعتراف األولى   للعمل

ع األعمال. )١( ست تجم  ل
ة).٢و(  ) ال تؤثر على صافي الرح المحاسبي وال على الرح الضربي (الخسارة الضرب

ن  - م ة الي المد الذ  قة وحصص في مشروعات مشتر ات شق عة وشر ات تا استثمارات في شر طة  الفروق المؤقتة المرت
س تلك الفروق  طرة على توقیت ع ه الس سها في المستقبل المنظور.ف  المؤقتة ومن المرجح ان مثل هذه الفروق لن یتم ع

ة والح في الخصم الضربي غیر المستخدم والفروق  األصل الضربي المؤجل الناشئ عن ترحیل الخسائر الضرب یتم االعتراف 
ة تحقی أراح تخض ان ون هناك احتمال قو بإم ن من خاللها االنتفاع الموقتة القابلة للخصم عندما  م ة في المستقبل  ع للضر

ات المجموعة. یتم إعادة  ة من شر ة لكل شر تم تحدید الرح الضربي المستقبلي عن طر خطة العمل المستقبل بهذا األصل. و
األصول الضرب ة وتعترف  ل فترة مال ة  ة المؤجلة غیر المعترف بها في نها ة المؤجلة التي لم تعترف تقدیر موقف األصول الضرب

مة األصل الضربي المؤجل. عاب ق است سمح  ًال وجود رح ضربي  ح من المرجح معه مستق  بها من قبل إلى المد الذ أص
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قها عند تحق الفروق الموقتة. استخدام أسعار الضرائب المتوقع تطب ة المؤجلة  اس الضرب  یتم ق
ة المؤجلة في نها اس الضر عها المجموعة لالسترداد عند ق ة لإلجراءات التي تت ار االثار الضر ة یتم االخذ في االعت ة الفترة المال

مة الدفترة ألصولها والتزاماتها.   أو سداد الق
فاء شرو معینه. ة اال عند است  ال یتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضرب

 المخـزون  -د
مة  التكلفة أو صافي الق ة ظهر المخزون  استخدام طرقة المتوسط المرجح. وتتضمن تكلفة اإلسترداد أیهما أقل، یتم تحدید التكلفة 

ا طة  اشرة المرت اشرة األخر والتكالیف غیر الم اشرة والتكالیف الم إلنتاج اإلنتاج التام واإلنتاج تحت التشغیل تكلفة المواد واألجور الم
ع المقدر في ظروف عل ة في سعر الب ع مة الب تمثل صافي الق ى أساس معدالت التشغیل المعتادة، وال تتضمن تكلفة االقتراض. و

ة. ع  النشا المعتادة ناقصًا التكالیف التقدیرة الالزمة لإلتمام والمصروفات الب
 األصول الثابتة -ذ

اس و  االعتراف -١  الق
  ضمحالل.اإل مجمع خسائرو  اإلهالك مجمع منها مخصوماً  التكلفة الثابتةصول األ االعتراف یتم

بنود مستقلة ة عنها  ة مختلفة، فإنه یتم المحاس ونات الجوهرة لبند من بنود األصول الثابتة لها أعمار إنتاج انت الم                 واذا 
ة) ضمن تلك األ س ونات رئ  الثابتة.صول (م

األراح أو األراح أو الخسائر. یتم االعتراف  عاد األصول الثابتة   الخسائر الناتجة من است
عض فئات األصول الثابته (االالت والمعدات،  تم تطبی نموذج التكلفه المعدله حیث تم تعدیل التكلفه ومجمع االهالك ل

اتب ، العدد واألدوات ) بإستخدام معامالت ا ار وسائل النقل واالنتقال ، األثاث ومعدات الم الملح (أ) لمع لتعدیل الوارده 
ه المصر رقم ( مة الزادة في صافى األصول الثابتة المؤهلة للتعدیل ضمن بنود الدخل ١٣المحاس ق ) وتم اإلعتراف 

ل الجزء  تم تحو ة تحت مسمى "ناتج تعدیل تكلفة األصول" ، و الشامل األخر وتم عرضها في بند مستقل في حقوق الملك
ناتج تعدیل تكلفه األصول الى األراح او الخسائر المرحله في حاله االستغناء عن او التخلص من األصل المحق من 

ه الخاصه).  المؤهل للتعدیل او نتیجه لالستخدام ( فرق االهالك الناتج عن تطبی المعالجه المحاسب
 التكالیف الالحقة على االقتناء -٢

ة للمجموعة.یتم رسملة النفقات الالحقة على االقتناء  ة مستقبل ان من المتوقع أن ینشأ عنها تدف منفعة اقتصاد  على األصل فقط إذا 
 اإلهالك   -٣

مة األصل الثابت القابلة لإلهالك  ة  –یتم إهالك ق مته التخرد وفقا (لطرقه القسط -والتي تتمثل في تكلفة األصل مخصوما منها ق
تمصول األ أنواع من نوع لكل قدرالم اإلنتاجي العمر مدار على الثابت) وذلك  .األراح او الخسائر على اإلهالك تحمیل الثابتة، و

ما .األراضي إهالك یتم ال اناً  یلي وف ة والفترة المقارنة المقدرةمعدالت اإلهالك  ب  :للفترة الحال
 معدل اإلهالك                            األصل      

اني  %٤ - %٢ الم

 %٢٠ - %١٠ والمعداتاآلالت 

 %٢٥ - %٢٠ وسائل نقل وانتقال

ة وأثاث تب  %٣٣ - %٦ تجهیزات م

 %٢٥ لي آحاسب 

 أو الفترة اإلیجارة أیهما اقل %٢٠ تحسینات في أماكن مستأجرة

 
ة،  ل فترة مال ة  ة لألصول الثابتة في نها م التخرد ة والق تم تعدیلها إذا تطلب یتم مراجعة طرقة اإلهالك واألعمار اإلنتاج و

 األمر ذلك.
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ب االستثمار العقار  -٤  إعادة التبو
ب یتم من األصول ثابتة الي  عقارة استثمارات الى المالك معرفة مشغولة عقاراتمن  تغییر استخدامها یتم التي العقارات إعادة تبو

 . عقارة االستثمارات
 

 المشروعات تحت التنفیذ -٥
المشروعات   اشرة والالزمة لتجهیز األصل إلى الحالة یتم االعتراف  افة النفقات المتعلقة م التكلفة. تتضمن التكلفة  تحت التنفیذ 

ل المشروعات تحت التنفیذ إلى األصول الثابتة عندما یتم االنتهاء  التي یتم تشغیله بها وفي الغرض الذ أقتنى من أجله. یتم تحو
 منها وتكون متاحة لالستخدام.

 الملموسة و الشهرة األصول غیر -ر
اس  -١  االعتراف والق

 الشهرة 
التكلفة مخصومًا منها مجمع خسائر االضمحالل. تم االعتراف بها  عة، و ات التا  تنشأ الشهرة من اقتناء الشر

 األصول غیر الملموسة األخر 
، التي تتضمن براءة االختراع والعالمة  األصول غیر الملموسة األخر ع األعمال ولها یتم االعتراف  التجارة المقتناه من تجم

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

تم  مصروف في قائمة الدخل عند تكبدها.  و انة برامج الحاسب اآللي  ر أو ص طة بتطو المصروفات المرت یتم االعتراف 
ة االعتراف  ة ومن المتوقع أن یتولد عنها منافع اقتصاد طرة الشر اشرة ببرامج محددة وفردة وتحت س طة م المصروفات المرت

أصل غیر ملموس. ة لمدة أكثر من سنة   مستقبل
المصروفات التي تؤد إلى الزادة أو التوسع في أداء برامج الحاسب اآللي عن المواصفات ر  تكلفة تطو ة  یتم االعتراف  األصل

أصل غیر ملموس. اقتناء برامج الحاسب اآللي  ما ترسمل المصروفات الخاصة  ة.   لها، وتضاف إلى تكلفة البرامج األصل
طرقة القسط الثابت على مدار السنوات المتوقع االستفادة منها و  أصل  تم استهالك تكلفة برامج الحاسب اآللي المعترف بها  و

 نوات.ما ال یزد عن ثالثة س
 ح المعرفة

أصول غیر ملموسة فى حالة وجود عمر محدد لها وتهلك على مدار العمر  الغ المدفوعة مقابل ح المعرفة  الم یتم االعتراف 
 االنتاجى المتوقع لها.

 النفقات الالحقة  -٢
ان األصل غیر الملموس سوف ینتج عنه زادة ف أصل فقط إذا ما  النفقات الالحقة  ة یتم االعتراف  ة المستقبل ي المنافع االقتصاد

، والتي تتضمن  ع النفقات األخر أصل غیر ملموس. جم ر تحت التنفیذ والمعترف بها  حاث والتطو مشروعات األ ط  والتي ترت
مصروف فور إنفاقها. ًا یتم االعتراف بها   الشهرة والعالمات التجارة المتولدة داخل

 االستهالك  -٣
استخدام (طرقة القسط یتم احتساب االستهالك  ة المقدرة  متها التخرد لتحمیل تكلفة األصول غیر الملموسة مخصومًا منها ق

األراح أو الخسائر. مصروف  عبء االستهالك  عترف  ة المقدرة لتلك األصول، و  الثابت) على مدار األعمار اإلنتاج
 الشهرة ال تستهلك. 

ًا. عاد النظر في طرقة االستهالك واإلعمار ان ذلك مناس ة وتعدل لو  ل فترة مال ة  ة في نها م التخرد ة والق  اإلنتاج
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ة -ز  اإلستثمارات العقار
اس االستثمارات  تم ق لیهما. و متها أو تتمثل االستثمارات العقارة في العقارات المحتفظ بها لتحقی إیجار أو ارتفاع في ق

التكلفة،  ا  اسهاالعقارة أول تم ق التكلفة مخصومًا منها مجمع ال و تم تسجیل  اإلهالك وخسائر االضمحاللحقا  المجمعة، و
 .األراح أو الخسائر االضمحاللمصروف اإلهالك وخسائر 

 االستثمارالمقدر لكل بند من بنود  اإلنتاجيوذلك على مدار العمر  )لطرقه القسط الثابت(وفقا  العقار  االستثماریتم إهالك 
 وال یتم إهالك األراضي ،العقار 

عاد  الفرق بین  العقار  االستثماریتم تسجیل األراح أو الخسائر الناتجة من است متحصالت التصرف  صافي(یتم حسابها 
مة الدفترة له)  وصافيفي العقار   .األراح او الخسائرالق

 
عمحتفظ بها أصول  -س  غرض الب

غرض ة الجار التخلص منها التي تتضمن أصول والتزامات محتفظ بها یتم تبوب األصول غیر المتداولة أو المجموع
ان  ع، إذا  متها الدفترة مرجحاالب ة أن یتم استرداد ق س من االستمرار في  بدرجه عال ع ول ل أساسي من خالل الب ش

 استخدامها.
اس هذه األصول او مجموعات األصول  مته الجار یتم ق ق صفه عامه  مة العادلة ناقصًا التخلص منها  ا الدفترة أو الق

ع أیهما  المجموعات الجار التخلص منها ثم یتم تحمیل  اضمحاللخسائر  أیتم تحمیل الشهرة أوال  أقل.تكلفة الب متعلقة 
ة  اقي یتم تحمیل خسائر اضمحالل على  ذلك، المن  وااللتزامات، واستثناءاقي األصول  وتناسب علىالخسارة بنس
ا العاملین المخ مزا ة المؤجلة واألصول المتعلقة  ة واألصول الضرب او األصول  واالستثمار العقار زون واألصول المال

ة والتي یتم اسهم وفقاً  في االستمرار الحیو ة األخر  ق اسات المحاسب   للمجموعة.للس
ب األولى االضمحاللبخسائر  االعترافیتم  ع اوغرض حتفظ بها المصول لأل عند التبو ذلك األراحلغرض التوزع  الب  و
اس  والخاصة بإعادةالخسائر الالحقة  أو  األراح او الخسائر.الق

ب  ع ال یتم اجراء اهالك او استهالك محتفظ بها  أصولعند التبو الملموسة  الثابتة واألصول غیر لألصولغرض الب
ة لالستث تم التوقف عن استخدام طرقة حقوق الملك ة.و طرقة حقوق الملك ة عنها   مارات التي یتم المحاس

ة -ش  األدوات المال
ب المجموعة تقوم ة غیر المشتقة االصول بتبو ة: الفئات بین المال ة اصول التال ة مال مة العادلة مبو الخسائر،  اح أواالر خالل من الق

ات،  ة واصولاستثمارات محتفظ بها حتى تارخ االستحقاق، قروض ومدیون ع. متاحة مال  للب

ة غیر المشتقة ب االلتزامات المال مة العادلة من خالل األراح أو  الفئات بین تقوم المجموعة بتبو الق ة  ة مبو ة: التزامات مال التال
ة اخر   .الخسائر وفئه التزامات مال

 االعتراف واالستبعاد:-االصول المالیة وااللتزامات المالیة غیر المشتقة  -١

ات وادوات الدین المصدرة  القروض والمدیون االعتراف االولي  ة وااللتزامات  في تارخ نشأتها،تقوم المجموعة  ع االصول المال جم
ة االخر  ة. المال ة لألداة المال ام التعاقد ح المجموعة طرفا في االح ا في تارخ المعاملة عندما تص   یتم االعتراف بهم اول
ة من االصل المالي، تقوم المجموعة  عاد االصل المالي عندما تنتهي فترة سران الح التعاقد في الحصول على تدفقات نقد است

ة  ل مخاطر ومنافع ملك ل  ة من االصل المالي في معاملة تم فیها تحو ل الح التعاقد الستالم التدفقات النقد او قامت بتحو
صورة جوهرة. او إذا لم  ة االصل االصل المالي  ل مخاطر ومنافع ملك ل جوهر  ش ل او االحتفا  تقم المجموعة بتحو

الناتج عن الحقوق او االلتزامات  أصل او التزام  طرة على االصل المحول، على ان تعترف فقط  الس المالي ولم تحتفظ المجموعة 
ل.  الناشئة او المحتفظ بها عند التحو

عد المجموعة االلتزام المالي العقد. تست التخلص منه او الغائه او انتهاء مدته الواردة   عندما ینتهي اما 

ا  ة عندما، وفقط عندما تمتلك المجموعة حال یتم عمل مقاصة بین أصل مالي والتزام مالي وعرض صافي المقاصة في المیزان
الغ المعترف بها ولدیها ال الغ او الح القانوني القابل للنفاذ إلجراء المقاصة بین الم ة على اساس صافي الم ة اما إلجراء التسو ن

ة االلتزام في ان واحد األصل وتسو  . االعتراف 

 

 

 



 شركة جى بى أوتو (شركة مساھمة مصریة)
ة ضاحات المتممة للقوائم المال ة فى  السنة المالیةعن  –المجمعة  اإل سمبر ٣١المنته  ٢٠١٧ د

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

 - ٤٠ -  

 القیاس:–األصول المالیة غیر المشتقة  -٢

مة العادلة من خالل االراح او الخسائر: الق مة  ة المق  األصول المال

مة العادلة من خالل  الق م  مق ه ألغراض المتاجرة او یتم تبوب االصل المالي  أصل محتفظ  ه  االراح او الخسائر إذا تم تبو
اقتناء او  اشرة  طة م مة العادلة من خالل االراح او الخسائر، تكلفة المعاملة المرت الق قاس  ه عند االعتراف االولي ل تم تبو

اشرة ضمن االراح او الخسائر عن مة اصدار االصل المالي یتم االعتراف بها م الق مة  ة المق د تكبدها.  تقاس االصول المال
مة العادلة متضمنه ا عوائد او توزعات  التغیرات في الق تم االعتراف  مة العادلة و الق العادلة من خالل االراح او الخسائر 

 .أراح أسهم في االراح او الخسائر
خ االستحقاق:  االستثمارات المحتفظ بها حتى تار

اس ه اقتناء  دذه االصول عنیتم ق اشرة  طة م اإلضافة الى تكلفة المعاملة المرت مة العادلة  الق او االعتراف االولي 
ة. استخدام طرقة الفائدة الفعل التكلفة المستهلكة  اسها  عد االعتراف االولي، یتم ق  اصدار االصل المالي. 

 

ع) -ش ة (تا  األدوات المال
ات:  القروض والمدیون

اس اقتناء او  یتم ق اشرة  طة م اإلضافة الى تكلفة المعاملة المرت مة العادلة  الق هذه االصول عند االعتراف االولي 
ة. استخدام طرقة الفائدة الفعل التكلفة المستهلكة  اسها  عد االعتراف االولي، یتم ق  اصدار االصل المالي. 

ع: ة المتاحة للب  االصول المال

اس هذه االصول  اقتناء او یتم ق اشرة  طة م اإلضافة الى تكلفة المعاملة المرت مة العادلة  الق عند االعتراف االولي 
مة العادلة  التغیرات في الق تم االعتراف  مة العادلة، و الق اسها  عد االعتراف االولي، یتم ق اصدار االصل المالي. 

ة ألدوات الدین ضمن بنود الدخل الشامل بخالف خسائر االضمحالل واثار التغیرات في اسعار صرف العم الت االجنب
ب االراح او الخسائر المتراكمة  عاد هذه االصول یتم اعادة تبو مة العادلة، وعن است اطي الق االخر وتجمع في احت

قا الى االراح او الخسائر.  المعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل االخر سا
 القیاس:–االلتزامات المالیة غیر المشتقة  -٣

مة العادلة من خالل االراح المالي  االلتزامیتم تبوب  الق م  ه الخسائر  وامق ه اذا تم تبو المتاجرة او  ألغراضالتزام محتفظ 
ه مة العادلة من خالل االراح او الخسائر عند االعتراف االولي تم تبو الق قاس  اقتناء او ل اشرة  طة م ، تكلفة المعاملة المرت
اشرة ضمن االراح  االلتزاماصدار  مة  ،عند تكبدها الخسائر واالمالي یتم االعتراف بها م الق مة  ة المق تقاس االلتزامات المال

مة العاد الخسائر وااالراح العادلة من خالل  التغیرات في الق تم االعتراف  مة العادلة، و لة متضمنة ا مصروف فوائد في الق
 الخسائر. وااالراح 

اقتناء او اصدار  اشرة  طة م مة العادلة مخصوما منها ا تكلفة مرت الق ا  اسها اول ة غیر المشتقة االخر یتم ق االلتزامات المال
استخدام  التكلفة المستهلكة  اس هذه االلتزامات  عد االعتراف االولي، یتم ق ة.االلتزام.   طرقة الفائدة الفعل

 رأس المال -ص
ة: -١  األسهم العاد

طة  ة الدخل المرت ة.  ضر ة عنها بخصمها من حقوق الملك ة یتم المحاس اشرة بإصدار االسهم العاد تكالیف المعاملة المتعلقة م
ة المصر رقم ار المحاس ة عنها وفقا لمع ة یتم المحاس حقوق الملك  ) "ضرائب الدخل".٢٤( بتكالیف المعاملة المتعلقة 

نة): -٢ ة (أسهم خز  إعادة شراء واعادة اصدار االسهم العاد

اشرة  والذالشراء  المبلغ المسدد مقابل اعادة االعترافراس المال المصدر فانه یتم  أسهمعند اعادة شراء  افة التكالیف الم یتضمن 
ض لحقوق  بإعادةوالمتعلقة  تخف ة. االسهم الشراء  أسهم خزنة وعرضها مخصومة من حقوق الملك فها  المعاد شرائها یتم تصن

زادة في حقوق المساهمین والفائض او العجز  المبلغ المحصل  ع او اعادة اصدار أسهم الخزنة، یتم االعتراف  ة. عند ب الملك
 الناتج عن المعاملة یتم عرضه ضمن عالوة االصدار.
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 اإلضمحالل -ض
ة غیر ا -١  لمشتقة:األصول المال

ة عنها  ما في ذلك الحصص التي یتم المحاس مة العادلة من خالل االراح او الخسائر  الق مة  مق ة  ة غیر المبو االصول المال
ان هناك دلیل موضوعي على اضمحالل في  ة بتقدیر ما إذا  ل فترة مال ة  ة تقوم المجموعة في تارخ نها طرقة حقوق الملك

مة االصل.  ق
مة االصل:تتضمن  ة على اضمحالل ق  االدلة الموضوع

 اخفاق او التأخر في السداد بواسطة مدین. -

- . شرو لم تكن المجموعة لتقبلها في ظروف اخر الغ مستحقة للمجموعة   اعادة جدولة م

 مؤشرات على افالس المدین او الُمصدر. -

ة للمُقترضین او  - النس  الُمصدرن.التغیرات المعاكسة في حالة السداد 

ة. - ات المال سبب الصعو  اختفاء السوق النشطة لألصل المالي 

ة المتوقعة من مجموعة من االصول  - ة المستقبل اسه في التدفقات النقد ن ق م انات واضحة تشیر الى وجود انخفاض  وجود ب
ة.  المال

ة على االضم ة، تتضمن االدلة الموضوع ة لالستثمار في اداة حقوق ملك مة النس حالل االنخفاض الهام او المستمر في الق
 العادلة عن التكلفة. 

التكلفة المستهلكة ة المثبتة   :االصول المال
مة هذه االصول منفردة او على  ة على حدوث اضمحالل في ق ان هناك ادلة موضوع تقوم المجموعة بتقدیر ما إذا 

ة  ة نسب ل االصول التي تمثل اهم ة لالضمحالل منفردة، وفي حالة عدم وجود المستو المجمع.  النس مها  مفردها یتم تقی
عد تحدیده على  مة حدث ولم یتم  شأن ا اضمحالل في الق مها مجمعة  ادلة على اضمحالل هذه االصول منفردة یتم تقی

مها مجمعة ا یتم تقی أصول هامة نسب ارها منفردة  شأن ا اضمحالل في  االصول المنفردة. االصول التي لم یتم اعت
ع االصول ذات سمات المخاطر المتشابهة معا. م المجمع لألصول یتم تجم مة. ألغراض التقی  الق

ة عن توقیتات استرداد الخسارة  م االضمحالل على المستو المجمع لألصول تستخدم المجموعة المعلومات التارخ عند تقی
مة الخسائر المتكب ة الناجمة عن االضمحالل وق ة الحال ة واالئتمان انت الظروف االقتصاد الت إذا  عمل تعد دة، وتقوم 

ة. المؤشرات التارخ  توضح ان الخسائر الفعالة من االرجح ان تكون أكثر او اقل من المتوقعة 
ة المستقبل ة للتدفقات النقد مة الحال مة الدفترة لألصل والق الفرق بین الق ة المتوقعة یتم حساب خسائر االضمحالل 

تم  مة الخسارة في االراح او الخسائر و ق تم االعتراف  األصل المالي. و ة االصلي الخاص  سعر الفائدة الفعل مخصومة 
مة الدفترة لألصل من خالل استخدام حساب مخصص اضمحالل. ض الق  تخف

س الخسارة الناتجة ع ه لع ق مة إذا اعتبرت المجموعة انه ال یوجد احتماالت حق مة االصل فانه یتم اعدام الق ن اضمحالل ق
 ذات العالقة.

عد االعتراف بخسارة  قع  ل موضوعي مع حدث  ش ن رط هذا االنخفاض  مة خسارة االضمحالل وأم إذا انخفضت الحقا ق
مة المعترف بها من قبل من خالل االراح او الخسائر. مة، عندئذ یتم رد خسارة اضمحالل الق  اضمحالل الق

ع: ة المتاحة للب  االصول المال
قا  ب الخسائر التي تم االعتراف بها سا ع بإعادة تبو ة المتاحة للب یتم االعتراف بخسائر االضمحالل في االصول المال
مثل مبلغ  عترف بها في االراح او الخسائر،  مة العادلة و اطي الق ضمن بنود الدخل الشامل االخر والمجمعة في احت

عد الخسارة  الصافي  ه في االراح او الخسائر الفرق بین تكلفة االقتناء ( ة والمعترف  عد من حقوق الملك المجمعة المست
مة لهذا االصل  ة خسارة في اضمحالل الق مة العادلة مخصوما منها ا ا استهالك او سداد ا من أصل المبلغ) والق

 المالي سب االعتراف بها في االراح او الخسائر.
ة  انت هذه الزادة ذات عالقة بدرجة موضوع ه فترة الحقة و ع في ا متاحة للب ة  مة العادلة الداه دین مبو عند زادة الق
مة هذه في  مة في االراح او الخسائر عندئذ یتم رد خسارة اضمحالل الق عد االعتراف بخسارة اضمحالل الق حدث وقع 

 االراح او الخسائر.
ة مبوب  ال یتم رد خسائر ة أل استثمار في اداة حقوق ملك النس مة المعترف بها في االراح او الخسائر  اضمحالل الق

ع في االراح او الخسائر.  متاح للب
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ع) -ض  اإلضمحالل (تا
ة: قة حقوق الملك طر ة عنها   االستثمارات التي یتم المحاس

ة عنه  مة القابلة تقاس خسائر االضمحالل في استثمار مالي یتم المحاس الق مته الدفترة  مقارنة ق ة  طرقة حقوق الملك
س خسارة االضمحالل عند حدوث تغیرات  تم ع تم االعتراف بخسائر االضمحالل في االراح او الخسائر و لالسترداد، و

ة. مة االسترداد ة في التقدیرات المستخدمة لتحدید الق  تفضیل
ة: -١  األصول غیر المال

ة ة، تقوم المجموعة في تارخ نها م الدفترة  ل فترة مال ة لألصولمراجعة الق ة للشر ة،  غیر المال (بخالف االصول الحیو
ة المؤجلة)  ان االمر  .لالضمحاللان هناك مؤشر  إذالتحدید ما االستثمارات العقارة، المخزون، واالصول الضرب وٕاذا 

مة اإلستر  عمل تقدیر للق ا.ذلك تقوم المجموعة  ار االضمحالل للشهرة سنو ة لألصل. یتم اجراء اخت  داد
ع االصول معا الي أصغر مجموعة اصول تتضمن االصل والتي تولد  مة ألصل یتم تجم ار اضمحالل الق إلجراء اخت

ة الداخلة من االصول االخر  بیر عن التدفقات النقد ة داخلة من االستعمال المستمر ومستقلة الى حد   او تدفقات نقد
ع االعمال على الوحدات التي تولد النقد او -مجموعات االصول  ة عند تجم تس وحدات تولید النقد. یتم توزع الشهرة الم

ع. ة التجم ة والمتوقع منها االستفادة من عمل ة المقتن  مجموعات هذه الوحدات لد الشر
ة: -٢ ع) األصول غیر المال  (تا

ة لألصل او للوح مة اإلسترداد ة ایهما أكبر، الق مته االستخدام ع او ق مته العادلة ناقصا تكالیف الب دة المولدة للنقد هي ق
سعر خصم قبل الضرائب  ة المتوقع حدوثها مخصومة  ة المستقبل ة للتدفقات النقد مة الحال ة لألصل هي الق مة االستخدام الق

ة للنقود وا مة الزمن س تقدیرات السوق الجارة للق ع  لمخاطر الُمحددة لألصل او وحدة تولید النقد.الذ 
ة. مته اإلسترداد مة الدفترة لألصل او للوحدة المولدة للنقد أكبر من ق انت الق  یتم االعتراف بخسارة االضمحالل إذا 

مة الدفترة للشهرة  ض الق تم توزعها اوال لتخف الموزعة على یتم االعتراف بخسارة االضمحالل في االراح او الخسائر. و
مة الدفترة لكل أصل في الوحدة. التناسب على اساس الق ض االصول االخر للوحدة   وحدة تولید النقد، ثم تخف

س خسائر  ، یتم ع ة لألصول االخر النس مة الشهرة في فترة الحقة.   س الخسارة الناجمة عن اضمحالل ق ال یتم ع
مة عد االهالك واالستهالك) ما لم  االضمحالل الى المد الذ ال یتعد الق الصافي  ان سیتم تحدیدها ( الدفترة التي 

قة. ة لألصل في السنوات السا النس مة  الخسارة الناجمة عن اضمحالل الق  یتم االعتراف 
 المخصصات -ط

معدل خصم قبل  ة المتوقعة مخصومة  ة المستقبل ة للتدفقات النقد مة الحال الق مة المخصصات  س تقدیرات تحدد ق ع الضرائب الذ 
مة الدفترة للمخصص الناتجة عن استخدام الخصم  ة للنقود والمخاطر الُمحددة لاللتزام. الزادة في الق مة الزمن السوق الجارة للق

تكلفة اقتراض. س مرور الوقت یتم االعتراف بها  ة والتي تع مة الحال  إلیجاد الق
 الضمان  -١

مخصص الضم ة للضمانات یتم االعتراف  انات التارخ ضائع أو الخدمات المضمونة، بناءًا على الب ع ال ان عندما یتم ب
طة بها. نة إلى احتماالتها المرت ع النتائج المم ح جم  وترج

ة  -٢ ات القانون  المطال
عد الحصول عل ة ضد المجموعة و  ات قانون ة عند وجود مطال ات القانون مخصص المطال اإلستشارات ي یتم االعتراف 

ة المالئمة  .القانون
 المخصصات األخر  -٣

ات متوقعة من أطراف أخ المخصصات األخر عند وجود مطال أنشطة المجموعة وذلك وفقًا یتم االعتراف  ما یتعل  ر ف
ات مع تلك األطراف.الخر التطورات و   المناقشات واإلتفاق
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 اإلیجـار -ظ
لى -١  ایجار تمو

ة لعقود اإلیجار  انة لألصول  ١٩٩٥لسنة  ٩٥التي تقع ضمن نطاق القانون النس ما في ذلك تكلفة الص فإن تكلفة اإلیجار 
ة ممارسة ح الشراء لألصول  مصروف في قائمة الدخل عن السنة التي حدثت فیها. وٕاذا قررت الشر عترف بها  المستأجرة 

هلك على مد أصل ثابت و قي من عمر األصل المتوقع بذات المستأجرة فیتم رسملة تكلفة ح الشراء  ار العمر اإلنتاجي المت
عة لألصول المماثلة.  الطرقة المت

لي األخر التي ال تقع ضمن نطاق القانون  أو تقع ضمن نطاق ذات القانون ولكن ال تقع  ١٩٩٥لسنة  ٩٥عقود اإلیجار التمو
ار المحاسبى المصر رقم  ام (القواعد والمعاییر ا ٢٠ضمن نطاق المع ذلك عند ق لى) و اإلیجار التمو ة المتعلقة  لمحاسب

مة العادلة لألصل  الق ة عقد اإلیجار  أصل ثابت في بدا إعادة استئجارها یتم االعتراف بها  ع األصول الثابتة و ة بب الشر
ل دفعة إی تم توزع  ة للحد األدنى لمدفوعات اإلیجار أیهما أقل. و مة الحال الق جار ما بین االلتزامات ومصروفات المستأجر أو 

الصافي  لي  لي القائم.  وتبوب التزامات اإلیجار التمو حیث یتم تحقی معدل ثابت لتحمیل الفوائد على الرصید التمو ل  التمو
حیث ینتج  تم تحمیل قائمة الدخل بتكلفة الفائدة على مدار فترة العقد  ل ضمن االلتزامات، و معدل عد خصم مصروفات التمو

قًا لهذا النوع من عقود  قي من االلتزام لكل فترة. یتم إهالك األصول التي تم اقتناءها ط فائدة دور ثابت على الرصید المت
لي على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل أو على فترة العقد أیهما أقل.  التأجیر التمو

األراح النا اشرة فى قائمة الدخل  مة الدفترة لألصول الثابتة التى ال یتم االعتراف م الغ المحصلة عن الق تجة عن زادة الم
لى وٕانما یتم تأجیلها واستهالكها على مدار فترة العقد. عها وٕاعادة استئجارها مرة أخر عن طر عقود إیجار تمو  یتم ب

 ایجار تشغیلى -٢
ة  خصومات تم الحصول علیها من المؤجر على مدار فترة یتم توزع اجمالى المدفوعات عن عقود اإلیجار التشغیلى ناقصًا أ

قًا لمبدأ االستحقاق. تم تحمیل قائمة الدخل عن الفترة بنصیبها من اإلیجار على أساس التوزع الزمنى ط  العقد. و
ة -ظ ر القطاع  التقار

طة ال ات المرت مخاطر ومنافع تختلف عن تلك الالتي قطاع هو مجموعة من األصول والعمل قطاعات أخر تتسم  طة  داخل  أومرت
ة مختلفة. قطاعات تعمل في بیئة اقتصاد طة  مخاطر ومنافع تخصها عن تلك المرت ة واحدة تتسم   بیئة اقتصاد

اح -ع عـات األر  توز
ة العامة للمساهمین هذه التوزعات. ة في الفترة التي تقر فیها الجمع  تثبت توزعات األراح في القوائم المال

 المقارنةاألرقام  -غ
ان ذلك ضرورًا لتتواف مع التغیرات في العرض المستخدم في  لما  ب األرقام المقارنة   .الحالي العامعاد تبو

ة -ف ر أسعار صرف العمالت األجنب ة على تحر ة الخاصة للتعامل مع اآلثار المترت  أثر المعالجة المحاسب
ة المصر رقم ( ار المحاس الملح (أ) لمع ة الخاصة الواردة  عض المعالجات المحاسب ة بتطبی  ) المعدل ١٣قامت إدارة الشر

ة" والصادر بتارخ  ٢٠١٥عام  ) ١٦قرار وزر األستثمار رقم ( ٢٠١٧فبرایر  ٧"أثار التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنب
ة، ، والذ یتناول الم٢٠١٧لسنة  ة على تحرر أسعار صرف العمالت األجنب ة الخاصة للتعامل مع اآلثار المترت عالجة المحاسب

ما    :یليوهذه المعالجات 
عض فئات األصول الثابتة (أوًال:  االالت والمعدات ،  تم تطبی نموذج التكلفة المعدلة حیث تم تعدیل تكلفة ومجمع إهالك 

الملح وسائل النقل واالنتقال ، األثا اتب ، العدد واألدوات ) بإستخدام معدالت التعدیل الواردة بإرشادات التطبی  ث ومعدات الم
مة الدفترة لألصول المؤهلة للتعدیل في بند مستقل ضمن بنود الدخل الشامل  مة الزادة في صافى الق ور أعاله وٕادراج ق المذ

ة ت تم عرضها في بند مستقل في حقوق الملك ل الجزء المحق خالل األخر و حت مسمى ناتج تعدیل تكلفة األصول ، وتم تحو
ه فرق االهالك الناتج عن تالعام من ناتج تعدیل تكلفه األصول الى األراح أو الخسائر المرحلة ( طبی المعالجه المحاسب

 . الخاصه)
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ما یليو  ة ف ف ة المنته ة ناتج تعدیل تكلة األصول خالل الفترة المال سمبر ٣١ي حر  -:٢٠١٧ د
   

٢٥٩ ٥٨٥  ینایر  ١الرصید فى   
عادات خالل ال  (١٢٥ ٧٠)  عاماإلست

 (٠٩٩ ٤٧)  )العامالجزء المحق من ناتج تعدیل تكلفه األصول (المحول لألراح المرحلة خالل 
ة المؤجلة  ١٣٣ ٢٢  الضرب

سمبر ٣١الرصید فى   ٤٩٤ ١٦٤  ٢٠١٧ د



ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو (شر  شر
ة ضاحات المتممة للقوائم المال ة فى  السنة المالیةعن  –المجمعة  اإل سمبر ٣١المنته  ٢٠١٧ د

ر خالف ذلك) ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم

 ٤٥  

 



اً : ل أ- أصول مؤجرة تمو

تجهیزاتوسائلآالتأراضى
اني ة وأثاثنقل وانتقالومعداتوم تب م

التكلفة
٤٧٩ ٨٦٥ ١ ٧٥٧ ١  ٦٨٧ ٣٧  ٢٤٢ ٥٨٩  ٩٠٦ ٢١٣  ٨٨٧ ٠٢٢ ١ التكلفة فى ١ ینایر ٢٠١٦

٥٨٧ ٦٩٥ ١ - ٥٠٥   ١٩٠ ١٨٤  ٧٣٢ ١٢٤  ١٦٠ ٣٨٦ ١ اإلضافات خالل العام
عادات خالل العام (٧١٦ ٣٣٦  )- - (٦٥٥ ١٠٠ )(٢٠٩ ٢٥ )(٨٥٢ ٢١٠ )االست

سمبر ٢٠١٦ ٣٥٠ ٢٢٤ ٣ ٧٥٧ ١  ١٩٢ ٣٨  ٧٧٧ ٦٧٢  ٤٢٩ ٣١٣  ١٩٥ ١٩٨ ٢ التكلفة فى ٣١ د

٣٥٠ ٢٢٤ ٣ ٧٥٧ ١  ١٩٢ ٣٨  ٧٧٧ ٦٧٢  ٤٢٩ ٣١٣  ١٩٥ ١٩٨ ٢ التكلفة فى ١ ینایر ٢٠١٧
٦٠٦ ٤٤٠ ٢ - ٤٨٧ ٢٢٦  ٧٤٦ ٥٠٠  ٣٧٣ ٧١٣ ١ اإلضافات خالل العام

عادات خالل العام (٨١٦ ٥٣٢  )(٧٥٧ ١ )(١٠٠ ٥ )(٦١٦ ١٢٥ )(٨٤٣ ٥١ )(٥٠٠ ٣٤٨ )االست
سمبر ٢٠١٧ ١٤٠ ١٣٢ ٥ - ٠٩٢ ٣٣  ٦٤٨ ٧٧٣  ٣٣٢ ٧٦٢  ٠٦٨ ٥٦٣ ٣ الرصید في ٣١ د

مجمع اإلهالك
٧٠٧ ٢٤٩  ٤٩٧   ٠٨١ ٩  ٤٤٧ ١٧٩  ٣٥٨ ٤١  ٣٢٤ ١٩  مجمع اإلهالك في ١ ینایر ٢٠١٦

٩٥٢ ١٨٨  ٣٥١   ٣٦٩ ٨  ٦٢٣ ١٢٧  ٥٨٢ ٢٧  ٠٢٧ ٢٥  اهالك العام
عادات خالل العام (٠٤٢ ٧٨ )- - (١٧٦ ٦٤ )(١١١ ١٠ )(٧٥٥ ٣ )االست

سمبر ٢٠١٦ ٦١٧ ٣٦٠  ٨٤٨   ٤٥٠ ١٧  ٨٩٤ ٢٤٢  ٨٢٩ ٥٨  ٥٩٦ ٤٠  مجمع اإلهالك في ٣١ د

٦١٧ ٣٦٠  ٨٤٨   ٤٥٠ ١٧  ٨٩٤ ٢٤٢  ٨٢٩ ٥٨  ٥٩٦ ٤٠  مجمع اإلهالك فى ١ ینایر ٢٠١٧
١١٥ ٢٥٥  ٢٠٥   ٥٧٢ ٧  ٤٥٣ ١٣٦  ٣٨٣ ٦١  ٥٠٢ ٤٩  اهالك العام

عادات خالل العام (٩٥٢ ١٠٠ )(٠٥٤ ١ )(٨٢٥ ٣ )(١٤٤ ٨٠ )(٤٤٨ ١٠ )(٤٨١ ٥ )االست
سمبر ٢٠١٧ ٧٨٠ ٥١٤  - ١٩٧ ٢١  ٢٠٣ ٢٩٩  ٧٦٤ ١٠٩  ٦١٧ ٨٤  مجمع اإلهالك في ٣١ د

ة مة الدفتر صافي الق
ة في ١ ینایر ٢٠١٦ مة الدفتر ٧٧٢ ٦١٥ ١ ٢٦٠ ١  ٦٠٦ ٢٨  ٧٩٥ ٤٠٩  ٥٤٨ ١٧٢  ٥٦٣ ٠٠٣ ١ صافى الق

سمبر ٢٠١٦ ة فى ٣١ د مة الدفتر ٧٣٣ ٨٦٣ ٢ ٩٠٩   ٧٤٢ ٢٠  ٨٨٣ ٤٢٩  ٦٠٠ ٢٥٤  ٥٩٩ ١٥٧ ٢ صافى الق
سمبر ٢٠١٧ ة في ٣١ د مة الدفتر ٣٦٠ ٦١٧ ٤ - ٨٩٥ ١١  ٤٤٥ ٤٧٤  ٥٦٨ ٦٥٢  ٤٥١ ٤٧٨ ٣ صافى الق

اً : ل صافي األصول مؤجرة تمو
ضاح سمبر ٢٠١٧إ سمبر ٣١٢٠١٦ د ٣١ د

ًا  ل مة الدفترة لألصول المؤجرة تمو ٧٣٣ ٨٦٣ ٢ ٣٦٠ ٦١٧ ٤ صافي الق
یخصم 

لى ة عقود تأجیر تمو الغ تحت حساب تسو ٦٩٤ ٧٦٨  ١٤٨ ٥٣٢ ١ (٢٨)م
 ٠٣٩ ٠٩٥ ٢ ٢١٢ ٠٨٥ ٣

ع) ١٥-  أصول ثابتة و مشروعات تحت التنفیذ (تا

التالى: أصول ثابتة  ام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ والتى تثبت  موجب عقود خاضعة ألح ًا  ل تتضمن األصول الثابتة أصوًال مؤجرة إیجارا تمو

اإلجماليحاسب الي

ة) ة مساهمة مصر ة جى بى أوتو  (شر شر
سمبر ٢٠١٧ ة في ٣١ د ة المنته ة المجمعة الملخصة - عن السنة المال ضاحات المتممة للقوائم المال اإل

ر خالف ذلك)  ه مصر إال إذا ذ األلف جن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم

- ٢٠ -
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