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ة الثالثة أشهر المنته ة الثالثة أشهر المنته
في في

٣١ مارس ٢٠١٥ ٣١ مارس ٢٠١٦ ضاح إ
ه مصر  جن ه مصر  جن رقم

 ٤٥١ ٨٣٩ ٢٧  ٩٦٤ ٤٠٣ ١٦ (٧) عة ة التا تحمیل المصارف على الشر
(٢٤٩ ٩٢٣ ١١) (٣٨٥ ٣٣٤ ١٣) مصروفات إدارة

  ٧٧٦ ١٤ - أراح فروق عملة
(٩٧٨ ٩٣٠ ١٥) (٥٧٩ ٠٦٩ ٣) الصافي) ة ( ل تكالیف تمو

- - صافى رح الفترة قبل الضرائب
- - ضرائب الدخل
- - عد الضرائب صافى رح الفترة 

- - (١٤- أ) نصیب السهم األساسي من األراح

ة الدورة المستقلة وتقرأ معها . ضاحات المرفقة تعتبر جزء ال یتجزأ من القوائم المال اإل

ة المستقلة  قائمة الدخل الدور
ة في ٣١ مارس ٢٠١٦ ة المنته عن الفترة المال

ة جي بي أوتو شر
ة) ة مساهمة مصر (شر

-٣-



ة الثالثة أشهر المنته ة الثالثة أشهر المنته
في في

٣١ مارس ٢٠١٥ ٣١ مارس ٢٠١٦ ضاح إ
ه مصر  جن ه مصر  جن رقم

- - رح الفترة
- - مجموع بنود الدخل الشامل قبل الضرائب
- - ضرائب الدخل
- - عد الضرائب مجموع بنود الدخل الشامل 

ة الدورة المستقلة وتقرأ معها . ضاحات المرفقة تعتبر جزء ال یتجزأ من القوائم المال اإل

ة جي بي أوتو شر
ة) ة مساهمة مصر (شر

ة المستقلة  قائمة الدخل الشامل الدور
ة في ٣١ مارس ٢٠١٦ ة المنته عن الفترة المال

-٤-



اطي قانونيرأس المال  ات أخر إحت اط اح المرحلة إحت اإلجمالىصافي رح/(خسارة) الفترةاألر
المدفوعبیــــــــان

ه مصر  ه مصر جن ه مصر جن ه مصر جن ه مصر جن ه مصر جن جن
سمبر ٢٠١٤  ٤٩١ ٧٨٧ ٣٠٤ ٠٢٩٢ ٩١٣ ١ ٦٥٠ ٣٧٦ ٩٨٣ ٦٦٩ ٤٩٣ ١١٧ ٥٩٨١ ٦٦٦ ٦٦ ٥٤٥ ٣٣٧ ١٣٥ الرصید في ٣١ د

اطي القانوني --(٦٥١ ٩٥  )-٦٥١ ٩٥  -محول إلى االحت
(٢٣٣ ٤٠٧ ١٩ )-(٢٣٣ ٤٠٧ ١٩ )---توزعات أراح

-(٠٢٩ ٩١٣ ١ )٠٢٩ ٩١٣ ١ ---محول إلي األراح المرحلة
------صافي رح الفترة

------بنود الدخل الشامل األخر
ة والتحفیز مة العادلة ألسهم نظامي األثا ٤٣٧ ٩٣٦ ٦ --٤٣٧ ٩٣٦ ٦ --الق

٦٩٥ ٣١٦ ٢٩٢ ٢-٧٩٥ ٧٨٦ ٩٦٥ ١٠٦ ٤٣٠ ١٢٤ ٢٤٩١ ٧٦٢ ٦٦ ٥٤٥ ٣٣٧ ١٣٥ الرصید في ٣١ مارس ٢٠١٥
سمبر ٢٠١٥ ٩٠١ ٦٢٢ ٢٥٦ ٣(١٤٤ ٨٧٨ ٤ )٧٩٥ ٧٨٦ ٩٦٥ ٢٦٨ ٩٤٢ ١٣٤ ٢٤٩١ ٧٦٢ ٦٦ ٧٣٣ ٠٠٩ ٠٩٤ ١الرصید في ٣١ د

-١٤٤ ٨٧٨ ٤ (١٤٤ ٨٧٨ ٤ )---محول إلي األراح المرحلة
------صافي رح الفترة

------بنود الدخل الشامل األخر
ة والتحفیز مة العادلة ألسهم نظامي األثا ٧٣٠ ٦٦٥ ٤ --٧٣٠ ٦٦٥ ٤ --الق

٦٣١ ٢٨٨ ٢٦١ ٣-٦٥١ ٩٠٨ ٩٦٠ ٩٩٨ ٦٠٧ ١٣٩ ٢٤٩١ ٧٦٢ ٦٦ ٧٣٣ ٠٠٩ ٠٩٤ ١الرصید في ٣١ مارس ٢٠١٦
          

ة الدورة المستقلة وتقرأ معها . ضاحات المرفقة تعتبر جزء ال یتجزأ من القوائم المال اإل

ة جي بي أوتو شر
ة) ة مساهمة مصر (شر

ة المستقلة ة الدور قائمة التغیرات فى حقوق الملك
ة في ٣١ مارس ٢٠١٦ ة المنته عن الفترة المال

-٥-



ة ةالثالثة أشهر المنته الثالثة أشهر المنته
فيفي

ضاح ٣١ مارس ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦إ
ه مصر رقم ه مصر جن جن

--صافى رح الفترة قبل الضرائب
ما یلي: تة  یتم تسو

ة والتحفیز * مة العادلة ألسهم نظامي األثا ٩٣٣ ٤٤٧ ٩٩٧٤ ٢٧٧ ٢الق
(٥٥٦ ١٨ )-فروق عملة
٥٦١ ٧٩٥ ١٦٢١٥ ٩٣٤ ٢فوائد مدینة

ل ٤١٧ ١٣٥ ٤١٧ ١٣٥ استهالك تكالیف تدبیر تمو
٣٥٥ ٣٦٠ ٥٧٦٢٠ ٣٤٧ ٥

التغیر في:
(٤٦٩ ٢٥١ ٣)٢٠٢ ١١٣ مدینون وأرصدة مدینة أخر 

٨٢١ ٢٤٨ ٢٨٩١١ ٨٧١ ١٩المستح من أطراف ذو عالقة
٩٥٦ ٣٩٢ ٩٠٧١ ٢٣٠ دائنون وأرصدة دائنة األخر 

ة الناتجة من أنشطة التشغیل ٦٦٣ ٧٥٠ ٩٧٤٢٩ ٥٦٢ ٢٥صافى التدفقات النقد

ل ة من أنشطة التمو التدفقات النقد
(٠٧٧ ١٩٦ ٧)(١٦٢ ٩٣٤ ٢)فوائد مدینة - مدفوعة
(٢٧٢ ٧٢٧ ٢٢)(٢٧٣ ٧٢٧ ٢٢)مدفوعات عن القروض

ل ة (المستخدمة في) أنشطة التمو (٣٤٩ ٩٢٣ ٢٩)(٤٣٥ ٦٦١ ٢٥)صافى التدفقات النقد
مها  ة وما فى ح (٦٨٦ ١٧٢ )(٤٦١ ٩٨ )صافى التغیر فى النقد

مها فى أول الفترة ة وما فى ح ٨١٥ ١٦٩ ٨٦٩٣ ٤٧٢ ١النقد
مها فى آخر الفترة ة وما فى ح ١٢٩ ٩٩٧ ٤٠٨٢ ٣٧٤ ١(٨)النقد

ة الدورة المستقلة وتقرأ معها . ضاحات المرفقة تعتبر جزء ال یتجزأ من القوائم المال اإل

ة جي بي أوتو شر
ة) ة مساهمة مصر (شر

ة المستقلة  ة الدور قائمة التدفقات النقد
ة في ٣١ مارس ٢٠١٦ ة المنته عن الفترة المال

ة والتحفیز الممنوحة  مة العادلة لنظام أسهم األثا عة یتمثل في الق ات تا ة مصر من استثمارات في شر عاد مبلغ ٧٣٣ ٣٨٧ ٢ جن * تم أست
عة. ات التا للعاملین في الشر

-٦-



ة) ة مساهمة مصر ة جـى بـى أوتـو (شر  شر
 

ضاحات ا ة اإل ة لمتممة للقوائم المال ة  الفترةعن  -المستقلة الدور ة المنته  ٢٠١٦ مارس ٣١ فيالمال
 

ر خالف ذلك)  ه المصر إال إذا ذ الجن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم

- ٧ - 

 

 

ـة -١  نبذة عن الشر
  ة مساهمة مصرة"تأسست ة جى بى أوتـو "شر قا  ١٩٩٩یولیو  ١٥ في شر امط ، وتم تسجیلها ١٩٨١لسنة  ١٥٩القانون  ألح

 القاهرة. ٣٤٢٢تحت رقم  التجار السجل 
  ة المنعقدة بتارخ ة العامة غیر العاد ح جى بى أوتو  ٢٠٠٧أبرل  ٢٦بناًء على قرار الجمع ص ة ل تمت الموافقة على تغییر اسم الشر

ابیتال للتجارة والتأجیر  ليبدًال من جى بى  ة بتارخ  التجار السجل  في، وقد تم التأشیر التمو  .٢٠٠٧مایو  ٢٣لتعدیل اسم الشر
  سية قع مقر الشر ة ابو رواش ك  في الرئ ندرة  ٢٨المنطقة الصناع ة. الصحراو طر مصر إس  ، جمهورة مصر العر
  ة بتجارة ما تقوم الشر ع وسائل النقل  وب  فيوتوزع وتسو جم ارات الر ساتو ذلك النقل الثقیل والنصف نقل وس والمینى  األتو

ة واألون اص والجرارات الزراع رو ة ومعدات  واآلالتاش اص والم ان مختلف  إنهاءالم الهاأوتحرك الترة والموتورات  وأنواعها  ش
ًا والمستوردة الجدیدة والمستعملة واالتجار  ًا والمستوردة واالتجار  فيالمصنعة محل ارها ولوازمها المصنعة محل  إطارات يفقطع غ

ع  النقد أو  أنواعهاوسائل النقل والمعدات بجم ة  ضائع المستوردة والمحل ع المنتجات وال ا والمستوردة. والتصدیر و المصنعة محل
لي التأجیر وأ األجل  .التمو

  سیین ة هـم د/ رؤوف غبور وعائلته وقـد بلغت مساهمتهم  فيالمساهمین الرئ  .%٤١.٥٤مجتمعین الشر
  ة  .٦٢٠١ مایو ٠١ اجتماعه بتارخ فياإلدارة قبل مجلس من  لإلصدارالمستقلة تم اعتماد القوائم المال

ة -٢  المستقلة أسس إعداد القوائم المال
ة الدورة  ة المصرة المعدلة الصادرة  المستقلةأعدت القوائم المال قًا لمعاییر المحاس  ٢٠١٥لسنة  ١١٠رقم  االستثمارقرار وزر ط

ه و  ٢٠١٥یولیو  ٩الصادر بتارخ  ارا المعمول   والقوانین ذات العالقة.  ٢٠١٦أول ینایر  مناعت
 التعامل والعرضعملة  -٣

 ة ة. المستقلة  الدورة یتم عرض القوائم المال ، والتي تمثل عملة التعامل والعرض للشر ه المصر  الجن
 استخدام التقدیرات واالفتراضات -٤

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

قة وعوامل أخر متنوعة. هذ المتعلقة ة عن تلك التقدیرات.بها في ضوء الخبرة السا  ا وقد تختلف النتائج الفعل

صفه دوره.  یتم إعادة مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بها 
ان التغییر یؤثر على هذه الفترة فقط،  ة في الفترة التي یتم تغییر التقدیر فیها إذا  التغییر في التقدیرات المحاسب یتم االعتراف 

لیهما.أو في فترة التغییر وال ان التغییر یؤثر على  ة إذا   فترات 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  ةیتم تحدید الق
م األصول  ة مقدرة. یتم تحدید ق ع مستقبل ة لتلك األصول، بینما یبدون خصم أ تكالیف ب أسعار الشراء الحال ة  تم تحدید المال

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

 

 

 

 



ة) ة مساهمة مصر ة جـى بـى أوتـو (شر  شر
 

ضاحات ا ة اإل ة لمتممة للقوائم المال ة  الفترةعن  -المستقلة الدور ة المنته  ٢٠١٦ مارس ٣١ فيالمال
 

ر خالف ذلك)  ه المصر إال إذا ذ الجن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم
 

 - ٨ -

ع) -٤  استخدام التقدیرات واالفتراضات (تا
ع) -أ م العادلة (تا اس الق  ق

مة العادلة  - م في حالة عدم وجود سوق نشطة لتحدید الق استخدام أسالیب التقی مة العادلة  ة فإنه یتم تقدیر الق لألدوات المال
ار أسعار المعامالت التي تمت مؤخراً  ة لألدوات األخر  أو المختلفة مع األخذ في االعت مة العادلة الحال الق واالسترشاد 

صوره جوهره ة المخصومة أو أ استخدام. أو المشابهة  م أسلوب التدفقات النقد م  م ینتج عنها ق ن طرقة أخر للتقی
 االعتماد علیها.

ة على أساس أفضل  - ة المستقبل م فإنه یتم تقدیر التدفقات النقد أسلوب للتقی ة المخصومة  عند استخدام أسلوب التدفقات النقد
تم تحدید معدل الخصم المستخدم في ضوء السعر السائد في السوق في تارخ ة لأل تقدیرات لإلدارة. و ة القوائم المال دوات المال

عتها وشروطها.  المشابهة من حیث طب
 

 

عة فياستثمارات  -٥ ات تا  شر
ان ة الب  نس

 المساهمة 
 ٢٠١٦مارس  ٣١

 
سمبر  ٣١   ٢٠١٥د

 
ة أر جي إنفستمینت  ٩١٥ ٣٣٨ ٩٩٨  ٨٩٤ ٣٥٧ ٩٩٩ ١٠٠٪ شر

الت التجارة  ة للتجارة والتسو والتو ة الدول و""الشر  ٤٠٢ ١٧٨ ٢١٧  ١١٠ ٤٩٠ ٢١٨ ٩٪ إیتام
ة المورا  ٠٠٠ ٦٠  ٠٠٠ ٦٠ ١٠٠٪ شر

ال ة جي بي جلو  ٣٣٠ ٧٤٥ ٧٧٣  ٣٧٦ ٨٠٢ ٧٧٣ ١٠٠٪ شر
ة جي بي لإلطارات  ٢٥٠ ١  ٢٥٠ ١ ٠٬٥٪ شر

  ٨٩٧ ٣٢٣ ٩٨٩ ١  ٦٣٠ ٧١١ ٩٩١ ١ 
 

ب االستثمارات  و" ضمن االستثمارات  فيتم تبو الت التجارة "ایتام ة للتجارة والتسو والتو ة الدول ع فيالشر ات تا ة شر ة حیث أن هذه الشر
ة  اشرة بنس ة م ة  %٩مملو نس ة جى بى أوتو و عة. %٩٠لشر ات التا اشر عن طر الشر   طر غیر م

ب  ة  االستثمارات فيتم تبو ة ضمن االجي بي لإلطارات شر اشرة بنس ة م ة مملو عة حیث أن هذه الشر ات تا ة  %٠٬٥ستثمارات في شر لشر
ة جى بى أو  نس عة. %٩٩تو و ات التا اشر عن طر الشر  طر غیر م

 
 

 أرصدة مدینة أخر و مدینون  -٦

سمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١   ٢٠١٥د
 ٠٠٠ ٦٦٧  ٥٤٠ ٧٩٣ مصلحة الضرائب –دفعات مقدمة 

عضرائب خصم من   ٨٩٣ ٢٨٠ ٢  ٨٩٣ ٢٨٠ ٢ المن
 ١٠٣ ٥٦٢ ٢  ٤٥٨ ٦٨١ ٢ مصروفات مدفوعة مقدما

ة والتحفیز  ٥٧٥ ١٥٣ ٢٩  ٨٥٢ ٣٢٠ ٢٥ نظام األثا
 ٨٣٨ ١٥١ ١  ٤٦٤ ٦٢٥ ٤ أرصدة مدینة أخر 

 ٤٠٩ ٨١٥ ٣٥ ٢٠٧ ٧٠٢ ٣٥ 
 
 
 



ة) ة مساهمة مصر ة جـى بـى أوتـو (شر  شر
 

ضاحات ا ة اإل ة لمتممة للقوائم المال ة  الفترةعن  -المستقلة الدور ة المنته  ٢٠١٦ مارس ٣١ فيالمال
 

ر خالف ذلك)  ه المصر إال إذا ذ الجن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم

- ٩ - 

 

 

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة  -٧
ان  الب  التالي:أرصدة األطراف ذات العالقة موضحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و) ة للتجارة والتسو (ایتام ة الدول  ٨٢٩ ٨٦٠ ٦٨٦  ٥٦٣ ٥٠١ ٧١٧ الشر
ة إلمورا   ٢٥٤ ٦٨٦ ١٠  ٤٠٧ ٦٧٢ ١٠ شر

ندرة اإلس المناط الحرة  ة  ة غبور للتجارة العالم  -  ٦٣٩ ٩٨ شر
ة هرم للنقل  ١١٢ ٠١٢ ١  ١١٢ ٠١٢ ١ شر

ع وسائل النقل (غبور مصر) ة المصرة لتصن  ٥٨٦ ٢٢٤ ٣٠  ٥٥٣ ٧٠٨ ٣٥ الشر
ة هرم للنقل احي شر  ٧٧٧ ٥٦١  ٤١٣ ٧٧٩ الس

ابیتال لالستشارات ة جي بي   ٤٤٠ ٣٣  ٤٤٠ ٣٣ شر
 ٩٩٨ ٣٧٨ ٧٢٩  ١٢٧ ٨٠٦ ٧٦٥ 
 ٥٤٤ ٦٦٧ ٣٥٠ ١  ٢٥٥ ٧٩٦ ٣٣٠ ١ الصافي

 
  ة بإبرام عقد بتارخ سمبر  ٢٦قامت الشر عة و  ٢٠٠٦د اتها التا ة وشر ات غبور على أساس أن  في الزمیلةبین الشر مجموعة شر

ع أطراف العقد المتمثلة  ما أن بینهم معامالت تجارة متعددة. وقد أتف جم ة لمجموعة واحدة من المساهمین  ات مملو ع الشر جم
عة و  في ات التا ة بینهم والنا فيعلى أن یتم  الزمیلةافة الشر ات المشتر ة للحسا ة إجراء تسو ل سنة مال ة  جة عن تعامالتهم تنها

افة  ه لصالح  الغ المستحقة عل الغ المستحقة لكل طرف لد األطراف األخر وٕاجمالي الم عن طر المقاصة بین إجمالي الم
، على أن یتم  ان الرصید دائن أو مدین على أن یتم إاألطراف األخر ل طرف سواء  ة  میزان ظهار الرصید الناتج عن المقاصة 

ز  ات. فيالمالي اتخاذ المر افة الشر ة بین  أساس إلجراء المقاصة والتسو  ل فترة 
  عة و ات التا الغ المدینة المستحقة من الشر ة بإجراء مقاصة بین الم ناء على ما سب قامت الشر  ٦٢٠١ مارس ١٣ في الزمیلةو

عة ات التا الغ الدائنة المستحقة على الشر انت نتیجة المقاصة رصید مدین في الزمیلةو  والم  مبلغ ذات التارخ و
ه مصر مستح من  ٢٥٥ ٧٩٦ ٣٣٠ ١  ات المجموعة. اقيجن  شر

 
 

  

 ٢٠١٦مارس  ٣١ مستح من أطراف ذات عالقة
 

سمبر  ٣١   ٢٠١٥د
 

ة أر جي إنفستمینت  ١٨٦ ٨٣١ ٠٧٢ ٢  ١٩٠ ٥٦٦ ٠٨٨ ٢ شر
ال ة جي بي جلو  ٣٣٦ ٠٣٤ ٤  ٢٨٢ ٥٧٥ ٤ شر

ة جى بى للتأجیر  ليشر  ٦١٦ ٠٥٤ ١  ٦١٦ ٠٥٤ ١ التمو
م ة درایف للتخص  ٧٠٧ ٢٠  ٧٠٧ ٢٠ شر

ة جى بى   ٦٢٠ ١٢  ٦٢٠ ١٢ مولشر
ستان الذهبي ة ال  ٤٩٧ ٠٨٧ ٢  ٣٨٧ ٣٦٧ ٢ شر

ا ان أفر ة جي بي   ٥٨٠ ٥  ٥٨٠ ٥ شر
 ٥٤٢ ٠٤٦ ٠٨٠ ٢  ٣٨٢ ٦٠٢ ٠٩٦ ٢ 

 مستح إلى أطراف ذات عالقة



ة) ة مساهمة مصر ة جـى بـى أوتـو (شر  شر
 

ضاحات ا ة اإل ة لمتممة للقوائم المال ة  الفترةعن  -المستقلة الدور ة المنته  ٢٠١٦ مارس ٣١ فيالمال
 

ر خالف ذلك)  ه المصر إال إذا ذ الجن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم
 

 - ١٠ -

ع)المعامالت مع أطراف ذات عالقة  -٧  (تا
  ة خالل عض المعامالت مع أطراف ذات عالقة تتمثل  الفترةقامت الشر ،  فيبإجراء  النشا طة  ة وخدمات أخر مرت الت نقد تحو

ة خالل  ه  ٠٢٢ ٧١٠ ٦ مبلغسداد  الفترةما قامت الشر ة. مصر جن الشر ا   ألعضاء اإلدارة العل

  ما ان  یليوف مة أهم المعامالت مع أطراف ذات ب عة وق  :الفترةعالقة خالل وطب
    المستح من أطراف ذو العالقة

ة أر جي  عة إنفستمینتشر ة تا ة شر الت نقد  ٠٠٤ ٧٣٥ ١٥ تحو
ال ة جي بي جلو عة شر ة تا ة شر الت نقد  ٩٤٦ ٥٤٠ تحو

    
    أطراف ذو العالقة إلىالمستح 

و) ة للتجارة والتسو (ایتام ة الدول عة الشر ة تا ة شر الت نقد  (٧٣٤ ٦٤٠ ٣٠) تحو
ع وسائل النقل  ة المصرة لتصن عة صر)(غبور مالشر ة تا ة شر الت نقد  (٩٦٧ ٤٨٣ ٥) تحو

 أخـرى

ة  ة بتحمیل شر ة وقد بلغ ذلك الجزء  إنفستمینت جير آتقوم الشر ق ة والتسو ع عة بجزء من مصروفاتها اإلدارة والب اتها التا تم  لذاوشر
ه  ٩٦٤ ٤٠٣ ١٦مبلغ  الفترةتحمیله خالل  ة مصر  ٤٥١ ٨٣٩ ٢٧(مقابل مبلغ  ٢٠١٦ مارس ٣١حتى  مصر جن  حتىجن

 .)٢٠١٥ مارس ٣١ 
 

ة  -٨  والصندوق  البنوكنقد
سمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١        ٢٠١٥د

الصندوق  ة   ٤٤٣ ١٩  ٩٣٩ ٥٣ نقد
ات جارة لد البنوك  ٤٢٦ ٤٥٣ ١  ٤٦٩ ٣٢٠ ١ حسا

 ٨٦٩ ٤٧٢ ١  ٤٠٨ ٣٧٤ ١ 
 

 المدفوعو  المصدر رأس المال -٩
سمبر  ٣١  ٦٢٠١مارس  ٣١        ٢٠١٥د

ه ( ة  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠رأس المال الرخص  مة اسم ق ة للسهم) ١سهم   ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ جن
ة  ١ ٠٩٤ ٧٣٣ ٠٠٩(رأس المال المصدر  مة اسم ق ة للسهم) ١سهم   ٧٣٣ ٠٠٩ ٠٩٤ ١  ٧٣٣ ٠٠٩ ٠٩٤ ١ جن

 ٧٣٣ ٠٠٩ ٠٩٤ ١  ٧٣٣ ٠٠٩ ٠٩٤ ١ رأس المال المصدر والمدفوع
 

ة المنعقدة بتارخ  ٢٠١٤أغسطس  ٣١بتارخ  - ة العامة الغیر عاد الموافقة  ٢٠١٣مارس  ٢٧قرر مجلس اإلدارة وفقًا لتفوض الجمع
ة في حدود رأس ال األجماع مة األسم الق ة المصدر  مبلغ  همال المرخص علي زادة رأس مال الشر ة مصر  ٦ ٤٤٤ ٦٤٥و ذلك  جن

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

، و قد ة مصر الكا واحد جن ال من رصید سددت هذه الزادة  اطيمل تمو بتارخ  الخاص و قد تم التأشیر بذلك في السجل التجار  االحت
سمبر  ٣١  .٢٠١٤د

  



ة) ة مساهمة مصر ة جـى بـى أوتـو (شر  شر
 

ضاحات ا ة اإل ة لمتممة للقوائم المال ة  الفترةعن  -المستقلة الدور ة المنته  ٢٠١٦ مارس ٣١ فيالمال
 

ر خالف ذلك)  ه المصر إال إذا ذ الجن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم

- ١١ - 

 

 

ع) -٩  رأس المال المصدر والمدفوع (تا
 طرح خاص (زادة رأس المال) -

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

ة مصر  ١ ٠٩٥ ٣٣٧ ٥٤٥ إلي مصر  ه مصر مقسم علي عددج ٩٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠بزادة قدرها  جن  ن
ه  ١ ٥٤٥ ٣٣٧ ٠٩٥  ل سهم واحد جن مة  ل سهم) و ذلك ١قدرها إصدار اإلضافة إلي مصارف (مصر سهم ق ، قرش 

ة المصدر مع  ه في رأس مال الشر ة نصی ل منهم بنس الكامل لصالح قدامي المساهمین  علي أن تخصص هذه الزادة 
ة المصدر  االكتتابالموافقة علي تداول ح  مة الزادة في رأس مال الشر منفصًال عن السهم األصلي علي أن یتم سداد ق

ة مساهمته . استخدامن طر إما نقدًا و / أو ع حسب نس ة  تتب قبل الشر ة المستحقة األداء للم  الدیون النقد
 ة مصر  ٩٥٨ ٦٧٢ ١٨٨مبلغ  في هذه الزادة االكتتابوقد تم  هذا ة مصر نقدًا  ٤٧٣ ٢٢٥ ٥٠٢(مبلغ  جن  ومبلغجن

ًال من الحساب عن طر الحساب الجار الدائن للمساهمین) ٤٨٥ ٤٤٦ ٦٨٦ ة مصر تمو  عدد علىمقسمة  جن
ة مصر للسهم ١بواقع  سهم ٩٥٨ ٦٧٢ ١٨٨  الكامل جن ح رأس المال المصدر والمسدد  ص  ل
 . ٢٠١٥ مایو ٣١بتارخ  قد تم التأشیر بذلك في السجل التجار و  ١ ٠٩٤ ٠٠٩ ٧٣٣عد الزادة  

اطي -١٠  قانوني احت
سمبر  ٣١  ٦٢٠١مارس  ٣١        ٢٠١٥د

 ٥٩٨ ٦٦٦ ٦٦  ٢٤٩ ٧٦٢ ٦٦ الرصید في أول الفترة/العام
 ٦٥١ ٩٥  - المحول خالل الفترة/العام

 ٢٤٩ ٧٦٢ ٦٦  ٢٤٩ ٧٦٢ ٦٦ 
 

  ات رقم قا لقانون الشر ة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩ط ة یتم تجنیب نس اطي  فيمن صا %٥والنظام األساسي للشر أراح العام لحساب االحت
اطي القانوني  اطي القانوني إذا ما بلغ االحت جوز بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وقف تجنیب جزء من األراح لحساب االحت القانوني. و

اطي القانوني غیر قابل للتوزع على المساهمین %٥٠  .من رأس المال المصدر. االحت
 ل من تم ترحیل عالوة اإلصدار إ اطيلى  اطي القانوني االحت ات القانون رقم  واالحت قـًا لمتطل بناًء  ١٩٨١لسنة  ١٥٩الخـاص ط

ة  ة العامة العاد  .٢٠٠٨مارس  ٢٩ فيعلى اعتماد الجمع

 عالوة إصدار األسھم  -أ

ة لألسهم المصدرة فيتتمثل عالوة إصدار األسهم  - مة االسم خصم من الفرق بین المبلغ المدفوع والق ا مصروفات هو
ـل من اإلصدار و  اطيتم ترحیل عـالوة اإلصدار إلى  اطي القانوني االحت ات القانون ر  واالحت قـًا لمتطل قم الخـاص ط

ة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩ ة العامة العاد  .٢٠٠٨مارس  ٢٩ فيبناًء على اعتماد الجمع
 

 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١ ٢٠١٦مارس  ٣١ 

٠٦٧ ١ صدارإعالوة  ١٦٤ ١ ٠٦٧ ١٦٤ ٨٨٧ ٨٨٧ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ة) ة مساهمة مصر ة جـى بـى أوتـو (شر  شر
 

ضاحات ا ة اإل ة لمتممة للقوائم المال ة  الفترةعن  -المستقلة الدور ة المنته  ٢٠١٦ مارس ٣١ فيالمال
 

ر خالف ذلك)  ه المصر إال إذا ذ الجن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم
 

 - ١٢ -

ات أخر  -١١ اط  احت
  ات األخر اط ماتتمثل االحت ات القانون رقم  ف قًا لمتطل له من عالوة اإلصدار ط   .١٩٨١لسنة  ١٥٩تم تحو

 

اطي   مة العادلة ألسهم احت الق
ةاإل  يحوافز نظام  والتحفیز ثا

اطي  إصدارعالوة  احت
 خاص

 اإلجمالي

 ٢٦٨ ٩٤٢ ١٣٤ ١ ٨٨٧ ١٦٤ ٠٦٧ ١ ٣٨١ ٧٧٧ ٦٧ ٢٠١٦ینایر  ١في رصید ال
مة العادلة ألسهم نظام ة والتحفی يالق  ٧٣٠ ٦٦٥ ٤ - ٧٣٠ ٦٦٥ ٤ زاإلثا

 ٩٩٨ ٦٠٧ ١٣٩ ١ ٨٨٧ ١٦٤ ٠٦٧ ١ ١١١ ٤٤٣ ٧٢ ٢٠١٦مارس  ٣١ فيالرصید 
 

 القروض -١٢
  حد أقصى  ٢٠١٤مارس  ٢٧بتارخ ل متوسط األجل  ع عقد تمو ة جي بي أوتو ش.م.م ٢٥٠تم توق ه مصر بین شر  ملیون جن

ل مما یلي:  فیل متضامن  نك مصر و  و
 .ة أر جي إنفستمنت ش.م.م  شر
 ) الت التجارة ة للتجارة والتسو والتو ة الدول و) ش.م.م. إالشر  یتام
 ة المصرة لت ع وسائل النقل (غبور مصر) ش.م.م. الشر  صن
  .ة هرم للنقل والتجارة ش.م.م  شر
  .احي ش.م.م ة هرم للنقل الس  شر
   المناط الحرة ة  ة غبور للتجارة العالم ندرة ش.م.م.  –شر  اإلس
  ة فوائد مستحقة علیها في تارخ السداد و/ أو غرض سداد الرصید القائم من السندات وأ ل أو جزء من ق إعادةوذلك  ل  مة تمو

سدادها قبل تارخ اإلقفال المالي.    قسط واحد من أقسا السندات التي قام المقترض 
  فائدة تساو سعر عائد الكوردور ا للو ة سنو ة إضاف ه نس ز المصر في تارخ التسعیر مضافا إل قرض المعلن من البنك المر

ل.   على رصید التمو
 تم سداد رصید ال ل للبنك على أحد عشر (و ستح قسط السداد األول منها في ١١تمو ة،   ٣٠/٩/٢٠١٤) قسطا رع سنو متساو

ستح قسط السداد األخیر منها في    ٣١/٣/٢٠١٧و
سمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١        ٢٠١٥د

 ٣٦٤ ٦٣٦ ١١٣  ٧٥٨ ٤٥٠ ٩١ رصید القرض
 (٠٩١ ٩٠٩ ٩٠)  (٠٩١ ٩٠٩ ٩٠) یخصم: الجزء قصیر األجل

ل یخصم:  (٠٨٤ ٦٧٧)  (٦٦٧ ٥٤١) رصید تدبیر التمو
ه عد خصم تكلفة الحصول عل ل األجل   ١٨٩ ٠٥٠ ٢٢  - الجزء طو

 

 ة للقرض الحد األدنى لل إجمالي    -التالي: سدادات المستقبل
األلف        األرقام 

١٨٢ ٦٨ ٢٠١٦ 
٧٢٧ ٢٢ ٢٠١٧ 

 ٩٠٩ ٩٠ اإلجمالي
 

  



ة) ة مساهمة مصر ة جـى بـى أوتـو (شر  شر
 

ضاحات ا ة اإل ة لمتممة للقوائم المال ة  الفترةعن  -المستقلة الدور ة المنته  ٢٠١٦ مارس ٣١ فيالمال
 

ر خالف ذلك)  ه المصر إال إذا ذ الجن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم

- ١٣ - 

 

 

 دائنة أخر دائنون وأرصدة  -١٣
سمبر  ٣١  ٦٢٠١مارس  ٣١        ٢٠١٥د

 ٣٧٥ ٤٣  ١٧٧ ٣٤ مصلحة الضرائب 
 ٣٨٦ ٥١١  ٠٤٥ ٥٣٩ دائنون 

 ١٧١ ٤١١  ٢٩٣ ٢٧٨ مصروفات مستحقة
 ٤٦٢ ٨٥٣ ١  ٧٨٦ ١٩٨ ٢ أرصدة دائنة أخر 

 ٣٩٤ ٨١٩ ٢  ٣٠١ ٠٥٠ ٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من الرح األساسينصیب السهم  -١٤
 بدون خصم  رةالفترح (خسارة)/ فيالرح على أساس صا(الخسارة)/ فيتوزع مقترح، فقد تم تحدید صا حیث أنه ال یوجد حساب

افآت أعضاء مجلس   توزعات األراح. في اإلدارةحصة العاملین وم
  قسمة صا(الخسارة)/ في األساسيحتسب نصیب السهم الفقرة ال الفترةرح (خسارة)/ فيالرح  ما هو موضح  ةت( ) على ال

ة المصدرة خالل   .الفترةالمتوسط المرجح لألسهم العاد
 ٢٠١٥ سر ما ٣١  ٦٢٠١مارس  ٣١      
 -  - صافي رح الفترة

 ٥٤٥ ٣٣٧ ١٣٥  ٧٣٣ ٠٠٩ ٠٩٤ ١ متوسط عدد األسهم
 -  - نصیب السهم األساسي من الرح

 
 

بيالموقف  -١٥   الضر
 

ة على أراح األشخاص االع –أوال  ارةالضر  :ت
  القانون رقم ة على الدخل الصادر  ام قانون الضر ة خاضعة ألح ة.  ٢٠٠٥لسنة  ٩١الشر  والئحته التنفیذ
  م ة بتقد ة  اإلقراراتتقوم الشر ة. فيالضرب  مواعیدها القانون
  ة عن عام ة ولم ُطلب  ١٩(بنظام العینة) وتم الطعن على نموذج  ٢٠٠٩تم فحص الشر فحص السنوات وجار عمل لجنة داخل

ة  .التال
ة مؤقتة لمدة ثالث سنو  ٢٠١٤لسنة  ٤٤صدر القانون رقم  ٢٠١٤یونیو  ٤تارخ   - ة سنو ة إضاف ارًا من افرض ضر ة  السنةت اعت الضرب

ة  ة بنس عیین أو أراح %٥الحال ة على دخل األشخاص الطب ه مصر من وعاء الضر قًا األشخاص االعت على ما یجاوز ملیون جن ارة ط
تم رطها وتحصیلها وفقًا لتلك  ة على الدخل و ام قانون الضر امألح ارا من  األح عمل بهذا القانون اعت .٢٠١٤یونیو  ٥و  

  قانون رقم  ٢٠١٤یونیو  ٣٠بتارخ عض مواد قانون  ٢٠١٤لسنة  ٥٣صدر القرار الجمهور  امًا بتعدیل  وقد تضمن هذا القانون أح
القانون رقم  ة على الدخل الصادر   :یليمن أهمها ما  ٢٠٠٥لسنة  ٩١الضر

 .ة على توزعات األراح  فرض ضر
  ة الناتجة ة على األراح الرأسمال ة. فرض ضر  عن بیـع الحصص واألوراق المال

م تلك  ةالتنفیذ ةالالئح صدور ** ونظرًا لعدم ة بتحدید نتائج وق للقانون، وما قد ینتج من خالف في تفسیر مواده، قامت إدارة الشر
م عند صدور الالئح الت في ضوء تفسیرها لتطبی مواد القانون، وقد تختلف تلك النتائج والق  .ةالتنفیذ ةالتعد
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ا  عات: –ثان ة المب  ضر
  ة حتى عام  وتم السداد. ٢٠٠٧تم فحص الشر
  فید ذلك من المأمورة. ٢٠١٣/  ٢٠٠٨تم فحص السنوات من ما  ة وتم استخراج خطاب   ولم ینتج عن الفحص أ التزامات ضرب

سب العمل: –ثالثا  ة   ضر
 تم ة شهرا و انتظام یتم خصم الضر  .توردها لمصلحة الضرائب 
  تم الطعن على النموذجو  ٢٠٠٧/٣٢٠١تم االنتهاء من الفحـــــص عن الفــــترة من. 
  ٤٢٠١ عامجار فحص. 

عا  ة الخصم: –را  ضـــر
  ة. ١٦٢٠عن عام  األوليتم سداد المدة  وال توجد أ خالفات ضرب

ة الدمغة: –خامسا   ضـــر
  ة ة.تقوم الشر تم توردها في المواعید القانون ة الدمغة و ام قانون ضر أح  االلتزام 
  األنلم یتم طلب فحصها حتى. 

 
 

ة -١٦  إدارة المخاطر المال
ة ١-١٦  عناصر المخاطر المال

  ةتتعرض ة متنوعة ألنشطتها المعتادةنتیجة  الشر ما في ذلك إلى مخاطر مال . وتتضمن هذه المخاطر مخاطر السوق (
ضًا مخاطر  مة العادلة)، وأ ة والق ة ومخاطر األسعار ومخاطر تأثیر أسعار الفائدة على التدفقات النقد أسعار العمالت األجنب

 مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة.
 .ة ة المحتملة لهذه المخاطر على األداء المالي للشر ة إلى تقلیل اآلثار السلب  تهدف إدارة الشر
  ة أ من ة أخطار محددة.ال تستخدم الشر ة المشتقة لتغط  األدوات المال

 مخاطر السوق -أ
 مخاطر أسعار العمالت األجنبیة -١

  ةتتعرض ي. لمخاطر  الشر ة الدوالر األمر س صفة رئ التغیرات في أسعار الصرف نتیجة أنشطتها المختلفة و
ة واألصول ة من التعامالت التجارة المستقبل نتج خطر أسعار العمالت األجنب العمالت األج و ة وااللتزامات  نب

ان أجنبي. ذلك صافي االستثمارات في  ة و  القائمة في تارخ المیزان
 :ما یلي ه المصر  الجن ة والموضحة   الجدول التالي یوضح مراكز العمالت في تارخ المیزان

 أصول
سمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١  ٢٠١٥د
٣٣٦ ٠٣٤ ٤  ٤ ٤٧٦ ٦٤١ 

 مخاطر األسعار  -٢

 التالي  ال ة أو أدوات دین مسجلة ومتداولة في أسواق المال و ة استثمارات في أدوات حقوق ملك یوجد لد الشر
مة العادلة لالستثمارات نتیجة تغیر األسعار.  فهي غیر معرضة لخطر التغیر في الق

 مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدیة والقیمة العادلة -٣

 ة لمخاطر الق فائدة ثابتة.تتعرض الشر لة األجل والتي تستح  م سندات دائنة طو  مة العادلة الناتجة من تقی
 مخاطر االئتمان -ب

  الموزعین وتجار الجملة طة  ذلك مخاطر االئتمان المرت ة وودائع لد البنوك و ینشأ خطر االئتمان نتیجة وجود نقد
تم إد ض، و ات العمالء وأوراق الق ل.واألفراد المتمثلة في حسا ة   ارة مخاطر االئتمان للشر

 ة للبنوك فإنه یتم التعامل مع البنوك ذات التصنیف االئتماني العالي والبنوك ذات المالءة ال ة في حالة  ةمالالنس العال
 عدم وجود تصنیف ائتماني مستقل.
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 مخاطر السیولة -ج

  ة من اف الغ  ل من خالل م ة وٕاتاحة تمو افي من النقد مستو  تتطلب اإلدارة الحذرة لمخاطر السیولة االحتفا 
ة  الت االئتمان ة، فإن إدارة المتاحةالتسه ة لألنشطة األساس عة الدینام ة. ونظرًا للطب االحتفا  تهدف إلى الشر

ل من خالل االحتفا بخطو ا ة معززة متاحة.مرونة في التمو  ئتمان
 إدارة مخاطر رأس المال ٢-١٦

  م المنافع حق عائد للمساهمین وتقد ما  ة على االستمرار  ة من إدارة رأس المال إلى الحفا على قدرة الشر تهدف إدارة الشر
غرض  ل لرأس المال  ة. وتوفیر والحفا على أفضل ه ض تكلفة تألصحاب المصالح األخر التي تستخدم القوائم المال خف

 رأس المال.
  ض رأس المال أو مة التوزعات المدفوعة للمساهمین أو تخف ل لرأس المال تقوم اإلدارة بتغییر ق للمحافظة على أفضل ه

ة.  إصدار أسهم جدیدة لرأس المال الشر
 ة صافي القروض إلى إجمالي رأس المال استخدام نس ل رأس المال  ة ه مراق ة  تمثل صافي القر  تقوم إدارة الشر وض في و

تمثل إجمالي رأس المال في  مها. و ة وما في ح إجمالي الدائنون واألرصدة الدائنة األخر واالقتراض مخصومًا منها النقد
ة  ما هو موضح في المیزان ة  الشر ة   اإلضافة إلى صافي القروض.  المستقلة الدورةإجمالي حقوق الملك

 

 ة صافي اال ما یلي نس سمبر  ٣١و ٦٢٠١ مارس ١٣قتراض إلى إجمالي رأس المال في وف  :٥٢٠١د
 

 ٣١/١٢/٢٠١٥  ٣١/٣/٢٠١٦ 
 ٣٦٤ ٦٣٦ ١١٣  ٤٢٤ ٣٦٧ ٩٠ اقتراض

 ٣٩٤ ٨١٩ ٢  ٣٠١ ٠٥٠ ٣ دائنون وأرصدة دائنة أخر 
مها (یخصم): ة وما في ح  (٨٦٩ ٤٧٢ ١)  (٤٠٨ ٣٧٤ ١) النقد

 ٨٨٩ ٩٨٢ ١١٤  ٣١٧ ٠٤٣ ٩٢ صافي القروض 
ة  ٩٠١ ٦٢٢ ٢٥٦ ٣  ٦٣١ ٢٨٨ ٢٦١ ٣ حقوق الملك

 ٧٩٠ ٦٠٥ ٣٧١ ٣  ٩٤٨ ٣٣١ ٣٥٣ ٣ إجمالي رأس المال
ة صافي القروض إلى إجمالي رأس المال  ٣٬٤١٪  ٢,٧٤٪ نس

 

 
مة العادلة  تقدیر الق

 ة ناقصًا أ مة االسم مة العادلة الق ة ذات توار فترض أن تقارب الق ة وااللتزامات المال ة مقدرة لألصول المال ات ائتمان خ تسو
ة المشابهة وذلك لخصم  ة لألدوات المال االستحقاق ألقل من سنة. وألغراض اإلفصاح، یتم استخدام أسعار الفائدة المتاحة للشر

مة العادلة لاللتزامات  ة لتقدیر الق ة التعاقد ة المستقبل ة.التدفقات النقد  المال
 
 

 مة لتقدیر ة لألدوات العادلة الق ة فإن المتداولة، غیر المال ةا االفتراضات وتضع الطرق  من العدید تستخدم الشر  على لمبن
ة. ل تارخ في السوق  أحوال ة لألداة المتعاملین وأسعار السوق  أسعار تستخدم میزان لة لدیون ل وذلك مشابهه ألداة أو المال  طو

، األسالیب تستخدم األجل. مة مثال األخر ة لق ة للتدفقات المقدرة الحال ة، النقد اقي العادلة مةالق لتحدید وذلك المستقبل  ل
ة  األدوات ة وفي نها مة الدفترة لها. الفترةالمال مة العادلة لاللتزامات غیر المتداولة ال تختلف جوهرًا عن الق   انت الق

 
 

  مة العادلة  للسندات الدائنةالق
  ة مة العادلة من األسعار السوق مة العادلة للسندات الدائنة المقیدة في أسواق نشطة عن طر الحصول على الق یتم تحدید الق

ة  ة الحدیثة في تارخ إعداد القوائم المال  .المستقلة الدورةالمعلنة في هذه األسواق النشطة أو المعامالت السوق



ة) ة مساهمة مصر ة جـى بـى أوتـو (شر  شر
 

ضاحات ا ة اإل ة لمتممة للقوائم المال ة  الفترةعن  -المستقلة الدور ة المنته  ٢٠١٦ مارس ٣١ فيالمال
 

ر خالف ذلك)  ه المصر إال إذا ذ الجن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم
 

 - ١٦ -

اسات  -١٧ ةالس  المحاسب
ما یلي  ةملخص ألف ة التي استخدمت في إعداد القوائم المال اسات المحاسب  :المستقلة هم الس

ة المعامالت ١-١٧  العمالت األجنب
عملة التعامل الخاصة یتم ترجمة المعامالت األج ة  ةنب  سعر الصرف في توارخ المعامالت. الشر

ة  عة النقد ة.األصول وااللتزامات ذات الطب سعر الصرف في تارخ القوائم المال ة یتم ترجمتها لعملة التعامل   العملة األجنب
مة العادلة. سعر الصرف المستخدم عند تحدید الق ة  العملة األجنب مة العادلة  الق اسها   یتم ترجمة األصول وااللتزامات التي یتم ق

ة عة غیر النقد سعر الصر  یتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطب ة  العملة األجنب ة  التكلفة التارخ اسها  ف في التي یتم ق
 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:

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

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

عة ٢-١٧ ات تا  االستثمارات في شر
  عة ات التا ات االستثمارات في الشر استخدام طرقة التكلفة حیث یتم إث عة  ات التا ة عن االستثمارات في الشر یتم المحاس

تم  مة. و اته في قائمة بتكلفة االقتناء مخصومًا منها االضمحالل في الق تم إث تقدیر االضمحالل لكل استثمار على حده و
ات التي تمتلك فیها أكثر من  عة هي الشر ات التا طرة  %٥٠الدخل. والشر ة القدرة على الس من حقوق التصوت أو التي للشر

ة. اسات اإلدارة والتشغیل  على الس

 الضمحاللا ٣-١٧
ة غیر المشتقة: -١  األصول المال

ة األصول مة العادلة من خالل  المال الق مة  مق ة  ة  أو األراحغیر المبو ما في ذلك الحصص التي یتم المحاس الخسائر 
ة تقوم  طرقة حقوق الملك ةعنها  ان هناك دلیل موضوعي على اضمحالل  الشر ة بتقدیر ما إذا  ل فترة مال ة  في تارخ نها

مة   .األصلفي ق
مة  األدلةتتضمن  ة على اضمحالل ق  :األصلالموضوع

 التأخر في السداد بواسطة مدین. أو إخفاق -

شرو لم تكن  إعادة - الغ مستحقة للمجموعة  ةجدولة م  .أخر لتقبلها في ظروف  الشر

 الُمصدر. أوالمدین  إفالسمؤشرات على  -

ة للمُقترضین  - النس  الُمصدرن. أوالتغیرات المعاكسة في حالة السداد 

ة.اختف - ات المال سبب الصعو  اء السوق النشطة لألصل المالي 

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

ة لالستثمار في  ة، تتضمن  أداةالنس ة على االضمحالل االنخفاض ا األدلةحقوق ملك مة  المستمر في أولهام الموضوع الق
ةالعادلة عن التكلفة. وتعتبر  ة  أن الشر عتبر مستمر. %٢٠االنخفاض بنس  هام وان مدة تسعة أشهر 
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ع)-١٧ ة (تا اسات المحاسب  الس
التكلفة المستهلكة األصول ة المثبتة   :المال

ةتقوم  ان هناك  الشر مة هذه  ةأدلبتقدیر ما إذا  ة على حدوث اضمحالل في ق  على المستو  أومنفردة  األصولموضوع
ل  ةالتي تمثل  األصولالمجمع.  ة لالضمحالل منفردة، وفي حالة عدم وجود  أهم النس مها  مفردها یتم تقی ة  على  دلةأنسب

شأن  األصولاضمحالل هذه  مها مجمعة  مة حدث ول أمنفردة یتم تقی عد تحدیده على اضمحالل في الق  صولاألم یتم 
شأن  األصولالمنفردة.  مها مجمعة  ا یتم تقی أصول هامة نسب ارها منفردة  م أالتي لم یتم اعت ة. ألغراض اضمحالل في الق

ع  م المجمع لألصول یتم تجم  ذات سمات المخاطر المتشابهة معا. األصولالتقی
م االضمحالل على المستو المجمع لألص ةول تستخدم عند تقی ة عن توقیتات استرداد الخسارة النا الشر جمة المعلومات التارخ

ة توضح  ة الحال ة واالئتمان انت الظروف االقتصاد الت إذا  عمل تعد مة الخسائر المتكبدة، وتقوم   نأعن االضمحالل وق
المؤشرات التار  أوتكون أكثر  أن األرجحالخسائر الفعالة من  ة.اقل من المتوقعة   خ

ة المتوقعة مخصومة  ة المستقبل ة للتدفقات النقد مة الحال مة الدفترة لألصل والق الفرق بین الق یتم حساب خسائر االضمحالل 
ة  مة الخسارة في  األصليسعر الفائدة الفعل ق تم االعتراف  األصل المالي. و تم ت أو األراحالخاص  مة الخسائر و ض الق خف

 من خالل استخدام حساب مخصص اضمحالل.الدفترة لألصل 
ةإذا اعتبرت  مة  الشر س الخسارة الناتجة عن اضمحالل ق ه لع ق مة ذات  إعدامفانه یتم  األصلانه ال یوجد احتماالت حق الق

 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  مة، عندئذ یتم رد خسارة اضمحالل الق  الخسائر. أو األراحاضمحالل الق
ع: األصول ة المتاحة للب  المال

قا ضمن  األصولحالل في یتم االعتراف بخسائر االضم ب الخسائر التي تم االعتراف بها سا ع بإعادة تبو ة المتاحة للب المال
عترف بها في  األخربنود الدخل الشامل  مة العادلة و اطي الق مثل مبلغ الخسارة ا أو األراحوالمجمعة في احت لمجمعة الخسائر، 

ه في  ة والمعترف  عد من حقوق الملك عد  أو األراحالمست الصافي  سداد  أواستهالك  أالخسائر الفرق بین تكلفة االقتناء (
مة العادلة مخصوما منها  أ ةمن أصل المبلغ) والق مة لهذا  أ  المالي سب االعتراف بها في األصلخسارة في اضمحالل الق

 الخسائر. أو األراح
ع في متاحة للب ة  مة العادلة الداه دین مبو ه عند زادة الق حدث أ ة  انت هذه الزادة ذات عالقة بدرجة موضوع  فترة الحقة و

مة في  عد االعتراف بخسارة اضمحالل الق مة هذه في  أو األراحوقع   أو ألراحاالخسائر عندئذ یتم رد خسارة اضمحالل الق
 الخسائر.

مة المعترف بها في  ة أل استثمار في  أو األراحال یتم رد خسائر اضمحالل الق النس ة م أداةالخسائر  متاح حقوق ملك بوب 
ع في   الخسائر. أو األراحللب

ة: قة حقوق الملك طر ة عنها   االستثمارات التي یتم المحاس
مة القابلة الق مته الدفترة  مقارنة ق ة  طرقة حقوق الملك ة عنه   تقاس خسائر االضمحالل في استثمار مالي یتم المحاس

تم االعتراف بخسائر االضمحالل في  س خسارة االضمحالل عند حدوث تغیرات  أو األراحلالسترداد، و تم ع الخسائر و
مة  ة في التقدیرات المستخدمة لتحدید الق ةتفضیل  .اإلسترداد
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ة: -٢  األصول غیر المال
ة، تقوم  ل فترة مال ة  ةفي تارخ نها م الدفترة  الشر ة لألصولمراجعة الق ة للشر ة  األصولو (المخزون،  غیر المال الضرب

ان  .لالضمحاللان هناك مؤشر  إذالتحدید ما المؤجلة)  ةذلك تقوم  األمروٕاذا  ة لألصل.  الشر مة اإلسترداد عمل تقدیر للق
ا. إجراءیتم  ار االضمحالل للشهرة سنو  اخت

ع  مة ألصل یتم تجم ار اضمحالل الق قات والتي تولد تدف األصلتتضمن  أصولأصغر مجموعة  إليمعا  األصولإلجراء اخت
ة داخلة من االستعمال المستمر ومستقلة  ة الداخلة من  إلىنقد بیر عن التدفقات النقد ت مجموعا أو األخر  األصولحد 

ع وحدات تولید النقد. یتم توزع الشه- األصول ة عند تجم تس جموعات هذه م أوعلى الوحدات التي تولد النقد  األعمالرة الم
ع. ة التجم ة والمتوقع منها االستفادة من عمل ة المقتن  الوحدات لد الشر

ة لألصل  مة اإلسترداد ع  أوالق مته العادلة ناقصا تكالیف الب ة  أوللوحدة المولدة للنقد هي ق مته االستخدام مة یهما أأق كبر، الق
سعر خصم قبل الضرائب الذ  ة المتوقع حدوثها مخصومة  ة المستقبل ة للتدفقات النقد مة الحال ة لألصل هي الق االستخدام

ة للنقود والمخاطر الُمحددة لألصل  مة الزمن س تقدیرات السوق الجارة للق  وحدة تولید النقد. أوع
انت مة الدفترة لألصل  یتم االعتراف بخسارة االضمحالل إذا  ة. أوالق مته اإلسترداد  للوحدة المولدة للنقد أكبر من ق

تم توزعها  أو األراحیتم االعتراف بخسارة االضمحالل في  مة الدفترة للشهرة الموزعة ع أوالالخسائر. و ض الق لى وحدة لتخف
ض  التناسب على  األخر  األصولتولید النقد، ثم تخف مة الدفترة لكل أصل في الوحدة. أساسللوحدة   الق

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

قة.اال ة لألصل في السنوات السا النس مة  الخسارة الناجمة عن اضمحالل الق  عتراف 
 تشغیلي یجارإ ٤-١٧

  ة خصومات تم الحصول علیها من المؤجر على مدار فترة یتم توزع إجمالي المدفوعات عن عقود اإلیجار التشغیلي ناقصًا آ
تم تحمیل قائمة الدخل عن  قًا لمبدأ االستحقاق. الفترةالعقد. و  بنصیبها من اإلیجار على أساس التوزع الزمنى ط

ة ٥-١٧  األدوات المال
ة تقوم ب الشر ة غیر المشتقة األصول بتبو ة: الفئات بین المال ة أصول التال ة مال مة العادلة مبو  اح أوراأل خالل من الق

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

ةتقوم  ة غیر المشتقة الشر مة العادلة من خالل األراح أو  الفئات بین بتبوب االلتزامات المال الق ة  ة مبو ة: التزامات مال التال
ة   .أخر الخسائر وفئه التزامات مال

 االعتراف واالستبعاد:-المالیة وااللتزامات المالیة غیر المشتقة  لاألصو -أ

ةتقوم  ات  األولياالعتراف  الشر ع  في تارخ نشأتها،الدین المصدرة  وأدواتالقروض والمدیون ة وااللتزامات المال األصولجم
ة  ایتم االعتراف بهم  األخر المال ح  أول ةفي تارخ المعاملة عندما تص امطرفا في  الشر ة لألداة المال األح   ة. التعاقد

ةتقوم  عاد  الشر ة من  األصلاست المالي،  ألصلاالمالي عندما تنتهي فترة سران الح التعاقد في الحصول على تدفقات نقد
ة من  أو ل الح التعاقد الستالم التدفقات النقد ل األصلقامت بتحو ل  ة مخاطر ومن المالي في معاملة تم فیها تحو افع ملك

صورة جوهرة.  األصل ةإذا لم تقم  أوالمالي  ل  الشر ة  أوبتحو ل مخاطر ومنافع ملك ل جوهر  ش المالي  صلاألاالحتفا 
ةولم تحتفظ  طرة على  الشر أصل  أنالمحول، على  األصلالس الناتج عن الحقوق  أوتعترف فقط  تزامات الناشئة االل أوالتزام 

ل.الم أو  حتفظ بها عند التحو
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عد  ةتست العقد. أولغائه إ أوالتخلص منه  أماااللتزام المالي عندما ینتهي  الشر  انتهاء مدته الواردة 

ة عندما، وفقط عندما تمتلك  ةیتم عمل مقاصة بین أصل مالي والتزام مالي وعرض صافي المقاصة في المیزان ا الح ح الشر ال
ة  الغ المعترف بها ولدیها الن ة على  أماالقانوني القابل للنفاذ إلجراء المقاصة بین الم الغ صاف أساسإلجراء التسو  أوي الم

ة االلتزام في  األصل وتسو  . واحد أناالعتراف 

 القیاس:–األصول المالیة غیر المشتقة  -ب

مة العادلة من خالل  الق مة  ة المق احاألصول المال  الخسائر: أو األر

مة العادلة من خالل  األصلیتم تبوب  الق م  مق ه ألغراض المتاجرة  أو األراحالمالي  أصل محتفظ  ه   وأالخسائر إذا تم تبو
ه عند االعتراف  مة العادلة من خالل  األوليتم تبو الق قاس  اقتن أو األراحل اشرة  طة م  أواء الخسائر، تكلفة المعاملة المرت

اشرة ضمن  األصل إصدار ال األصولالخسائر عند تكبدها.  تقاس  أو األراحالمالي یتم االعتراف بها م مة  ة المق مة المال ق
مة العادلة متضمنه  أو األراحالعادلة من خالل  التغیرات في الق تم االعتراف  مة العادلة و الق توزعات  وأعوائد  أالخسائر 

 .الخسائر أو األراحأراح أسهم في 

خ االستحقاق:  االستثمارات المحتفظ بها حتى تار

اس هذه  اإلضافة  األولياالعتراف  دعن األصولیتم ق مة العادلة  اقتناء  إلىالق اشرة  طة م  إصدار وأتكلفة المعاملة المرت
عد االعتراف  األصل ة.األوليالمالي.  استخدام طرقة الفائدة الفعل التكلفة المستهلكة  اسها   ، یتم ق

ات:  القروض والمدیون

اس هذه  اإلضافة  األوليعند االعتراف  األصولیتم ق مة العادلة  اقتناء تكلفة المعاملة المرت إلىالق اشرة   إصدار وأطة م
عد االعتراف  األصل ة.األوليالمالي.  استخدام طرقة الفائدة الفعل التكلفة المستهلكة  اسها   ، یتم ق

ع: األصول ة المتاحة للب  المال

اس هذه  اإلضافة  األوليعند االعتراف  األصولیتم ق مة العادلة  اقتناء  إلىالق اشرة  طة م  إصدار وأتكلفة المعاملة المرت
عد االعتراف  األصل مة العادلة بخالف خسائر األوليالمالي.  التغیرات في الق تم االعتراف  مة العادلة، و الق اسها  ، یتم ق

ةصرف العمالت  أسعارالتغیرات في  وأثاراالضمحالل  اطي وتجمع في اح األخرألدوات الدین ضمن بنود الدخل الشامل  األجنب ت
عاد هذه  مة العادلة، وعن است ب  إعادةیتم  األصولالق الخسائر المتراكمة المعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل  أو األراحتبو

قا  األخر  الخسائر. أو األراح إلىسا
 القیاس:–االلتزامات المالیة غیر المشتقة  -ت

مة العادلة من خالل المالي  االلتزامیتم تبوب  الق م  ه الخسائر  أو األراحمق ه اذا تم تبو  أوالمتاجرة  غراضألالتزام محتفظ 
ه مة العادلة من خالل  األوليعند االعتراف  تم تبو الق قاس  اقتالخسائر أو األراحل اشرة  طة م  أوناء ، تكلفة المعاملة المرت
اشرة ضمن المالي یتم االعتراف ب االلتزام إصدار ال ،عند تكبدها الخسائر أو األراحها م مة  ة المق مة تقاس االلتزامات المال ق

مة العادلة متضمنة  الخسائر أو األراحالعادلة من خالل  التغیرات في الق تم االعتراف  مة العادلة، و فوائد في  مصروف أالق
 الخسائر. أو األراح

ة غیر المشتقة  اسها  ألخراااللتزامات المال ایتم ق مة العادلة مخصوما منها  أول اقتناء  أالق اشرة  طة م  إصدار وأتكلفة مرت
عد االعتراف  ة.األوليااللتزام.  استخدام طرقة الفائدة الفعل التكلفة المستهلكة  اس هذه االلتزامات   ، یتم ق
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مها ٦-١٧ ة وما في ح  النقد
  ة.یتم عرض جزء من االلتزامات المتداولة في المیزان ات  شوف ضمن القروض والسلف  أرصدة بنوك سحب على الم
 الخزنة والودائع تحت الطلب لد البنوك ة  مها النقد ة وما في ح ة، تتضمن النقد أذون و  ألغراض عرض قائمة التدفقات النقد

 .تارخ اإلیداع الخزانة التي ال تزد مدة استحقاقها عن ثالث أشهر من
 

 رأس المال ٧-١٧
ة: -ث  األسهم العاد

اشرة بإصدار  ة  األسهمتكالیف المعاملة المتعلقة م ة.  ضر ة عنها بخصمها من حقوق الملك ة یتم المحاس العاد
ة المصر رقم  ار المحاس ة عنها وفقا لمع ة یتم المحاس حقوق الملك طة بتكالیف المعاملة المتعلقة  الدخل المرت

 ) "ضرائب الدخل".٢٤(
نة): األسهم إصدار وٕاعادةإعادة شراء  -ج ة (أسهم خز  العاد

افة یتض والذالشراء  إعادةالمبلغ المسدد مقابل  االعترافراس المال المصدر فانه یتم  أسهمشراء  إعادةعند  من 
اشرة والمتعلقة  ض لحقوق  بإعادةالتكالیف الم تخف ة. الشراء  فها األسهمالملك أسهم خزنة  المعاد شرائها یتم تصن

ع  ة. عند ب زادة أسهم ا إصدار إعادة أووعرضها مخصومة من حقوق الملك المبلغ المحصل  لخزنة، یتم االعتراف 
 .اإلصدارالعجز الناتج عن المعاملة یتم عرضه ضمن عالوة  أوفي حقوق المساهمین والفائض 

 
ا العاملین ٨-١٧  مزا

ا العاملین قصیرة  -أ  األجلمزا

ا العاملین قصیرة  مزا المبلغ المتوقع دفعه  األجلیتم االعتراف  تم االعتراف  م الخدمة ذات العالقة. و مصروف عند تقد
ون لد  ةالتزام عندما  ن تقدیر  أوالتزام قانوني  الشر م قة، و م خدمة سا ام العامل بتقد نتیجة ق ضمني لدفع هذ المبلغ 
عتمد بها.  االلتزام بدرجة 

ة  -ب  أسهم علىالمدفوعات المبن

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

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

 االستحقاق. 
شرو عدم االستحقاق، ة  ة لمنح أدوات حقوق ملك النس مة ا و اس الق لمدفوعات معامالت العادلة (في تارخ المنح) لیتم ق

س تلك الشرو وال یوجد تعدیل الح لالختالفات بین النتائج  ة لتع ل أدوات حقوق ملك ة على أسهم والمسددة في ش المبن
 المتوقعة والمحققة. 

ا االشتراك المحدد -ج  مزا

مصروف عند ت ا االشتراك المحدد  التزامات نظم مزا االشتراكات یتم االعتراف  تم االعتراف  م الخدمة ذات العالقة. و قد
. ة أو استرداد نقد ض الدفعات المستقبل ه الدفعة المقدمة إلى تخف أصل إلى الحد الذ تؤد   المدفوعة مقدما 
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ةتساهم  ة رقم  الشر قًا لقانون التأمینات االجتماع ومي لصالح العاملین بها ط ة الح لسنة  ٧٩في نظام التأمینات االجتماع
قتصر التزام ١٩٧٥ ة ثابتة من األجور.  موجب هذا القانون في النظام بنس ساهم العاملین وأصحاب العمل  ةال.  في  شر

مة مساهمتها، وتحمل مساهمات  ةق قًا ألساس االستحقاق.األراح  الشر  أو الخسائر ط
 
ا  -د  الخدمة إنهاءمزا

ةتعترف  ان  الشر عد بإم أتي أوًال، عندما ال  مصروف في أحد التارخین التالیین أیهما  ا إنهاء الخدمة  ةالشمزا لغاء عرض إ ر
ا  ةعندما تعترف أو تلك المزا لة.  الشر ون من المتوقع و بتكالیف إعادة اله املها خ أنعندما ال  ا  ة المزا  الل یتم تسو

عد تارخ  ١٢ ة فانه یجب خصمها إعدادشهرًا  ة للنق –قبل الضرائب  –معدل خصم  القوائم المال مة الزمن س الق  .ودلتع
 المخصصات ٩-١٧

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

تكلفة اقتراض س مرور الوقت یتم االعتراف بها  ة والتي تع مة الحال  .عن استخدام الخصم إلیجاد الق
  ة عند وجو یتم االعتر ات القانون مخصص المطال ة ضد اف  ات قانون ةد مطال ة عد الحصول على االستشارات الو  الشر قانون

 المالئمة.
  ة وذلك وفقًا ألخر أنشطة الشر ما یتعل  ات متوقعة من أطراف أخر ف المخصصات األخر عند وجود مطال االعتراف 

ات مع تلك   األطراف.التطورات والمناقشات واالتفاق
 تحق اإلیـراد ١٠-١٧

ة وأرصدة المدینون التجارون وأوراق  فيتتمثل اإلیرادات  مة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم متضمنًا النقد الق
ة خدمة من خالل النشا  ضائع أو تأد ع  ض الناشئة عن ب ادالق عات أو  االعت للمجموعة وغیر متضمنة ضرائب المب

ضاتالخصومات أ  .و التخف
طة  ة المرت ون المرجح أن تتدف المنافع االقتصاد عتمد علیها وعندما  اسه بدقة  ن ق م اإلیراد عندما  یتم االعتراف 

ع إلى  ة الب ةعمل ة على النحو الموضح الحقًا. ال الشر ل نشا من أنشطة الشر ، وعندما تتحق شرو أخر خاصة 
ة قد تم الوفاء بها. وتبنى  افة االلتزامات التعاقد انت  اس بدقه إال إذا  مة اإلیراد قابلة للق ةالشعتبر ق تقدیراتها على  ر

ة أخذه  ة العمال فيأساس النتائج التارخ ار نوع ل منهما.االعت ات الخاصة  ة المعامالت والترتی  ء ونوع
 إیرادات الفوائد  -أ

  استخدام طرقة معدل الفائدة الفعال وعند وجود اضمحالل في الرصید تثبت إیرادات الفوائد على أساس التوزع الزمنى 
مة المتوقع مة الدفترة إلى الق ض الق الفائدة فإنه یتم تخف  تحصیلها. المدین الناتج عن االعتراف 

 إیراد التوزیعات  -ب

 .تثبت إیرادات توزعات األراح عندما ینشأ الح في استالمها  
 

 ضرائب الدخل  ١١-١٧
مصروف في أراح  إیراد أو  ة المؤجلة  الضر ة الجارة و الضر ما عدا ال أویتم االعتراف  حاالت خسائر الفترة، ف

ه  عترف  ة أو حدث  ة من عمل راح أو الخسائر خارج األ –في نفس الفترة أو في فترة مختلفة  –التي تنشأ فیها الضر
اشرة ة م ع األعمال سواء في الدخل الشامل األخر أو ضمن حقوق الملك  .أو تجم
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ع)-٧١ ة (تا اسات المحاسب  الس
ة الدخل ا -١ ةضر  لجار

انت الضرائب التي تم  التزام، أما إذا  عد  قة والتي لم یتم سدادها  ة والفترات السا الضرائب الجارة للفترة الحال یتم االعتراف 
أصل. مة المستحقة عن هذه الفترات فیتم االعتراف بهذه الزادة  قة تزد عن الق ة والفترات السا الفعل في الفترة الحال  سدادها 
مة المتوقع سدادها إلى (استردادها من) اإلدا الق قة  ة والفترات السا ة الجارة للفترة الحال م االلتزامات (األصول) الضرب ة ر تقاس ق

ة. تخضع  ة الفترة المال استخدام أسعار الضرائب (وقوانین الضرائب) السارة أو في سبیلها ألن تصدر في تارخ نها ة،  الضرب
ة توزعات األ ة الجارة. ال یتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضرب جزء من الضر ة  فاء شرو عند ا إالراح للضر ست

 معینه.
 

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:مات. وااللتزا  ف
الشهرة،  -  االعتراف األولى 
ة التي: - األصل أو االلتزام للعمل  أو االعتراف األولى 

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

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

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

اس ا قها عند تحق الفروق الموقتة.یتم ق استخدام أسعار الضرائب المتوقع تطب ة المؤجلة   لضرب
ة یتم  ة الفترة المال ة المؤجلة في نها اس الضر ار  األخذعند ق عها  األثارفي االعت ة لإلجراءات التي تت ةاالضر لالسترداد  لشر

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

اح ١٢-١٧ عـات األر  توز
  ة ة العامة للمساهمین هذه التوزعات الفترةفي المستقلة تثبت توزعات األراح في القوائم المال  .التي تقر فیها الجمع
 األرقام المقارنة ١٣-١٧

  ان ذلك ضرورًا لتتواف مع التغیرات في العرض المستخدم في لما   .ةالالح الفترةعاد تبوب األرقام المقارنة 
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ارا من  ة وتم تفعیلها اعت ة المصر الت تمت على معاییر المحاس  :١/١/٢٠١٦إصدارات جدیدة وتعد
ة  ٢٠١٥خالل عام  عض تم إصدار نسخة معدلة من معاییر المحاس الت على  ة الجدیدة وتعد عض معاییر المحاس المصرة تتضمن 

عد أول ینایر  ة التي تبدأ  ر لهذه المعاییر غیر ٢٠١٦المعاییر القائمة على أن یتم العمل بها للفترات المال أن التطبی الم ، مع العلم 
ه.  مسموح 

الت التي ت التاليهذا وسوف نستعرض في الجدول  ة في أهم هذه التعد  : ٢٠١٦مارس  ٣١مت على القوائم المال
 

 المعاییر الجدیدة 
 أو المعدلة

الت  التأثیر المحتمل على ملخص ألهم التعد
ة   القوائم المال

ار مصر (  )١مع
ة  عرض القوائم المال

ز المال   يقائمة المر
  عاد ما تم است ار  ه المع عرض رأس المال العامل ال یتطل

ة المرف مع إصدار  اإلرشادالنموذج   ٢٠٠٦للقوائم المال
ظهر عرض رأس المال العامل. ان   والذ 

 
  ة تم إعادة عرض القوائم المال

ضاحاتالمعروضة  المتممة لها  واإل
ما فیها أرقام المقارنة لتتماشى مع 

ار. المع الت   التعد
   ز المالي تتضمن األرصدة یجب إضافة قائمة إلى قائمة المر

ة أول فترة مقارنة معروضة في حال تأثیرها نتیجة  في بدا
أثر  أثر رجعى أو تعدیل  ة  اسة محاسب تطبی المنشأة لس

 رجعى أو إعادة
 

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

 / وقائمة الدخل الشامل  ) الخسائرقائمة الدخل (األراح أو  
افة بنود الدخل والمصروفات على المنشأة أن تفصح  عن 

التي تم االعتراف بها خالل الفترة في قائمتین منفصلتین 
ة  ونات الرح أو الخسارة (قائمة دخل) والثان إحداها تعرض م
الرح أو الخسارة وتعرض عناصر الدخل الشامل األخر  تبدأ 

 (قائمة الدخل الشامل).
 

 

ار مصر (  )١٠مع
 وٕاهالكاتهااألصول الثابتة 

اس إتم  م عند الق ار استخدام نموذج إعادة التقی لغاء خ
 الالح لألصول الثابتة.

  

ار على أرقام  المع ال یوجد تأثیر للتعدیل 
ة المعروضة    القوائم المال

 
   ة األصول الثابتة ضاحا وٕاهالكاتهایجب عرض حر ت اإل

ة وفترة المقارنة). ة للفترتین (الفترة الحال  المتممة للقوائم المال
  ذا المعدات ة) و س ة (الرئ ار االستراتیج قطع الغ

ة، تصلح ألن تكون أصوال ثابتة عندما تتوقع  اط االحت
المنشأة أن تستخدمها خالل أكثر من فترة واحدة. (أ عندما 

 الثابتة).ینطب علیها تعرف األصول 

تم إعادة عرض أرقام المقارنة الخاصة 
ة األصول الثابتة في  ضاحاتحر  اإل

ة لتتماشى مع  المتممة للقوائم المال
ار. المع ة  الت المطلو  التعد



ة) ة مساهمة مصر ة جـى بـى أوتـو (شر  شر
 

ضاحات ا ة اإل ة لمتممة للقوائم المال ة  الفترةعن  -المستقلة الدور ة المنته  ٢٠١٦ مارس ٣١ فيالمال
 

ر خالف ذلك)  ه المصر إال إذا ذ الجن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم
 

 - ٢٤ -

 المعاییر الجدیدة 
 أو المعدلة

الت  التأثیر المحتمل على ملخص ألهم التعد
ة   القوائم المال

ار مصر (  )٢٣مع
 األصول غیر الملموسة

اس الالح إتم  م عند الق ار استخدام نموذج إعادة التقی لغاء خ
 الملموسة.لألصول غیر 

 
 

ار على أرقام  المع ال یوجد تأثیر للتعدیل 
ة المعروضة.  القوائم المال

ار مصر (  )٤٥مع
مة العادلة اس الق  ق

 ) ة مصر جدید رقم ار محاس اس ٤٥تم إصدار مع ) "ق
ار أخر  ار عندما یتطلب مع طب هذا المع مة العادلة"  الق
هدف هذا  مة العادلة. و الق اس أو اإلفصاح  الق سمح  أو 

ار إلى:   المع
مة العادلة. و -أ  تعرف الق
ار واحد. و -ب مة العادلة في مع اس الق  وضع إطار لق
مة العادلة.تحدید اإلفصاح  -ج اسات الق  المطلوب لق

أثر مستقبلي عند إعداد  ار  تم تطبی المع
ة الدورة في  ، ٣١/٣/٢٠١٦القوائم المال

ات اإلفصاح الواردة في  ما في ذلك متطل
ار.  هذا المع

ار مصر (  )٢٩مع
ع األعمال  تجم

  قة الشراء واستبداإتم قة االقتناء مما نتلغاء طر طر ج لها 
 : عنه

ح المقابل  -١ تم ا المادتغییر تكلفة االقتناء لتص لمحول و
مة العادلة ف الق اسه   تارخ االقتناء. يق

مة العادلة المحتمل المادالمقابل  -٢ الق : یتم االعتراف 
جزء من  المادللمقابل  المحتمل في تارخ االقتناء 
 المحول. المادالمقابل 

اس الشهرة في حالة االق -٣  مراحل. تناء علىتغییر طرقة ق
 االقتناء)تكلفة المعامل   :ة (التكالیف المتعلقة 

مصروف على قائمة الدخل خالل فترة تحملها وال یتم  تحمل 
استثناء تكالیف المحول المادضمن المقابل  افتهاإض  ،

اشرة  ة أو أدوات الدین المتعلقة م إصدار أدوات حقوق الملك
ة االقتناء.   عمل

ار على أرقامال یوجد تأثیر  المع  للتعدیل 
ة المعروضة.  القوائم المال

 
 
 
 
 

ار مصر (  )٤٢مع
ة المجمعة  القوائم المال

ة مصر جدید رقم (تم  ار محاس ة  ) "٤٢إصدار مع القوائم المال
ة المصر  المجمعة ار المحاس ه تم تغییر مع ناءًا عل رقم   " و

ة المجمعة ) "١٧( ح " القوائم المال ص ة القوا والمستقلة " ل ئم المال
ة المصر  المستقلة ار المحاس قاً لمع القوائم  ") ٤٢ الجدید (" وط

ة المجمعة ان  المال طرة لتحدید الك " تم تغییر نموذج الس
عه. ه والواجب تجم  المستثمر ف

 
 

ار على أرقام  المع ال یوجد تأثیر للتعدیل 
ة المعروضة.  القوائم المال



ة) ة مساهمة مصر ة جـى بـى أوتـو (شر  شر
 

ضاحات ا ة اإل ة لمتممة للقوائم المال ة  الفترةعن  -المستقلة الدور ة المنته  ٢٠١٦ مارس ٣١ فيالمال
 

ر خالف ذلك)  ه المصر إال إذا ذ الجن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم

- ٢٥ - 

 

 

 المعاییر الجدیدة 
 أو المعدلة

الت  التأثیر المحتمل على ملخص ألهم التعد
ة   القوائم المال

ع  ار مصر (تا  )٤٢مع
ة المجمعة  القوائم المال

  ة المنشأة األم ة عن التغیرات في حقوق ملك یتم المحاس
عة والتي ال تؤد إلى فقدان طرة  في منشأة تا الس

ة.  معامالت حقوق ملك
  ضة ة من استثمار منشأة قا ق اس أ حصص مت إعادة ق

عة في التارخ  طرة الذفي منشأة تا ه الس مته  فقدت ف ق
قائمة الدخل.  ات الفرق   العادلة وٕاث

  ة) من طرة (األقل في حالة زادة حصة الحقوق غیر المس
عة  ح أو ، ینسب الر عن حقوق ملكیتهمخسائر المنشأة التا

ل بند من بنود الدخل الشامل األخر إلى مالك  الخسارة و
ضة وأصحاب الحقوق غیر المس ولو  طرة حتىالمنشأة القا

أد ذلك إلى ظهور رصید سالب ألصحاب الحقوق غیر 
طرة.    المس

 

ار على المع  ال یوجد تأثیر للتعدیل 
ة المعروضة  .أرقام القوائم المال

 
 

ار مصر (  )٤٣مع
ة ات المشتر  الترتی

  ة مصر جدید رقم (تم ار محاس ات  ) "٤٣إصدار مع الترتی
ة ة المشتر ار المحاس ه تم إلغاء مع ناءاً عل رقم  ر المص" و

ة "حصص  ") ٢٧( ة في المشروعات المشتر  .الملك
  ة المصر ار المحاس قًا لمع ات ) "٤٣الجدید (  وط الترتی

ة " تم وضع نموذج جدید لتصنیف الترتیب المشترك المشتر
ان مشروع مشترك ( ) Joint Ventureوتحدید نوعه ما إذا 

ة (أو  ة مشتر  .)Joint operationعمل
ل القانوني  س الش حیث یتوقف ذلك على جوهر الترتیب ول

 له.
   ل قوم  في حالة تصنیف الترتیب على أنه مشروع مشترك 

طرقة حقوق  استثمار  اته  طرف من أطراف الترتیب بإث
ع النسب ة فقط (حیث تم إلغاء طرقة التجم )، وذلك يالملك

صدرها.في القوائم  ة المجمعة أو المنفردة التي   المال
 

ار على أرقام  المع ال یوجد تأثیر للتعدیل 
ة المعروضة.  القوائم المال

ار مصر (  )١٨مع
ات  االستثمارات في شر

قة  شق

  ة إلى هذا ة للمشروعات المشتر تم ضم المعالجة المحاسب
ات  ل من االستثمارات في الشر التالي معالجة  ار، و المع
ة المجمعة  ة في القوائم المال قة والمشروعات المشتر الشق

ة.    استخدام طرقة حقوق الملك  أو المنفردة 
 

ار على أرقام  المع ال یوجد تأثیر للتعدیل 
ة المعروضة.القوائم ا  لمال

 



ة) ة مساهمة مصر ة جـى بـى أوتـو (شر  شر
 

ضاحات ا ة اإل ة لمتممة للقوائم المال ة  الفترةعن  -المستقلة الدور ة المنته  ٢٠١٦ مارس ٣١ فيالمال
 

ر خالف ذلك)  ه المصر إال إذا ذ الجن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم
 

 - ٢٦ -

 المعاییر الجدیدة 
 أو المعدلة

الت  التأثیر المحتمل على ملخص ألهم التعد
ة   القوائم المال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ار مصر ( ع مع  )١٨تا
ات  االستثمارات في شر

قة  شق

  ة من التارخ تتوقف المنشأة عن استخدام طرقة حقوق الملك
قة أو مشروع  الذ ة شق ونه شر ه االستثمار عن  یتوقف ف

ه االستثمار ة ش مشترك على أن یتوقف ف ونه شر قة عن  ق
اس الحصص  أو مشروع مشترك على أن یتم إعادة ق

مة العادلة  الق اتالمحتفظ بها  قائمة الدخل وٕاث  .الفرق 
 

  قة ة شق ح االستثمار في شر ع استثمار في مشرو إذا أص
س ، على المنشأة أن تستمر في تطبی طرقة مشترك أو الع

اس الحصة  ة وال تعید ق  المحتفظ بها.حقوق الملك
 

  قة أو مشروع ة شق ة المنشأة في شر إذا انخفضت حقوق ملك
مشترك ومع ذلك استمرت المنشأة في استخدام طرقة حقوق 
سب أو  م ما مضى  ة فعلى المنشأة التي اعترفت ف الملك
ب ذلك الجزء  خسارة ضمن الدخل الشامل األخر أن تعید تبو

سب أو الخسارة المتعل  ض حقوق من مبلغ الم بتخف
ة إلى األراح أو الخسائر (قا ) وذلك على ئمة الدخلالملك

ض.  ة التخف  أساس نس

ار على أرقام  المع ال یوجد تأثیر للتعدیل 
ة المعروضة.   القوائم المال

 

ار مصر (  )٤٤مع
اإلفصاح عن الحصص في 

 األخر  تآالمنش

  ة مصر جدید رقم (تم ار محاس اإلفصاح  ) "٤٤إصدار مع
ع  ت األخر آعن الحصص في المنش " لیتضمن جم

عة اإلفصاحات ات التا ة لالستثمارات في الشر  المطلو
ة و  ات المشتر قة والترتی ل الخاص ذات اله تآالمنشوالشق

 غیر المجمعة.
  اإلفصاح عن ار إلى إلزام المنشأة  هدف هذا المع و

ح لمستخدم م ط يالمعلومات التي تت ة تقی عة قوائمها المال ب
ة لها، ت آالمنشحصصها في  األخر والمخاطر المصاح

زها وتأثیرات تلك الحصص على   ماليالوأدائها  الماليمر
ة.  والتدفقات النقد

ار على أرقام  المع ال یوجد تأثیر للتعدیل 
ة المعروضة.  القوائم المال

ار مصر (  )٣٤مع
  االستثمار العقار 

  مة العادلة لألصل إتم ار استخدام نموذج الق لغاء خ
 .عقار المبوب على أنه استثمار 

 

ار على أرقام  المع ال یوجد تأثیر للتعدیل 
ة المعروضة.  القوائم المال

ار مصر (   )١٤مع
 تكالیف االقتراض

  انت إتم قة والتي  ة السا اس  رف بتكلفةتعتلغاء المعالجة الق
اقتناء أو إنشاء أو  اشرة  صل أ إنتاجاالقتراض المتعلقة م

 مؤهل على قائمة الدخل دون رسملتها على األصل.
 

ار على أرقام  المع ال یوجد تأثیر للتعدیل 
ة المعروضة.  القوائم المال



ة) ة مساهمة مصر ة جـى بـى أوتـو (شر  شر
 

ضاحات ا ة اإل ة لمتممة للقوائم المال ة  الفترةعن  -المستقلة الدور ة المنته  ٢٠١٦ مارس ٣١ فيالمال
 

ر خالف ذلك)  ه المصر إال إذا ذ الجن ضاحات  اإل الغ الواردة  ع الم  (جم
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 المعاییر الجدیدة 
 أو المعدلة

الت  التأثیر المحتمل على ملخص ألهم التعد
ة   القوائم المال

ار مصر (  )٣٨مع
ا العاملین  مزا

 :اإلكتوارةاألراح والخسائر 
  امل األراح والخسائر یجب أن یتم االعتراف الفور 

ا المحددة وتحمیلها  اإلكتوارة المتراكمة ضمن التزامات المزا
 .على بنود الدخل الشامل األخر

 
قة  :تكلفة الخدمة السا

  قة یجب على المنشأة االعتراف بتكلفة الخدمة السا
ة  : مصروف في أقرب التوارخ التال

حدث تعدع )أ( ص للنظامندما   ؛ ویل أو تقل
لة جوهرة  )ب( عندما تقوم المنشأة بتنفیذ خطة إلعادة ه

لة ذات  ألنشطتها وتعترف المنشأة بتكالیف إعادة اله
ار  ا إنهاء الخدمة (مع العالقة والتي تتضمن دفع مزا

 المخصصات).
 

ار على أرقام  المع ال یوجد تأثیر للتعدیل 
ة المعروضة.  القوائم المال

ار مصر (  )٤١مع
ة  القطاعات التشغیل

ة المصر إتم  ار المحاس ة ٣٣رقم (  لغاء مع ) التقارر القطاع
ار رقم ( المع ة.٤١واستبداله   ) القطاعات التشغیل

ة الواجب اإلفصاح عنها  ح نظام التقارر القطاع ه أص ناءًا عل و
ل أساس اإلفصاحاتوحجم  ش عتمد  ة  لومات المع ىعل يالمطلو

ستخدمها متخذ القرار التشغیل الطرقة التي   يعن القطاعات 
س غي  (CODM)للمنشأة  يالرئ التخاذ قرارات عن الموارد التي ین

م أدائه. صها للقطاع وتقی  تخص
 

ار على أرقام  المع ال یوجد تأثیر للتعدیل 
ة المعروضة.  القوائم المال

ار مصر (  )٢٥مع
ة  العرض :األدوات المال

  أداة حقوق ع  ح إعادة الب ة محملة  یتم تبوب أ أداة مال
التزام  بها  ة بدًال من تبو لشرو إذا توافرت فیها ا ماليملك

الفقرتین ( د) ١٦ج و١٦رتین (ب) أو الفق١٦أ و١٦الواردة 
ار السمات من نفس المع ، وذلك من تارخ تمتع األداة 

فائها للشرو الواردة في   هذه الفقرات.واست
 

  ب ة من تارخ توقف  األداةوعلى المنشأة أعادة تبو المال
ل الشرو  األداة فائها  ل السمات أو است عن التمتع 

 الواردة في هذا الفقرات.
 

ار على أرقام  المع ال یوجد تأثیر للتعدیل 
ة المعروضة.  القوائم المال

ار   )٤٠مصر (مع
ة  اإلفصاحات: األدوات المال

  ة مصر جدید رقم (تم ار محاس األدوات  ) "٤٠إصدار مع
ة ع  اإلفصاحات: المال ة المطل اإلفصاحات" لیتضمن جم و

ة.  لألدوات المال
  ة ار المحاس ه تم تعدیل مع ناءًا عل ) ٢٥رقم ( المصر و

فصل  ص اإلفصاحاتوذلك  ار " األدوامنه ل ت ح اسم المع
ة ة: العرض األدو : العرض" بدًال من " المال ات المال

 ".واإلفصاح

ع أرقام  أثر رجعى وتعدیل جم تم التعدیل 
 المعروضة. لإلفصاحاتالمقارنة 
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