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Introduction

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is a standard that is used to communicate information 
between businesses and other users of financial information.  It provides a common, electronic format for 
business reporting.  The IFRS Foundation XBRL Team is responsible for developing the XBRL representation 
of the IFRSs - including IASs (International Accounting Standards), Interpretations and the IFRS for SMEs 
(Small and Medium-sized Entities) - issued by the IASB, known as the IFRS Taxonomy™.  

Physically, the IFRS Taxonomy™ is composed of a set of electronic XBRL files and subsequently, it can be 
difficult for those not familiar with XBRL to understand the structure of the taxonomy without the use of 
software.  In order to facilitate understanding of the Taxonomy and its structure, and ultimately to assist 
with the preparation of IFRS financial reports in XBRL format, the IFRS Foundation has published The IFRS 
Taxonomy™ Illustrated.  

The IFRS Taxonomy™ Illustrated does not require knowledge of XBRL because it presents the structure of the 
IFRS Taxonomy™ in a simplified, visual format.  The IFRS Taxonomy™ Illustrated sets out:
•	 The	 hierarchy	 of	 the	 taxonomy	 and	 the	 elements	 within	 it,	 which	 represent	 IFRS	 disclosure	 
 requirements.
•	 The	required	format	of	these	elements,	such	as	text,	monetary	values,	etc.
•	 The	IFRSs	and	IASs	that	these	elements	relate	to.		

The IFRS Taxonomy™ Illustrated also contains links to the eIFRS (electronic IFRSs), the IFRS Foundation’s online 
subscription service that contains the electronic consolidated editions of the IFRSs and accompanying 
documents.

The IFRS Taxonomy™ Illustrated is available in multiple languages and also in three different versions:
•	 IFRSs	(excluding	the	IFRS	for	SMEs)	organised	according	to	financial	statements.
•	 IFRSs	(excluding	the	IFRS	for	SMEs)	organised	by	IFRSs.
•		 The	IFRS	for	SMEs	(excluding	all	other	IFRSs).

This version of The IFRS Taxonomy™ Illustrated reflects IFRSs organised according to financial statements, as 
presented in the IFRS Taxonomy™ 2014.1  It has been developed for viewing and use in Arabic, in order to 
support to Arabic-speaking users of the IFRS Taxonomy™.   

1 The IFRS Taxonomy™ 2014 and related material are available from the IFRS website at http://www.ifrs.org/XBRL



First column - hierarchy
The first column of the document represents the hierarchy of the IFRSs:
•			 Column	headings	represent	the	name	of	an	IFRS	or	IAS	component.		Each	column	heading	is	preceded	 
 by a six-digit number in square brackets which has a value between [100000] and [999999].  These  
 numbers are artificial and provide viewing and sorting functionality (they are not related to the IFRSs  
 or IASs).
•			 Rows	below	column	headings	represent	the	elements	belonging	to	this	component,	which	are	IFRS	or	 
 IAS disclosure requirements.

Second column - disclosure format
The second column of the document illustrates the possible formats that a given disclosure may take.  These 
are:
•	 text block - denotes that the disclosure format is a text block.
•	 text - denotes that the disclosure format is text.
•	 yyyy-mm-dd - denotes that the disclosure format is a date.
•	 X - denotes that the disclosure format is a monetary value.
•	 (X) - denotes that the disclosure format is a negative monetary value.
•	 X.XX - denotes that the disclosure format is a decimalised value.
•	 shares - denotes that the disclosure format is a number of shares.
•	 ____ -  denotes that the disclosure format is the total sum of the preceding rows.
•	 table - denotes the beginning of a two-dimensional disclosure. 
•	 axis - denotes an axis on a two-dimensional disclosure.
•	 member - denotes a member on an axis.
•	 line items - denotes the beginning of a series of disclosures for a table.
•	 A	blank	column	denotes	that	no	disclosure	is	required.
For monetary values:
•	 instant or duration - denotes that the disclosure represents a stock (if instant) or a flow (if duration).
•	 credit or debit - denotes the ‘natural’ balance of the disclosure.

Third column - IFRS reference
The third column indicates the corresponding IFRS or IAS paragraph/section for a given disclosure, together 
with the nature of the reference:
•	 Common-practice - denotes a common-practice reference.
•		 Disclosure - denotes an IFRS disclosure requirement.
•		 Example - denotes an IFRS example.
•	 Presentation - denotes an IFRS presentation requirement.

            IFRS reference         Disclosure format   Hierarchy

How to read The IFRS Taxonomy™ Illustrated

This section explains the format and content of The IFRS Taxonomy™ Illustrated.  The explanations given here 
apply throughout the document.



 إيضاحات اإلدارة] ۱۰٥۰۰۰[

text block ]نص[إيضاحات اإلدارة 
MC  - Framework for the presentation of 

management commentary  Disclosure 

text blockMC 24 a  Disclosure ]نص[االفصاح عن طبيعة األعمال 
 

text blockMC 24 b  Disclosure ]نص[االفصاح عن أهداف اإلدارة واستراتيجياتها لتحقيق تلك األهداف 
 

text blockMC 24 c  Disclosure ]نص[االفصاح عن أهم موارد ومخاطر ومكافآت المنشأة 
 

text blockMC 24 d  Disclosure ]نص[االفصاح عن نتائج العمليات واالحتماالت المستقبلية 
 

text blockMC 24 e  Disclosure ]نص[االفصاح عن مقاييس ومؤشرات األداء األساسية التي تستخدمها اإلدارة لتقييم أداء المنشأة وفق أهداف معلنة 
 

 معلومات عامة حول البيانات المالية] ۱۱۰۰۰۰[

text blockIAS 1.51  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن معلومات عامة حول البيانات المالية 
 

textIAS 1.51 a  Disclosure اسم المنشأة المعدة للتقارير أو وسائل التحديد األخرى
 

textIAS 1.51 a  Disclosure توضيح التغير في اسم المنشاة معدة التقارير أو وسائل التعريف األخرى من نهاية فترة إعداد التقارير السابقة
 

text وصف طبيعة البيانات المالية
IAS 1.51 b  Disclosure, IAS 27.16 a  Disclosure, 

IAS 27.17 a  Disclosure 

yyyy-mm-ddIAS 1.51 c  Disclosure تاريخ نهاية فترة إعداد التقارير
 

textIAS 1.51 c  Disclosure الفترة التي تغطيها البيانات المالية
 

textIAS 1.51 d  Disclosure, IAS 21.53  Disclosure وصف عملة العرض
 

textIAS 1.51 e  Disclosure مستوى التقريب المستخدم في البيانات المالية
 

 غير متداول/بيان المركز المالي٬ متداول] ۲۱۰۰۰۰[

 ]ملخص[بيان المركز المالي 

 ]ملخص[األصول 

 ]ملخص[األصول غير المتداولة 

Xinstant, debitIAS 1.54 a  Disclosure, IAS 16.73 e  Disclosure الممتلكات والمصانع والمعدات
 

Xinstant, debit العقارات االستثمارية

IAS 1.54 b  Disclosure, IAS 40.76  Disclosure, 

IAS 40.79 d  Disclosure 

Xinstant, debit الشهرة

IAS 1.54 c  Disclosure, IAS 36.134 a  Disclosure, 

IAS 36.135 a  Disclosure, IFRS 3.B67 d 

 Disclosure 

Xinstant, debitIAS 1.54 c  Disclosure, IAS 38.118 e  Disclosure األصول غير الملموسة باستثناء الشهرة
 

Xinstant, debit االستثمارات التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية

IAS 1.54 e  Disclosure, IFRS 12.B16  Disclosure, 

IFRS 8.24 a  Disclosure 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة
 

Xinstant, debitIAS 1.54 f  Disclosure األصول البيولوجية غير المتداولة
 

Xinstant, debitIAS 1.54 h  Disclosure, IAS 1.78 b  Disclosure الذمم المدينة التجارية واألخرى غير المتداولة
 

Xinstant, debitIAS 1.54 g  Disclosure المخزون غير المتداول
 

Xinstant, debit أصول الضريبة المؤجلة

IAS 12.81 g (i)  Disclosure, IAS 1.54 o  Disclosure, 

IAS 1.56  Disclosure 

Xinstant, debitIAS 1.54 n  Disclosure األصول الضريبية المتداولة٬ غير جارية
 

Xinstant, debitIAS 1.54 d  Disclosure أصول مالية غير متداولة أخرى
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice أصول غير مالية غير متداولة أخرى
 

األصول غير النقدية وغير المتداولة المرهونة كضمان والتي يكون للمنشأة المنقول إليها الحق بموجب عقد ما أو 
 حسب األعراف ببيع أو إعادة رهن الضمان 

Xinstant, debit

Expiry date on application of IFRS 9  
IAS 39.37 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.3.2.23 a  Disclosure 

Xinstant, debit إجمالي األصول غير المتداولة

IAS 1.66  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (ii)  Disclosure 

 ]عضو[األصول المتداولة 



Xinstant, debit المخزون الحالي

IAS 1.54 g  Disclosure, IAS 1.68  Example, 

IAS 2.36 b  Disclosure 

Xinstant, debitIAS 1.54 h  Disclosure, IAS 1.78 b  Disclosure التجارة والذمم المدينة المتداولة األخرى
 

Xinstant, debitIAS 1.54 n  Disclosure األصول الضريبية المتداولة٬ جارية
 

Xinstant, debitIAS 1.54 f  Disclosure األصول البيولوجية المتداولة
 

Xinstant, debitIAS 1.54 d  Disclosure أصول مالية متداولة أخرى
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice أصول غير مالية متداولة أخرى
 

Xinstant, debit النقد والنقد المعادل

IAS 1.54 i  Disclosure, IAS 7.45  Disclosure, 

IFRS 12.B13 a  Disclosure 

األصول غير النقدية المتداولة المرهونة كضمان والتي يحق للجهة المنقول إليها بموجب عقد ما أو وفق األعراف بيع 
 أو إعادة رهن الضمان

Xinstant, debit

Expiry date on application of IFRS 9  
IAS 39.37 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.3.2.23 a  Disclosure 

إجمالي األصول المتداولة عدا عن األصول غير المتداولة أو مجموعات التصرف المصنفة بأنها محتفظ بها برسم 
 البيع أو محتفظ بها للتوزيع على المالكين 

Xinstant, debit
IAS 1.66  Disclosure

 

األصول غير المتداولة أو مجموعات التصرف المصنفة على أنه محتفظ بها برسم البيع أو المحتفظ بها لتوزيعها على 
 المالكين

Xinstant, debitIAS 1.54 j  Disclosure
 

Xinstant, debit إجمالي األصول المتداولة

IAS 1.66  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (i)  Disclosure 

Xinstant, debit إجمالي األصول

IAS 1.55  Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e 

 Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, IFRS 8.28 c 

 Disclosure 

 ]ملخص[حقوق الملكية وااللتزامات 

 ]ملخص[حقوق الملكية 

Xinstant, creditIAS 1.78 e  Example رأس المال المصدر
 

Xinstant, creditIAS 1.78 e  Example, IAS 1.IG6  Example األرباح المستبقاة
 

Xinstant, creditIAS 1.78 e  Example عالوة إصدار
 

X)instant, debitIAS 1.78 e  Example, IAS 32.34  Disclosure( أسهم الخزينة
 

Xinstant, creditIAS 1.78 e  Example حصة مالكين أخرى
 

Xinstant, creditIAS 1.78 e  Example احتياطي آخر
 

Xinstant, credit إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة األم
IAS 1.54 r  Disclosure

 

Xinstant, credit الحصص غير المسيطرة

IAS 1.54 q  Disclosure, IFRS 10.22  Disclosure, 

IFRS 12.12 f  Disclosure 

Xinstant, credit إجمالي حقوق الملكية

IAS 1.55  Disclosure, IAS 1.78 e  Disclosure, 

IFRS 1.24 a  Disclosure, IFRS 1.32 a (i) 

 Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e  Disclosure 

 ]ملخص[االلتزامات 

 ]ملخص[االلتزامات غير الجارية 

 ]ملخص[المخصصات غير المتداولة 

Xinstant, creditIAS 1.78 d  Disclosure المخصصات غير المتداولة لمنافع الموظفين
 

Xinstant, creditIAS 1.78 d  Disclosure مخصصات أخرى غير متداولة
 

Xinstant, credit إجمالي المخصصات غير المتداولة
IAS 1.54 l  Disclosure

 

Xinstant, creditIAS 1.54 k  Disclosure الذمم الدائنة التجارية واألخرى غير المتداولة
 

Xinstant, credit التزامات الضريبة المؤجلة

IAS 12.81 g (i)  Disclosure, IAS 1.54 o  Disclosure, 

IAS 1.56  Disclosure 

Xinstant, creditIAS 1.54 n  Disclosure االلتزامات الضريبية المتداولة٬ غير جارية
 

Xinstant, creditIAS 1.54 m  Disclosure, IFRS 12.B13 c  Disclosure التزامات مالية غير متداولة أخرى
 

 



Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice التزامات غير مالية غير متداولة أخرى
 

Xinstant, credit إجمالي االلتزامات غير الجارية

IAS 1.69  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (iv)  Disclosure 

 ]عضو[االلتزامات المتداولة 

 ]ملخص[المخصصات المتداولة 

Xinstant, creditIAS 1.78 d  Disclosure المخصصات المتداولة لمنافع الموظفين
 

Xinstant, creditIAS 1.78 d  Disclosure مخصصات متداولة أخرى
 

Xinstant, credit إجمالي المخصصات المتداولة
IAS 1.54 l  Disclosure

 

Xinstant, creditIAS 1.54 k  Disclosure التجارة والذمم الدائنة المتداولة األخرى
 

Xinstant, creditIAS 1.54 n  Disclosure االلتزامات الضريبية المتداولة٬ جارية
 

Xinstant, creditIAS 1.54 m  Disclosure, IFRS 12.B13 b  Disclosure التزامات مالية متداولة أخرى
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice التزامات غير مالية متداولة أخرى
 

إجمالي االلتزامات المتداولة عدا األصول أو مجموعات التصرف المحتفظ برسم البيع أو المحتفظ بها للتوزيع 
 على المالكين

Xinstant, credit
IAS 1.69  Disclosure

 

Xinstant, creditIAS 1.54 p  Disclosure, IFRS 5.38  Disclosure االلتزامات المدرجة في مجموعات التصرف المصنفة على أنه محتفظ بها برسم البيع
 

Xinstant, credit إجمالي االلتزامات المتداولة

IAS 1.69  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (iii)  Disclosure 

Xinstant, credit إجمالي االلتزامات

IAS 1.55  Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e 

 Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, IFRS 8.28 d 

 Disclosure 

Xinstant, credit إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات
IAS 1.55  Disclosure

 

 بيان المركز المالي٬ ترتيب السيولة] ۲۲۰۰۰۰[

 ]ملخص[بيان المركز المالي 

 ]ملخص[األصول 

Xinstant, debitIAS 1.54 a  Disclosure, IAS 16.73 e  Disclosure الممتلكات والمصانع والمعدات
 

Xinstant, debit العقارات االستثمارية

IAS 1.54 b  Disclosure, IAS 40.76  Disclosure, 

IAS 40.79 d  Disclosure 

Xinstant, debit الشهرة

IAS 1.54 c  Disclosure, IAS 36.134 a  Disclosure, 

IAS 36.135 a  Disclosure, IFRS 3.B67 d 

 Disclosure 

Xinstant, debitIAS 1.54 c  Disclosure, IAS 38.118 e  Disclosure األصول غير الملموسة باستثناء الشهرة
 

Xinstant, debitIAS 1.54 d  Disclosure أصول مالية أخرى
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice أصول غير مالية أخرى
 

Xinstant, debit االستثمارات التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية

IAS 1.54 e  Disclosure, IFRS 12.B16  Disclosure, 

IFRS 8.24 a  Disclosure 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة
 

Xinstant, debit األصول البيولوجية

IAS 1.54 f  Disclosure, IAS 41.43  Example, 

IAS 41.50  Disclosure 

األصول غير المتداولة أو مجموعات التصرف المصنفة على أنه محتفظ بها برسم البيع أو المحتفظ بها لتوزيعها على 
 المالكين

Xinstant, debitIAS 1.54 j  Disclosure
 

Xinstant, debitIAS 1.54 g  Disclosure المخزون
 

Xinstant, debitIAS 1.54 n  Disclosure األصول الضريبية المتداولة
 

Xinstant, debit أصول الضريبة المؤجلة

IAS 12.81 g (i)  Disclosure, IAS 1.54 o  Disclosure, 

IAS 1.56  Disclosure 

Xinstant, debitIAS 1.54 h  Disclosure, IAS 1.78 b  Disclosure التجارة والذمم المدينة األخرى
 

Xinstant, debit النقد والنقد المعادل

IAS 1.54 i  Disclosure, IAS 7.45  Disclosure, 

IFRS 12.B13 a  Disclosure 



األصول غير النقدية المرهونة كضمان والتي يكون للمنشأة المنقول إليها الحق بموجب عقد ما أو حسب األعراف ببيع أو 
 إعادة رهن الضمان

Xinstant, debit

Expiry date on application of IFRS 9  
IAS 39.37 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.3.2.23 a  Disclosure 

Xinstant, debit إجمالي األصول

IAS 1.55  Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e 

 Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, IFRS 8.28 c 

 Disclosure 

 ]ملخص[حقوق الملكية وااللتزامات 

 ]ملخص[حقوق الملكية 

Xinstant, creditIAS 1.78 e  Example رأس المال المصدر
 

Xinstant, creditIAS 1.78 e  Example, IAS 1.IG6  Example األرباح المستبقاة
 

Xinstant, creditIAS 1.78 e  Example عالوة إصدار
 

X)instant, debitIAS 1.78 e  Example, IAS 32.34  Disclosure( أسهم الخزينة
 

Xinstant, creditIAS 1.78 e  Example حصة مالكين أخرى
 

Xinstant, creditIAS 1.78 e  Example احتياطي آخر
 

Xinstant, credit إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة األم
IAS 1.54 r  Disclosure

 

Xinstant, credit الحصص غير المسيطرة

IAS 1.54 q  Disclosure, IFRS 10.22  Disclosure, 

IFRS 12.12 f  Disclosure 

Xinstant, credit إجمالي حقوق الملكية

IAS 1.55  Disclosure, IAS 1.78 e  Disclosure, 

IFRS 1.24 a  Disclosure, IFRS 1.32 a (i) 

 Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e  Disclosure 

 ]ملخص[االلتزامات 

Xinstant, creditIAS 1.54 k  Disclosure التجارة والذمم الدائنة األخرى
 

 ]ملخص[مخصصات 

Xinstant, creditIAS 1.78 d  Disclosure مخصصات لمنافع الموظفين
 

Xinstant, creditIAS 1.78 d  Disclosure, IAS 37.84 a  Disclosure مخصصات أخرى
 

Xinstant, credit إجمالي المخصصات
IAS 1.54 l  Disclosure

 

Xinstant, creditIAS 1.54 m  Disclosure التزامات مالية أخرى
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice التزامات غير مالية أخرى
 

Xinstant, creditIAS 1.54 n  Disclosure االلتزامات الضريبية المتداولة
 

Xinstant, credit التزامات الضريبة المؤجلة

IAS 12.81 g (i)  Disclosure, IAS 1.54 o  Disclosure, 

IAS 1.56  Disclosure 

Xinstant, creditIAS 1.54 p  Disclosure, IFRS 5.38  Disclosure االلتزامات المدرجة في مجموعات التصرف المصنفة على أنه محتفظ بها برسم البيع
 

Xinstant, credit إجمالي االلتزامات

IAS 1.55  Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e 

 Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, IFRS 8.28 d 

 Disclosure 

Xinstant, credit إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات
IAS 1.55  Disclosure

 

 بيان الدخل الشامل٬ الربح أو الخسارة٬ حسب وظيفة المصاريف] ۳۱۰۰۰۰[

 ]ملخص[الربح أو الخسارة 

 ]ملخص) [الخسارة(الربح 

Xduration, credit اإليراد

IAS 1.102  Example, IAS 1.103  Example, 

IAS 1.82 a  Disclosure, IAS 18.35 b  Disclosure, 

IFRS 12.B10 b  Example, IFRS 12.B12 b (v) 

 Disclosure, IFRS 8.23 a  Disclosure, IFRS 8.28 a 

 Disclosure, IFRS 8.32  Disclosure, IFRS 8.33 a 

 Disclosure, IFRS 8.34  Disclosure 



 تكلفة المبيعات
)X)duration, 

debit

IAS 1.103  Disclosure, IAS 1.99  Disclosure
 

Xduration, credit مجموع الربح
IAS 1.103  Example

 

Xduration, credit دخل آخر

IAS 1.102  Example, IAS 1.103  Example, 

IAS 26.35 b (iv)  Disclosure 

 تكاليف التوزيع
)X)duration, 

debit

IAS 1.103  Example, IAS 1.99  Disclosure
 

 مصاريف إدارية
)X)duration, 

debit

IAS 1.103  Example, IAS 1.99  Disclosure, 

IAS 26.35 b (vi)  Disclosure 

 مصروف آخر
)X)duration, 

debit

IAS 1.103  Example, IAS 1.99  Disclosure, 

IAS 26.35 b (vii)  Disclosure 

Xduration, credit األخرى) خسائر(أرباح 

IAS 1.102  Common practice, IAS 1.103  Common 

practice 

Xduration, credit من األنشطة التشغيلية) الخسارة(الربح 
IAS 32.IE33  Example

 

Xduration, creditIFRIC 17.15  Disclosure الفرق بين المبلغ المسجل ألرباح األسهم واجبة الدفع والمبلغ المسجل لألصول غير النقدية الموزعة
 

Xduration, creditIAS 29.9  Disclosure من صافي المركز المالي) الخسائر(األرباح 
 

Xduration, creditIAS 1.82 aa  Disclosure من إلغاء االعتراف باألصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة) الخسائر(األرباح 
 

Xduration, creditIAS 1.85  Common practice الدخل التمويلي
 

 تكاليف التمويل
)X)duration, 

debit

IAS 1.82 b  Disclosure
 

Xduration, credit التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية) الخسارة(حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من الربح 

IAS 1.82 c  Disclosure, IFRS 8.23 g  Disclosure, 

IFRS 8.28 e  Disclosure 

Xduration, creditIAS 1.85  Common practice آخر من الشركات التابعة والمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة والشركات الزميلة) مصروف(دخل 
 

الناجمة عن الفرق بين المبلغ المسجل السابق والقيمة العادلة لألصول المالية المعاد تصنيفها على أنها ) الخسائر(األرباح 
 مقاسة بالقيمة العادلة 

Xduration, credit
Effective on application of IFRS 9  

IAS 1.82 ca  Disclosure 

Xduration, credit التحوط فيما يخص التحوط لمجموعة من البنود التي يكون لها مراكز مخاطر متعادلة) خسائر(أرباح 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C b (vi)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.6.4  Disclosure 

Xduration, credit قبل الضريبة) الخسارة(الربح 

IAS 1.102  Example, IAS 1.103  Example, 

IFRS 8.23  Example, IFRS 8.28 b  Example 

 الضريبة) مصروف(دخل 
)X)duration, 

debit

IAS 12.79  Disclosure, IAS 12.81 c (i)  Disclosure, 

IAS 12.81 c (ii)  Disclosure, IAS 1.82 d 

 Disclosure, IAS 26.35 b (viii)  Disclosure, 

IFRS 12.B13 g  Disclosure, IFRS 8.23 h 

 Disclosure 

Xduration, credit من العمليات المستمرة) الخسارة(الربح 

IAS 1.81A a  Disclosure, IFRS 12.B12 b (vi) 

 Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, IFRS 8.28 b 

 Disclosure 

Xduration, credit من العمليات المتوقفة) الخسارة(الربح 

IAS 1.82 ea  Disclosure, IFRS 12.B12 b (vii) 

 Disclosure, IFRS 5.33 a  Disclosure 

Xduration, credit )الخسارة(الربح 

IAS 1.106 d (i)  Disclosure, IAS 1.81A a 

 Disclosure, IAS 7.18 b  Disclosure, IFRS 1.24 b 

 Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 1.32 a (ii)  Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, 

IFRS 8.28 b  Disclosure 

 ]ملخص[٬ المنسوب إلى )الخسارة(الربح 

Xduration, creditIAS 1.81B a (ii)  Disclosure ٬ المنسوب إلى مالكي الشركة األم)الخسارة(الربح 
 

Xduration, credit ٬ المنسوب إلى الحصص غير المسيطرة)الخسارة(الربح 

IAS 1.81B a (i)  Disclosure, IFRS 12.12 e 

 Disclosure 



text blockIAS 33.66  Disclosure ]نص[حصة السهم من األرباح 
 

 ]ملخص[حصة السهم من األرباح 

tableIAS 33.66  Disclosure ]جدول[حصة السهم من األرباح 
 

axisIAS 33.66  Disclosure ]محور[فئات األسهم العادية 
 

 member ]عضو[أسهم عادية 
]default [

IAS 1.79 a  Common practice, IAS 33.66 

 Disclosure 

line items ]بنود سطر[حصة السهم من األرباح 

 ]ملخص[حصة السهم من األرباح األساسية 

X.XXdurationIAS 33.66  Disclosure األساسية من العمليات المستمرة) الخسائر(حصة السهم من األرباح 
 

X.XXdurationIAS 33.68  Disclosure األساسية من العمليات المتوقفة) الخسائر(حصة السهم من األرباح 
 

X.XXduration األساسية) الخسائر(إجمالي حصة السهم من األرباح 
IAS 33.66  Disclosure

 

 ]عضو[الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم 

X.XXdurationIAS 33.66  Disclosure لكل سهم من العمليات المستمرة) الخسائر(الحصة المتراجعة من األرباح 
 

X.XXdurationIAS 33.68  Disclosure لكل سهم من العمليات المتوقفة) الخسائر(الحصة المتراجعة من األرباح 
 

X.XXduration المخفضة) الخسائر(إجمالي حصة السهم من األرباح 
IAS 33.66  Disclosure

 

 بيان الدخل الشامل٬ الربح أو الخسارة٬ حسب طبيعة المصاريف] ۳۲۰۰۰۰[

 ]ملخص[الربح أو الخسارة 

 ]ملخص) [الخسارة(الربح 

Xduration, credit اإليراد

IAS 1.102  Example, IAS 1.103  Example, 

IAS 1.82 a  Disclosure, IAS 18.35 b  Disclosure, 

IFRS 12.B10 b  Example, IFRS 12.B12 b (v) 

 Disclosure, IFRS 8.23 a  Disclosure, IFRS 8.28 a 

 Disclosure, IFRS 8.32  Disclosure, IFRS 8.33 a 

 Disclosure, IFRS 8.34  Disclosure 

Xduration, credit دخل آخر

IAS 1.102  Example, IAS 1.103  Example, 

IAS 26.35 b (iv)  Disclosure 

 في مخزون السلع الجاهزة واألعمال قيد اإلنجاز) االنخفاض(االرتفاع 
)X)duration, 

debit

IAS 1.102  Example, IAS 1.99  Disclosure
 

Xduration, creditIAS 1.IG6  Example األعمال األخرى المرسملة والتي تقوم بها المنشأة
 

 المواد الخام والقابلة لالستهالك المستخدمة
)X)duration, 

debit

IAS 1.102  Example, IAS 1.99  Disclosure
 

 مصاريف منافع الموظفين
)X)duration, 

debit

IAS 1.102  Example, IAS 1.104  Disclosure, 

IAS 1.99  Disclosure 

 مصاريف االستهالك واإلطفاء
)X)duration, 

debit

IAS 1.102  Example, IAS 1.104  Disclosure, 

IAS 1.99  Disclosure, IFRS 12.B13 d  Disclosure, 

IFRS 8.23 e  Disclosure, IFRS 8.28 e  Disclosure 

 المعترف بها في الربح أو الخسارة) خسارة انخفاض القيمة(عكس خسارة انخفاض القيمة 
)X)duration, 

debit

IAS 1.99  Disclosure
 

 مصاريف أخرى
)X)duration, 

debit

IAS 1.102  Example, IAS 1.99  Disclosure
 

Xduration, credit األخرى) خسائر(أرباح 

IAS 1.102  Common practice, IAS 1.103  Common 

practice 

Xduration, credit من األنشطة التشغيلية) الخسارة(الربح 
IAS 32.IE33  Example

 

Xduration, creditIFRIC 17.15  Disclosure الفرق بين المبلغ المسجل ألرباح األسهم واجبة الدفع والمبلغ المسجل لألصول غير النقدية الموزعة
 

Xduration, creditIAS 29.9  Disclosure من صافي المركز المالي) الخسائر(األرباح 
 

Xduration, creditIAS 1.82 aa  Disclosure من إلغاء االعتراف باألصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة) الخسائر(األرباح 
 

Xduration, creditIAS 1.85  Common practice الدخل التمويلي
 



 تكاليف التمويل
)X)duration, 

debit

IAS 1.82 b  Disclosure
 

Xduration, credit التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية) الخسارة(حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من الربح 

IAS 1.82 c  Disclosure, IFRS 8.23 g  Disclosure, 

IFRS 8.28 e  Disclosure 

Xduration, creditIAS 1.85  Common practice آخر من الشركات التابعة والمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة والشركات الزميلة) مصروف(دخل 
 

الناجمة عن الفرق بين المبلغ المسجل السابق والقيمة العادلة لألصول المالية المعاد تصنيفها على أنها ) الخسائر(األرباح 
 مقاسة بالقيمة العادلة 

Xduration, credit
Effective on application of IFRS 9  

IAS 1.82 ca  Disclosure 

Xduration, credit التحوط فيما يخص التحوط لمجموعة من البنود التي يكون لها مراكز مخاطر متعادلة) خسائر(أرباح 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C b (vi)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.6.4  Disclosure 

Xduration, credit قبل الضريبة) الخسارة(الربح 

IAS 1.102  Example, IAS 1.103  Example, 

IFRS 8.23  Example, IFRS 8.28 b  Example 

 الضريبة) مصروف(دخل 
)X)duration, 

debit

IAS 12.79  Disclosure, IAS 12.81 c (i)  Disclosure, 

IAS 12.81 c (ii)  Disclosure, IAS 1.82 d 

 Disclosure, IAS 26.35 b (viii)  Disclosure, 

IFRS 12.B13 g  Disclosure, IFRS 8.23 h 

 Disclosure 

Xduration, credit من العمليات المستمرة) الخسارة(الربح 

IAS 1.81A a  Disclosure, IFRS 12.B12 b (vi) 

 Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, IFRS 8.28 b 

 Disclosure 

Xduration, credit من العمليات المتوقفة) الخسارة(الربح 

IAS 1.82 ea  Disclosure, IFRS 12.B12 b (vii) 

 Disclosure, IFRS 5.33 a  Disclosure 

Xduration, credit )الخسارة(الربح 

IAS 1.106 d (i)  Disclosure, IAS 1.81A a 

 Disclosure, IAS 7.18 b  Disclosure, IFRS 1.24 b 

 Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 1.32 a (ii)  Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, 

IFRS 8.28 b  Disclosure 

 ]ملخص[٬ المنسوب إلى )الخسارة(الربح 

Xduration, creditIAS 1.81B a (ii)  Disclosure ٬ المنسوب إلى مالكي الشركة األم)الخسارة(الربح 
 

Xduration, credit ٬ المنسوب إلى الحصص غير المسيطرة)الخسارة(الربح 

IAS 1.81B a (i)  Disclosure, IFRS 12.12 e 

 Disclosure 

text blockIAS 33.66  Disclosure ]نص[حصة السهم من األرباح 
 

 ]ملخص[حصة السهم من األرباح 

tableIAS 33.66  Disclosure ]جدول[حصة السهم من األرباح 
 

axisIAS 33.66  Disclosure ]محور[فئات األسهم العادية 
 

 member ]عضو[أسهم عادية 
]default [

IAS 1.79 a  Common practice, IAS 33.66 

 Disclosure 

line items ]بنود سطر[حصة السهم من األرباح 

 ]ملخص[حصة السهم من األرباح األساسية 

X.XXdurationIAS 33.66  Disclosure األساسية من العمليات المستمرة) الخسائر(حصة السهم من األرباح 
 

X.XXdurationIAS 33.68  Disclosure األساسية من العمليات المتوقفة) الخسائر(حصة السهم من األرباح 
 

X.XXduration األساسية) الخسائر(إجمالي حصة السهم من األرباح 
IAS 33.66  Disclosure

 

 ]عضو[الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم 

X.XXdurationIAS 33.66  Disclosure لكل سهم من العمليات المستمرة) الخسائر(الحصة المتراجعة من األرباح 
 

X.XXdurationIAS 33.68  Disclosure لكل سهم من العمليات المتوقفة) الخسائر(الحصة المتراجعة من األرباح 
 

X.XXduration المخفضة) الخسائر(إجمالي حصة السهم من األرباح 
IAS 33.66  Disclosure

 

 بيان الدخل الشامل٬ مكونات الدخل الشامل اآلخر المعروضة بعد طرح الضريبة] ٤۱۰۰۰۰[

 ]ملخص[بيان الدخل الشامل 

IAS 1.106 d (i)  Disclosure, IAS 1.81A a 



Xduration, credit )الخسارة(الربح 

 Disclosure, IAS 7.18 b  Disclosure, IFRS 1.24 b 

 Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 1.32 a (ii)  Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, 

IFRS 8.28 b  Disclosure 

 ]ملخص[دخل شامل آخر 

 ]ملخص[مكونات الدخل الشامل اآلخر التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة٬ مطروحا منها الضريبة 

Xduration, credit من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية) الخسائر(دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ األرباح 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.7  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.91 a  Disclosure 

Xduration, creditIAS 1.7  Disclosure, IAS 1.91 a  Disclosure الناشئة عن إعادة التقييم) الخسائر(دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ األرباح 
 

Xduration, creditIAS 1.7  Disclosure, IAS 1.91 a  Disclosure من إعادة قياس خطط المنافع المحددة) الخسائر(دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ األرباح 
 

دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي المنسوب إلى التغير في مخاطر ائتمان 
 االلتزام

Xduration, credit

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.7  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.91 a  Disclosure 

من أدوات التحوط التي تحوط االستثمارات في أدوات حقوق ) الخسائر(دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ األرباح 
 الملكية

Xduration, credit

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.7  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.91 a  Disclosure 

حصة الدخل الشامل اآلخر للمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية والتي لن 
 يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر٬ مطروحا منها الضريبة 

Xduration, creditIAS 1.82A a  Disclosure
 

Xduration, credit إجمالي دخل شامل آخر لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة٬ مطروحا منه الضريبة
IAS 1.IG6  Example

 

 ]ملخص[مكونات الدخل الشامل اآلخر التي سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة٬ مطروحا منها الضريبة 

 ]ملخص[فروقات الصرف على الترجمة 

Xduration, creditIAS 1.91 a  Disclosure من فروق الصرف عند التحويل٬ صافي الضريبة) الخسائر(األرباح 
 

 تعديالت إعادة التصنيف على فروق الصرف عند التحويل٬ صافي الضريبة
)X)duration, 

debit

IAS 1.92  Disclosure, IAS 21.48  Disclosure
 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ فروق الصرف عند التحويل
IAS 1.7  Disclosure, IAS 1.91 a  Disclosure

 

 ]ملخص[األصول المالية المتوفرة برسم البيع 

Xduration, credit من إعادة قياس األصول المالية المتوافرة برسم البيع٬ صافي الضريبة) الخسائر(األرباح 

Expiry date on application of IFRS 9  
IAS 1.91 a  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.20 a (ii)  Disclosure 

 تعديالت إعادة التصنيف على األصول المالية المتوافرة برسم البيع٬ صافي الضريبة
)X)duration, 

debit

Expiry date on application of IFRS 9  
IAS 1.92  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.20 a (ii)  Disclosure 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ األصول المالية المتوافرة برسم البيع

Expiry date on application of IFRS 9  
IAS 1.7  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IAS 1.91 a  Disclosure 

 ]ملخص[تحوطات التدفق النقدي 

Xduration, credit من تحوطات التدفقات النقدية٬ صافي الضريبة) الخسائر(األرباح 

IAS 1.91 a  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.23 c  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C b (i)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24E a  Disclosure 

 تعديالت إعادة التصنيف على تحوطات التدفقات النقدية٬ صافي الضريبة
)X)duration, 

debit

IAS 1.92  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.23 d  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C b (iv)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  



IFRS 7.24E a  Disclosure 

غير المالي الذي يكون شرائه ) االلتزام(المبالغ المحذوفة من حقوق الملكية والمشمولة في المبلغ المسجل لألصل 
 عبارة عن معاملة تنبؤ محوطة ومحتملة جدا٬ صافي الضريبة 

)X)duration, 

debit

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.23 e  Disclosure 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ تحوطات التدفقات النقدية
IAS 1.7  Disclosure, IAS 1.91 a  Disclosure

 

 ]ملخص[تحوطات صافي االستثمار في عمليات أجنبية 

Xduration, credit من تحوطات صافي االستثمار في العمليات األجنبية٬ صافي الضريبة) الخسائر(األرباح 

IAS 1.91 a  Disclosure, IAS 39.102 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C b (i)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24E a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.13 a  Disclosure 

 تعديالت إعادة التصنيف على تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية٬ صافي الضريبة
)X)duration, 

debit

IAS 1.92  Disclosure, IAS 39.102  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C b (iv)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24E a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.14  Disclosure 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ تحوطات صافي االستثمارات في عمليات أجنبية

IAS 1.91 a  Disclosure, IAS 39.102 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.13 a  Disclosure 

 ]ملخص[التغير في القيمة الزمنية للخيارات 

Xduration, credit من التغير في القيمة الزمنية للخيار٬ صافي الضريبة) الخسائر(األرباح 
Effective on application of IFRS 9  

IAS 1.91 a  Disclosure 

 تعديالت إعادة التصنيف على التغير في القيمة الزمنية للخيار٬ صافي الضريبة
)X)duration, 

debit

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.92  Disclosure 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ التغير في القيمة الزمنية للخيارات

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.7  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.91 a  Disclosure 

 ]ملخص[التغير في قيمة العناصر اآلجلة من العقود اآلجلة 

Xduration, credit من التغير في قيمة العناصر اآلجلة من العقود اآلجلة٬ صافي الضريبة) الخسائر(األرباح 
Effective on application of IFRS 9  

IAS 1.91 a  Disclosure 

 تعديالت إعادة التصنيف على التغير في قيمة العناصر اآلجلة من العقود اآلجلة٬ صافي الضريبة
)X)duration, 

debit

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.92  Disclosure 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ التغير في قيمة العناصر اآلجلة من العقود اآلجلة

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.7  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.91 a  Disclosure 

 ]ملخص[التغير في قيمة فروقات أسعار العملة األجنبية 

Xduration, credit من التغير في قيمة فروقات أسعار العملة األجنبية٬ صافي الضريبة) الخسائر(األرباح 
Effective on application of IFRS 9  

IAS 1.91 a  Disclosure 

 تعديالت إعادة التصنيف على التغير في قيمة فروقات أسعار العملة األجنبية٬ صافي الضريبة
)X)duration, 

debit

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.92  Disclosure 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ التغير في قيمة فروقات أسعار العملة األجنبية

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.7  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.91 a  Disclosure 

حصة الدخل الشامل اآلخر للمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية والتي 
 سيعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر٬ مطروحا منها الضريبة 

Xduration, creditIAS 1.82A b  Disclosure
 

Xduration, credit إجمالي دخل شامل آخر سيعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة٬ مطروحا منه الضريبة
IAS 1.IG6  Example

 

Xduration, credit إجمالي دخل شامل آخر

IAS 1.106 d (ii)  Disclosure, IAS 1.81A b 

 Disclosure, IAS 1.91 a  Disclosure, 

IFRS 12.B12 b (viii)  Disclosure 



Xduration, credit إجمالي الدخل الشامل

IAS 1.106 a  Disclosure, IAS 1.81A c  Disclosure, 

IFRS 1.24 b  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (ix)  Disclosure, IFRS 1.32 a (ii) 

 Disclosure 

 ]ملخص[الدخل الشامل المنسوب إلى 

Xduration, credit الدخل الشامل المنسوب إلى مالكي الشركة األم

IAS 1.106 a  Disclosure, IAS 1.81B b (ii) 

 Disclosure 

Xduration, credit الدخل الشامل المنسوب إلى الحصص غير المسيطرة

IAS 1.106 a  Disclosure, IAS 1.81B b (i) 

 Disclosure 

 بيان الدخل الشامل٬ مكونات الدخل الشامل اآلخر المعروضة قبل الضريبة] ٤۲۰۰۰۰[

 ]ملخص[بيان الدخل الشامل 

Xduration, credit )الخسارة(الربح 

IAS 1.106 d (i)  Disclosure, IAS 1.81A a 

 Disclosure, IAS 7.18 b  Disclosure, IFRS 1.24 b 

 Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 1.32 a (ii)  Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, 

IFRS 8.28 b  Disclosure 

 ]ملخص[دخل شامل آخر 

 ]ملخص[مكونات الدخل الشامل اآلخر التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة٬ قبل الضريبة 

Xduration, credit من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية) الخسائر(دخل شامل آخر٬ قبل الضريبة٬ األرباح 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.7  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.91 b  Disclosure 

Xduration, creditIAS 1.7  Disclosure, IAS 1.91 b  Disclosure الناشئة عن التحويل) الخسائر(دخل شامل آخر٬ قبل الضريبة٬ األرباح 
 

Xduration, creditIAS 1.7  Disclosure, IAS 1.91 b  Disclosure من إعادة قياس خطط المنافع المحددة) الخسائر(دخل شامل آخر٬ قبل الضريبة٬ األرباح 
 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ قبل الضريبة٬ التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي المنسوب إلى التغير في مخاطر ائتمان االلتزام

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.7  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.91 b  Disclosure 

من أدوات التحوط التي تحوط لالستثمارات في أدوات حقوق ) الخسائر(دخل شامل آخر٬ قبل الضريبة٬ األرباح 
 الملكية

Xduration, credit

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.7  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.91 b  Disclosure 

حصة الدخل الشامل اآلخر للمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية والتي لن 
 يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر٬ قبل الضريبة 

Xduration, creditIAS 1.82A a  Disclosure
 

Xduration, credit إجمالي دخل شامل آخر لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة٬ قبل الضريبة
IAS 1.IG6  Common practice

 

 ]ملخص[مكونات الدخل الشامل اآلخر التي سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة٬ قبل الضريبة 

 ]ملخص[فروقات الصرف على الترجمة 

Xduration, creditIAS 1.91 b  Disclosure من فروق الصرف عند التحويل٬ قبل الضريبة) الخسائر(األرباح 
 

 تعديالت إعادة التصنيف على فروق الصرف عند التحويل٬ قبل الضريبة
)X)duration, 

debit

IAS 1.92  Disclosure, IAS 21.48  Disclosure
 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ قبل الضريبة٬ فروق الصرف عند التحويل
IAS 1.7  Disclosure, IAS 1.91 b  Disclosure

 

 ]ملخص[األصول المالية المتوفرة برسم البيع 

Xduration, credit من إعادة قياس األصول المالية المتوافرة برسم البيع٬ قبل الضريبة) الخسائر(األرباح 

Expiry date on application of IFRS 9  
IAS 1.91 b  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.20 a (ii)  Disclosure 

 تعديالت إعادة التصنيف على األصول المالية المتوافرة برسم البيع٬ قبل الضريبة
)X)duration, 

debit

Expiry date on application of IFRS 9  
IAS 1.92  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.20 a (ii)  Disclosure 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ قبل الضريبة٬ األصول المالية المتوافرة برسم البيع

Expiry date on application of IFRS 9  
IAS 1.7  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IAS 1.91 b  Disclosure 



 ]ملخص[تحوطات التدفق النقدي 

Xduration, credit من تحوطات التدفقات النقدية٬ قبل الضريبة) الخسائر(األرباح 

IAS 1.91 b  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.23 c  Disclosure 

 تعديالت إعادة التصنيف على تحوطات التدفقات النقدية٬ قبل الضريبة
)X)duration, 

debit

IAS 1.92  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.23 d  Disclosure 

غير المالي الذي يكون شرائه ) االلتزام(المبالغ المحذوفة من حقوق الملكية والمشمولة في المبلغ المسجل لألصل 
 أو تكبده عبارة عن معاملة تنبؤ محوطة ومحتملة جدا٬ قبل الضريبة 

)X)duration, 

debit

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.23 e  Disclosure 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ قبل الضريبة٬ تحوطات التدفقات النقدية
IAS 1.7  Disclosure, IAS 1.91 b  Disclosure

 

 ]ملخص[تحوطات صافي االستثمار في عمليات أجنبية 

Xduration, credit من تحوطات صافي االستثمار في العمليات األجنبية٬ قبل الضريبة) الخسائر(األرباح 

IAS 1.91 b  Disclosure, IAS 39.102 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.13 a  Disclosure 

 تعديالت إعادة التصنيف على تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية٬ قبل الضريبة
)X)duration, 

debit

IAS 1.92  Disclosure, IAS 39.102  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.14  Disclosure 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ قبل الضريبة٬ تحوطات صافي االستثمارات في عمليات أجنبية

IAS 1.91 b  Disclosure, IAS 39.102 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.13 a  Disclosure 

 ]ملخص[التغير في القيمة الزمنية للخيارات 

Xduration, credit من التغير في القيمة الزمنية للخيار٬ قبل الضريبة) الخسائر(األرباح 
Effective on application of IFRS 9  

IAS 1.91 b  Disclosure 

 تعديالت إعادة التصنيف على التغير في القيمة الزمنية للخيار٬ قبل الضريبة
)X)duration, 

debit

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.92  Disclosure 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ قبل الضريبة٬ التغير في القيمة الزمنية للخيارات

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.7  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.91 b  Disclosure 

 ]ملخص[التغير في قيمة العناصر اآلجلة من العقود اآلجلة 

Xduration, credit من التغير في قيمة العناصر اآلجلة من العقود اآلجلة٬ قبل الضريبة) الخسائر(األرباح 
Effective on application of IFRS 9  

IAS 1.91 b  Disclosure 

 تعديالت إعادة التصنيف على التغير في قيمة العناصر اآلجلة من العقود اآلجلة٬ قبل الضريبة
)X)duration, 

debit

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.92  Disclosure 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ قبل الضريبة٬ التغير في قيمة العناصر اآلجلة من العقود اآلجلة

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.7  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.91 b  Disclosure 

 ]ملخص[التغير في قيمة فروقات أسعار العملة األجنبية 

Xduration, credit من التغير في قيمة فروقات أسعار العملة األجنبية٬ قبل الضريبة) الخسائر(األرباح 
Effective on application of IFRS 9  

IAS 1.91 b  Disclosure 

 تعديالت إعادة التصنيف على التغير في قيمة فروقات أسعار العملة األجنبية٬ قبل الضريبة
)X)duration, 

debit

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.92  Disclosure 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ قبل الضريبة٬ التغير في قيمة فروقات أسعار العملة األجنبية

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.7  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.91 b  Disclosure 

حصة الدخل الشامل اآلخر للمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية والتي 
 سيعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر٬ قبل الضريبة 

Xduration, creditIAS 1.82A b  Disclosure
 

Xduration, credit إجمالي دخل شامل آخر سيعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة٬ قبل الضريبة
IAS 1.IG6  Common practice

 

Xduration, credit إجمالي دخل شامل آخر٬ قبل الضريبة
IAS 1.91 b  Disclosure

 

 ]ملخص[ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر دخل شامل آخر التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 

Effective on application of IFRS 9  



 ضريبة الدخل المتعلقة باالستثمارات في أدوات حقوق الملكية لدخل شامل آخر
)X)duration, 

debit

IAS 12.81 ab  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.90  Disclosure 

 ضريبة الدخل المتعلقة بالتغيرات في فائض إعادة التقييم لدخل شامل آخر
)X)duration, 

debit

IAS 12.81 ab  Disclosure, IAS 1.90  Disclosure
 

 ضريبة الدخل المتعلقة بإعادة قياس خطط المنافع المحددة في دخل شامل آخر
)X)duration, 

debit

IAS 12.81 ab  Disclosure, IAS 1.90  Disclosure
 

ضريبة الدخل المتعلقة بالتغيرات في القيمة العادلة لاللتزام المالي المنسوبة إلى التغير في مخاطر ائتمان االلتزام لدخل 
 شامل آخر

)X)duration, 

debit

Effective on application of IFRS 9  
IAS 12.81 ab  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.90  Disclosure 

 ضريبة الدخل المتعلقة بعمليات التحوط لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية لدخل شامل آخر
)X)duration, 

debit

Effective on application of IFRS 9  
IAS 12.81 ab  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.90  Disclosure 

 إجمالي ضريبة الدخل المتعلقة بمكونات الدخل الشامل اآلخر التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
)X)duration, 

debit

IAS 1.91  Disclosure
 

ضريبة الدخل المتعلقة بحصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من الدخل الشامل اآلخر التي تتم محاسبتها باستخدام 
 طريقة حقوق الملكية والتي لن يتم إعادة تصنيفها إلى حساب األرباح أو الخسائر 

)X)duration, 

debit

IAS 1.91  Disclosure
 

 ]ملخص[ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر دخل شامل آخر التي سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 

 ضريبة الدخل المتعلقة بفروق الصرف عند التحويل الخاصة بدخل شامل آخر
)X)duration, 

debit

IAS 12.81 ab  Disclosure, IAS 1.90  Disclosure
 

 ضريبة الدخل المتعلقة باألصول المالية المتوافرة برسم البيع لدخل شامل آخر
)X)duration, 

debit

Expiry date on application of IFRS 9  
IAS 12.81 ab  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IAS 1.90  Disclosure 

 ضريبة الدخل المتعلقة بتحوطات التدفقات النقدية لدخل شامل آخر
)X)duration, 

debit

IAS 12.81 ab  Disclosure, IAS 1.90  Disclosure
 

 ضريبة الدخل المتعلقة بتحوطات صافي االستثمار في عمليات أجنبية لدخل شامل آخر
)X)duration, 

debit

IAS 12.81 ab  Disclosure, IAS 1.90  Disclosure
 

 ضريبة الدخل المتعلقة بالتغير في القيمة الزمنية للخيارات لدخل شامل آخر
)X)duration, 

debit

Effective on application of IFRS 9  
IAS 12.81 ab  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.90  Disclosure 

 ضريبة الدخل المتعلقة بالتغير في قيمة العناصر اآلجلة من العقود اآلجلة لدخل شامل آخر
)X)duration, 

debit

Effective on application of IFRS 9  
IAS 12.81 ab  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.90  Disclosure 

 ضريبة الدخل المتعلقة بالتغير في قيمة فروقات أسعار العملة األجنبية لدخل شامل آخر
)X)duration, 

debit

Effective on application of IFRS 9  
IAS 12.81 ab  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.90  Disclosure 

 إجمالي ضريبة الدخل المتعلقة بمكونات الدخل الشامل اآلخر التي سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
)X)duration, 

debit

IAS 1.91  Disclosure
 

ضريبة الدخل المتعلقة بحصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من الدخل الشامل اآلخر التي تتم محاسبتها باستخدام 
 طريقة حقوق الملكية والتي سيتم إعادة تصنيفها إلى حساب األرباح أو الخسائر 

)X)duration, 

debit

IAS 1.91  Disclosure
 

Xduration, credit إجمالي دخل شامل آخر

IAS 1.106 d (ii)  Disclosure, IAS 1.81A b 

 Disclosure, IAS 1.91 a  Disclosure, 

IFRS 12.B12 b (viii)  Disclosure 

Xduration, credit إجمالي الدخل الشامل

IAS 1.106 a  Disclosure, IAS 1.81A c  Disclosure, 

IFRS 1.24 b  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (ix)  Disclosure, IFRS 1.32 a (ii) 

 Disclosure 

 ]ملخص[الدخل الشامل المنسوب إلى 



Xduration, credit الدخل الشامل المنسوب إلى مالكي الشركة األم

IAS 1.106 a  Disclosure, IAS 1.81B b (ii) 

 Disclosure 

Xduration, credit الدخل الشامل المنسوب إلى الحصص غير المسيطرة

IAS 1.106 a  Disclosure, IAS 1.81B b (i) 

 Disclosure 

 بيان التدفقات النقدية٬ الطريقة المباشرة] ٥۱۰۰۰۰[

 ]ملخص[بيان التدفقات النقدية 

 ]ملخص) [قيد االستخدام(التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية 

 ]ملخص[أصناف المقبوضات النقدية من النشاطات التشغيلية 

Xduration, debitIAS 7.14 a  Example المقبوضات من مبيعات السلع وتزويد الخدمات
 

Xduration, debitIAS 7.14 b  Example المقبوضات من األتاوات والرسوم والعموالت واإليرادات األخرى
 

Xduration, debitIAS 7.14 g  Example المقبوضات من العقود المحتفظ بها ألغراض التعامل أو المتاجرة
 

Xduration, debitIAS 7.14 e  Example المقبوضات من العالوات والمطالبات٬ الدفعات السنوية ومنافع السياسة األخرى
 

المقبوضات من اإليجارات والمبيعات الالحقة لألصول المحتفظ بها بغرض تأجيرها لآلخرين والمحتفظ بها الحقا 
 برسم البيع

Xduration, debitIAS 7.14  Example
 

Xduration, debitIAS 7.14  Example المقبوضات النقدية األخرى من األنشطة التشغيلية
 

 ]ملخص[أصناف المدفوعات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 دفعات للموردين مقابل السلع والخدمات
)X)duration, 

credit

IAS 7.14 c  Example
 

 دفعات من العقود المحتفظ بها لغرض التداول أو المتاجرة
)X)duration, 

credit

IAS 7.14 g  Example
 

 دفعات للموظفين وبالنيابة عنهم
)X)duration, 

credit

IAS 7.14 d  Example
 

 دفعات مقابل العالوات والمطالبات٬ الدفعات السنوية ومنافع السياسة األخرى
)X)duration, 

credit

IAS 7.14 e  Example
 

 دفعات لتصنيع أو شراء األصول المحتفظ بها بغرض التأجير لآلخرين والمحتفظ بها الحقا بغرض البيع
)X)duration, 

credit

IAS 7.14  Example
 

 الدفعات النقدية األخرى من األنشطة التشغيلية
)X)duration, 

credit

IAS 7.14  Example
 

Xduration العمليات) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية من 
IAS 7 - A Statement of cash flows for an entity 

other than a financial institution  Example 

 أرباح األسهم المدفوعة
)X)duration, 

credit

IAS 7.31  Disclosure
 

Xduration, debitIAS 7.31  Disclosure أرباح األسهم المقبوضة
 

 الفائدة المدفوعة
)X)duration, 

credit

IAS 7.31  Disclosure
 

Xduration, debitIAS 7.31  Disclosure الفائدة المقبوضة
 

 )المدفوعة(ضرائب الدخل المستردة 
)X)duration, 

credit

IAS 7.14 f  Example, IAS 7.35  Disclosure
 

Xduration, debitIAS 7.14  Disclosure التدفقات النقدية الواردة والصادرة األخرى
 

Xduration )قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية 
IAS 7.10  Disclosure, IAS 7.50 d  Disclosure

 

 ]ملخص) [قيد االستخدام(التدفقات النقدية من أنشطة استثمارية 

Xduration, debitIAS 7.39  Disclosure التدفقات النقدية من فقدان السيطرة على الشركات التابعة أو األعمال األخرى
 

 التدفقات النقدية المستخدمة في الحصول على السيطرة على الشركات التابعة أو األعمال األخرى
)X)duration, 

credit

IAS 7.39  Disclosure
 

Xduration, debitIAS 7.16 d  Example المقبوضات النقدية األخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الديون للمنشآت األخرى
 

 الدفعات النقدية األخرى لتملك حقوق الملكية أو أدوات الديون للمنشآت األخرى
)X)duration, 

credit

IAS 7.16 c  Example
 

Xduration, debitIAS 7.16 d  Example المقبوضات النقدية األخرى من مبيعات الحصص في المشاريع المشتركة
 



 الدفعات النقدية األخرى لتملك حصص في المشاريع المشتركة
)X)duration, 

credit

IAS 7.16 c  Example
 

Xduration, debitIAS 7.16 b  Example عائدات من مبيعات الممتلكات والمصانع والمعدات
 

 شراء الممتلكات والمصانع والمعدات
)X)duration, 

credit

IAS 7.16 a  Example
 

Xduration, debitIAS 7.16 b  Example عائدات من مبيعات األصول غير الملموسة
 

 شراء األصول غير الملموسة
)X)duration, 

credit

IAS 7.16 a  Example
 

Xduration, debitIAS 7.16 b  Example عائدات من مبيعات أصول أخرى طويلة األجل
 

 شراء األصول طويلة األجل األخرى
)X)duration, 

credit

IAS 7.16 a  Example
 

Xduration, debitIAS 20.28  Common practice عائدات من المنح الحكومية
 

 السلف والقروض النقدية التي تم إجراءها إلى أطراف أخرى
)X)duration, 

credit

IAS 7.16 e  Example
 

Xduration, debitIAS 7.16 f  Example مقبوضات نقدية من تسديد السلف والقروض النقدية التي تم إجراءها إلى أطراف أخرى
 

 دفعات نقدية للعقود المستقبلية والعقود اآلجلة وعقود الشراء وعقود التبادالت
)X)duration, 

credit

IAS 7.16 g  Example
 

Xduration, debitIAS 7.16 h  Example مقبوضات نقدية للعقود المستقبلية والعقود اآلجلة وعقود الشراء وعقود التبادالت
 

Xduration, debitIAS 7.31  Disclosure أرباح األسهم المقبوضة
 

 الفائدة المدفوعة
)X)duration, 

credit

IAS 7.31  Disclosure
 

Xduration, debitIAS 7.31  Disclosure الفائدة المقبوضة
 

 )المدفوعة(ضرائب الدخل المستردة 
)X)duration, 

credit

IAS 7.14 f  Example, IAS 7.35  Disclosure
 

Xduration, debitIAS 7.21  Disclosure التدفقات النقدية الواردة والصادرة األخرى
 

Xduration, debit )قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية 
IAS 7.10  Disclosure, IAS 7.50 d  Disclosure

 

 ]ملخص) [قيد االستخدام(التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية 

Xduration, debitIAS 7.42A  Disclosure, IAS 7.42B  Disclosure عائدات من التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة
 

 دفعات من التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة
)X)duration, 

credit

IAS 7.42A  Disclosure, IAS 7.42B  Disclosure
 

Xduration, debitIAS 7.17 a  Example عائدات من أسهم اإلصدار
 

Xduration, debitIAS 7.17 a  Example عائدات من إصدار أدوات حقوق ملكية أخرى
 

 دفعات لتملك أو استرداد أسهم المنشأة
)X)duration, 

credit

IAS 7.17 b  Example
 

 دفعات أدوات حقوق الملكية األخرى
)X)duration, 

credit

IAS 7.17  Common practice
 

Xduration, debitIAS 7.17 c  Example العائدات من اإلقتراضات
 

 دفعات اإلقتراضات
)X)duration, 

credit

IAS 7.17 d  Example
 

 دفعات التزامات التأجير التمويلي
)X)duration, 

credit

IAS 7.17 e  Example
 

Xduration, debitIAS 20.28  Common practice عائدات من المنح الحكومية
 

 أرباح األسهم المدفوعة
)X)duration, 

credit

IAS 7.31  Disclosure
 

 الفائدة المدفوعة
)X)duration, 

credit

IAS 7.31  Disclosure
 

 )المدفوعة(ضرائب الدخل المستردة 
)X)duration, IAS 7.14 f  Example, IAS 7.35  Disclosure

 



credit

Xduration, debitIAS 7.21  Disclosure التدفقات النقدية الواردة والصادرة األخرى
 

Xduration, debit )قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية 
IAS 7.10  Disclosure, IAS 7.50 d  Disclosure

 

Xduration, debit في النقد أو النقد المعادل قبل االثر الناتج عن تغيرات اسعار الصرف) االنخفاض(صافي الزيادة 
IAS 7.45  Disclosure

 

 ]ملخص[اثر تغيرات أسعار الصرف على النقد والنقد المعادل 

Xduration, debitIAS 7.25  Disclosure, IAS 7.28  Disclosure اثر تغيرات أسعار الصرف على النقد والنقد المعادل
 

Xduration, debit في النقد والنقد المعادل) االنخفاض(صافي االرتفاع 
IAS 7.45  Disclosure

 

Xinstant, debit النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

IAS 1.54 i  Disclosure, IAS 7.45  Disclosure, 

IFRS 12.B13 a  Disclosure 

Xinstant, debit النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

IAS 1.54 i  Disclosure, IAS 7.45  Disclosure, 

IFRS 12.B13 a  Disclosure 

 بيان التدفقات النقدية٬ الطريقة غير المباشرة] ٥۲۰۰۰۰[

 ]ملخص[بيان التدفقات النقدية 

 ]ملخص) [قيد االستخدام(التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية 

Xduration, credit )الخسارة(الربح 

IAS 1.106 d (i)  Disclosure, IAS 1.81A a 

 Disclosure, IAS 7.18 b  Disclosure, IFRS 1.24 b 

 Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 1.32 a (ii)  Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, 

IFRS 8.28 b  Disclosure 

 ]ملخص) [الخسارة(تعديالت لمطابقة الربح 

Xduration, debitIAS 7.35  Disclosure تعديالت لمصروف ضريبة الدخل
 

Xduration, debitIAS 7.20 c  Common practice تعديالت لتكاليف التمويل
 

Xduration, debitIAS 7.20 a  Common practice في المخزون) الزيادة(تعديالت النقص 
 

Xduration, debitIAS 7.20 a  Common practice في حسابات الذمم المدينة التجارية) الزيادة(تعديالت النقص 
 

Xduration, debitIAS 7.20 a  Common practice في الذمم المدينة التشغيلية األخرى) الزيادة(تعديالت النقص 
 

Xduration, debitIAS 7.20 a  Common practice في حسابات الذمم الدائنة التجارية) النقص(تعديالت الزيادة 
 

Xduration, debitIAS 7.20 a  Common practice في الذمم المدينة التشغيلية األخرى) النقص(تعديالت الزيادة 
 

Xduration, debitIAS 7.20 b  Common practice تعديالت لمصروف االستهالك واإلطفاء
 

Xduration, debitIAS 7.20 b  Common practice المعترف بها في الربح أو الخسارة) عكس خسارة انخفاض القيمة(تعديالت لخسارة انخفاض القيمة 
 

Xduration, debitIAS 7.20 b  Common practice تعديالت المخصصات
 

Xduration, debitIAS 7.20 b  Common practice الصرف األجنبي غير المتحققة) أرباح(تعديالت خسائر 
 

Xduration, debitIAS 7.20 b  Common practice تعديالت للدفعات على أساس األسهم
 

Xduration, debitIAS 7.20 b  Common practice القيمة العادلة) خسائر(تعديالت ألرباح 
 

 تعديالت األرباح غير الموزعة للشركات الزميلة
)X)duration, 

credit

IAS 7.20 b  Common practice
 

Xduration, debitIAS 7.20 b  Common practice التعديالت األخرى للبنود غير النقدية
 

Xduration, debitIAS 7.14  Common practice على التصرف في األصول غير المتداولة) األرباح(التعديالت للخسائر 
 

Xduration, debitIAS 7.20 c  Common practice التعديالت األخرى التي تكون اآلثار النقدية بالنسبة لها عبارة عن تدفق نقدي استثماري أو تمويلي
 

Xduration, debitIAS 7.20  Disclosure )الخسارة(التعديالت األخرى لمطابقة الربح 
 

Xduration, debit )الخسارة(إجمالي التعديالت لمطابقة الربح 
IAS 7.20  Disclosure

 

Xduration العمليات) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية من 
IAS 7 - A Statement of cash flows for an entity 

other than a financial institution  Example 

 أرباح األسهم المدفوعة
)X)duration, 

credit

IAS 7.31  Disclosure
 

Xduration, debitIAS 7.31  Disclosure أرباح األسهم المقبوضة
 

 الفائدة المدفوعة
)X)duration, 

credit

IAS 7.31  Disclosure
 

 



Xduration, debitIAS 7.31  Disclosure الفائدة المقبوضة
 

 )المدفوعة(ضرائب الدخل المستردة 
)X)duration, 

credit

IAS 7.14 f  Example, IAS 7.35  Disclosure
 

Xduration, debitIAS 7.14  Disclosure التدفقات النقدية الواردة والصادرة األخرى
 

Xduration )قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية 
IAS 7.10  Disclosure, IAS 7.50 d  Disclosure

 

 ]ملخص) [قيد االستخدام(التدفقات النقدية من أنشطة استثمارية 

Xduration, debitIAS 7.39  Disclosure التدفقات النقدية من فقدان السيطرة على الشركات التابعة أو األعمال األخرى
 

 التدفقات النقدية المستخدمة في الحصول على السيطرة على الشركات التابعة أو األعمال األخرى
)X)duration, 

credit

IAS 7.39  Disclosure
 

Xduration, debitIAS 7.16 d  Example المقبوضات النقدية األخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الديون للمنشآت األخرى
 

 الدفعات النقدية األخرى لتملك حقوق الملكية أو أدوات الديون للمنشآت األخرى
)X)duration, 

credit

IAS 7.16 c  Example
 

Xduration, debitIAS 7.16 d  Example المقبوضات النقدية األخرى من مبيعات الحصص في المشاريع المشتركة
 

 الدفعات النقدية األخرى لتملك حصص في المشاريع المشتركة
)X)duration, 

credit

IAS 7.16 c  Example
 

Xduration, debitIAS 7.16 b  Example عائدات من مبيعات الممتلكات والمصانع والمعدات
 

 شراء الممتلكات والمصانع والمعدات
)X)duration, 

credit

IAS 7.16 a  Example
 

Xduration, debitIAS 7.16 b  Example عائدات من مبيعات األصول غير الملموسة
 

 شراء األصول غير الملموسة
)X)duration, 

credit

IAS 7.16 a  Example
 

Xduration, debitIAS 7.16 b  Example عائدات من مبيعات أصول أخرى طويلة األجل
 

 شراء األصول طويلة األجل األخرى
)X)duration, 

credit

IAS 7.16 a  Example
 

Xduration, debitIAS 20.28  Common practice عائدات من المنح الحكومية
 

 السلف والقروض النقدية التي تم إجراءها إلى أطراف أخرى
)X)duration, 

credit

IAS 7.16 e  Example
 

Xduration, debitIAS 7.16 f  Example مقبوضات نقدية من تسديد السلف والقروض النقدية التي تم إجراءها إلى أطراف أخرى
 

 دفعات نقدية للعقود المستقبلية والعقود اآلجلة وعقود الشراء وعقود التبادالت
)X)duration, 

credit

IAS 7.16 g  Example
 

Xduration, debitIAS 7.16 h  Example مقبوضات نقدية للعقود المستقبلية والعقود اآلجلة وعقود الشراء وعقود التبادالت
 

Xduration, debitIAS 7.31  Disclosure أرباح األسهم المقبوضة
 

 الفائدة المدفوعة
)X)duration, 

credit

IAS 7.31  Disclosure
 

Xduration, debitIAS 7.31  Disclosure الفائدة المقبوضة
 

 )المدفوعة(ضرائب الدخل المستردة 
)X)duration, 

credit

IAS 7.14 f  Example, IAS 7.35  Disclosure
 

Xduration, debitIAS 7.21  Disclosure التدفقات النقدية الواردة والصادرة األخرى
 

Xduration, debit )قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية 
IAS 7.10  Disclosure, IAS 7.50 d  Disclosure

 

 ]ملخص) [قيد االستخدام(التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية 

Xduration, debitIAS 7.42A  Disclosure, IAS 7.42B  Disclosure عائدات من التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة
 

 دفعات من التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة
)X)duration, 

credit

IAS 7.42A  Disclosure, IAS 7.42B  Disclosure
 

Xduration, debitIAS 7.17 a  Example عائدات من أسهم اإلصدار
 

Xduration, debitIAS 7.17 a  Example عائدات من إصدار أدوات حقوق ملكية أخرى
 

 دفعات لتملك أو استرداد أسهم المنشأة
)X)duration, 

credit

IAS 7.17 b  Example
 



 دفعات أدوات حقوق الملكية األخرى
)X)duration, 

credit

IAS 7.17  Common practice
 

Xduration, debitIAS 7.17 c  Example العائدات من اإلقتراضات
 

 دفعات اإلقتراضات
)X)duration, 

credit

IAS 7.17 d  Example
 

 دفعات التزامات التأجير التمويلي
)X)duration, 

credit

IAS 7.17 e  Example
 

Xduration, debitIAS 20.28  Common practice عائدات من المنح الحكومية
 

 أرباح األسهم المدفوعة
)X)duration, 

credit

IAS 7.31  Disclosure
 

 الفائدة المدفوعة
)X)duration, 

credit

IAS 7.31  Disclosure
 

 )المدفوعة(ضرائب الدخل المستردة 
)X)duration, 

credit

IAS 7.14 f  Example, IAS 7.35  Disclosure
 

Xduration, debitIAS 7.21  Disclosure التدفقات النقدية الواردة والصادرة األخرى
 

Xduration, debit )قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية 
IAS 7.10  Disclosure, IAS 7.50 d  Disclosure

 

Xduration, debit في النقد أو النقد المعادل قبل االثر الناتج عن تغيرات اسعار الصرف) االنخفاض(صافي الزيادة 
IAS 7.45  Disclosure

 

 ]ملخص[اثر تغيرات أسعار الصرف على النقد والنقد المعادل 

Xduration, debitIAS 7.25  Disclosure, IAS 7.28  Disclosure اثر تغيرات أسعار الصرف على النقد والنقد المعادل
 

Xduration, debit في النقد والنقد المعادل) االنخفاض(صافي االرتفاع 
IAS 7.45  Disclosure

 

Xinstant, debit النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

IAS 1.54 i  Disclosure, IAS 7.45  Disclosure, 

IFRS 12.B13 a  Disclosure 

Xinstant, debit النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

IAS 1.54 i  Disclosure, IAS 7.45  Disclosure, 

IFRS 12.B13 a  Disclosure 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية] ٦۱۰۰۰۰[

 ]ملخص[بيان التغيرات في حقوق الملكية 

tableIAS 1.106  Disclosure ]جدول[بيان التغيرات في حقوق الملكية 
 

axisIAS 1.106  Disclosure ]محور[مكونات حقوق الملكية 
 

 member ]عضو[حقوق الملكية 
]default [

IAS 1.106  Disclosure
 

member IAS 1.106  Disclosure ]عضو[حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة األم 
 

member IAS 1.106  Disclosure ]عضو[رأس المال المصدر 
 

member IAS 1.106  Disclosure ]عضو[عالوة إصدار 
 

member IAS 1.106  Disclosure ]عضو[أسهم الخزينة 
 

member IAS 1.106  Disclosure ]عضو[حصص الملكية األخرى 
 

member IAS 1.106  Disclosure, IAS 1.79 b  Disclosure ]عضو[احتياطات أخرى 
 

 member ]عضو[فائض إعادة التقييم 
IAS 1.108  Example, IAS 16.39  Disclosure, 

IFRS 1.IG10  Disclosure 

member IAS 1.108  Example, IAS 21.52 b  Disclosure ]عضو[احتياطي فروقات الصرف من التحويل 
 

 member ]عضو[احتياطي تحوطات التدفق النقدي 

IAS 1.108  Example, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.11  Disclosure 

احتياطي األرباح والخسائر من أدوات التحوط التي تحوط االستثمارات في أدوات حقوق الملكية 
 member ]عضو[

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.108  Example 

 member ]عضو[احتياطي التغير في القيمة الزمنية للخيارات 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.108  Example, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.15  Disclosure 

Effective on application of IFRS 9  



 member ]عضو[احتياطي التغير في قيمة العناصر اآلجلة من العقود اآلجلة 
IAS 1.108  Example, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.16  Disclosure 

 member ]عضو[احتياطي التغير في قيمة فروقات أسعار العملة األجنبية 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.108  Example, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.16  Disclosure 

 member ]عضو[احتياطي األرباح والخسائر من إعادة قياس األصول المالية المتوفرة برسم البيع 
Expiry date on application of IFRS 9  

IAS 1.108  Example 

member IAS 1.108  Example ]عضو[احتياطي الدفعات على أساس األسهم 
 

member IAS 1.108  Example ]عضو[احتياطي إعادة قياس خطط المنافع المحددة 
 

المبلغ المعترف به في دخل شامل آخر والمتراكم في حقوق الملكية المتعلقة بأصول غير متداولة أو 
 ] عضو[مجموعات تصرف محتفظ بها برسم البيع 

member 
IFRS 5 - Example 12  Example, IFRS 5.38 

 Disclosure 

 member ]عضو[احتياطي األرباح والخسائر من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية 
Effective on application of IFRS 9  

IAS 1.108  Example 

احتياطي التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي المنسوب إلى التغير في مخاطر ائتمان االلتزام 
 member ]عضو[

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.108  Example 

member IFRS 4.IG58  Disclosure ]عضو[احتياطي الكوارث 
 

member IFRS 4.IG58  Disclosure ]عضو[احتياطي التكافؤ 
 

member IFRS 4.IG22 f  Disclosure ]عضو[احتياطي خصائص المشاركة االختيارية 
 

member IAS 1.106  Disclosure, IAS 1.108  Example ]عضو[األرباح المستبقاة 
 

member IAS 1.106  Disclosure ]عضو[الحصص غير المسيطرة 
 

axis ]محور[التطبيق بأثر مستقبلي وإعادة البيان بأثر رجعي 

IAS 1.106 b  Disclosure, IAS 8.28 f (i)  Disclosure, 

IAS 8.29 c (i)  Disclosure, IAS 8.49 b (i) 

 Disclosure 

 member ]عضو[المبين في الوقت الحالي 
]default [

IAS 1.106 b  Disclosure, IAS 1.20 d  Common 

practice, IAS 8.28 f (i)  Disclosure, IAS 8.29 c (i) 

 Disclosure, IAS 8.49 b (i)  Disclosure 

 member ]عضو[معلنة سابقا 

IAS 1.106 b  Disclosure, IAS 8.28 f (i)  Disclosure, 

IAS 8.29 c (i)  Disclosure, IAS 8.49 b (i) 

 Disclosure 

 member ]عضو[بسبب التغيرات في السياسة المحاسبية وتصحيح أخطاء الفترة السابقة ) االنخفاض(االرتفاع 

IAS 1.106 b  Disclosure, IAS 8.28 f (i)  Disclosure, 

IAS 8.29 c (i)  Disclosure, IAS 8.49 b (i) 

 Disclosure 

 member ]عضو[بسبب التغيرات في السياسة المحاسبية ) االنخفاض(االرتفاع 
IAS 8.28 f (i)  Disclosure, IAS 8.29 c (i) 

 Disclosure 

بسبب التغيرات في السياسة المحاسبية التي تقتضيها المعايير الدولية إلعداد ) االنخفاض(االرتفاع 
member IAS 8.28 f (i)  Disclosure, IAS 8.28 g  Disclosure ]عضو[التقارير المالية

 

member IAS 8.29 c (i)  Disclosure, IAS 8.29 d  Disclosure ]عضو[بسبب التغيرات الطوعية في السياسة المحاسبية ) االنخفاض(االرتفاع 
 

member IAS 8.49 b (i)  Disclosure, IAS 8.49 c  Disclosure ]عضو[بسبب تصحيح أخطاء الفترة السابقة ) االنخفاض(االرتفاع 
 

line items ]بنود سطر[بيان التغيرات في حقوق الملكية 

Xinstant, credit حقوق الملكية في بداية الفترة

IAS 1.55  Disclosure, IAS 1.78 e  Disclosure, 

IFRS 1.24 a  Disclosure, IFRS 1.32 a (i) 

 Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e  Disclosure 

 ]ملخص[التغيرات في حقوق الملكية 

 ]ملخص[الدخل الشامل 

Xduration, credit )الخسارة(الربح 

IAS 1.106 d (i)  Disclosure, IAS 1.81A a 

 Disclosure, IAS 7.18 b  Disclosure, IFRS 1.24 b 

 Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 1.32 a (ii)  Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, 



IFRS 8.28 b  Disclosure 

Xduration, credit دخل شامل آخر

IAS 1.106 d (ii)  Disclosure, IAS 1.81A b 

 Disclosure, IAS 1.91 a  Disclosure, 

IFRS 12.B12 b (viii)  Disclosure 

Xduration, credit إجمالي الدخل الشامل

IAS 1.106 a  Disclosure, IAS 1.81A c  Disclosure, 

IFRS 1.24 b  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (ix)  Disclosure, IFRS 1.32 a (ii) 

 Disclosure 

Xduration, creditIAS 1.106 d (iii)  Disclosure إصدار حق الملكية
 

 أرباح األسهم المعترف بها كتوزيعات على المالكين
)X)duration, 

debit

IAS 1.107  Disclosure
 

Xduration, creditIAS 1.106 d (iii)  Disclosure االرتفاع من خالل المساهمات األخرى من المالكين٬ حقوق ملكية
 

 التخفيض من خالل توزيعات أخرى على المالكين٬ حقوق الملكية
)X)duration, 

debit

IAS 1.106 d (iii)  Disclosure
 

Xduration, creditIAS 1.106 d  Disclosure من خالل تغيرات أخرى٬ حقوق ملكية) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, creditIAS 1.106 d  Disclosure من خالل معامالت أسهم الخزينة٬ حقوق ملكية) االنخفاض(االرتفاع 
 

من خالل التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة٬ ) االنخفاض(االرتفاع 
 حقوق ملكية

Xduration, creditIAS 1.106 d (iii)  Disclosure
 

Xduration, creditIAS 1.106 d (iii)  Disclosure من خالل معامالت الدفع على أساس األسهم٬ حقوق ملكية) االنخفاض(االرتفاع 
 

المبلغ الذي يتم إزالته من احتياطي تحوطات التدفق النقدي ويتم دمجه في التكلفة األولية أو المبلغ المسجل اآلخر ألصل 
 غير مالي أو التزام مؤكد تُطبق عليه محاسبة تحوط القيمة العادلة ) التزام(

)X)duration, 

debit

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24E a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.11 d (i)  Disclosure 

المبلغ الذي يتم إزالته من احتياطي التغير في القيمة الزمنية للخيارات ويتم دمجه في التكلفة األولية أو المبلغ المسجل 
 غير مالي أو التزام مؤكد تُطبق عليه محاسبة تحوط القيمة العادلة ) التزام(اآلخر ألصل 

)X)duration, 

debit

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.15 b (i)  Disclosure 

المبلغ الذي يتم إزالته من احتياطي التغير في قيمة العناصر اآلجلة من العقود اآلجلة ويتم دمجه في التكلفة األولية أو 
 غير مالي أو التزام مؤكد تُطبق عليه محاسبة تحوط القيمة العادلة ) التزام(المبلغ المسجل اآلخر ألصل 

)X)duration, 

debit

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.16  Disclosure 

المبلغ الذي يتم إزالته من احتياطي التغير في فروقات أسعار العملة األجنبية ويتم دمجه في التكلفة األولية أو المبلغ 
 غير مالي أو التزام مؤكد تُطبق عليه محاسبة تحوط القيمة العادلة ) التزام(المسجل اآلخر ألصل 

)X)duration, 

debit

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.16  Disclosure 

Xduration, credit في حقوق الملكية) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IAS 1.106 d  Disclosure

 

Xinstant, credit حقوق الملكية في نهاية الفترة

IAS 1.55  Disclosure, IAS 1.78 e  Disclosure, 

IFRS 1.24 a  Disclosure, IFRS 1.32 a (i) 

 Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e  Disclosure 

 بيان التغيرات في صافي األصول المتوفرة للمنافع] ۷۱۰۰۰۰[

 ]ملخص[بيان التغيرات في صافي األصول المتوفرة للمنافع 

Xinstant, debitIAS 26.35 a (i)  Disclosure أصول خطة المنافع
 

textIAS 26.35 a (ii)  Disclosure وصف أساس تقييم األصول المتوفرة للمنافع
 

توضيح تفاصيل االستثمار الذي يتجاوز خمسة بالمائة من صافي األصول المتاحة للمنافع أو خمسة بالمائة من أي فئة أو نوع من 
 الضمانات

textIAS 26.35 a (iii)  Disclosure
 

textIAS 26.35 a (iv)  Disclosure توضيح تفاصيل أي استثمار لدي صاحب العمل
 

Xinstant, creditIAS 26.35 a (v)  Disclosure االلتزامات عدا عن القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة
 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في صافي األصول المتوفرة للمنافع 

Xinstant, creditIAS 26.35 a  Disclosure صافي األصول المتاحة للمنافع في بداية الفترة
 

 ]ملخص[التغيرات في صافي األصول المتاحة للمنافع 

Xduration, creditIAS 26.35 b (i)  Disclosure مساهمات صاحب العمل
 

Xduration, creditIAS 26.35 b (ii)  Disclosure مساهمات الموظفين
 

Xduration, credit دخل االستثمار

IAS 1.85  Common practice, IAS 26.35 b (iii) 

 Disclosure 



Xduration, credit دخل آخر

IAS 1.102  Example, IAS 1.103  Example, 

IAS 26.35 b (iv)  Disclosure 

 المنافع المدفوعة أو مستحقة الدفع
)X)duration, 

debit

IAS 26.35 b (v)  Disclosure
 

 مصاريف إدارية
)X)duration, 

debit

IAS 1.103  Example, IAS 1.99  Disclosure, 

IAS 26.35 b (vi)  Disclosure 

 مصروف آخر
)X)duration, 

debit

IAS 1.103  Example, IAS 1.99  Disclosure, 

IAS 26.35 b (vii)  Disclosure 

 الضريبة) مصروف(دخل 
)X)duration, 

debit

IAS 12.79  Disclosure, IAS 12.81 c (i)  Disclosure, 

IAS 12.81 c (ii)  Disclosure, IAS 1.82 d 

 Disclosure, IAS 26.35 b (viii)  Disclosure, 

IFRS 12.B13 g  Disclosure, IFRS 8.23 h 

 Disclosure 

Xduration, creditIAS 26.35 b (ix)  Disclosure من التصرف باالستثمارات والتغيرات في قيمة االستثمارات) الخسارة(الربح 
 

Xduration, creditIAS 26.35 b (x)  Disclosure خطط منافع التقاعد األخرى) إلى(تحويل من 
 

Xduration, credit في) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IAS 26.35 b  Disclosure

 

Xinstant, creditIAS 26.35 a  Disclosure صافي األصول المتاحة للمنافع في نهاية الفترة
 

textIAS 26.35 c  Disclosure وصف سياسة التمويل
 

Xinstant, creditIAS 26.35 d  Disclosure القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة
 

textIAS 26.35 e  Disclosure وصف االفتراضات االكتوارية الهامة والطريقة المستخدمة لحساب القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد الموعود بها
 

textIAS 26.36  Disclosure وصف خطة منافع التقاعد
 

textIAS 26.36 a  Disclosure اسماء أصحاب العمل ومجموعات الموظفين المغطاة
 

X.XXdurationIAS 26.36 b  Disclosure عدد المشاركين في خطة منافع التقاعد الذين يستلمون منافع
 

X.XXdurationIAS 26.36 b  Disclosure عدد المشاركين اآلخرين في خطة منافع التقاعد
 

textIAS 26.36 c  Disclosure وصف نوع خطة منافع التقاعد
 

textIAS 26.36 d  Disclosure توضيح ما إذا كان المشاركون يسهمون في خطة منافع التقاعد
 

textIAS 26.36 e  Disclosure وصف منافع التقاعد الموعود بها للمشاركين
 

textIAS 26.36 f  Disclosure وصف أي شروط لنهاية الخدمة فيما يخص خطة منافع التقاعد
 

textIAS 26.36 g  Disclosure توضيح التغيرات في وصف خطة منافع التقاعد
 

 التصنيفات الفرعية لألصول وااللتزامات وحقوق الملكية -مالحظات] ۸۰۰۱۰۰[

 ]ملخص[التصنيفات الفرعية لألصول وااللتزامات وحقوق الملكية 

 ]ملخص[الممتلكات والمصانع والمعدات 

 ]ملخص[األراضي والمباني 

Xinstant, debitIAS 16.37 a  Example األراضي
 

Xinstant, debitIAS 16.37  Common practice مباني
 

Xinstant, debit مجموع األراضي والمباني
IAS 16.37 b  Example

 

Xinstant, debitIAS 16.37 c  Example اآلالت
 

 ]ملخص[المركبات 

Xinstant, debitIAS 16.37 d  Example سفن
 

Xinstant, debitIAS 16.37 e  Example طائرة
 

Xinstant, debitIAS 16.37 f  Example مركبات وسيارات
 

Xinstant, debit إجمالي المركبات
IAS 16.37  Common practice

 

Xinstant, debitIAS 16.37 g  Example التركيبات والتجهيزات
 

Xinstant, debitIAS 16.37 h  Example المعدات المكتبية
 

Xinstant, debitIFRS 6.25  Disclosure أصول االستكشاف والتقييم الملموسة
 

Xinstant, debitIAS 16.37  Common practice أصول التعدين
 

 



Xinstant, debitIAS 16.37  Common practice أصول النفط والغاز
 

Xinstant, debitIAS 16.37  Common practice اإلنشاءات قيد اإلنجاز
 

Xinstant, debitIAS 16.37  Common practice الممتلكات والمصانع والمعدات األخرى
 

Xinstant, debit إجمالي الممتلكات والمصانع والمعدات
IAS 1.54 a  Disclosure, IAS 16.73 e  Disclosure

 

 ]ملخص[األصول غير الملموسة والشهرة 

 ]ملخص[األصول غير الملموسة باستثناء الشهرة 

Xinstant, debitIAS 38.119 a  Example أسماء العالمات
 

Xinstant, debit أصول االكتشاف والتقييم غير الملموسة

IAS 38.119  Common practice, IFRS 6.25 

 Disclosure 

Xinstant, debitIAS 38.119 b  Example أسماء الصحف وعناوين النشر
 

Xinstant, debitIAS 38.119 c  Example برمجيات الحاسوب
 

Xinstant, debitIAS 38.119 d  Example التراخيص واالمتيازات
 

Xinstant, debitIAS 38.119 e  Example حقوق التأليف والبراءات وحقوق الملكية الصناعية األخرى٬ حقوق الخدمة والتشغيل
 

Xinstant, debitIAS 38.119 f  Example الوصفات والصيغ والنماذج والتصاميم واألنماط
 

Xinstant, debitIAS 38.119 g  Example األصول غير الملموسة قيد التطوير
 

Xinstant, debitIAS 38.119  Common practice أصول غير ملموسة أخرى
 

Xinstant, debit إجمالي األصول غير الملموسة غير الشهرة
IAS 1.54 c  Disclosure, IAS 38.118 e  Disclosure

 

Xinstant, debit الشهرة

IAS 1.54 c  Disclosure, IAS 36.134 a  Disclosure, 

IAS 36.135 a  Disclosure, IFRS 3.B67 d 

 Disclosure 

Xinstant, debit إجمالي األصول غير الملموسة والشهرة
IAS 1.55  Common practice

 

 ]ملخص[العقارات االستثمارية 

Xinstant, debitIAS 1.112 c  Common practice العقارات االستثمارية المستكملة
 

Xinstant, debitIAS 1.112 c  Common practice العقارات االستثمارية قيد اإلنشاء أو التطوير
 

Xinstant, debit إجمالي العقارات االستثمارية

IAS 1.54 b  Disclosure, IAS 40.76  Disclosure, 

IAS 40.79 d  Disclosure 

 ]ملخص[االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة 

Xinstant, debitIAS 27.10  Disclosure االستثمارات في الشركات التابعة
 

Xinstant, debitIAS 27.10  Disclosure االستثمارات في المشاريع المشتركة
 

Xinstant, debitIAS 27.10  Disclosure االستثمارات في الشركات الزميلة
 

Xinstant, debit إجمالي االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة
IAS 1.55  Common practice

 

 ]ملخص[الذمم المدينة التجارية واألخرى غير المتداولة 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Example الذمم المدينة التجارية غير المتداولة
 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Example الذمم المدينة غير المتداولة المستحقة من أطراف ذات عالقة
 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Example دفعات مسبقة غير متداولة
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice دفعات اإليجار المسبقة غير المتداولة
 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Common practice الذمم المدينة غير المتداولة من الضرائب عدا عن ضريبة الدخل
 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Common practice الذمم المدينة لضريبة القيمة المضافة غير المتداولة
 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Common practice الذمم المدينة غير المتداولة من بيع العقارات
 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Common practice الذمم المدينة غير المتداولة من إيجار العقارات
 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Example ذمم مدينة أخرى غير متداولة
 

Xinstant, debit إجمالي الذمم المدينة التجارية واألخرى غير المتداولة
IAS 1.54 h  Disclosure, IAS 1.78 b  Disclosure

 

 ]ملخص[أصول غير متداولة متفرقة 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice صافي أصل المنافع المحددة غير المتداول
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice النقد والنقد المعادل المقيد غير المتداول
 

 



Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice األصول المالية المشتقة غير المتداولة
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice الذمم المدينة لإليجار التمويلي غير المتداولة
 

Xinstant, debitIAS 1.112 c  Common practice الفائدة غير المتداولة واجبة القبض
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice االستثمارات غير المتداولة عدا عن االستثمارات التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice ودائع طويلة األجل
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice االستثمارات في المشاريع المشتركة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice االستثمارات في المنشآت الزميلة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice أصول أخرى غير متداولة
 

 ]ملخص[الذمم المدينة التجارية واألخرى المتداولة 

Xinstant, debitIAS 1.68  Example, IAS 1.78 b  Example الذمم المدينة االتجارية المتداولة
 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Example الذمم المدينة المتداولة المستحقة من أطراف ذات عالقة
 

 ]ملخص[الدفعات المسبقة المتداولة 

Xinstant, debitIAS 1.112 c  Common practice سلف حالية للموردين
 

Xinstant, debitIAS 1.112 c  Common practice المصاريف المدفوعة مسبقا الحالية
 

Xinstant, debit إجمالي الدفعات المسبقة الحالية
IAS 1.78 b  Example

 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Common practice الذمم المدينة المتداولة من الضرائب عدا عن ضريبة الدخل
 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Common practice الذمم المدينة لضريبة القيمة المضافة الحالية
 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Common practice الذمم المدينة المتداولة من بيع العقارات
 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Common practice الذمم المدينة المتداولة من إيجار العقارات
 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Example ذمم مدينة متداولة أخرى
 

Xinstant, debit إجمالي الذمم المدينة التجارية واألخرى المتداولة
IAS 1.54 h  Disclosure, IAS 1.78 b  Disclosure

 

 ]ملخص[التجارة والذمم المدينة األخرى 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Example ذمم مدينة تجارية
 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Example الذمم المدينة المستحقة من أطراف ذات عالقة
 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Example دفعات مسبقة
 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Common practice الذمم المدينة من الضرائب عدا عن ضريبة الدخل
 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Common practice الذمم المدينة لضريبة القيمة المضافة
 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Common practice الذمم المدينة من بيع العقارات
 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Common practice الذمم المدينة من إيجار العقارات
 

Xinstant, debitIAS 1.78 b  Example المخصصات األخرى في نهاية الفترة
 

Xinstant, debit إجمالي الذمم المدينة التجارية واألخرى
IAS 1.54 h  Disclosure, IAS 1.78 b  Disclosure

 

 ]ملخص[فئات األصول المالية غير المتداولة 

 ]ملخص[األصول المالية غير المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

األصول المالية غير المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ التي يتم تحديدها عند االعتراف المبدئي أو 
 الحقا

Xinstant, debitIFRS 7.8 a  Disclosure
 

Xinstant, debit األصول المالية غير المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ المصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 a  Disclosure 

Xinstant, debit األصول المالية غير المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ المقاسة إلزاميا بالقيمة العادلة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 a  Disclosure 

Xinstant, debit إجمالي األصول المالية غير المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
IFRS 7.8 a  Disclosure

 

Xinstant, debit األصول المالية غير المتداولة المتوفرة برسم البيع
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 d  Disclosure 

Xinstant, debit االستثمارات غير المتداولة المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 b  Disclosure 

Xinstant, debit القروض والذمم المدينة غير المتداولة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 c  Disclosure 

Xinstant, debit األصول المالية غير المتداولة بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 h  Disclosure 



Xinstant, debit األصول المالية غير المتداولة بالتكلفة المطفأة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 f  Disclosure 

Xinstant, debit إجمالي األصول المالية غير المتداولة
IFRS 7.25  Disclosure

 

 ]ملخص[فئات األصول المالية المتداولة 

 ]ملخص[األصول المالية المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

Xinstant, debitIFRS 7.8 a  Disclosure األصول المالية المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ التي يتم تحديدها عند االعتراف المبدئي أو الحقا
 

Xinstant, debit األصول المالية المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ مصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 a  Disclosure 

Xinstant, debit األصول المالية المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ المقاسة إلزاميا بالقيمة العادلة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 a  Disclosure 

Xinstant, debit إجمالي األصول المالية المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
IFRS 7.8 a  Disclosure

 

Xinstant, debit األصول المالية المتداولة المتوفرة برسم البيع
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 d  Disclosure 

Xinstant, debit االستثمارات الحالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 b  Disclosure 

Xinstant, debit القروض الحالية والذمم المدينة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 c  Disclosure 

Xinstant, debit األصول المالية المتداولة بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 h  Disclosure 

Xinstant, debit األصول المالية المتداولة بالتكلفة المطفأة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 f  Disclosure 

Xinstant, debit إجمالي األصول المالية المتداولة
IFRS 7.25  Disclosure

 

 ]ملخص[فئات األصول المالية 

 ]ملخص[األصول المالية من خالل الربح أو الخسارة 

Xinstant, debitIFRS 7.8 a  Disclosure األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ التي يتم تحديدها عند االعتراف المبدئي والحقا
 

Xinstant, debit األصول المالية من خالل الربح أو الخسارة٬ المصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 a  Disclosure 

Xinstant, debit األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ المقاسة إلزاميا بالقيمة العادلة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 a  Disclosure 

Xinstant, debit إجمالي األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
IFRS 7.8 a  Disclosure

 

Xinstant, debit األصول المالية المتوفرة برسم البيع
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 d  Disclosure 

Xinstant, debit االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 b  Disclosure 

Xinstant, debit القروض والذمم المدينة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 c  Disclosure 

Xinstant, debit األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 h  Disclosure 

Xinstant, debit األصول المالية بالتكلفة المطفأة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 f  Disclosure 

Xinstant, debit إجمالي األصول المالية
IFRS 7.25  Disclosure

 

 ]ملخص[أصناف المخزون الحالي 

 ]ملخص[المواد الخام الحالية ومستلزمات اإلنتاج الحالية 

Xinstant, debitIAS 1.78 c  Example, IAS 2.37  Common practice المواد الخام الحالية
 

Xinstant, debitIAS 1.78 c  Example, IAS 2.37  Common practice مستلزمات اإلنتاج الحالية
 

Xinstant, debit إجمالي المواد الخام الحالية ومستلزمات اإلنتاج الحالي
IAS 2.37  Common practice

 

Xinstant, debitIAS 1.78 c  Example, IAS 2.37  Common practice السلع الحالية
 

Xinstant, debitIAS 1.78 c  Example, IAS 2.37  Common practice األعمال الحالية قيد التنفيذ
 

Xinstant, debitIAS 1.78 c  Example, IAS 2.37  Common practice السلع الجاهزة الحالية
 

Xinstant, debitIAS 2.37  Common practice قطع غيار حالية
 

 



Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice العقارات المقصود بيعها في السياق العادي لألعمال
 

Xinstant, debitIAS 2.37  Common practice مخزون حالي آخر
 

Xinstant, debit إجمالي المخزون المتداول

IAS 1.54 g  Disclosure, IAS 1.68  Example, 

IAS 2.36 b  Disclosure 

 ]ملخص[المخزون غير المتداول الناجم عن األنشطة االستخراجية 

Xinstant, debitIAS 2.37  Common practice مخزون المعادن الخام غير المتداول
 

 ]ملخص[المخزون الحالي الناجم عن األنشطة االستخراجية 

Xinstant, debitIAS 2.37  Common practice مخزون المعادن الخام الحالي
 

Xinstant, debitIAS 2.37  Common practice النفط الخام الحالي
 

Xinstant, debitIAS 2.37  Common practice المنتجات البترولية والبتروكيماوية الحالية
 

Xinstant, debitIAS 2.37  Common practice الغاز الطبيعي الحالي
 

 ]ملخص[النقد والنقد المعادل 

 ]ملخص[نقد 

Xinstant, debitIAS 7.45  Common practice النقد في الصندوق
 

Xinstant, debitIAS 7.45  Common practice األرصدة لدى البنوك
 

Xinstant, debit إجمالي النقد
IAS 7.45  Common practice

 

 ]ملخص[النقد المعادل 

Xinstant, debitIAS 7.45  Common practice الودائع قصيرة األجل٬ المصنفة على أنها نقد معادل
 

Xinstant, debitIAS 7.45  Common practice االستثمارات قصيرة األجل٬ المصنفة على أنها نقد معادل
 

Xinstant, debitIAS 7.45  Common practice الترتيبات المصرفية األخرى٬ المصنفة على أنها نقد معادل
 

Xinstant, debit إجمالي النقد المعادل
IAS 7.45  Common practice

 

Xinstant, debitIAS 7.45  Common practice النقد والنقد المعادل اآلخرين
 

Xinstant, debit إجمالي النقد والنقد المعادل

IAS 1.54 i  Disclosure, IAS 7.45  Disclosure, 

IFRS 12.B13 a  Disclosure 

األصول غير المتداولة أو مجموعات التصرف المصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع أو محتفظ بها للتوزيع على المالكين 
 ]ملخص[

Xinstant, debitIFRS 5.38  Disclosure األصول غير المتداولة أو مجموعات التصرف المصنفة على أنه محتفظ بها برسم البيع
 

Xinstant, debitIFRS 5.38  Disclosure, IFRS 5.5A  Disclosure األصول غير المتداولة أو مجموعات التصرف المصنفة على أنه محتفظ بها لتوزيعها على المالكين
 

إجمالي األصول غير المتداولة أو مجموعات التصرف المصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع أو محتفظ بها للتوزيع على 
 المالكين

Xinstant, debit
IAS 1.54 j  Disclosure

 

 ]ملخص[أصول متداولة متفرقة 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice صافي أصل المنافع المحددة المتداول
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice النقد والنقد المعادل المقيد المتداول
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice األصول المالية المشتقة المتداولة
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice الذمم المدينة لاليجار التمويلي المتداولة
 

Xinstant, debitIAS 1.112 c  Common practice الفائدة الحالية واجبة القبض
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice االستثمارات الحالية
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice ودائع قصيرة االجل٬ غير مصنفة على أنها نقد معادل
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice الدفعات المسبقة المتداولة واألصول المتداولة األخرى
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice أصول متداولة أخرى
 

 ]ملخص[أصول متفرقة 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice صافي أصل المنافع المحددة
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice النقد والنقد المعادل المقيد
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice األصول المالية المشتقة
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice الذمم المدينة لإليجار التمويلي
 

Xinstant, debitIAS 1.112 c  Common practice الفائدة واجبة القبض
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice االستثمارات عدا عن االستثمارات يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية
 



Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها
 

 ]ملخص[أدوات الدين المحتفظ بها 

Xinstant, debitIAS 1.112 c  Common practice أدوات الدين البنكية المحتفظ بها
 

Xinstant, debitIAS 1.112 c  Common practice أدوات دين الشركات المحتفظ بها
 

Xinstant, debitIAS 1.112 c  Common practice أدوات الدين الحكومية المحتفظ بها
 

Xinstant, debitIAS 1.112 c  Common practice أدوات الدين المحتفظ بها والمدعومة باألصول
 

Xinstant, debitIAS 1.112 c  Common practice أدوات دين أخرى محتفظ بها
 

Xinstant, debit إجمالي أدوات الدين المحتفظ بها
IAS 1.55  Common practice

 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice القروض والسلف إلى البنوك
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice القروض والسلف إلى العمالء
 

Xinstant, debitIAS 1.112 c  Common practice قروض الشركات
 

Xinstant, debitIAS 1.112 c  Common practice قروض المستهلك
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice النقد واألرصدة النقدية لدى البنوك المركزية
 

Xinstant, debitIAS 1.112 c  Common practice ودائع االحتياطي اإللزامي لدى البنوك المركزية
 

Xinstant, debitIAS 1.112 c  Common practice األرصدة البنكية في البنوك المركزية عدا عن ودائع االحتياطي اإللزامي
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice اتفاقيات إعادة الشراء العكسي والضمان النقدي على األوراق المالية المقترضة
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice استثمارات لمخاطر أصحاب البوليصة
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice بنود قيد التحصيل من بنوك أخرى
 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice أصول أخرى
 

 ]ملخص[أصناف المخصصات األخرى 

 ]ملخص[مخصص الكفالة 

Xinstant, creditIAS 37 - Example 1 Warranties  Example مخصص الضمان غير المتداول
 

Xinstant, creditIAS 37 - Example 1 Warranties  Example مخصص الضمان المتداول
 

Xinstant, credit إجمالي مخصص الكفالة
IAS 37 - Example 1 Warranties  Example

 

 ]ملخص[مخصص إعادة الهيكلة 

Xinstant, creditIAS 37.70  Example مخصص إعادة الهيكلة غير المتداول
 

Xinstant, creditIAS 37.70  Example مخصص إعادة الهيكلة المتداول
 

Xinstant, credit إجمالي مخصصات إعادة الهيكلة
IAS 37.70  Example

 

 ]ملخص[مخصص اإلجراءات القانونية 

Xinstant, creditIAS 37 - Example 10 A court case  Example المخصص غير المتداول لإلجراءات القانونية
 

Xinstant, creditIAS 37 - Example 10 A court case  Example مخصص اإلجراءات القانونية الحالي
 

Xinstant, credit إجمالي مخصص اإلجراءات القانونية
IAS 37 - Example 10 A court case  Example

 

 ]ملخص[مخصص الرديات 

Xinstant, creditIAS 37 - Example 4 Refunds policy  Example مخصص الرديات غير المتداول
 

Xinstant, creditIAS 37 - Example 4 Refunds policy  Example مخصص الرديات المتداول
 

Xinstant, credit إجمالي مخصص الرديات
IAS 37 - Example 4 Refunds policy  Example

 

 ]ملخص[مخصص العقود المثقلة بااللتزامات 

Xinstant, credit مخصص العقود المثقلة بااللتزامات غير المتداول
IAS 37 - Example 8 An onerous contract 

 Example 

Xinstant, credit المخصص المتداول للعقود المثقلة بااللتزامات
IAS 37 - Example 8 An onerous contract 

 Example 

Xinstant, credit إجمالي مخصص العقود المثقلة بااللتزامات
IAS 37 - Example 8 An onerous contract 

 Example 

 ]ملخص[مخصص لتكاليف اإلزالة واالستعادة والتأهيل 

Xinstant, creditIAS 37 - D Examples: disclosures  Example المخصص غير المتداول لتكاليف التفكيك واإلزالة والتأهيل
 

Xinstant, creditIAS 37 - D Examples: disclosures  Example المخصص المتداول لتكاليف اإلزالة والترميم وإعادة التأهيل
 

 



Xinstant, credit إجمالي مخصص لتكاليف اإلزالة واالستعادة والتأهيل
IAS 37 - D Examples: disclosures  Example

 

 ]ملخص[مخصصات متفرقة أخرى 

Xinstant, creditIAS 1.78 d  Common practice مخصصات أخرى متنوعة غير متداولة
 

Xinstant, creditIAS 1.78 d  Common practice مخصصات أخرى متنوعة حالية
 

Xinstant, credit إجمالي المخصصات المتفرقة األخرى
IAS 1.78 d  Common practice

 

 ]ملخص[مخصصات أخرى 

Xinstant, creditIAS 1.78 d  Disclosure مخصصات أخرى غير متداولة
 

Xinstant, creditIAS 1.78 d  Disclosure مخصصات متداولة أخرى
 

Xinstant, credit إجمالي المخصصات األخرى
IAS 1.78 d  Disclosure, IAS 37.84 a  Disclosure

 

 ]ملخص[االقتراضات 

Xinstant, credit الجزء غير المتداول من االقتراضات غير المتداولة
IAS 1.55  Common practice

 

 ]ملخص[االقتراضات المتداولة والجزء المتداول من االقتراضات غير المتداولة 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice االقتراضات المتداولة
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice الجزء المتداول من االقتراضات غير المتداولة
 

Xinstant, credit إجمالي االقتراضات المتداولة والجزء المتداول من االقتراضات غير المتداولة
IAS 1.55  Common practice

 

Xinstant, credit إجمالي االقتراضات
IAS 1.55  Common practice

 

 ]ملخص[الجزء غير المتداول من االقتراضات غير المتداولة٬ حسب نوعها 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice الجزء غير المتداول من القروض غير المتداولة المستلمة
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice الجزء غير المتداول من القروض البنكية المضمونة غير المتداولة المستلمة
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice الجزء غير المتداول من القروض البنكية غير المضمونة غير المتداولة المستلمة
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice الجزء غير المتداول من السندات غير المتداولة الصادرة
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice الجزء غير المتداول من الكمبياالت والسندات غير المتداولة الصادرة
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice الجزء غير المتداول من األوراق التجارية غير المتداولة الصادرة
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice الجزء غير المتداول من االقتراضات األخرى غير المتداولة
 

Xinstant, credit إجمالي الجزء غير المتداول من االقتراضات غير المتداولة
IAS 1.55  Common practice

 

 ]ملخص[االقتراضات المتداولة والجزء المتداول من االقتراضات غير المتداولة٬ حسب النوع 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice القروض الحالية المقبوضة والجزء الحالي من القروض غير الحالية المقبوضة
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice القروض البنكية المضمونة المتداولة والجزء المتداول من القروض البنكية المضمونة غير المتداولة المقبوضة
 

القروض البنكية غير المضمونة المتداولة والجزء المتداول من القروض البنكية غير المضمونة وغير المتداولة 
 المقبوضة

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice السندات المتداولة الصادرة والجزء المتداول من السندات غير المتداولة
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice الكمبياالت وسندات الدين المتداولة والجزء المتداول من الكمبياالت وسندات الدين غير المتداولة الصادرة
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice األوراق التجارية المتداولة الصادرة والجزء المتداول من االوراق التجارية غير المتداولة الصادرة
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice اقتراضات متداولة أخرى والجزء المتداول من االقتراضات األخرى غير المتداولة
 

Xinstant, credit إجمالي االقتراضات المتداولة والجزء المتداول من االقتراضات غير المتداولة
IAS 1.55  Common practice

 

 ]ملخص[االقتراضات٬ حسب النوع 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice القروض المستلمة
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice قروض بنكية مضمونة مستلمة
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice قروض بنكية غير مضمونة مقبوضة
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice السندات الصادرة
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice الكمبياالت والسندات الصادرة
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice األوراق التجارية الصادرة
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice اقتراضات أخرى
 

Xinstant, credit إجمالي االقتراضات
IAS 1.55  Common practice

 

 ]ملخص[الذمم الدائنة التجارية واألخرى غير المتداولة 
 



Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice الذمم الدائنة التجارية غير المتداولة
 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice الذمم الدائنة غير المتداولة إلى أطراف ذات عالقة
 

 ]ملخص[االستحقاقات والدخل المؤجل المصنّف على أنه غير متداول 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice الدخل المؤجل المصنف على أنه غير متداول
 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice الدخل المؤجل لإليجار المصنف على أنه غير جاري
 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice االستحقاقات المصنفة على أنها غير متداولة
 

Xinstant, credit إجمالي االستحقاقات والدخل المؤجل المصنف على أنه غير جاري
IAS 1.78  Common practice

 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice الذمم الدائنة غير المتداولة على الضمان االجتماعي والضرائب عدا عن ضريبة الدخل
 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice الذمم الدائنة لضريبة القيمة المضافة غير المتداولة
 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice الذمم الدائنة غير المتداولة لالستبقاء
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice ذمم دائنة أخرى غير متداولة
 

Xinstant, credit إجمالي الذمم الدائنة التجارية واألخرى غير المتداولة
IAS 1.54 k  Disclosure

 

 ]ملخص[الذمم الدائنة التجارية واألخرى المتداولة 

Xinstant, creditIAS 1.70  Example, IAS 1.78  Common practice الذمم الدائنة االتجارية المتداولة
 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice الذمم الدائنة المتداولة إلى األطراف ذات العالقة
 

 ]ملخص[االستحقاقات والدخل المؤجل المصنّف على أنه متداول 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice الدخل المؤجل المصنف على أنه متداول
 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice الدخل المؤجل لإليجار المصنف على أنه جاري
 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice االستحقاقات المصنفة على أنها متداولة
 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice مستحقات منافع الموظفين قصيرة االجل
 

Xinstant, credit إجمالي االستحقاقات والدخل المؤجل المصنف على أنه جاري
IAS 1.78  Common practice

 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice الذمم الدائنة المتداولة على الضمان االجتماعي والضرائب عدا عن ضريبة الدخل
 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice الذمم الدائنة لضريبة القيمة المضافة الحالية
 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice الذمم الدائنة المتداولة لالستبقاء
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice ذمم دائنة متداولة اخرى
 

Xinstant, credit إجمالي الذمم الدائنة التجارية واألخرى المتداولة
IAS 1.54 k  Disclosure

 

 ]ملخص[التجارة والذمم الدائنة األخرى 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice ذمم دائنة تجارية
 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice المبالغ واجبة الدفع إلى أطراف ذات عالقة
 

 ]ملخص[االستحقاقات والدخل المؤجل 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice دخل مؤجل
 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice الدخل المؤجل لإليجار
 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice االستحقاقات
 

Xinstant, credit إجمالي االستحقاقات والدخل المؤجل
IAS 1.78  Common practice

 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice الذمم الدائنة على الضمان االجتماعي والضرائب عدا عن ضريبة الدخل
 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice الذمم الدائنة لضريبة القيمة المضافة
 

Xinstant, creditIAS 1.78  Common practice الذمم الدائنة لالستبقاء
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice ذمم دائنة أخرى
 

Xinstant, credit إجمالي الذمم الدائنة التجارية واألخرى
IAS 1.54 k  Disclosure

 

 ]ملخص[فئات االلتزامات المالية غير المتداولة 

 ]ملخص[االلتزامات المالية غير المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

Xinstant, creditIFRS 7.8 e  Disclosure االلتزامات المالية غير المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ المصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة
 

االلتزامات المالية غير المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ التي يتم تحديدها عند االعتراف المبدئي 
 أو الحقا

Xinstant, creditIFRS 7.8 e  Disclosure
 

Xinstant, credit إجمالي االلتزامات المالية غير المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
IFRS 7.8 e  Disclosure

 



Xinstant, credit االلتزامات المالية غير المتداولة بالتكلفة المطفأة

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.8 f  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.8 g  Disclosure 

Xinstant, credit إجمالي االلتزامات المالية غير المتداولة
IFRS 7.25  Disclosure

 

 ]ملخص[فئات االلتزامات المالية المتداولة 

 ]ملخص[االلتزامات المالية المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

Xinstant, creditIFRS 7.8 e  Disclosure االلتزامات المالية المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ مصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة
 

االلتزامات المالية المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ التي يتم تحديدها عند االعتراف المبدئي أو 
 الحقا

Xinstant, creditIFRS 7.8 e  Disclosure
 

Xinstant, credit إجمالي االلتزامات المالية المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
IFRS 7.8 e  Disclosure

 

Xinstant, credit االلتزامات المالية المتداولة بالتكلفة المطفأة

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.8 f  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.8 g  Disclosure 

Xinstant, credit إجمالي االلتزامات المالية المتداولة
IFRS 7.25  Disclosure

 

 ]ملخص[فئات االلتزامات المالية 

 ]ملخص[االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

Xinstant, creditIFRS 7.8 e  Disclosure االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي تحقق تعريف االحتفاظ بغرض المتاجرة
 

Xinstant, creditIFRS 7.8 e  Disclosure االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ التي يتم تحديدها عند االعتراف المبدئي والحقا
 

Xinstant, credit إجمالي االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
IFRS 7.8 e  Disclosure

 

Xinstant, credit االلتزامات المالية بالتكلفة المطفأة

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.8 f  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.8 g  Disclosure 

Xinstant, credit إجمالي االلتزامات المالية
IFRS 7.25  Disclosure

 

 ]ملخص[التزامات غير متداولة متفرقة 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice صافي التزام المنافع المحددة غير المتداول
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice االلتزامات المالية المشتقة غير المتداولة
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice المنح الحكومية غير المتداولة
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice التزامات عقد اإليجار التمويلي غير المتداولة
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice سلف مقبوضة غير متداولة
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice أرباح األسهم غير المتداولة واجبة الدفع
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice الفائدة غير المتداولة واجبة الدفع
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice الودائع غير الجارية من العمالء
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice التزامات أخرى غير متداولة
 

 ]ملخص[التزامات متداولة متفرقة 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice صافي التزام المنافع المحددة المتداول
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice االلتزامات المالية المشتقة المتداولة
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice المنح الحكومية الحالية
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice التزامات اإليجار التمويلي المتداولة
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice سلف حالية مقبوضة
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice الذمم الدائنة ألرباح االسهم الحالية
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice الفائدة الحالية واجبة الدفع
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice الودائع الجارية من العمالء
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice مصاريف مستحقة حالية والتزامات متداولة أخرى
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice التزامات متداولة أخرى
 

 ]ملخص[التزامات متفرقة 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice صافي التزام المنافع المحددة
 



Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice االلتزامات المالية المشتقة
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice المنح الحكومية
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice التزامات اإليجار التمويلي
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice السلف المستلمة
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice أرباح االسهم واجبة الدفع
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice الفائدة واجبة الدفع
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice ودائع من البنوك
 

 ]ملخص[ودائع من العمالء 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice األرصدة في الودائع ألجل من العمالء
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice األرصدة في الودائع تحت الطلب من العمالء
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice األرصدة في الحسابات الجارية من العمالء
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice األرصدة في ودائع أخرى من العمالء
 

Xinstant, credit إجمالي الودائع من العمالء
IAS 1.55  Common practice

 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice االلتزامات مستحقة الدفع إلى البنوك المركزية
 

 ]ملخص[االلتزامات الثانوية 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice االلتزامات الثانوية المؤرخة
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice االلتزامات الثانوية غير المؤرخة
 

Xinstant, credit إجمالي االلتزامات الثانوية
IAS 1.55  Common practice

 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice أدوات الدين الصادرة
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice اتفاقيات إعادة الشراء والضمان النقدي على األوراق المالية التي يتم إقراضها
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice التزامات عقود االستثمار
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice بنود قيد التحويل إلى بنوك أخرى
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice التزامات أخرى
 

 ]ملخص[حقوق ملكية متفرقة 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice احتياطي رأس المال
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice رأس المال المدفوع اإلضافي
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice دخل شامل آخر متراكم
 

 ]ملخص[احتياطات أخرى 

Xinstant, creditIAS 16.39  Disclosure, IAS 38.85  Disclosure فائض إعادة التقييم
 

Xinstant, creditIAS 21.52 b  Disclosure احتياطي فروق الصرف من التحويل
 

Xinstant, credit احتياطي تحوطات التدفقات النقدية

IAS 1.78 e  Common practice, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.11  Disclosure 

Xinstant, credit احتياطي األرباح والخسائر من أدوات التحوط التي تحوط االستثمارات في أدوات حقوق الملكية
Effective on application of IFRS 9  

IAS 1.78 e  Common practice 

Xinstant, credit احتياطي التغير في القيمة الزمنية للخيارات

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.78 e  Common practice, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.15  Disclosure 

Xinstant, credit احتياطي التغير في قيمة العناصر اآلجلة من العقود اآلجلة

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.78 e  Common practice, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.16  Disclosure 

Xinstant, credit احتياطي التغير في قيمة فروقات أسعار العملة األجنبية

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.78 e  Common practice, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.16  Disclosure 

Xinstant, credit احتياطي االرباح والخسائر الناشئة عن إعادة قياس األصول المالية المتوافرة برسم البيع
Expiry date on application of IFRS 9  

IAS 1.78 e  Common practice 



Xinstant, creditIAS 1.78 e  Common practice احتياطي الدفعات على أساس األسهم
 

Xinstant, creditIAS 1.78 e  Common practice احتياطي إعادة قياس خطط المنافع المحددة
 

المبلغ المعترف به في دخل شامل آخر والمتراكم في حقوق الملكية المتعلقة بأصول غير متداولة أو مجموعات تصرف 
 محتفظ بها برسم البيع

Xinstant, credit

IFRS 5 - Example 12  Example, IFRS 5.38 

 Disclosure 

Xinstant, credit احتياطي األرباح والخسائر من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية
Effective on application of IFRS 9  

IAS 1.78 e  Common practice 

Xinstant, credit احتياطي التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي المنسوب إلى التغير في مخاطر ائتمان االلتزام
Effective on application of IFRS 9  

IAS 1.78 e  Common practice 

Xinstant, creditIFRS 4.IG58  Disclosure احتياطي الكوارث
 

Xinstant, creditIFRS 4.IG58  Disclosure احتياطي التكافؤ
 

Xinstant, creditIFRS 4.IG22 f  Disclosure احتياطي خصائص المشاركة االختيارية
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice احتياطي عنصر حقوق الملكية في األدوات القابلة للتحويل
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice احتياطي استرداد رأس المال
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice احتياطي الدمج
 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice احتياطي قانوني
 

Xinstant, credit إجمالي االحتياطات األخرى
IAS 1.78 e  Example

 

 ]ملخص) [التزامات(صافي األصول 

Xinstant, debit األصول

IAS 1.55  Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e 

 Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, IFRS 8.28 c 

 Disclosure 

X)instant, credit( االلتزامات

IAS 1.55  Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e 

 Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, IFRS 8.28 d 

 Disclosure 

Xinstant, debit )التزامات(صافي األصول 
IFRS 1.IG63  Example

 

 ]ملخص[المتداولة ) االلتزامات(صافي األصول 

Xinstant, debit األصول المتداولة

IAS 1.66  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (i)  Disclosure 

X)instant, credit( االلتزامات المتداولة

IAS 1.69  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (iii)  Disclosure 

Xinstant, debit المتداولة) االلتزامات(صافي األصول 
IAS 1.55  Common practice

 

 تحليل الدخل والمصروف -مالحظات] ۸۰۰۲۰۰[

 )ملخص(تحليل الدخل والمصاريف 

 ]ملخص[اإليراد 

Xduration, creditIAS 18.35 b (i)  Disclosure اإليراد من بيع السلع
 

Xduration, creditIAS 18.35 b (i)  Common practice اإليراد من بيع النحاس
 

Xduration, creditIAS 18.35 b (i)  Common practice اإليراد من بيع الذهب
 

Xduration, creditIAS 18.35 b (i)  Common practice اإليراد من بيع الفضة
 

Xduration, creditIAS 18.35 b (i)  Common practice اإليراد من بيع منتجات النفط والغاز
 

Xduration, creditIAS 18.35 b (i)  Common practice اإليراد من بيع النفط الخام
 

Xduration, creditIAS 18.35 b (i)  Common practice اإليراد من بيع الغاز الطبيعي
 

Xduration, creditIAS 18.35 b (i)  Common practice اإليراد من بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية
 

Xduration, creditIAS 18.35 b (i)  Common practice اإليراد من بيع معدات االتصاالت
 

Xduration, creditIAS 18.35 b (ii)  Disclosure اإليراد من تقديم الخدمات
 

 ]ملخص[اإليراد من تقديم خدمات االتصاالت 

Xduration, creditIAS 18.35 b (ii)  Common practice اإليراد من تقديم خدمات الهاتف
 

 



Xduration, creditIAS 18.35 b (ii)  Common practice اإليراد من تقديم خدمات الهاتف الثابت
 

Xduration, creditIAS 18.35 b (ii)  Common practice اإليراد من تقديم خدمات الهاتف النقال
 

 ]ملخص[اإليراد من تقديم خدمات اإلنترنت والبيانات 

Xduration, creditIAS 18.35 b (ii)  Common practice اإليراد من تقديم خدمات اإلنترنت
 

Xduration, creditIAS 18.35 b (ii)  Common practice اإليراد من تقديم خدمات البيانات
 

Xduration, credit إجمالي اإليراد من تقديم خدمات اإلنترنت والبيانات
IAS 18.35 b (ii)  Common practice

 

Xduration, creditIAS 18.35 b (ii)  Common practice اإليراد من تقديم خدمات التوصيل البيني
 

Xduration, creditIAS 18.35 b (ii)  Common practice اإليراد من تقديم خدمات االتصاالت األخرى
 

Xduration, credit إجمالي اإليراد من تقديم خدمات االتصاالت
IAS 18.35 b (ii)  Common practice

 

Xduration, credit اإليراد من عقود اإلنشاء

IAS 11.39 a  Disclosure, IAS 18.35 b  Disclosure, 

IFRIC 15.20 b  Disclosure 

Xduration, creditIAS 18.35 b (iv)  Disclosure دخل حقوق االنتفاع
 

Xduration, credit دخل الفائدة

IAS 18.35 b (iii)  Disclosure, IFRS 12.B13 e 

 Disclosure, IFRS 8.23 c  Disclosure, IFRS 8.28 e 

 Disclosure 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice دخل الفائدة على األصول المالية المتوفرة برسم البيع
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice دخل الفائدة على النقد واألرصدة البنكية لدى البنوك المركزية
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice دخل الفائدة على النقد والنقد المعادل
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice دخل الفائدة على أدوات الدين المحتفظ بها
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice دخل الفائدة على األصول المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice دخل الفائدة على األصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice دخل الفائدة على االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice دخل الفائدة على القروض والسلف إلى البنوك
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice دخل الفائدة على القروض والسلف إلى العمالء
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice دخل الفائدة على القروض والذمم المدينة
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice دخل الفائدة على األصول المالية األخرى
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice دخل الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي والضمان النقدي على األوراق المالية المقترضة
 

Xduration, creditIAS 18.35 b (v)  Disclosure دخل أرباح األسهم
 

Xduration, creditIAS 18.35 b  Disclosure إيراد آخر
 

Xduration, credit إجمالي اإليراد

IAS 1.102  Example, IAS 1.103  Example, 

IAS 1.82 a  Disclosure, IAS 18.35 b  Disclosure, 

IFRS 12.B10 b  Example, IFRS 12.B12 b (v) 

 Disclosure, IFRS 8.23 a  Disclosure, IFRS 8.28 a 

 Disclosure, IFRS 8.32  Disclosure, IFRS 8.33 a 

 Disclosure, IFRS 8.34  Disclosure 

 ]ملخص[اإليراد الناشئ عن تبادل السلع أو الخدمات 

Xduration, creditIAS 18.35 c  Disclosure اإليراد الناشئ عن تبادل السلع أو الخدمات٬ بيع السلع
 

Xduration, creditIAS 18.35 c  Disclosure اإليراد الناشئ عن تبادل السلع أو الخدمات٬ تقديم الخدمات
 

Xduration, creditIAS 18.35 c  Disclosure اإليراد الناشئ عن تبادل السلع أو الخدمات٬ عقود اإلنشاء
 

Xduration, creditIAS 18.35 c  Disclosure الدخل الناتج عن تبادل السلع أو الخدمات٬ حقوق االنتفاع
 

Xduration, creditIAS 18.35 c  Disclosure الدخل الناتج عن تبادل السلع أو الخدمات٬ الفائدة
 

Xduration, creditIAS 18.35 c  Disclosure الدخل الناتج عن تبادل السلع أو الخدمات٬ أرباح األسهم
 

Xduration, creditIAS 18.35 c  Disclosure اإليراد الناشئ عن تبادل السلع أو الخدمات٬ إيراد آخر
 

Xduration, credit إجمالي اإليراد الناشئ عن تبادل السلع أو الخدمات
IAS 18.35 c  Disclosure

 

 ]ملخص[الدخل والمصروف الجوهريين 

 ]ملخص[المخزون ) عكس التخفيضات(تخفيضات 
 



XdurationIAS 1.98 a  Disclosure, IAS 2.36 e  Disclosure تخفيض المخزون
 

X)durationIAS 1.98 a  Disclosure, IAS 2.36 f  Disclosure( عكس انخفاض قيمة المخزون
 

Xduration, debit المخزون) عكس تخفيضات(صافي تخفيضات 
IAS 1.98 a  Disclosure

 

 ]ملخص[الممتلكات والمصانع والمعدات ) عكس التخفيضات(تخفيضات 

Xduration خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في الربح أو الخسارة٬ الممتلكات والمصانع والمعدات

IAS 16.73 e (v)  Disclosure, IAS 1.98 a 

 Disclosure 

X)duration( عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في الربح أو الخسارة٬ الممتلكات والمصانع والمعدات

IAS 16.73 e (vi)  Disclosure, IAS 1.98 a 

 Disclosure 

Xduration الممتلكات والمصانع والمعدات) عكس تخفيضات(صافي تخفيضات 
IAS 1.98 a  Disclosure

 

 ]ملخص[من الذمم المدينة التجارية ) عكس خسارة انخفاض القيمة(خسارة انخفاض القيمة 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في الربح أو الخسارة٬ الذمم المدينة التجارية
 

 عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في الربح أوالخسارة٬ الذمم المدينة التجارية
)X)duration, 

credit

IAS 1.112 c  Common practice
 

المعترف بها في حساب األرباح أو الخسائر٬ الذمم ) عكس خسارة انخفاض القيمة(صافي خسارة انخفاض القيمة 
 المدينة التجارية

Xduration, debit
IAS 1.112 c  Common practice

 

Xduration, debitIAS 1.98 b  Disclosure مصاريف نشاطات إعادة الهيكلة
 

Xduration, creditIAS 1.98 b  Disclosure عكس مخصصات تكلفة إعادة اإلنشاء
 

 ]ملخص[من التصرف باألصول غير المتداولة ) الخسائر(األرباح 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice األرباح من التصرف باألصول غير المتداولة
 

 الخسائر من التصرف باألصول غير المتداولة
)X)duration, 

debit

IAS 1.112 c  Common practice
 

Xduration, credit من التصرف باألصول غير المتداولة) الخسائر(صافي األرباح 
IAS 1.112 c  Common practice

 

 ]ملخص[من التصرف بالممتلكات والمصانع والمعدات ) الخسائر(األرباح 

Xduration, creditIAS 1.98 c  Disclosure األرباح من التصرف بالممتلكات والمصانع والمعدات
 

 الخسائر من التصرف بالممتلكات والمصانع والمعدات
)X)duration, 

debit

IAS 1.98 c  Disclosure
 

Xduration, credit من التصرف بالممتلكات والمصانع والمعدات) الخسائر(صافي األرباح 
IAS 1.98 c  Disclosure

 

 ]ملخص[من عمليات التصرف بالعقارات االستثمارية ) الخسائر(األرباح 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice األرباح من عمليات التصرف بالعقارات االستثمارية
 

 الخسائر من عمليات التصرف بالعقارات االستثمارية
)X)duration, 

debit

IAS 1.112 c  Common practice
 

Xduration, credit من التصرف بالعقارات االستثمارية) الخسائر(صافي األرباح 
IAS 1.112 c  Common practice

 

 ]ملخص[من التصرف باالستثمارات ) الخسائر(األرباح 

Xduration, creditIAS 1.98 d  Disclosure األرباح من عمليات التصرف باالستثمارات
 

 الخسائر من التصرف باالستثمارات
)X)duration, 

debit

IAS 1.98 d  Disclosure
 

Xduration, credit من التصرف باالستثمارات) الخسائر(صافي األرباح 
IAS 1.98 d  Disclosure

 

Xduration, creditIAS 1.98  Disclosure من التصرف من األصول غير المتداولة األخرى) الخسائر(األرباح 
 

Xduration, creditIFRIC 19.11  Disclosure الناتجة عن الفرق بين المبلغ المسجل لاللتزام المالي المسدد والعوض النقدي المدفوع) الخسائر(األرباح 
 

Xduration, debitIAS 1.98 e  Disclosure على العمليات المتوقفة) الدخل(المصاريف 
 

 ]ملخص[من تسويات القضايا ) الخسائر(األرباح 

Xduration, creditIAS 1.98 f  Disclosure األرباح من تسويات القضايا
 

 الخسائر من تسويات المقاضاة
)X)duration, 

debit

IAS 1.98 f  Disclosure
 

Xduration, credit من تسويات المقاضاة) الخسائر(صافي األرباح 
IAS 1.98 f  Disclosure

 

Xduration, creditIAS 1.98 g  Disclosure تراجعات أخرى للمخصصات
 

Xduration, creditIFRS 5.33 d  Disclosure الدخل من العمليات المستمرة المنسوبة إلى مالكي الشركة األم
 

 



Xduration, creditIFRS 5.33 d  Disclosure الدخل من العمليات المتوقفة المنسوبة إلى مالكي الشركة األم
 

Xduration, creditIFRS 5 - Example 11  Example من العمليات المستمرة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة) الخسارة(الربح 
 

Xduration, creditIFRS 5 - Example 11  Example من العمليات المتوقفة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة) الخسارة(الربح 
 

Xduration, debitIAS 32.40  Example أرباح األسهم المصنفة كمصروف
 

Xduration, debitIAS 1.85  Common practice مصروف حقوق االنتفاع
 

Xduration, debitIAS 38.126  Disclosure مصروف البحث والتطوير
 

Xduration, credit دخل االستثمار

IAS 1.85  Common practice, IAS 26.35 b (iii) 

 Disclosure 

Xduration, creditIAS 1.85  Common practice التمويل) تكلفة(دخل 
 

Xduration, creditIAS 1.85  Common practice تمويل آخر) تكلفة(دخل 
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice دخل تمويل آخر
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice تكلفة تمويل أخرى
 

Xduration, debit مصروف الفائدة

IFRS 12.B13 f  Disclosure, IFRS 8.23 d 

 Disclosure, IFRS 8.28 e  Disclosure 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصروف الفائدة على القروض البنكية والحسابات المكشوفة
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصروف الفائدة على السندات
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصروف الفائدة على االقتراضات
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصروف الفائدة على أدوات الدين الصادرة
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصروف الفائدة على الودائع من البنوك
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصروف الفائدة على الودائع من العمالء
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصروف الفائدة على االلتزامات مستحقة الدفع للبنوك المركزية
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصروف الفائدة على عقود اإليجار التمويلي
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصروف الفائدة على االلتزامات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصروف الفائدة على االلتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصروف الفائدة على االلتزامات المالية االخرى
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصروف الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء والضمان النقدي على األوراق المالية التي يتم إقراضها
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice المصاريف الناتجة من تصفية الخصم على المخصصات
 

Xduration, debitIAS 1.85  Common practice مصاريف اإلصالح والصيانة
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصروف الوقود والطاقة
 

Xduration, creditIAS 1.85  Common practice )مصروف(دخل تشغيلي آخر 
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice دخل تشغيلي آخر متنوع
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصاريف تشغيلية أخرى متفرقة
 

Xduration, debitIAS 1.85  Common practice مصاريف التوزيع والمصاريف اإلدارية
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصروف تعويضات المدراء
 

Xduration, creditIAS 1.85  Common practice اإليراد والدخل التشغيلي اآلخر
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice دخل اإليجار
 

Xduration, debitIAS 1.85  Common practice مصروف اإليجار
 

 ]ملخص[رسوم الخدمة على العقارات ) مصاريف(دخل 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice دخل رسوم الخدمة على العقارات
 

 مصاريف رسوم الخدمة على العقارات
)X)duration, 

debit

IAS 1.112 c  Common practice
 

Xduration, credit رسوم الخدمة على العقارات) مصروف(صافي دخل 
IAS 1.112 c  Common practice

 

Xduration, creditIAS 1.85  Common practice دخل تطوير العقارات وإدارة المشاريع
 

Xduration, debitIAS 1.85  Common practice مصاريف تطوير العقارات وإدارة المشاريع
 

 



Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصاريف إدارة العقارات
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice الدخل من التعويضات بموجب بوالص التأمين
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice الدخل من الغرامات والعقوبات
 

Xduration, debitIAS 1.85  Common practice المصاريف التشغيلية باستثناء تكلفة المبيعات
 

Xduration, debitIAS 1.85  Common practice مصاريف المبيعات والتسويق
 

 ]ملخص[من التغير في القيمة العادلة للمشتقات ) الخسائر(األرباح 

Xduration, creditIAS 1.85  Common practice األرباح من التغير في القيمة العادلة للمشتقات
 

 الخسائر من التغير في القيمة العادلة للمشتقات
)X)duration, 

debit

IAS 1.85  Common practice
 

Xduration, credit من التغير في القيمة العادلة للمشتقات) الخسائر(صافي األرباح 
IAS 1.85  Common practice

 

 ]ملخص[الرسوم والعموالت ) مصروف(دخل 

 ]ملخص[دخل الرسوم والعموالت 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice دخل رسوم الوساطة
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice المحفظة ودخل رسوم اإلدارة األخرى
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice دخل الرسوم والعالوات المتلعقة باالئتمان
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice دخل الرسوم والعموالت األخرى
 

Xduration, credit إجمالي دخل الرسوم والعموالت
IAS 1.85  Common practice

 

 ]ملخص[مصروف الرسوم والعموالت 

 مصروف رسوم الوساطة
)X)duration, 

debit

IAS 1.112 c  Common practice
 

 مصروف الرسوم والعموالت األخرى
)X)duration, 

debit

IAS 1.112 c  Common practice
 

 إجمالي مصروف الرسوم والعموالت
)X)duration, 

debit

IAS 1.85  Common practice
 

Xduration, credit الرسوم والعموالت) مصروف(صافي دخل 
IAS 1.85  Common practice

 

 ]ملخص[المتاجرة ) مصروف(دخل 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice المتاجرة من أدوات الدين) مصروف(دخل 
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice المتاجرة من أدوات حقوق الملكية) مصروف(دخل 
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice المتاجرة من األدوات المالية المشتقة) مصروف(دخل 
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice المتاجرة من عقود الصرف األجنبي) مصروف(دخل 
 

Xduration, creditIAS 1.112 c  Common practice متاجرة آخر) مصروف(دخل 
 

Xduration, credit المتاجرة) مصروف(إجمالي دخل 
IAS 1.85  Common practice

 

Xduration, creditIAS 1.85  Common practice صافي األقساط المكتسبة
 

Xduration, debitIAS 1.85  Common practice المطالبات والمنافع المدفوعة٬ مطروحا منها رديات إعادة التأمين
 

Xduration, debitIAS 1.85  Common practice في مخصص األقساط غير المكتسبة) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, creditIAS 1.85  Common practice األقساط المكتتب بها٬ مطروحا منها إعادة التأمين
 

Xduration, debitIAS 1.85  Common practice في التزامات التأمين٬ مطروحا منها إعادة التأمين) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debitIAS 1.85  Common practice مصاريف االستمالك والمصاريف اإلدارية المتعلقة بعقود التأمين
 

 ]ملخص[المصاريف حسب طبيعتها 

Xduration, debitIAS 1.102  Example, IAS 1.99  Disclosure المواد الخام والقابلة لالستهالك المستخدمة
 

Xduration, debitIAS 1.85  Common practice مصروف الخدمات
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصروف التأمين
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصروف الرسوم المهنية
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصروف النقل
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice الرسوم البنكية والرسوم المشابهة
 

 ]ملخص[أصناف مصاريف منافع الموظفين 



 ]ملخص[مصاريف منافع الموظفين قصيرة االجل 

Xduration, debitIAS 19.9  Common practice األجور والرواتب
 

Xduration, debitIAS 19.9  Common practice مساهمات الضمان االجتماعي
 

Xduration, debitIAS 19.9  Common practice منافع موظفين أخرى قصيرة األجل
 

Xduration, debit إجمالي مصاريف منافع الموظفين قصيرة األجل
IAS 1.112 c  Common practice

 

Xduration, debitIAS 19.53  Disclosure مصروف منافع ما بعد التوظيف٬ خطط المساهمة المحددة
 

Xduration, debitIAS 19.5  Common practice مصروف منافع ما بعد التوظيف٬ خطط المنافع المحددة
 

Xduration, debitIAS 19.171  Common practice مصروف منافع اإلنهاء
 

Xduration, debitIAS 19.158  Common practice منافع الموظفين طويلة االجل األخرى
 

Xduration, debitIAS 19.5  Common practice مصروف آخر للموظفين
 

Xduration, debit إجمالي مصاريف منافع الموظفين

IAS 1.102  Example, IAS 1.104  Disclosure, 

IAS 1.99  Disclosure 

المعترف بها في حساب األرباح أو الخسائر ) عكس خسارة انخفاض القيمة(االستهالك واإلطفاء وخسارة انخفاض القيمة 
 ]ملخص[

 ]ملخص[مصاريف االستهالك واإلطفاء 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصروف االستهالك
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصروف اإلطفاء
 

Xduration, debit إجمالي مصروف االستهالك واإلطفاء

IAS 1.102  Example, IAS 1.104  Disclosure, 

IAS 1.99  Disclosure, IFRS 12.B13 d  Disclosure, 

IFRS 8.23 e  Disclosure, IFRS 8.28 e  Disclosure 

Xduration, debitIAS 1.99  Disclosure المعترف بها في الربح أو الخسارة) عكس خسارة انخفاض القيمة(خسارة انخفاض القيمة 
 

المعترف بها في الربح أو ) عكس خسارة انخفاض القيمة(إجمالي االستهالك واإلطفاء وخسارة انخفاض القيمة 
 الخسارة

Xduration, debit
IAS 1.112 c  Common practice

 

Xduration, debitIAS 1.85  Common practice المصروف الضريبي عدا عن مصروف ضريبة الدخل
 

Xduration, debitIAS 1.85  Common practice مصاريف ضريبة العقارات
 

Xduration, debitIAS 1.102  Example, IAS 1.99  Disclosure مصاريف أخرى
 

Xduration, debit إجمالي المصاريف٬ حسب طبيعتها
IAS 1.99  Disclosure

 

 ]ملخص[حصة السهم من األرباح 

 ]ملخص[األساسية والمنخفضة ) الخسائر(حصة السهم من األرباح 

X.XXdurationIAS 1.85  Common practice األساسية والمنخفضة من العمليات المستمرة) الخسائر(حصة السهم من األرباح 
 

X.XXdurationIAS 1.85  Common practice األساسية والمنخفضة من العمليات المتوقفة) الخسائر(حصة السهم من األرباح 
 

X.XXduration األساسية والمخفضة) الخسائر(إجمالي حصة السهم من األرباح 
IAS 1.85  Common practice

 

 ]ملخص[دخل شامل آخر متنوع 

Xduration, debitIAS 1.85  Common practice في الضريبة المؤجلة المتراكمة المعترف بها في دخل شامل آخر بسبب التغير في معدل الضريبة) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, creditIAS 1.85  Common practice دخل شامل آخر٬ منسوب إلى مالكي الشركة األم
 

Xduration, creditIAS 1.85  Common practice دخل شامل آخر٬ منسوب إلى الحصص غير المسيطرة
 

Xduration, creditIAS 1.85  Common practice المكونات األخرى غير الهامة بشكل فردي في دخل شامل آخر٬ مطروحا منها الضريبة
 

Xduration, creditIAS 1.85  Common practice المكونات األخرى غير الهامة بشكل فردي في دخل شامل آخر٬ قبل الضريبة
 

Xduration, debitIAS 1.85  Common practice ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر أخرى غير هامة بشكل فردي من دخل شامل آخر
 

حصة الدخل الشامل اآلخر للمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية٬ مطروحا منها 
 الضريبة

حصة الدخل الشامل اآلخر للمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية والتي لن 
 يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر٬ مطروحا منها الضريبة 

Xduration, creditIAS 1.82A a  Disclosure
 

حصة الدخل الشامل اآلخر للمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية والتي 
 سيعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر٬ مطروحا منها الضريبة 

Xduration, creditIAS 1.82A b  Disclosure
 

إجمالي حصة المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة من الدخل الشامل اآلخر والتي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق 
 الملكية٬ مطروحا منها الضريبة 

Xduration, credit
IAS 1.91 a  Disclosure, IFRS 12.B16 c  Disclosure

 

حصة الدخل الشامل اآلخر للمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية٬ قبل الضريبة 
 ]ملخص[



حصة الدخل الشامل اآلخر للمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية والتي لن 
 يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر٬ قبل الضريبة 

Xduration, creditIAS 1.82A a  Disclosure
 

حصة الدخل الشامل اآلخر للمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية والتي 
 سيعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر٬ قبل الضريبة 

Xduration, creditIAS 1.82A b  Disclosure
 

إجمالي حصة المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة من الدخل الشامل اآلخر والتي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق 
 الملكية٬ قبل الضريبة

Xduration, credit
IAS 1.91 b  Disclosure

 

ضريبة الدخل المتعلقة بحصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من الدخل الشامل اآلخر التي تتم محاسبتها باستخدام طريقة 
 ] ملخص[حقوق الملكية 

ضريبة الدخل المتعلقة بحصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من الدخل الشامل اآلخر التي تتم محاسبتها باستخدام 
 طريقة حقوق الملكية والتي لن يتم إعادة تصنيفها إلى حساب األرباح أو الخسائر 

Xduration, debitIAS 1.91  Disclosure
 

ضريبة الدخل المتعلقة بحصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من الدخل الشامل اآلخر التي تتم محاسبتها باستخدام 
 طريقة حقوق الملكية والتي سيتم إعادة تصنيفها إلى حساب األرباح أو الخسائر 

Xduration, debitIAS 1.91  Disclosure
 

إجمالي ضريبة الدخل المتعلقة بحصة المنشىآت الزميلة والمشاريع المشتركة من دخل شامل آخر والتي يتم محاسبتها 
 باستخدام طريقة حقوق الملكية 

Xduration, debit
IAS 1.90  Disclosure

 

 ]ملخص[ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر دخل شامل آخر 

Xduration, debitIAS 1.91  Disclosure ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر دخل شامل آخر التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
 

Xduration, debitIAS 1.91  Disclosure ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر دخل شامل آخر التي سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
 

Xduration إجمالي ضريبة الدخل المتعلقة بدخل شامل آخر
IAS 12.81 ab  Disclosure, IAS 1.90  Disclosure

 

 بيان التدفقات النقدية٬ افصاحات إضافية -مالحظات] ۸۰۰۳۰۰[

 ]ملخص[بيان التدفقات النقدية 

 ]ملخص) [قيد االستخدام(التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية 

 ]ملخص[أصناف المدفوعات النقدية من األنشطة التشغيلية 

Xduration, creditIAS 7.14  Common practice دفعات للموردين مقابل السلع والخدمات وإلى وبالنيابة عن الموظفين
 

Xduration, creditIAS 7.14  Common practice دفعات فيما يخص مصاريف االستكشاف والتقييم
 

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice تعديالت لمصروف الفائدة
 

Xduration, creditIAS 7.20  Common practice تعديالت لدخل الفائدة
 

Xduration, creditIAS 7.20  Common practice تعديالت لدخل أرباح األسهم
 

Xduration, creditIAS 7.20  Common practice تعديالت لدخل التمويل
 

Xduration, creditIAS 7.20  Common practice )التكلفة(تعديالت لدخل التمويل 
 

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice تعديالت فيما يخص مصروف الضريبة المؤجلة
 

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice عدا عن التغيرات في رأس المال العامل) الخسارة(تعديالت لمطابقة الربح 
 

Xduration العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل) المستخدمة في(التدفقات النقدية من 

IAS 7 - A Statement of cash flows for an entity 
other than a financial institution  Example, 

IAS 7.20  Common practice 

Xduration, creditIAS 7.20  Common practice في رأس المال العامل) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice في ذمم مدينة تجارية وأخرى) الزيادة(تعديالت النقص 
 

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice في الذمم الدائنة التجارية واألخرى) النقص(تعديالت الزيادة 
 

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice في أصول اخرى) الزيادة(تعديالت النقص 
 

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice في االلتزامات األخرى) النقص(تعديالت الزيادة 
 

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice في أصول متداولة اخرى) الزيادة(تعديالت النقص 
 

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice في االلتزامات المتداولة األخرى) النقص(تعديالت الزيادة 
 

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice في التزامات منافع الموظفين) النقص(تعديالت الزيادة 
 

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice في القروض والسلف إلى العمالء) الزيادة(تعديالت النقص 
 

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice في القروض والسلف إلى البنوك) الزيادة(تعديالت النقص 
 

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice في الودائع من العمالء) النقص(تعديالت الزيادة 
 

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice في الودائع من البنوك) النقص(تعديالت الزيادة 
 

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice في التأمين وإعادة التأمين والتزامات عقد االستثمار) النقص(تعديالت الزيادة 
 

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice تعديالت الزيادة في المخصصات األخرى الناتجة من مرور الوقت
 

المعترف بها في الربح أو ) عكس خسارة انخفاض القيمة(تعديالت لمصروف االستهالك واإلطفاء وخسارة انخفاض القيمة 
 الخسارة

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice
 

 



Xduration, debitIAS 7.20  Common practice تعديالت فيما يخص مصروف اإلطفاء
 

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice تعديالت لمصروف االستهالك
 

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice تعديالت لخسارة انخفاض القيمة المعترف بها في الربح أو الخسارة٬ الشهرة
 

المعترف بها في الربح أو الخسارة٬ الذمم المدينة التجارية ) عكس خسارة انخفاض القيمة(تعديالت لخسارة انخفاض القيمة 
 واالخرى

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice
 

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice المعترف بها في الربح أو الخسارة٬ المخزون) عكس خسارة انخفاض القيمة(تعديالت لخسارة انخفاض القيمة 
 

المعترف بها في الربح أو الخسارة٬ أصول االستكشاف ) عكس خسارة انخفاض القيمة(تعديالت لخسارة انخفاض القيمة 
 والتقييم

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice
 

Xduration, creditIAS 7.20  Common practice تعديالت للربح أو الخسارة من تعديل القيمة العادلة٬ االستثمارات العقارية
 

Xduration, creditIAS 7.20  Common practice من التغير في القيمة العادلة للمشتقات) الخسائر(تعديالت لألرباح 
 

Xduration, creditIAS 7.20  Common practice تعديالت للربح أو الخسارة من عمليات التصرف٬ الممتلكات والمصانع والمعدات
 

Xduration, creditIAS 7.20  Common practice تعديالت للربح أو الخسارة من التصرف باالستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والمنشآت الزميلة
 

Xduration, creditIAS 7.20  Common practice تعديالت لألرباح غير الموزعة لالستثمارات التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية
 

Xduration, debitIAS 7.20  Common practice في الدخل المؤجل) النقص(تعديالت الزيادة 
 

Xduration, creditIAS 7.35  Common practice ضرائب الدخ المدفوعة٬ المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية
 

Xduration, debitIAS 7.35  Common practice ضرائب الدخل المستردة٬ المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية
 

Xduration, creditIAS 7.31  Common practice تكاليف التمويل المدفوعة٬ المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية
 

Xduration, debitIAS 7.31  Common practice دخل التمويل المقبوض٬ المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية
 

 ]ملخص) [قيد االستخدام(التدفقات النقدية من أنشطة استثمارية 

Xduration, debitIAS 7.16  Common practice في النقد والنقد المعادل المقيد) الزيادة(النقص ) المستخدمة في(التدفقات النقدية من 
 

أرباح األسهم المقبوضة من االستثمارات التي تتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية٬ المصنفة على أنها أنشطة 
 استثمارية

Xduration, debitIAS 7.16  Common practice
 

Xduration, debitIAS 7.16  Common practice أرباح األسهم المقبوضة من المنشآت الزميلة٬ المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
 

Xduration, debitIAS 7.16  Common practice أرباح األسهم المقبوضة من المشاريع المشتركة٬ المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
 

Xduration, creditIAS 7.16  Common practice شراء الحصص في المنشآت الزميلة
 

Xduration, debitIAS 7.16  Common practice عائدات من مبيعات الحصص في المنشآت الزميلة
 

Xduration, creditIAS 7.16  Common practice شراء الحصص في االستثمارات التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية
 

Xduration, debitIAS 7.16  Common practice عائدات من مبيعات االستثمارات التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية
 

Xduration, creditIAS 7.16  Common practice السلف والقروض النقدية التي تم إجرائها إلى أطراف ذات عالقة
 

Xduration, debitIAS 7.16  Common practice مقبوضات نقدية من تسديد السلف والقروض النقدية التي تم إجراءها إلى أطراف ثالثة
 

Xduration, creditIAS 7.16  Common practice شراء االستثمارات العقارية
 

Xduration, debitIAS 7.16  Common practice عائدات من مبيعات االستثمارات العقارية
 

Xduration, creditIAS 7.16  Common practice شراء األصول البيولوجية
 

Xduration, debitIAS 7.16  Common practice عائدات من مبيعات األصول البيولوجية
 

Xduration, creditIAS 7.16  Common practice شراء أصول االستكشاف والتقييم
 

Xduration, debitIAS 7.16  Common practice عائدات من التصرف بأصول االستكشاف والتقييم
 

Xduration, creditIAS 7.16  Common practice شراء أصول التعدين
 

Xduration, debitIAS 7.16  Common practice عائدات من التصرف بأصول التعدين
 

Xduration, creditIAS 7.16  Common practice شراء أصول النفط والغاز
 

Xduration, debitIAS 7.16  Common practice عائدات من التصرف بأصول النفط والغاز
 

عائدات من التصرف باالصول غير المتداولة أو مجموعات التصرف المصنفة على انها محتفظ بها برسم البيع والعمليات 
 المتوقفة

Xduration, debitIAS 7.16  Common practice
 

شراء الممتلكات والمصانع والمعدات٬ واألصول غير الملموسة عدا عن الشهرة٬ واالستثمارات العقارية واألصول األخرى 
 غير المتداولة

Xduration, creditIAS 7.16  Common practice
 

عائدات من التصرف بالممتلكات والمصانع والمعدات٬ واألصول غير الملموسة عدا عن الشهرة٬ واالستثمارات العقارية٬ 
 واألصول االخرى غير المتداولة 

Xduration, debitIAS 7.16  Common practice
 

Xduration, creditIAS 7.16  Common practice دفعات فيما يخص نفقات مشروع التطوير
 

Xduration, creditIAS 7.16  Common practice التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستكشاف والتطوير
 



Xduration, creditIAS 7.16  Common practice شراء االستثمارات عدا عن االستثمارات التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية
 

Xduration, debitIAS 7.16  Common practice عائدات من مبيعات االستثمارات عدا عن االستثمارات التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية
 

Xduration, creditIAS 7.16  Common practice شراء األدوات المالية٬ المصنفة على انها أنشطة استثمارية
 

Xduration, debitIAS 7.16  Common practice عائدات من بيع أو استحقاق االدوات المالية٬ المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
 

Xduration, creditIAS 7.16  Common practice شراء االصول المالية المتوفرة برسم البيع
 

Xduration, debitIAS 7.16  Common practice عائدات من التصرف باالصول المالية المتوفرة برسم البيع أو استحقاقها
 

Xduration, debitIAS 7.16  Common practice في الودائع واالستثمارات قصيرة األجل) الزيادة(النقص ) المستخدمة في(التدفقات النقدية من 
 

Xduration, debitIAS 7.16  Common practice التدفقات النقدية الواردة من األنشطة االستثمارية
 

Xduration, creditIAS 7.16  Common practice تدفقات النقد الصادرة من األنشطة االستثمارية
 

 ]ملخص) [قيد االستخدام(التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية 

Xduration, creditIAS 7.17  Common practice أرباح األسهم المدفوعة إلى أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم٬ المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
 

Xduration, creditIAS 7.17  Common practice أرباح األسهم المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة٬ المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
 

Xduration, debitIAS 7.17  Common practice عائدات من بيع أو إصدار أسهم الخزينة
 

Xduration, debitIAS 7.17  Common practice عائدات من ممارسة الخيارات
 

Xduration, debitIAS 7.17  Common practice عائدات من إصدار األسهم الممتازة
 

Xduration, debitIAS 7.17  Common practice عائدات من إصدار االسهم الممتازة
 

Xduration, debitIAS 7.17  Common practice عائدات من االقتراضات غير المتداولة
 

Xduration, creditIAS 7.17  Common practice تسديد االقتراضات غير الحالية
 

Xduration, debitIAS 7.17  Common practice عائدات من اقتراضات حالية
 

Xduration, creditIAS 7.17  Common practice تسديد االقتراضات الحالية
 

Xduration, debitIAS 7.17  Common practice في االقتراضات الحالية) النقص(الزيادة ) المستخدمة في(التدفقات النقدية من 
 

Xduration, debitIAS 7.17  Common practice عائدات من إصدار السندات والكمبياالت وسندات الدين غير المضمونة
 

Xduration, creditIAS 7.17  Common practice تسديد السندات والكمبياالت وسندات الدين غير المضمونة
 

Xduration, creditIAS 7.17  Common practice دفعات لتكاليف إصدار االسهم
 

Xduration, creditIAS 7.17  Common practice دفعات تكاليف إصدارالديون
 

Xduration, debitIAS 7.17  Common practice عائدات من مساهمات الحصص غير المسيطرة
 

Xduration, debitIAS 7.17  Common practice عائدات من إصدار االلتزامات الثانوية
 

Xduration, creditIAS 7.17  Common practice تسديد االلتزامات الثانوية
 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية٬ افصاحات إضافية -مالحظات] ۸۰۰٤۰۰[

 ]ملخص[بيان التغيرات في حقوق الملكية 

line items ]بنود سطر[بيان التغيرات في حقوق الملكية 

Xduration, debitIAS 1.106 d  Common practice أرباح األسهم المعترف بها كتوزيعات على مالكي الشركة األم٬ المتعلقة بالسنوات السابقة
 

Xduration, debitIAS 1.106 d  Common practice أرباح األسهم المعترف بها كتوزيعات على مالكي الشركة األم٬ المتعلقة بالسنة الحالية
 

Xduration, debitIAS 1.106 d  Common practice أرباح األسهم المعترف بها كتوزيعات على مالكي الشركة األم
 

Xduration, debitIAS 1.106 d  Common practice أرباح األسهم المعترف بها كتوزيعات على الحصص غير المسيطرة
 

Xduration, creditIAS 1.106 d  Common practice من خالل التغير في حقوق ملكية الشركات التابعة٬ حقوق ملكية) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, creditIAS 1.106 d  Common practice من خالل استمالك شركة تابعة٬ حقوق الملكية) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, creditIAS 1.106 d  Common practice من خالل التصرف بالشركة التابعة٬ حقوق ملكية) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, creditIAS 1.106 d  Common practice من خالل النقل بين فائض إعادة التقييم واألرباح المستبقاة٬ حقوق ملكية) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, creditIAS 1.106 d  Common practice من خالل النقل إلى االحتياطي القانوني٬ حقوق ملكية) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, creditIAS 1.106 d  Common practice من خالل تخصيص األرباح المستبقاة٬ حقوق الملكية) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, creditIAS 1.106 d  Common practice من خالل ممارسة الخيارات٬ حقوق ملكية) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, creditIAS 1.106 d  Common practice من خالل ممارسة الضمانات٬ حقوق ملكية) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, creditIAS 1.106 d  Common practice من خالل تحويل األدوات القابلة للتحويل٬ حقوق ملكية) االنخفاض(االرتفاع 
 

 



Xduration, creditIAS 1.106 d  Common practice إصدار األدوات القابلة للتحويل
 

Xduration, debitIAS 1.106 d  Common practice من خالل الضريبة على معامالت الدفع على أساس األسهم٬ حقوق الملكية) الزيادة(التخفيض 
 

Xduration, creditIAS 1.106 d  Common practice من خالل المعامالت مع المالكين٬ حقوق ملكية) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debitIAS 1.106 d  Common practice شراء أسهم الخزينة
 

Xduration, creditIAS 1.106 d  Common practice بيع أو إصدار أسهم الخزينة
 

Xduration, creditIAS 1.106 d  Common practice إلغاء أسهم الخزينة
 

Xduration, debitIAS 1.106 d  Common practice تخفيض رأس المال الصادر
 

Xduration, debitIAS 1.106 d  Common practice التكاليف المتعلقة بإصدار األسهم
 

 ]ملخص[المكونات المتفرقة لحقوق الملكية 

member IAS 1.108  Common practice ]عضو[احتياطي قانوني 
 

member IAS 1.108  Common practice ]عضو[احتياطي استرداد رأس المال 
 

member IAS 1.108  Common practice ]عضو[احتياطي الدمج 
 

member IAS 1.108  Common practice ]عضو[احتياطي عنصر حقوق الملكية في األدوات القابلة للتحويل 
 

member IAS 1.108  Common practice ]عضو[خل شامل آخر متراكم 
 

member IAS 1.108  Common practice ]عضو[احتياطي رأس المال 
 

member IAS 1.108  Common practice ]عضو[رأس المال المدفوع اإلضافي 
 

member IAS 1.108  Common practice ]عضو[احتياطات متفرقة أخرى 
 

 قائمة المالحظات -مالحظات] ۸۰۰٥۰۰[

text blockIAS 1.10 e  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن األحكام والتقديرات المحاسبية 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن مخصص خسائر االئتمان 
 

text block ]نص[االفصاح عن المنشآت الزميلة 
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 d  Disclosure 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن أجور المدققين 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن تصريح البيانات المالية 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[اإلفصاح عن األصول المالية المتوفرة برسم البيع 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن أساس التوحيد 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن أساس إعداد البيانات المالية 
 

text blockIAS 41 - Disclosure  Disclosure ]نص[االفصاح عن األصول البيولوجية٬ واإلنتاج الزراعي في وقت الحصاد والمنح الحكومية المتعلقة باألصول البيولوجية 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن االقتراضات 
 

text blockIFRS 3 - Disclosures  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن اندماج األعمال 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن النقد واألرصدة البنكية في البنوك المركزية 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن النقد والنقد المعادل 
 

text block ]نص[اإلفصاح عن بيان التدفق النقدي 
IAS 7 - Presentation of a statement of cash 

flows  Disclosure 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية 
 

text blockIAS 8 - Accounting policies  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية واألخطاء 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن الضمان اإلضافي 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن المطالبات والمنافع المدفوعة 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن االلتزامات 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن التعهدات وااللتزامات المحتملة 
 

text blockIAS 37.86  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن تكلفة المبيعات 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن مخاطر االئتمان 
 



text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن أدوات الدين 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن تكاليف االستمالك المؤجلة الناتجة عن عقود التأمين 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن الدخل المؤجل 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن الضرائب المؤجلة 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن الودائع من البنوك 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن الودائع من العمالء 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن مصروف االستهالك واإلطفاء 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن األدوات المالية المشتقة 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن العمليات المتوقفة 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن أرباح األسهم 
 

text blockIAS 33 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن حصة السهم من األرباح 
 

text blockIAS 21 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن أثر التغيرات في أسعار الصرف األجنبي 
 

text blockIAS 19 - Scope  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن منافع الموظفين 
 

text blockIFRS 8 - Disclosure  Disclosure ]نص[االفصاح عن القطاعات التشغيلية للمنشأة 
 

text blockIAS 10 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن األحداث بعد فترة إعداد التقارير 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن المصاريف 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن المصاريف حسب طبيعتها 
 

text blockIFRS 6 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن اكتشاف وتقييم األصول 
 

text blockIFRS 13 - Disclosure  Disclosure ]نص[االفصاح عن قياس القيمة العادلة 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن قياس القيمة العادلة لالدوات المالية 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[الرسوم والعموالت ) مصروف(االفصاح عن دخل 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن تكلفة التمويل 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[التمويل ) تكلفة(االفصاح عن دخل 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن دخل التمويل 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن األصول المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة 
 

text blockIFRS 7 - Scope  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن األدوات المالية 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن األدوات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن االدوات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن االلتزامات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن إدارة المخاطر المالية 
 

text blockIFRS 1 - Presentation and disclosure  Disclosure ]نص[االفصاح عن تبني المعايير للمرة األولى 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن المصاريف العامة واإلدارية 
 

text blockIAS 1.51  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن معلومات عامة حول البيانات المالية 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن المنشأة المستمرة 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن الشهرة 
 

text blockIAS 20 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن المنح الحكومية 
 

text blockIAS 36 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن انخفاض قيمة األصول 
 

text blockIAS 12 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن ضريبة الدخل 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن معلومات حول الموظفين 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن معلومات حول موظفي اإلدارة الرئيسيين 
 

text blockIFRS 4 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن عقود التأمين 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن إيراد أقساط التأمين 
 

text blockIAS 38 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن األصول غير الملموسة 
 



text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن األصول غير الملموسة والشهرة 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن مصروف الفائدة 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن دخل الفائدة 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[الفائدة ) مصروف(االفصاح عن دخل 
 

text blockIAS 2 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن المخزون 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن التزامات عقود االستثمار 
 

text blockIAS 40 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن االستثمارات العقارية 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن االستثمارات التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن االستثمارات عدا عن االستثمارات التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن رأس المال الصادر 
 

text block ]نص[االفصاح عن المشاريع المشتركة 
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 b  Disclosure 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن الدفعات المسبقة لإليجار 
 

text block ]نص[اإلفصاح عن عقود اإليجار 

IAS 17 - Leases in the financial statements of 
lessees  Disclosure, IAS 17 - Leases in the 

financial statements of lessors  Disclosure 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن مخاطر السيولة 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن القروض والسلف إلى البنوك 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن القروض والسلف إلى العمالء 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن مخاطر السوق 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن القيمة الصافية لألصل المنسوبة إلى أصحاب الوحدات 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن الحصص غير المسيطرة 
 

text blockIFRS 5 - Presentation and disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن االصول غير المتداولة أو مجموعات التصرف المصنفة بانها محتفظ بها برسم البيع 
 

text blockIAS 1.134  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن أهداف وسياسات وعمليات إدارة رأس المال 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن اصول اخرى 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن اصول متداولة اخرى 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن التزمات متداولة اخرى 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن التزامات اخرى 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن اصول أخرى غير متداولة 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن التزامات أخرى غير متداولة 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن مصروف تشغيلي آخر 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[تشغيلي آخر ) مصروف(االفصاح عن دخل 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن دخل تشغيلي آخر 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن الدفعات المسبقة واألصول االخرى 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[من االنشطة التشغيلية ) الخسارة(االفصاح عن الربح 
 

text blockIAS 16 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن الممتلكات والمصانع والمعدات 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن المخصصات 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن إعادة تصنيف األدوات المالية 
 

text blockIAS 11 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن اإليراد المعترف به من عقود اإلنشاء 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن إعادة التأمين 
 

text blockIAS 24 - Disclosures  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن الطرف ذي العالقة 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[اإلفصاح عن مصاريف البحث والتطوير 
 

 



text blockIAS 1.79 b  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن االحتياطات ضمن حقوق الملكية 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[اإلفصاح عن النقد والنقد المعادل المقيّد 
 

text blockIAS 18 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن اإليراد 
 

text blockSIC 29 - Consensus  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن ترتيبات امتياز تقديم الخدمات 
 

text blockIAS 1.79  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن اسهم راس المال واالحتياطات وحصص الملكية األخرى 
 

text blockIFRS 2.44  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن ترتيبات الدفع على أساس األسهم 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[االفصاح عن االلتزامات الثانوية 
 

text block ]نص[االفصاح عن الشركات التابعة 
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 a  Disclosure 

text blockIAS 1.114 b  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice اإلفصاح عن ذمم الضريبة المدينة والدائنة
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[اإلفصاح عن الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[اإلفصاح عن الذمم المدينة التجارية واألخرى 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[المتاجرة ) مصروف(اإلفصاح عن دخل 
 

text blockIAS 1.10 e  Common practice ]نص[اإلفصاح عن أسهم الخزينة 
 

 قائمة السياسات المحاسبية -مالحظات] ۸۰۰٦۰۰[

text blockIAS 1.114 b  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لألصول المالية المتوفرة برسم البيع 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لالصول البيولوجية 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لتكاليف االقتراض 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لالقتراضات 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لعمليات اندماج األعمال 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لعمليات اندماج األعمال والشهرة 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية للتدفقات النقدية 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية للضمانات اإلضافية 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لألعمال اإلنشائية قيد التنفيذ 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لتكاليف استمالك العمالء 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice وصف السياسة المحاسبية لمخصصات اإلزالة واالستعادة واإلصالح
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لتكاليف االستمالك المؤجلة الناجمة عن عقود التأمين 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لمصاريف االستهالك 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية إللغاء االعتراف باالدوات المالية 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لألدوات المالية المشتقة 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لألدوات المالية المشتقة والتحوط 
 

text blockIAS 7.46  Disclosure ]نص[وصف السياسة المحاسبية لتحديد مكونات النقد والنقد المعادل 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية للعمليات المتوقفة 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية ألرباح األسهم 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لحصة السهم من األرباح 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لمنافع الموظفين 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية للمصاريف المتعلقة بالبيئة 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية للمصاريف 
 

text blockIFRS 6.24 a  Disclosure وصف السياسة المحاسبية لنفقات االستكشاف والتقييم
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لقياس القيمة العادلة 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لدخل ومصاريف الرسوم والعموالت 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لتكاليف التمويل 
 

 



text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لدخل وتكاليف التمويل 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لألصول المالية 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية للضمانات المالية 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لألدوات المالية 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لألدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لاللتزامات المالية 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لتحويل العملة األجنبية 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية للعملة الوظيفية 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية للشهرة 
 

text blockIAS 20.39 a  Disclosure ]نص[وصف السياسة المحاسبية للمنح الحكومية 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية للتحوط 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية النخفاض قيمة االصول 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية النخفاض قيمة االصول المالية 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية النخفاض قيمة االصول غير المالية 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لضريبة الدخل 
 

text blockIFRS 4.37 a  Disclosure ]نص[وصف السياسة المحاسبية لعقود التأمين لألصول وااللتزامات ذات العالقة والدخل والمصروف 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لألصول غير الملموسة والشهرة 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لألصول غير الملموسة عدا عن الشهرة 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لدخل ومصاريف الفائدة 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لالستثمار في المنشآت الزميلة 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لالستثمار في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لالستثمارات في المشاريع المشتركة 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لالستثمارات العقارية 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لالستثمارات عدا عن االستثمارات التي تتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لرأس المال الصادر 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لعقود اإليجار 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية للقروض والذمم المدينة 
 

text blockIAS 2.36 a  Disclosure ]نص[وصف السياسة المحاسبية لقياس المخزون 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية ألصول التعدين 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لحقوق التعدين 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لألصول غير المتداولة أو مجموعات التصرف المصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع 
 

وصف السياسة المحاسبية لألصول غير المتداولة أو مجموعات التصرف المصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع والعمليات 
text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[المتوقفة 

 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لمقاصة األدوات المالية 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية ألصول النفط والغاز 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية للممتلكات والمصانع والمعدات 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية للمخصصات 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية إلعادة تصنيف األدوات المالية 
 

text blockIFRS 7.28 a  Disclosure ]نص[وصف السياسة المحاسبية لالعتراف في الربح أو الخسارة بالفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة 
 

text blockIAS 18.35 a  Disclosure ]نص[وصف السياسة المحاسبية لالعتراف بااليراد 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية إلعادة التأمين 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية إلتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لمصاريف البحث والتطوير 
 

 



text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية للنقد والنقد المعادل المقيد 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية إلعداد التقارير حسب القطاعات 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لمعامالت الدفع على أساس األسهم 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لتكاليف التجريد والكشط 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية للشركات التابعة 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لمنافع إنهاء الخدمة 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية للذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية للذمم المدينة التجارية واألخرى 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية لدخل ومصاريف المتاجرة 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية للمعامالت مع الحصص غير المسيطرة 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية للمعامالت مع األطراف ذات العالقة 
 

text blockIAS 1.117 b  Common practice ]نص[وصف السياسة المحاسبية ألسهم الخزينة 
 

text blockIAS 1.117 b  Disclosure ]نص[وصف السياسات المحاسبية األخرى المتعلقة بفهم البيانات المالية 
 

 معلومات الشركات وبيان االمتثال للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية -مالحظات] ۸۱۰۰۰۰[

text blockIAS 1.10 e  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى 
 

textIAS 1.51 a  Disclosure اسم المنشأة المعدة للتقارير أو وسائل التحديد األخرى
 

textIAS 1.138 a  Disclosure موقع المنشأة
 

textIAS 1.138 a  Disclosure الشكل القانوني للمنشأة
 

textIAS 1.138 a  Disclosure بلد التأسيس
 

textIAS 1.138 a  Disclosure عنوان المكتب المسجل للمنشأة
 

textIAS 1.138 a  Disclosure المقر الرئيسي لألعمال
 

textIAS 1.138 b  Disclosure وصف طبيعة عمليات المنشأة ونشاطاتها الرئيسية
 

textIAS 1.138 c  Disclosure, IAS 24.13  Disclosure اسم الشركة األم
 

textIAS 1.138 c  Disclosure, IAS 24.13  Disclosure اسم الشركة األم النهائية للمجموعة
 

textIAS 1.138 d  Disclosure طول عمر المنشأة محدودة العمر
 

text blockIAS 1.114 a  Disclosure, IAS 1.16  Disclosure ]نص[بيان االمتثال للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 

textIAS 1.20 a  Disclosure استنتاج اإلدارة حول العرض المنصف كنتيجة للمغادرة
 

textIAS 1.20 b  Disclosure, IAS 1.20 c  Disclosure توضيح الحياد عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 

textIAS 1.20 d  Disclosure توضيح األثر المالي للحياد عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 

توضيح طبيعة الشرط المنصوص عليه في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية واستنتاج سبب تعارض الشرط مع هدف البيانات 
 المالية الموضح في الشرط 

textIAS 1.23 a  Disclosure
 

textIAS 1.23 b  Disclosure توضيح التفسيرات الالزمة لتحقيق عرض عادل
 

text blockIAS 1.25  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن شكوك قدرة المنشأة على االستمرار كمنشأة مستمرة 
 

textIAS 1.25  Disclosure توضيح حقيقة وأساس إعداد البيانات المالية عندما يكون يكون مختلفا عن أساس المنشأة المستمرة
 

textIAS 1.25  Disclosure توضيح السبب وراء عدم اعتبار المنشأة بأنها منشأة مستمرة
 

textIAS 1.36 a  Disclosure وصف سبب استخدام فترة إعداد تقارير أطول أو اقصر
 

textIAS 1.36 b  Disclosure وصف الحقيقة التي تفيد بأن المبالغ المعروضة في البيانات المالية ال يمكن مقارنتها بشكل كامل
 

text blockIAS 1.41  Disclosure ]نص[االفصاح عن إعادة التصنيف أو التغيرات في العرض 
 

 ]ملخص[االفصاح عن إعادة التصنيف أو التغيرات في العرض 

tableIAS 1.41  Disclosure ]جدول[االفصاح عن إعادة التصنيف أو التغيرات في العرض 
 

axisIAS 1.41  Disclosure ]محور[البنود المعاد تصنيفها 
 

 member ]عضو[البنود المعاد تصنيفها 
]default [

IAS 1.41  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن إعادة التصنيف أو التغيرات في العرض 

textIAS 1.41 a  Disclosure وصف طبيعة إعادة التصنيف أو التغيرات في العرض
 

XdurationIAS 1.41 b  Disclosure مبلغ إعادة التصنيف أو التغيرات في العرض
 



textIAS 1.41 c  Disclosure وصف سبب إعادة التصنيف أو التغيرات في العرض
 

textIAS 1.42 a  Disclosure وصف السبب وراء عدم جدوى إعادة تصنيف المبالغ المقارنة
 

textIAS 1.42 b  Disclosure وصف طبيعة التعديالت الالزمة لتقديم معلومات مقارنة
 

شهر ألصناف األصول وااللتزامات التي تتضمن مبالغ سيتم  12االفصاح عن المبالغ التي سيتم استردادها أو تسويتها بعد 
 ] نص[شهر أو أكثر من تاريخ إعداد التقارير  12استردادها أو تسويتها خالل 

text blockIAS 1.61  Disclosure
 

شهر ألصناف األصول وااللتزامات التي تتضمن مبالغ سيتم  12االفصاح عن المبالغ التي سيتم استردادها أو تسويتها بعد 
 ] ملخص[شهر أو أكثر من تاريخ إعداد التقارير  12استردادها أو تسويتها خالل 

شهر ألصناف األصول وااللتزامات التي تتضمن مبالغ  12االفصاح عن المبالغ التي سيتم استردادها أو تسويتها بعد 
 ] جدول[شهر أو أكثر من تاريخ إعداد التقارير  12سيتم استردادها أو تسويتها خالل 

tableIAS 1.61  Disclosure
 

axis ]محور[االستحقاق 

IAS 1.61  Disclosure, IAS 17.31 b  Disclosure, 

IAS 17.35 a  Disclosure, IAS 17.47 a  Disclosure, 

IAS 17.56 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23B a  Disclosure, IFRS 7.42E e 

 Disclosure, IFRS 7.B11  Example 

 member ]عضو[إجمالي النطاقات الزمنية 
]default [

IAS 1.61  Disclosure, IAS 17.31 b  Disclosure, 

IAS 17.35 a  Disclosure, IAS 17.47 a  Disclosure, 

IAS 17.56 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23B a  Disclosure, IFRS 7.B11  Example, 

IFRS 7.B35  Example 

 member ]عضو[في موعد أقصاه سنة واحدة 

IAS 1.61 a  Disclosure, IAS 17.31 b (i)  Disclosure, 

IAS 17.35 a (i)  Disclosure, IAS 17.47 a (i) 

 Disclosure, IAS 17.56 a (i)  Disclosure 

member IAS 1.61 b  Disclosure, IFRS 7.IG28 d  Example ]عضو[خالل مدة تزيد عن سنة واحدة 
 

شهر ألصناف األصول وااللتزامات التي تتضمن مبالغ  12االفصاح عن المبالغ التي سيتم استردادها أو تسويتها بعد 
 ] بنود سطر[شهر أو أكثر من تاريخ إعداد التقارير  12سيتم استردادها أو تسويتها خالل 

line items

Xinstant, debit المخزون الحالي

IAS 1.54 g  Disclosure, IAS 1.68  Example, 

IAS 2.36 b  Disclosure 

Xinstant, debitIAS 1.68  Example, IAS 1.78 b  Example الذمم المدينة االتجارية المتداولة
 

Xinstant, creditIAS 1.70  Example, IAS 1.78  Common practice الذمم الدائنة االتجارية المتداولة
 

text blockIAS 1.114 b  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
 

text blockIAS 1.117 a  Disclosure ]نص[توضيح أسس القياس المستخدمة في إعداد البيانات المالية 
 

text blockIAS 1.117 b  Disclosure ]نص[وصف السياسات المحاسبية األخرى المتعلقة بفهم البيانات المالية 
 

textIAS 1.122  Disclosure توضيح تقديرات اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة ذات األثر الهام على المبالغ المعترف بها
 

textIAS 1.125  Disclosure, IFRIC 14.10  Disclosure توضيح مصادر شكوك التقدير مع مخاطرة كبيرة بإجراء تعديل هام
 

text blockIAS 1.125  Disclosure ]نص[االفصاح عن األصول وااللتزامات التي تنطوي على مخاطر كبيرة بإجراء تعديالت هامة 
 

 ]ملخص[االفصاح عن األصول وااللتزامات التي تنطوي على مخاطر كبيرة بإجراء تعديالت هامة 

tableIAS 1.125  Disclosure ]جدول[االفصاح عن األصول وااللتزامات التي تنطوي على مخاطر كبيرة بإجراء تعديالت هامة 
 

axisIAS 1.125  Disclosure ]محور[األصول وااللتزامات 
 

 member ]عضو[األصول وااللتزامات 
]default [

IAS 1.125  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن األصول وااللتزامات التي تنطوي على مخاطر كبيرة بإجراء تعديالت هامة 

textIAS 1.125 a  Disclosure وصف طبيعة األصول التي تنطوي على مخاطر كبيرة بإجراء تعديالت هامة خالل السنة المالية التالية
 

textIAS 1.125 a  Disclosure وصف طبيعة االلتزامات التي تنطوي على مخاطر كبيرة بإجراء تعديالت هامة خالل السنة المالية التالية
 

Xinstant, debitIAS 1.125 b  Disclosure األصول التي تنطوي على مخاطر كبيرة بحدوث تعديالت هامة خالل السنة المالية التالية
 

Xinstant, creditIAS 1.125 b  Disclosure االلتزامات التي تنطوي على مخاطر كبيرة بإجراء تعديالت هامة خالل السنة المالية التالية
 

text blockIAS 1.134  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن أهداف وسياسات وعمليات إدارة رأس المال 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن أهداف وسياسات وعمليات إدارة رأس المال 

tableIAS 1.136  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن أهداف وسياسات وعمليات إدارة رأس المال 
 

 



axisIAS 1.136  Disclosure ]محو[متطلبات رأسمالية 
 

 member ]عضو[متطلبات رأسمالية 
]default [

IAS 1.136  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن أهداف وسياسات وعمليات إدارة رأس المال 

textIAS 1.135 a  Disclosure معلومات نوعية حول أهداف وسياسات وعمليات المنشأة إلدارة رأس المال
 

textIAS 1.135 b  Disclosure ملخص البيانات الكمية حول ما تديره المنشاة كرأس مال
 

textIAS 1.135 c  Disclosure وصف التغيرات في أهداف وسياسات وعمليات المنشأة في إدارة رأس المال وما الذي تديره المنشأة كرأس مال
 

textIAS 1.135 d  Disclosure معلومات حول ما إذا امتثلت المنشأة للمتطلبات الرأسمالية المفروضة خارجيا
 

textIAS 1.135 e  Disclosure معلومات حول نتائج عدم االمتثال للمتطلبات الرأسمالية المفروضة خارجيا
 

X.XXdurationIAS 1.107  Disclosure أرباح األسهم المعترف بها كتوزيعات على المالكين لكل سهم
 

XdurationIAS 10.13  Disclosure, IAS 1.137 a  Disclosure أرباح األسهم المقترحة أو المعلنة قبل التفويض بإصدار البيانات المالية لكن غير المعترف بها كتوزيعات على المالكين
 

X.XXdurationIAS 1.137 a  Disclosure أرباح األسهم المقترحة أو المعلنة قبل التفويض بإصدار البيانات المالية لكن غير المعترف بها كتوزيعات على المالكين لكل سهم
 

XdurationIAS 1.137 b  Disclosure أرباح األسهم الممتازة التراكمية غير المعترف بها
 

textIFRIC 17.17 a  Disclosure وصف طبيعة األصول غير النقدية المحتفظ بها لتوزعها على المالكين والمصرح عنها قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية
 

Xinstant, debitIFRIC 17.17 b  Disclosure األصول غير النقدية المصرح عنها للتوزيع على المالكين قبل المصادقة على نشر البيانات المالية
 

Xinstant, debitIFRIC 17.17 c  Disclosure األصول غير النقدية المصرح عنها للتوزيع على المالكين قبل المصادقة على نشر البيانات المالية٬ بالقيمة العادلة
 

وصف الطرق المستخدمة لقياس القيمة العادلة لالصول غير النقدية المعلن توزيعها على المالكين قبل التصريح بإصدار البيانات 
 المالية

textIFRIC 17.17 c  Disclosure
 

Xinstant, creditIFRIC 17.16 a  Disclosure أرباح األسهم واجبة الدفع٬ توزيعات األصول غير النقدية
 

في أرباح األسهم المستحقة الدفع من خالل التغير في القيمة العادلة لالصول غير النقدية المحتفظ بها للتوزيع ) االنخفاض(الزيادة 
 على المالكين 

Xduration, creditIFRIC 17.16 b  Disclosure
 

XdurationIAS 1.80A  Disclosure حقوق الملكية المعاد تصنيفها إلى التزامات مالية
 

XdurationIAS 1.80A  Disclosure االلتزامات المالية المعاد تصنيفها إلى حقوق ملكية
 

textIAS 1.80A  Disclosure وصف وقت وسبب إعادة التصنيف بين االلتزامات المالية وحقوق الملكية
 

 السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء -مالحظات] ۸۱۱۰۰۰[

text blockIAS 8 - Accounting policies  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية واألخطاء 
 

text blockIAS 8.28  Disclosure ]نص[االفصاح عن التطبيق المبدئي للمعايير أو التفسيرات 
 

 ]ملخص[االفصاح عن التطبيق المبدئي للمعايير أو التفسيرات 

tableIAS 8.28  Disclosure ]جدول[االفصاح عن التطبيق المبدئي للمعايير أو التفسيرات 
 

axisIAS 8.28  Disclosure ]محور[المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المطبقة مبدئيا 
 

 member ]عضو[المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المطبقة مبدئيا 
]default [

IAS 8.28  Disclosure
 

line items ]بنود السطر[االفصاح عن التطبيق المبدئي للمعايير أو التفسيرات 

textIAS 8.28 a  Disclosure عنوان المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية المطبق مبدئيًا
 

وصف ما إذا يحدث التغير في السياسة المحاسبية وفقا لالحكام االنتقالية لمعيار دولي إلعداد التقارير المالية 
 مطبق مبدئي

textIAS 8.28 b  Disclosure
 

textIAS 8.28 c  Disclosure وصف طبيعة التغير في السياسة المحاسبية
 

textIAS 8.28 d  Disclosure وصف االحكام االنتقالية لمعيار دولي إلعداد التقاريرالمالية مطبق مبدئيا
 

وصف االحكام االنتقالية لمعيار دولي إلعداد التقاريرالمالية مطبق مبدئيا والذي قد يكون له أثر على الفترات 
 المستقبلية

textIAS 8.28 e  Disclosure
 

text blockIAS 8.29  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن التغير الطوعي في السياسة المحاسبية 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن التغير الطوعي في السياسة المحاسبية 

tableIAS 8.29  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن التغير الطوعي في السياسة المحاسبية 
 

axisIAS 8.29  Disclosure ]محور[التغيرات االختيارية في السياسة المحاسبية 
 

 member ]عضو[التغيرات االختيارية في السياسة المحاسبية 
]default [

IAS 8.29  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن التغير الطوعي في السياسة المحاسبية 

textIAS 8.29 a  Disclosure وصف طبيعة التغير االختياري في السياسة المحاسبية
 

textIAS 8.29 b  Disclosure وصف األسباب بأن تطبيق سياسة محاسبية جديدة يقدم معلومات موثوقة وأكثر مالئمة
 

 



textIAS 8.30 a  Disclosure توضيح معايير جديدة أو تفسيرات غير مطبقة
 

text blockIAS 8.30 b  Disclosure ]نص[االفصاح عن األثر المتوقع لتطبيق معايير او تفسيرات جديدة 
 

 ]ملخص[االفصاح عن األثر المتوقع لتطبيق معايير او تفسيرات جديدة 

tableIAS 8.30 b  Disclosure ]جدول[االفصاح عن األثر المتوقع لتطبيق معايير او تفسيرات جديدة 
 

axisIAS 8.30 b  Disclosure ]محور[المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة 
 

 member ]عضو[المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة 
]default [

IAS 8.30 b  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن األثر المتوقع لتطبيق معايير او تفسيرات جديدة 

textIAS 8.31 a  Example عنوان المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الجديد
 

textIAS 8.31 b  Example وصف طبيعة التغير الوشيك في السياسة المحاسبية
 

yyyy-mm-ddIAS 8.31 c  Example التاريخ الذي يتوجب فيه تطبيق معيار دولي جديد إلعداد التقارير المالية
 

yyyy-mm-ddIAS 8.31 d  Example التاريخ الذي تخطط فيه المنشأة لتطبيق المعيار الدولي الجديد إلعداد التقارير المالية بشكل مبدئي
 

textIAS 8.31 e (i)  Example مناقشة األثر المتوقع للتطبيق المبدئي لمعيار دولي جديد إلعداد التقارير المالية على البيانات المالية
 

وصف حقيقة أن أثر التطبيق المبدئي لمعيار دولي جديد إلعداد التقارير المالية ليس معلومات او قابال للتقدير 
 بشكل معقول

textIAS 8.31 e (ii)  Example
 

textIAS 8.28 h  Disclosure, IAS 8.29 e  Disclosure توضيح السبب وراء عدم إمكانية تحديد مبالغ التعديالت المتعلقة بالتغير في السياسة المحاسبية
 

text blockIAS 8.39  Disclosure ]نص[االفصاح عن التغيرات في التقديرات المحاسبية 
 

 ]ملخص[االفصاح عن التغيرات في التقديرات المحاسبية 

tableIAS 8.39  Disclosure ]جدول[االفصاح عن التغيرات في التقديرات المحاسبية 
 

axisIAS 8.39  Disclosure ]محور[التقديرات المحاسبية 
 

 member ]عضو[التقديرات المحاسبية 
]default [

IAS 8.39  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن التغيرات في التقديرات المحاسبية 

text blockIAS 8.39  Disclosure ]نص[وصف طبيعة التغير في التقدير المحاسبي 
 

XdurationIAS 8.39  Disclosure في التقدير المحاسبي) االنخفاض(االرتفاع 
 

text blockIAS 8.40  Disclosure ]نص[وصف الحقيقة التي تفيد بأن مبلغ التغير في التقدير المحاسبي هو أمر غير ممكن 
 

text blockIAS 8.49 a  Disclosure ]نص[وصف طبيعة األخطاء المحاسبية في الفترات السابقة 
 

textIAS 8.49 d  Disclosure توضيح السبب وراء عدم إمكانية تحديد مبالغ التصحيح المتعلقة بأخطاء الفترة السابقة
 

 إعداد التقارير المالية المرحلية -مالحظات] ۸۱۳۰۰۰[

text block ]نص[اإلفصاح عن إعداد التقارير المالية المرحلية 
IAS 34 - Content of an interim financial report 

 Disclosure 

textIAS 34.15  Disclosure وصف األحداث والمعامالت الهامة
 

text blockIAS 34.16A a  Disclosure ]نص[وصف السياسات واألساليب المحاسبية المتبعة في البيانات المالية المرحلية 
 

textIAS 34.16A b  Disclosure توضيح موسمية أو دورية العمليات المرحلية
 

توضيح طبيعة ومبلغ البنود التي تؤثر على األصول أو االلتزامات أو حقوق الملكية أو صافي الدخل أو التدفقات النقدية التي تكون 
 . غير عادية بسبب طبيعتها أو حجمها أو تكرارها

textIAS 34.16A c  Disclosure
 

textIAS 34.16A d  Disclosure توضيح طبيعة ومبلغ التغيرات في تقدير المبالغ الظاهرة في الفترات المرحلية السابقة أو السنوات المالية السابقة
 

textIAS 34.16A e  Disclosure توضيح عمليات إصدار وإعادة شراء وسداد األوراق المالية للدين وحقوق الملكية
 

Xduration, debitIAS 34.16A f  Disclosure أرباح األسهم المدفوعة٬ األسهم العادية
 

Xduration, debitIAS 34.16A f  Disclosure أرباح األسهم المدفوعة٬ أسهم أخرى
 

X.XXdurationIAS 34.16A f  Disclosure أرباح األسهم المدفوعة٬ األسهم العادية لكل حصة
 

X.XXdurationIAS 34.16A f  Disclosure أرباح األسهم المدفوعة٬ الحصص األخرى لكل سهم
 

textIAS 34.16A h  Disclosure توضيح األحداث بعد فترة مرحلية والتي لم يتم إظهارها
 

textIAS 34.16A i  Disclosure توضيح أثر التغيرات في تركيبة المنشأة خالل فترة مرحلية
 

textIAS 34.19  Disclosure وصف االلتزام بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في حال تطبيقها على تقرير مالي مرحلي
 

textIAS 34.26  Disclosure وصف طبيعة وقيمة التغير في التقدير خالل الفترة المرحلية
 

 األحداث بعد فترة إعداد التقارير -مالحظات] ۸۱٥۰۰۰[

text blockIAS 10 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن األحداث بعد فترة إعداد التقارير 
 



textIAS 10.17  Disclosure توضيح هيئة التفويض
 

yyyy-mm-ddIAS 10.17  Disclosure تاريخ المصادقة إلصدار البيانات المالية
 

textIAS 10.17  Disclosure توضيح حقيقة أن مالكي المنشأة أو غيرهم لهم السلطة لتعديل البيانات المالية بعد إصدارها
 

text blockIAS 10.21  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن األحداث التي ال تؤدي إلى تعديل بعد فترة إعداد التقارير 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن األحداث التي ال تؤدي إلى تعديل بعد فترة إعداد التقارير 

tableIAS 10.21  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن األحداث التي ال تؤدي إلى تعديل بعد فترة إعداد التقارير 
 

axisIAS 10.21  Disclosure ]محور[األحداث التي ال تؤدي إلى تعديل بعد فترة إعداد التقارير 
 

 member ]عضو[األحداث التي ال تؤدي إلى تعديل بعد فترة إعداد التقارير 
]default [

IAS 10.21  Disclosure
 

member IAS 10.22 a  Example ]عضو[اندماج األعمال الرئيسي 
 

member IAS 10.22 a  Example ]عضو[التصرف بشركة تابعة رئيسية 
 

member IAS 10.22 b  Example ]عضو[إعالن خطة لوقف عملية 
 

member IAS 10.22 c  Example ]عضو[مشتريات األصول الرئيسية 
 

member IAS 10.22 c  Example ]عضو[تصنيف األصول على أنها محتفظ بها برسم البيع 
 

member IAS 10.22 c  Example ]عضو[عمليات تصرف أخرى باألصول 
 

member IAS 10.22 c  Example ]عضو[مصادر أصول رئيسية من قبل الحكومة 
 

member IAS 10.22 d  Example ]عضو[تدمير معمل إنتاج رئيسي 
 

member IAS 10.22 e  Example ]عضو[إعالن أو بدء تنفيذ إعادة هيكلة رئيسية 
 

member IAS 10.22 f  Example ]عضو[معامالت األسهم العادية الرئيسية 
 

member IAS 10.22 f  Example ]عضو[معامالت األسهم العادية المحتملة 
 

member IAS 10.22 g  Example ]عضو[التغيرات الكبيرة غير العادية في أسعار األصول أو أسعار الصرف األجنبي 
 

member IAS 10.22 h  Example ]عضو[التغيرات في معدالت الضريبة أو قوانين الضريبة المشرّعة أو المعلنة 
 

member IAS 10.22 i  Example ]عضو[الدخول في التزامات هامة أو التزامات محتملة 
 

member IAS 10.22 j  Example ]عضو[بدء مقاضاة رئيسية 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن األحداث التي ال تؤدي إلى تعديل بعد فترة إعداد التقارير 

textIAS 10.21 a  Disclosure وصف طبيعة الحدث غير المعدل بعد فترة إعداد التقارير
 

text blockIAS 10.21 b  Disclosure ]نص[توضيح االثر المالي للحدث غير المعدّل بعد فترة إعداد التقارير 
 

XdurationIAS 10.13  Disclosure, IAS 1.137 a  Disclosure أرباح األسهم المقترحة أو المعلنة قبل التفويض بإصدار البيانات المالية لكن غير المعترف بها كتوزيعات على المالكين
 

 إعداد التقارير الخاصة بالتضخم المفرط -مالحظات] ۸۱٦۰۰۰[

text blockIAS 29 - Disclosures  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن إعداد التقارير حول التضخم المفرط 
 

توضيح حقيقة أن البيانات المالية واألرقام المقابلة للفترات السابقة قد تم إعادة بيانها فيما يخص التغيرات في القوة الشرائية العامة 
 للعملة الوظيفية 

textIAS 29.39 a  Disclosure
 

textIAS 29.39 b  Disclosure وصف أسس البيانات المالية التي تم إعادة بيانها فيما يخص التغيرات في القوة الشرائية العامة للعملة الوظيفية
 

textIAS 29.39 c  Disclosure وصف هوية مؤشر األسعار
 

X.XXinstantIAS 29.39 c  Disclosure مستوى مؤشر األسعار
 

X.XXdurationIAS 29.39 c  Disclosure تحركات مؤشر األسعار
 

Xduration, creditIAS 29.9  Disclosure من صافي المركز المالي) الخسائر(األرباح 
 

 عمليات اندماج األعمال -مالحظات] ۸۱۷۰۰۰[

text blockIFRS 3 - Disclosures  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن اندماج األعمال 
 

textIFRS 3.59 a  Disclosure وصف الطبيعة واألثر المالي الندماج األعمال خالل الفترة
 

textIFRS 3.59 b  Disclosure وصف الطبيعة واألثر المالي الندماج األعمال على بعد فترة إعداد التقارير وقبل التصريح بإصدار البيانات المالية
 

textIFRS 3.61  Disclosure توضيح األثر المالي للتعديالت المتعلقة باندماج األعمال
 

textIFRS 3.63  Disclosure معلومات إضافية حول طبيعة اندماج األعمال وأثره المالي
 

text block ]نص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول اندماج األعمال 
IFRS 3 - Disclosures application of paragraphs 

59 and 61  Disclosure 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول اندماج األعمال 
 



tableIFRS 3.B64  Disclosure ]جدول[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول اندماج األعمال 
 

axisIFRS 3.B64  Disclosure ]محور[اندماج األعمال 
 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص عمليات اندماج األعمال 
]default [

IFRS 3.B64  Disclosure, IFRS 3.B67  Disclosure
 

member IFRS 3.B64  Disclosure ]عضو[اندماج األعمال 
 

member IFRS 3.B65  Disclosure ]عضو[إجمالي عمليات اندماج األعمال غير الهامة 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول اندماج األعمال 

textIFRS 3.B64 a  Disclosure اسم المنشأة المشتراة
 

textIFRS 3.B64 a  Disclosure وصف المنشأة المشتراة
 

yyyy-mm-ddIFRS 3.B64 b  Disclosure تاريخ االستمالك
 

X.XXinstantIFRS 3.B64 c  Disclosure النسبة المئوية لحصص حقوق الملكية المستملكة للتصويت
 

textIFRS 3.B64 d  Disclosure وصف األسباب الرئيسية إلندماج األعمال
 

textIFRS 3.B64 d  Disclosure وصف كيفية حصول المنشأة المشترية على السيطرة على المنشأة المشتراة
 

textIFRS 3.B64 e  Disclosure وصف العوامل المؤثرة على االعتراف بالشهرة
 

 القيمة العادلة في تاريخ االستمالك للعوض اإلجمالي المنقول

Xinstant, creditIFRS 3.B64 f (i)  Disclosure النقد المحول
 

Xinstant, creditIFRS 3.B64 f (ii)  Disclosure األصول الملموسة وغير الملموسة المحولة األخرى
 

Xinstant, creditIFRS 3.B64 f (iii)  Disclosure االلتزامات المتكبدة
 

Xinstant, creditIFRS 3.B64 f (iv)  Disclosure حصص المالكين للمنشأة المشترية
 

X.XXinstantIFRS 3.B64 f (iv)  Disclosure عدد األدوات أو الحصص الصادرة أو القابلة لإلصدار
 

textIFRS 3.B64 f (iv)  Disclosure وصف طريقة قياس القيمة العادلة لألدوات أو الحصص
 

Xinstant, credit إجمالي العوض النقدي المنقول٬ القيمة العادلة في تاريخ االستمالك
IFRS 3.B64 f  Disclosure

 

Xinstant, debitIFRS 3.B64 g (i)  Disclosure ترتيبات التعويضات الطارئة وأصول التعويض المعترف بهما منذ تاريخ االستمالك
 

textIFRS 3.B64 g (ii)  Disclosure وصف ترتيبات التعويضات الطارئة وأصول التعويض
 

textIFRS 3.B64 g (ii)  Disclosure وصف أساس تحديد قيمة الدفعة لترتيبات التعويضات الطارئة وأصول التعويض
 

textIFRS 3.B64 g (iii)  Disclosure وصف تقدير مجموعة من المخرجات غير المخصومة من ترتيبات العوض النقدي المحتمل وأصول التعويض
 

textIFRS 3.B64 g (iii)  Disclosure توضيح حقائق وأسباب عدم إمكانية تقدير مجموعة النتائج من ترتيبات التعويضات الطارئة وأصول التعويض
 

textIFRS 3.B64 g (iii)  Disclosure توضيح حقيقة أن القيمة القصوى للدفع مقابل ترتيبات التعويضات الطارئة وأصول التعويض غير محدودة
 

 ]ملخص[المبالغ المعترف بها في تاريخ االستمالك لكل فئة رئيسية من األصول المشتراة وااللتزامات المتحملة 

Xinstant, debitIFRS 3.B64 i  Example, IFRS 3.IE72  Example األصول المالية المعترف بها في تاريخ االستمالك
 

Xinstant, debitIFRS 3.B64 i  Example, IFRS 3.IE72  Example المخزون المعترف به في تاريخ االستمالك
 

Xinstant, debitIFRS 3.B64 i  Example, IFRS 3.IE72  Example الممتلكات والمصانع والمعدات المعترف بها في تاريخ االستمالك
 

Xinstant, debitIFRS 3.B64 i  Example, IFRS 3.IE72  Example األصول المحددة غير الملموسة المعترف بها في تاريخ االستمالك
 

X)instant, creditIFRS 3.B64 i  Example, IFRS 3.IE72  Example( االلتزامات المالية المعترف بها في تاريخ االستمالك
 

X)instant, creditIFRS 3.B64 i  Example, IFRS 3.IE72  Example( االتزامات المحتملة المعترف بها في تاريخ االستمالك
 

Xinstant, debit )االلتزامات المتكبدة(صافي األصول المحددة المشتراة 
IFRS 3.B64 i  Example, IFRS 3.IE72  Example

 

افصاحات إضافية عن المبالغ المعترف بها في تاريخ االستمالك لكل فئة رئيسية من االصول المستملكة 
 ]ملخص[وااللتزامات المتكبدة 

Xinstant, debitIFRS 3.B64 i  Common practice األصول غير المتداولة المعترف بها في تاريخ االستمالك
 

Xinstant, debitIFRS 3.B64 i  Common practice األصول المتداولة المعترف بها في تاريخ االستمالك
 

X)instant, creditIFRS 3.B64 i  Common practice( االلتزامات غير المتداولة المعترف بها في تاريخ االستمالك
 

X)instant, creditIFRS 3.B64 i  Common practice( االلتزامات المتداولة المعترف بها في تاريخ االستمالك
 

X)instant, creditIFRS 3.B64 i  Common practice( الذمم الدائنة التجارية واألخرى المعترف بها في تاريخ االستمالك
 

Xinstant, debitIFRS 3.B64 i  Common practice أصول الضريبة المؤجلة المعترف بها في تاريخ االستمالك
 

X)instant, creditIFRS 3.B64 i  Common practice( التزامات الضريبة المؤجلة المعترف بها في تاريخ االستمالك
 

 



X)instant, creditIFRS 3.B64 i  Common practice( االقتراضات المعترف بها في تاريخ االستمالك
 

Xinstant, debitIFRS 3.B64 k  Disclosure الشهرة المتوقع أن تكون قابلة لالقتطاع ألغراض الضريبة
 

Xduration, creditIFRS 3.B64 n (i)  Disclosure األرباح المعترف بها في معاملة شراء بأسعار مخفضة
 

textIFRS 3.B64 n (i)  Disclosure وصف بند سطر في بيان الدخل الشامل الذي يتم فيه االعتراف بالريح في معاملة شراء بأسعار منخفضة
 

textIFRS 3.B64 n (ii)  Disclosure وصف أسباب تحقق الربح من معاملة شراء بأسعار مخفضة
 

Xinstant, creditIFRS 3.B64 o (i)  Disclosure الحصة غير المسيطرة في المنشأة المشتراة المعترف بها في تاريخ االستمالك
 

textIFRS 3.B64 o (i)  Disclosure وصف أساس القياس للحصة غير المسيطرة في المنشأة المشتراة المعترف بها في تاريخ االستمالك
 

وصف تقنيات التقييم والمدخالت الهامة المستخدمة لقياس الحصة غير المسيطرة في المنشأة المشتراة المقاسة 
 بالقيمة العادلة

textIFRS 3.B64 o (ii)  Disclosure
 

القيمة العادلة عند تاريخ االستمالك لحصة المالك في المنشأة المشتراة التي تحتفظ بها المنشأة المشترية مباشرة 
 قبل تاريخ االستمالك

Xinstant, creditIFRS 3.B64 p (i)  Disclosure
 

المعترف بها نتيجة إعادة قياس حصص الملكية إلى القيمة العادلة في المنشأة التي يتم ) الخسائر(األرباح 
 استمالكها من منشأة مستملكة قبل اندماج األعمال 

Xduration, creditIFRS 3.B64 p (ii)  Disclosure
 

وصف بند السطر في بيان الدخل الشامل الذي يُعترف فيه بالربح أو الخسارة نتيجة إعادة قياس حصص حقوق 
 الملكية إلى القيمة العادلة

textIFRS 3.B64 p (ii)  Disclosure
 

Xduration, creditIFRS 3.B64 q (i)  Disclosure إيراد المنشأة المشتراة منذ تاريخ االستمالك
 

Xduration, creditIFRS 3.B64 q (i)  Disclosure المنشأة المشتراة من تاريخ االستمالك) خسارة(ربح 
 

Xduration, creditIFRS 3.B64 q (ii)  Disclosure إيراد المنشأة المدمجة كما لو أنه قد حدث االندماج في بداية الفترة
 

Xduration, creditIFRS 3.B64 q (ii)  Disclosure المنشأة المندمجة كما لو أنه حدث االندماج في بداية الفترة) خسارة(ربح 
 

textIFRS 3.B64 q  Disclosure توضح حقيقة وسبب عدم إمكانية االفصاح عن معلومات حول اإليرادات واألرباح أو الخسائر
 

textIFRS 3.B67 a (i)  Disclosure وصف أسباب عدم استكمال المحاسبة األولية إلندماج األعمال
 

وصف األصول أو االلتزامات أو حصص حقوق الملكية أو بنود العوض النقدي التي تكون محاسبتها المبدئية 
 غير مكتملة

textIFRS 3.B67 a (ii)  Disclosure
 

وصف طبيعة أي تعديالت في فترة القياس معترف بها ألصول أو التزامات محددة أو حصص غير مسيطرة أو 
 بنود من العوض النقدي

textIFRS 3.B67 a (iii)  Disclosure
 

تعديالت فترة القياس المعترف بها ألصول أو التزامات محددة أو حصص غير مسيطرة أو بنود من العوض 
 النقدي

XdurationIFRS 3.B67 a (iii)  Disclosure
 

Xduration, debitIFRS 3.B67 b (i)  Disclosure العوض النقدي المحتمل) التزام(في أصل ) االنخفاض(الزيادة 
 

textIFRS 3.B67 b (i)  Disclosure توضيح أي تغيرات في قيم التعويض المشروط المعترف بها
 

textIFRS 3.B67 b (ii)  Disclosure وأسباب هذه التغيرات للتعويض المشروط) غير المخصومة(توضيح أي تغيرات في مجموعة النتائج 
 

textIFRS 3.B67 b (iii)  Disclosure وصف تقنيات التقييم والمدخالت النموذجية الرئيسية المستخدمة لتحديد التعويض المشروط
 

األرباح أو الخسائر المرتبطة باألصول المحددة المملوكة أو االلتزامات المتحملة في اندماج األعمال والتي تكون 
 ذات حجم أو طبيعة أو تكرار معين بحيث يكون اإلفصاح ذو صلة بفهم البيانات المالية المشتركة للمنشأة 

Xduration, creditIFRS 3.B67 e  Disclosure
 

توضيح الربح أو الخسارة المرتبطة باألصول المحددة المملوكة أو االلتزامات المتحملة في اندماج األعمال والتي 
 تكون ذات حجم أو طبيعة أو تكرار معين بحيث يكون اإلفصاح ذو صلة بفهم البيانات المالية المشتركة للمنشأة 

textIFRS 3.B67 e  Disclosure
 

text blockIFRS 3.B67 d  Disclosure ]نص[االفصاح عن مطابقة التغيرات في الشهرة 
 

 ]ملخص[االفصاح عن مطابقة التغيرات في الشهرة 

tableIFRS 3.B67 d  Disclosure ]جدول[االفصاح عن مطابقة التغيرات في الشهرة 
 

axisIFRS 3.B64  Disclosure ]محور[اندماج األعمال 
 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص عمليات اندماج األعمال 
]default [

IFRS 3.B64  Disclosure, IFRS 3.B67  Disclosure
 

member IFRS 3.B64  Disclosure ]عضو[اندماج األعمال 
 

member IFRS 3.B65  Disclosure ]عضو[إجمالي عمليات اندماج األعمال غير الهامة 
 

axis ]محور[المبلغ المسجل واالستهالك المتراكم واإلطفاء وانخفاض القيمة وإجمالي المبلغ المسجل 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 16.73 e  Disclosure, 

IAS 17.32  Disclosure, IAS 38.118 c  Disclosure, 

IAS 38.118 e  Disclosure, IAS 40.76  Disclosure, 

IAS 40.79 c  Disclosure, IAS 40.79 d  Disclosure, 

IAS 41.50  Disclosure, IAS 41.54 f  Disclosure, 

IFRS 3.B67 d  Disclosure, IFRS 7.IG29  Common 

practice 

IAS 16.73 e  Disclosure, IAS 17.32  Disclosure, 



 member ]عضو[المبلغ المسجل 
]default [

IAS 38.118 e  Disclosure, IAS 40.76  Disclosure, 

IAS 40.79 d  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 3.B67 d  Disclosure, IFRS 7.IG29 a  Example 

 member ]عضو[إجمالي المبلغ المسجل 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 17.32  Disclosure, 

IAS 38.118 c  Disclosure, IAS 40.79 c  Disclosure, 

IAS 41.54 f  Disclosure, IFRS 3.B67 d  Disclosure, 

IFRS 7.IG29  Common practice 

 member ]عضو[انخفاض القيمة المتراكم 

IAS 16.73 d  Common practice, IAS 17.32 

 Common practice, IAS 38.118 c  Common practice, 

IAS 40.79 c  Common practice, IAS 41.54 f 

 Common practice, IFRS 3.B67 d  Disclosure, 

IFRS 7.IG29 b  Example 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن مطابقة التغيرات في الشهرة 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في الشهرة 

Xinstant, debit الشهرة في بداية الفترة

IAS 1.54 c  Disclosure, IAS 36.134 a  Disclosure, 

IAS 36.135 a  Disclosure, IFRS 3.B67 d 

 Disclosure 

 ]ملخص[التغيرات في الشهرة 

Xduration, debitIFRS 3.B67 d (ii)  Disclosure االعتراف اإلضافي٬ الشهرة
 

 االعتراف الالحق بأصول الضريبة المؤجلة٬ الشهرة
)X)duration, 

credit

IFRS 3.B67 d (iii)  Disclosure
 

 التخفيض من خالل التصنيف برسم البيع٬ الشهرة
)X)duration, 

credit

IFRS 3.B67 d (iv)  Disclosure
 

الشهرة التي تم إلغاء االعتراف بها بدون أن يتم إدراجها مسبقاً في مجموعة تصرف معترف بها 
 على أنه محتفظ بها برسم البيع

)X)duration, 

credit

IFRS 3.B67 d (iv)  Disclosure
 

X)durationIFRS 3.B67 d (v)  Disclosure( خسارة انخفاض القيمة المعترف بها ف الربح أو الخسارة٬ الشهرة
 

Xduration, debitIFRS 3.B67 d (vi)  Disclosure من خالل صافي فروق الصرف٬ الشهرة) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debitIFRS 3.B67 d (vii)  Disclosure من خالل تغيرات أخرى٬ الشهرة) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debit في الشهرة) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IFRS 3.B67 d  Disclosure

 

Xinstant, debit الشهرة في نهاية الفترة

IAS 1.54 c  Disclosure, IAS 36.134 a  Disclosure, 

IAS 36.135 a  Disclosure, IFRS 3.B67 d 

 Disclosure 

text blockIFRS 3.B64 l  Disclosure ]نص[االفصاح عن المعامالت المعترف بها بشكل منفصل عن امتالك األصول وتحمل االلتزامات في اندماج األعمال 
 

 ]ملخص[االفصاح عن المعامالت المعترف بها بشكل منفصل عن امتالك األصول وتحمل االلتزامات في اندماج األعمال 

االفصاح عن المعامالت المعترف بها بشكل منفصل عن امتالك األصول وتحمل االلتزامات في اندماج األعمال 
tableIFRS 3.B64 l  Disclosure ]جدول[

 

axisIFRS 3.B64  Disclosure ]محور[اندماج األعمال 
 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص عمليات اندماج األعمال 
]default [

IFRS 3.B64  Disclosure, IFRS 3.B67  Disclosure
 

member IFRS 3.B64  Disclosure ]عضو[اندماج األعمال 
 

member IFRS 3.B65  Disclosure ]عضو[إجمالي عمليات اندماج األعمال غير الهامة 
 

axisIFRS 3.B64 l  Disclosure ]محور[المعامالت المعترف بها بشكل منفصل عن استمالك األصول وتكبد االلتزامات في اندماج األعمال 
 

المعامالت المعترف بها بشكل منفصل عن استمالك األصول وتكبد االلتزامات في اندماج األعمال 
 ]عضو[

member 
]default [

IFRS 3.B64 l  Disclosure
 

بنود [االفصاح عن المعامالت المعترف بها بشكل منفصل عن امتالك األصول وتحمل االلتزامات في اندماج األعمال 
line items ]سطر

text وصف المعاملة المعترف بها بشكل منفصل عن امتالك األصول وتحمل االلتزامات في اندماج األعمال
IFRS 3.B64 l (i)  Disclosure, IFRS 3.B64 l 

 Disclosure, IFRS 3.B64 m  Disclosure 

وصف محاسبة المعاملة المعترف بها بشكل منفصل عن استمالك األصول وتحمل االلتزامات في اندماج 
 األعمال

textIFRS 3.B64 l (ii)  Disclosure
 

المبالغ المعترف بها لمعاملة معترف بها بشكل منفصل عن استمالك األصول وتحمل االلتزامات في اندماج 
 األعمال

XdurationIFRS 3.B64 l (iii)  Disclosure
 



التكاليف المتعلقة باالستمالك لمعاملة معترف بها بشكل منفصل عن استمالك األصول وتحمل االلتزامات 
 في اندماج األعمال

Xduration, debitIFRS 3.B64 m  Disclosure
 

التكاليف المتعلقة باالستمالك المعترف بها كمصروف لمعاملة معترف بها بشكل منفصل عن 
 استمالك األصول وتحمل االلتزامات في اندماج األعمال 

Xduration, debitIFRS 3.B64 m  Disclosure
 

تكاليف اإلصدار غير المعترف بها كمصروف للمعاملة المعترف بها بشكل منفصل عن استمالك 
 األصول وتكبد االلتزامات في اندماج األعمال

Xduration, debitIFRS 3.B64 m  Disclosure
 

وصف بنود السطر في البيانات المالية للمبالغ المعترف بها بالنسبة للمعاملة المعترف بها بشكل منفصل عن 
 امتالك األصول وتحمل االلتزامات في اندماج األعمال 

textIFRS 3.B64 l (iii)  Disclosure
 

وصف بنود السطر في بيان الدخل الشامل لمبالغ التكاليف المتعلقة باالستمالك المعترف بها كمصروف بالنسبة 
 للمعاملة المعترف بها بشكل منفصل عن امتالك األصول وتحمل االلتزامات في اندماج األعمال 

textIFRS 3.B64 m  Disclosure
 

الطريقة المستخدمة لتحديد مبلغ التسوية لعالقة قائمة مسبقا فيما يخص المعاملة المعترف بها بشكل منفصل عن 
 استمالك األصول وتكبد االلتزامات في اندماج األعمال 

textIFRS 3.B64 l (iv)  Disclosure
 

وصف كيفية االعتراف بتكاليف اإلصدار غير المعرتف بها كمصروف بالنسبة للمعاملة المعترف بها بشكل 
 منفصل عن امتالك األصول وتحمل االلتزامات في اندماج األعمال 

textIFRS 3.B64 m  Disclosure
 

text blockIFRS 3.B64 h  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن الذمم المدينة المشتراة 
 

 ]ملخص[االفصاح عن الذمم المدينة المشتراة 

tableIFRS 3.B64 h  Disclosure ]جدول[االفصاح عن الذمم المدينة المشتراة 
 

axisIFRS 3.B64  Disclosure ]محور[اندماج األعمال 
 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص عمليات اندماج األعمال 
]default [

IFRS 3.B64  Disclosure, IFRS 3.B67  Disclosure
 

member IFRS 3.B64  Disclosure ]عضو[اندماج األعمال 
 

member IFRS 3.B65  Disclosure ]عضو[إجمالي عمليات اندماج األعمال غير الهامة 
 

axisIFRS 3.B64 h  Disclosure ]محور[فئات الذمم المدينة المشتراة 
 

 member ]عضو[فئات الذمم المدينة المشتراة 
]default [

IFRS 3.B64 h  Disclosure
 

member IFRS 3.B64 h  Example ]عضو[القروض المملوكة في اندماج االعمال 
 

member IFRS 3.B64 h  Example ]عضو[عقود اإليجار التمويلي المباشرة المملوكة في اندماج أعمال 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن الذمم المدينة المشتراة 

Xinstant, debitIFRS 3.B64 h (i)  Disclosure القيمة العادلة للذمم المدينة المملوكة
 

Xinstant, debitIFRS 3.B64 h (ii)  Disclosure مجموع القيم التعاقدية المدينة للذمم الدائنة المملوكة
 

Xinstant, debitIFRS 3.B64 h (iii)  Disclosure أفضل تقدير في تاريخ االستمالك للتدفقات النقدية التعاقدية التي من غير المتوقع تحصيلها للذمم المدينة المملوكة
 

text blockIFRS 3.B64 j  Disclosure ]نص[االفصاح عن االلتزامات المحتملة في اندماج األعمال 
 

 ]ملخص[االفصاح عن االلتزامات المحتملة في اندماج األعمال 

tableIFRS 3.B64 j  Disclosure, IFRS 3.B67 c  Disclosure ]جدول[االفصاح عن االلتزامات المحتملة في اندماج األعمال 
 

axisIFRS 3.B64  Disclosure ]محور[اندماج األعمال 
 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص عمليات اندماج األعمال 
]default [

IFRS 3.B64  Disclosure, IFRS 3.B67  Disclosure
 

member IFRS 3.B64  Disclosure ]عضو[اندماج األعمال 
 

member IFRS 3.B65  Disclosure ]عضو[إجمالي عمليات اندماج األعمال غير الهامة 
 

axisIAS 37.86  Disclosure, IFRS 3.B67 c  Disclosure ]محور[أصناف االلتزامات المحتملة 
 

 member ]عضو[االلتزامات المحتملة 
]default [

IAS 37.88  Disclosure, IFRS 3.B67 c  Disclosure
 

member IAS 37.88  Example ]عضو[االلتزام المحتمل للضمان 
 

member IAS 37.88  Example ]عضو[القيود على االلتزام المحتمل 
 

member IAS 37.88  Example ]عضو[االلتزام المحتمل لإلجراءات القانونية 
 

member IAS 37.88  Example ]عضو[االلتزامات المحتملة للعقود المثقلة بااللتزامات 
 

member IAS 37.88  Example ]عضو[التزام محتمل لتكاليف اإلزالة واالستعادة والتأهيل 
 

member IAS 37.88  Example ]عضو[االلتزامات المحتملة المتعلقة بالمشاريع المشتركة 
 

member IAS 37.88  Example ]عضو[حصة االلتزامات المحتملة في الشركات الزميلة 
 

member IAS 37.88  Example ]عضو[التزامات محتملة أخرى 
 

axisIFRS 3.B64 j  Disclosure ]محور[بنود االلتزامات المحتملة 
 



 member ]عضو[بنود االلتزامات المحتملة 
]default [

IFRS 3.B64 j  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن االلتزامات المحتملة في اندماج األعمال 

text وصف طبيعة االلتزام٬ االلتزامات المحتملة في اندماج األعمال
IFRS 3.B64 j (i)  Disclosure, IFRS 3.B64 j 

 Disclosure, IFRS 3.B67 c  Disclosure 

textIFRS 3.B64 j  Disclosure, IFRS 3.B67 c  Disclosure وصف التوقيت المتوقع للتدفقات الصادرة٬ االلتزامات المحتملة في اندماج األعمال
 

text مؤشر شكوك مبلغ أو توقيت التدفقات الصادرة٬ االلتزامات المحتملة المعترف بها في اندماج األعمال
IFRS 3.B64 j  Disclosure, IFRS 3.B64 j (i) 

 Disclosure, IFRS 3.B67 c  Disclosure 

textIFRS 3.B64 j  Disclosure, IFRS 3.B67 c  Disclosure وصف االفتراضات الرئيسية فيما يخص األحداث المستقبلية٬ االلتزامات المحتملة في اندماج األعمال
 

Xinstant, debitIFRS 3.B64 j  Disclosure, IFRS 3.B67 c  Disclosure التعويض المتوقع٬ االلتزامات المحتملة في اندماج األعمال
 

Xinstant, debitIFRS 3.B64 j  Disclosure, IFRS 3.B67 c  Disclosure األصل المعنرف به لالستعاضة المتوقعة٬ االلتزامات المحتملة في اندماج األعمال
 

textIFRS 3.B64 j (i)  Disclosure توضيح األثر المالي المقدر٬ االلتزامات المحتملة في اندماج األعمال
 

XinstantIFRS 3.B64 j (i)  Disclosure األثر المالي المقدر٬ االلتزامات المحتملة في اندماج األعمال
 

textIFRS 3.B64 j (i)  Disclosure توضيح احتمالية التعويض٬ االلتزامات المحتملة في اندماج األعمال
 

textIFRS 3.B64 j (ii)  Disclosure وصف أسباب عدم إمكانية قياس االلتزام بشكل موثوق
 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في االلتزامات المحتملة المعترف بها في اندماج األعمال 

Xinstant, creditIFRS 3.B67 c  Disclosure االلتزامات المحتملة المعترف بها في اندماج األعمال في بداية الفترة
 

 ]ملخص[التغيرات في االلتزامات المحتملة المعترف بها في اندماج األعمال 

 ]نص[االلتزامات اإلضافية٬ االلتزامات المحتملة المعترف بها في اندماج األعمال 

Xduration, creditIFRS 3.B67 c  Common practice التزامات جديدة٬ االلتزامات المحتملة المعترف بها في اندماج األعمال
 

Xduration, creditIFRS 3.B67 c  Disclosure الزيادة في االلتزامات القائمة٬ االلتزامات المحتملة المعترف بها في اندماج األعمال
 

Xduration, credit إجمالي االلتزامات اإلضافية٬ االلتزامات المحتملة المعترف بها في اندماج االعمال
IFRS 3.B67 c  Disclosure

 

 االلتزامات التي تم تسويتها٬ االلتزامات المحتملة المعترف بها في اندماج األعمال
)X)duration, 

debit

IFRS 3.B67 c  Disclosure
 

 االلتزامات المعكوسة التي لم يتم تسويتها٬ االلتزامات المحتملة المعترف بها في اندماج األعمال
)X)duration, 

debit

IFRS 3.B67 c  Disclosure
 

االرتفاع من خالل التعديالت الناتجة من انقضاء الوقت٬ االلتزامات المحتملة المعترف بها في 
 اندماج األعمال

Xduration, creditIFRS 3.B67 c  Disclosure
 

من خالل التغير في معدل الخصم٬ االلتزامات المحتملة المعترف بها في ) االنخفاض(االرتفاع 
 اندماج األعمال

Xduration, creditIFRS 3.B67 c  Disclosure
 

Xduration, credit في االلتزامات المحتملة المعترف بها في اندماج األعمال) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IFRS 3.B67 c  Disclosure

 

Xinstant, creditIFRS 3.B67 c  Disclosure االلتزامات المحتملة المعترف بها في اندماج األعمال في نهاية الفترة
 

توضيح االفصاحات التي ال يمكن إجرائها وأسباب ذلك إذا كانت المحاسبة المبدئية الندماج األعمال غير مكتملة في وقت 
 التفويض بإصدار البيانات المالية 

textIFRS 3.B66  Disclosure
 

 األطراف ذات العالقة -مالحظات] ۸۱۸۰۰۰[

text blockIAS 24 - Disclosures  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن الطرف ذي العالقة 
 

textIAS 1.138 c  Disclosure, IAS 24.13  Disclosure اسم الشركة األم
 

textIAS 1.138 c  Disclosure, IAS 24.13  Disclosure اسم الشركة األم النهائية للمجموعة
 

textIAS 24.13  Disclosure اسم الشركة األم ذات األفضلية التي تعد بيانات مالية متوافرة للعامة
 

textIAS 24.13  Disclosure توضيح العالقات بين الشركة األم وشركاتها التابعة
 

Xduration, debitIAS 24.17 a  Disclosure تعويضات كبار الموظفين اإلداريين٬ منافع الموظفين قصيرة األجل
 

Xduration, debitIAS 24.17 b  Disclosure تعويضات كبار الموظفين اإلداريين٬ منافع ما بعد التوظيف
 

Xduration, debitIAS 24.17 c  Disclosure تعويضات كبار الموظفين اإلداريين٬ منافع الموظفين طويلة األجل األخرى
 

Xduration, debitIAS 24.17 d  Disclosure تعويضات كبار الموظفين اإلداريين٬ منافع نهاية الخدمة
 

Xduration, debitIAS 24.17 e  Disclosure تعويضات كبار الموظفين اإلداريين٬ الدفع على أساس األسهم
 

Xduration, debitIAS 24.17  Disclosure تعويضات كبار الموظفين اإلداريين
 

text blockIAS 24.18  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن المعامالت بين األطراف ذات العالقة 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن المعامالت بين األطراف ذات العالقة 
 



tableIAS 24.19  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن المعامالت بين األطراف ذات العالقة 
 

axisIAS 24.19  Disclosure ]محور[فئات األطراف ذات العالقة 
 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص األطراف ذات العالقة 
]default [

IAS 24.19  Disclosure
 

member IAS 24.19  Disclosure ]عضو[أطراف ذات عالقة 
 

member IAS 24.19 a  Disclosure ]عضو[شركة أم 
 

member IAS 24.19 b  Disclosure ]عضو[المنشآت التي لها سيطرة مشتركة أو تأثير هام على المنشأة 
 

 member ]عضو[الشركات التابعة 
IAS 24.19 c  Disclosure, IAS 27.16 b  Disclosure, 

IAS 27.17 b  Disclosure, IFRS 12.B4 a  Disclosure 

 member ]عضو[شركات زميلة 
IAS 24.19 d  Disclosure, IAS 27.16 b  Disclosure, 

IAS 27.17 b  Disclosure, IFRS 12.B4 d  Disclosure 

member IAS 24.19 e  Disclosure ]عضو[المشاريع المشتركة التي تكون فيها المنشأة مشاركة في المشروع المشترك 
 

member IAS 24.19 f  Disclosure ]عضو[كبار الموظفين اإلداريين للمنشأة أو الشركة األم 
 

member IAS 24.19 g  Disclosure ]عضو[أطراف أخرى ذات عالقة 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن المعامالت بين األطراف ذات العالقة 

textIAS 24.18  Disclosure وصف المعامالت مع طرف ذي عالقة
 

textIAS 24.18  Disclosure وصف طبيعة عالقة الطرف ذي العالقة
 

 ]ملخص[معامالت األطراف ذات العالقة 

Xduration, debitIAS 24.21 a  Example مشتريات السلع٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

Xduration, creditIAS 24.21 a  Example اإليراد من بيع السلع٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

Xduration, debitIAS 24.21 b  Example مشتريات العقارات واألصول األخرى٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

Xduration, creditIAS 24.21 b  Example مبيعات العقارات واألصول األخرى٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

Xduration, debitIAS 24.21 c  Example الخدمات المستلمة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

Xduration, creditIAS 24.21 c  Example اإليراد من تقديم الخدمات٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIAS 24.21 d  Example عقود اإليجار كمؤجر٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIAS 24.21 d  Example عقود اإليجار كمستأجر٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIAS 24.21 e  Example نقل البحث والتطوير من المنشأة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIAS 24.21 e  Example نقل البحث والتطوير إلى المنشأة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIAS 24.21 f  Example النقل بموجب اتفاقيات الترخيص من المنشأة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIAS 24.21 f  Example النقل بموجب اتفاقيات الترخيص إلى المنشأة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIAS 24.21 g  Example النقل بموجب اتفاقيات التمويل من المنشأة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIAS 24.21 g  Example النقل بموجب اتفاقيات التمويل إلى المنشأة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIAS 24.21 h  Example مخصص الضمانات المقدمة من المنشأة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIAS 24.21 h  Example مخصص الضمانات المقدمة إلى المنشأة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIAS 24.21 i  Example التزامات المنشأة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIAS 24.21 i  Example االلتزامات التي تتم بالنيابة عن المنشأة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIAS 24.21 j  Example تسوية االلتزامات من قبل المنشأة بالنيابة عن األطراف ذات العالقة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIAS 24.21 j  Example تسوية االلتزامات بالنيابة عن المنشأة من قبل األطراف ذات العالقة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

المشاركة في خطة المنافع المحددة التي تشارك المخاطر بين منشآت المجموعة٬ معامالت األطراف ذات 
 العالقة

XdurationIAS 24.22  Example
 

 ]ملخص[األرصدة غير المسددة لمعامالت األطراف ذات العالقة 

Xinstant, creditIAS 24.18 b  Disclosure, IAS 24.20  Disclosure المبالغ واجبة الدفع٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

Xinstant, debitIAS 24.18 b  Disclosure, IAS 24.20  Disclosure المبالغ واجبة القبض٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

Xinstant, creditIAS 24.18 b  Disclosure االلتزامات غير المسددة التي تقدمها المنشأة٬ معامالت األطراف ات العالقة
 

Xinstant, creditIAS 24.18 b  Disclosure االلتزامات غير المسددة التي تتم بالنيابة عن المنشأة٬ معامالت األطراف ات العالقة
 

textIAS 24.18 b (i)  Disclosure توضيح بنود وشروط األرصدة المعلقة لمعاملة طرف ذي عالقة
 

 



textIAS 24.18 b (ii)  Disclosure توضيح تفاصيل الضمانات المقدمة أو المستلمة لألرصدة المعلقة لمعاملة طرف ذي عالقة
 

Xinstant, creditIAS 24.18 c  Disclosure مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها المتعلقة باألرصدة المعلقة لمعاملة طرف ذي عالقة
 

Xduration, debitIAS 24.18 d  Disclosure المصروف المعترف به خالل الفترة للديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها لمعاملة طرف ذي عالقة
 

اإلفصاح عن المبالغ التي تتكبدها المنشأة في تقديم خدمات الموظفين اإلداريين الرئيسيين التي تقدمها منشآت إدارية منفصلة 
text block ]نص[

Effective 2014-07-01  
IAS 24.18A  Disclosure 

اإلفصاح عن المبالغ التي تتكبدها المنشأة في تقديم خدمات الموظفين اإلداريين الرئيسيين التي تقدمها منشآت إدارية منفصلة 
 ]ملخص[

اإلفصاح عن المبالغ التي تتكبدها المنشأة في تقديم خدمات الموظفين اإلداريين الرئيسيين التي تقدمها منشآت إدارية 
table ]جدول[منفصلة 

Effective 2014-07-01  
IAS 24.18A  Disclosure 

axis ]محور[منشآت إدارية منفصلة 
Effective 2014-07-01  
IAS 24.18A  Disclosure 

 member ]عضو[منشآت إدارية منفصلة 
]default [

Effective 2014-07-01  
IAS 24.18A  Disclosure 

اإلفصاح عن المبالغ التي تتكبدها المنشأة في تقديم خدمات الموظفين اإلداريين الرئيسيين التي تقدمها منشآت إدارية 
 ] بنود سطر[منفصلة 

line items

Xduration, debit المبلغ الذي تتكبده المنشأة في تقديم خدمات الموظفين اإلداريين الرئيسيين التي تقدمها منشأة إدارية منفصلة
Effective 2014-07-01  
IAS 24.18A  Disclosure 

textIAS 24.23  Disclosure االفصاح عن إتمام معامالت األطراف ذات العالقة وفق بنود معادلة لتلك السائدة في معامالت على أساس تجاري
 

textIAS 24.26  Disclosure 24توضيح ما إذا كانت المنشأة تطبق اإلعفاء المنصوص عليه في معيار المحاسبة الدولي 
 

textIAS 24.26 a  Disclosure اسم الحكومة وطبيعة العالقة مع الحكومة
 

textIAS 24.26 b (i)  Disclosure توضيح طبيعة ومبلغ المعامالت الهامة
 

textIAS 24.26 b (ii)  Disclosure وصف معامالت أخرى تكون هامة بشكل جماعي
 

 تبني المعايير الدولية ألول مرة -مالحظات] ۸۱۹۱۰۰[

text blockIFRS 1 - Presentation and disclosure  Disclosure ]نص[االفصاح عن تبني المعايير للمرة األولى 
 

وصف طبيعة التعديالت الرئيسية التي تؤدي إلى أن تكون الملخصات التاريخية أو المعلومات المقارنة المعروضة وفقا لمبادئ 
 المحاسبة المقبولة عموما السابقة ممتثلة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

textIFRS 1.22 b  Disclosure
 

text blockIFRS 1.24  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن المعلومات المقارنة التي يتم إعدادها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموما السابقة 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن المعلومات المقارنة التي يتم إعدادها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموما السابقة 

tableIFRS 1.24  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن المعلومات المقارنة التي يتم إعدادها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموما السابقة 
 

األثر المالي للتحول من مبادئ المحاسبة المقبولة عموما السابقة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
axisIFRS 1.24  Disclosure ]محور[

 

 member ]عضو[المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
]default [

IFRS 1.24  Disclosure
 

 member ]عضو[مبادئ المحاسبة المقبولة عموما السابقة 
IFRS 1.24  Disclosure, IFRS 1.29  Disclosure, 

IFRS 1.30  Common practice 

member IFRS 1.24  Disclosure ]عضو[أثر التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن المعلومات المقارنة التي يتم إعدادها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموما السابقة 

Xinstant, credit حقوق الملكية

IAS 1.55  Disclosure, IAS 1.78 e  Disclosure, 

IFRS 1.24 a  Disclosure, IFRS 1.32 a (i) 

 Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e  Disclosure 

Xduration, credit الدخل الشامل

IAS 1.106 a  Disclosure, IAS 1.81A c  Disclosure, 

IFRS 1.24 b  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (ix)  Disclosure, IFRS 1.32 a (ii) 

 Disclosure 

Xduration, credit )الخسارة(الربح 

IAS 1.106 d (i)  Disclosure, IAS 1.81A a 

 Disclosure, IAS 7.18 b  Disclosure, IFRS 1.24 b 

 Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 1.32 a (ii)  Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, 

IFRS 8.28 b  Disclosure 

textIFRS 1.23  Disclosure توضيح اثر التحول إلى المركز المالي المبلغ عنه
 

textIFRS 1.23  Disclosure توضيح اثر التحول إلى األداء المالي المبلغ عنه
 



textIFRS 1.23  Disclosure, IFRS 1.25  Disclosure توضيح اثر التحول إلى التدفقات النقدية المبلغ عنها
 

textIFRS 1.23A a  Disclosure وصف السبب وراء وقف المنشأة تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 

textIFRS 1.23A b  Disclosure وصف السبب وراء مواصلة المنشأة تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 

توضيح األسباب وراء اختيار المنشأة تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما لو أنها لم توقف تطبيق هذه المعايير على 
 اإلطالق 

textIFRS 1.23B  Disclosure
 

textIFRS 1.28  Disclosure توضيح حقيقة أن البيانات المالية للفترة السابقة هي غير معروضة
 

textIFRS 1.33  Disclosure توضيح اإلشارة المرجعية إلى افصاحات البيانات المالية المرحلية للجهات التي تتبنى المعايير الدولية للمرة األولى
 

text blockIFRS 1.29  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن األصول وااللتزامات المالية المعاد تعيينها 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن األصول وااللتزامات المالية المعاد تعيينها 

tableIFRS 1.29  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن األصول وااللتزامات المالية المعاد تعيينها 
 

axisIFRS 1.29  Disclosure ]محور[إعادة التعيين 
 

 member ]عضو[معاد تعيينه 
]default [

IFRS 1.29  Disclosure
 

 member ]عضو[مبادئ المحاسبة المقبولة عموما السابقة 
IFRS 1.24  Disclosure, IFRS 1.29  Disclosure, 

IFRS 1.30  Common practice 

member IFRS 1.29  Common practice ]عضو[مبلغ معاد تعيينه 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن األصول وااللتزامات المالية المعاد تعيينها 

Xinstant, debit األصل المالي المعاد تحديده على أنه متوافر برسم البيع
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 1.29  Disclosure 

Xinstant, debitIFRS 1.29  Disclosure األصل المالي المعاد تحديده بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

Xinstant, credit االلتزام المالي المعاد تحديده بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 1.29  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 1.29A  Disclosure 

text وصف إعادة تعيين االلتزامات المالية

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 1.29  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 1.29A  Disclosure 

textIFRS 1.29  Disclosure وصف إعادة تعيين األصول المالية
 

text blockIFRS 1.30  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن القيم العادلة للبنود المستخدمة كتكلفة مقدرة 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن القيم العادلة للبنود المستخدمة كتكلفة مقدرة 

tableIFRS 1.30  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن القيم العادلة للبنود المستخدمة كتكلفة مقدرة 
 

axisIFRS 1.30  Disclosure ]محور[القيمة العادلة كتكلفة مقدرة 
 

 member ]عضو[إجمالي القيم العادلة 
]default [

IFRS 1.30 a  Disclosure
 

 member ]عضو[مبادئ المحاسبة المقبولة عموما السابقة 
IFRS 1.24  Disclosure, IFRS 1.29  Disclosure, 

IFRS 1.30  Common practice 

التعديل اإلجمالي على المبالغ المسجلة التي يتم اإلبالغ عنها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموما 
member IFRS 1.30 b  Disclosure ]عضو[السابقة 

 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن القيم العادلة للبنود المستخدمة كتكلفة مقدرة 

Xinstant, debitIFRS 1.30  Disclosure القيمة العادلة لألصل غير الملموس المستخدمة كتكلفة مقدرة
 

Xinstant, debitIFRS 1.30  Disclosure القيمة العادلة للممتلكات والمصانع والمعدات المستخدمة كتكلفة مقدرة
 

Xinstant, debitIFRS 1.30  Disclosure القيمة العادلة للعقارات االستثمارية المستخدمة كتكلفة مقدرة
 

إجمالي التكلفة المقدرة لالستثمارات التي تكون التكلفة المقدرة فيها هي المبلغ المسجل بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموما 
 السابقة

Xinstant, debitIFRS 1.31 a  Disclosure
 

Xinstant, debitIFRS 1.31 b  Disclosure إجمالي التكلفة المقدرة لالستثمارات التي تكون التكلفة المقدرة فيها هي القيمة العادلة
 

Xinstant, debitIFRS 1.31 c  Disclosure التعديل اإلجمالي على المبالغ المسجلة لالستثمارات التي يتم اإلبالغ عنها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموما السابقة
 

وصف الحقيقة واألساس الذي تم بناء عليه توزيع المبالغ المسجلة المحددة بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموما السابقة في 
 ) ب(أ8د 1حال استخدام المنشأة لإلعفاء الوارد في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

textIFRS 1.31A  Disclosure
 

وصف الحقيقة واألساس الذي تم بناء عليه تحديد المبالغ المسجلة بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموما السابقة في حال 
 ب 8د 1استخدام المنشأة لإلعفاء الوارد في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

textIFRS 1.31B  Disclosure
 



توضيح كيفية وسبب امتالك المنشأة٬ وعدم امتالكها بعد اآلن٬ عملة وظيفية ال يتوفر لها مؤشر أسعار عام موثوق وال توجد 
 إمكانية للصرف مع عملة أجنبية مستقرة 

textIFRS 1.31C  Disclosure
 

 الممتلكات والمصانع والمعدات -مالحظات] ۸۲۲۱۰۰[

text blockIAS 16 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن الممتلكات والمصانع والمعدات 
 

text blockIAS 16.73  Disclosure ]نص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول الممتلكات والمصانع والمعدات 
 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول الممتلكات والمصانع والمعدات 

tableIAS 16.73  Disclosure ]جدول[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول الممتلكات والمصانع والمعدات 
 

axisIAS 16.73  Disclosure ]محور[أصناف الممتلكات والمصانع والمعدات 
 

 member ]عضو[الممتلكات والمصانع والمعدات 
]default [

IAS 16.73  Disclosure, IAS 17.31 a  Disclosure, 

IAS 36.127  Example 

member IAS 16.37 b  Example ]عضو[األراضي والمباني 
 

member IAS 16.37 a  Example ]عضو[األراضي 
 

member IAS 16.37  Common practice ]عضو[مباني 
 

member IAS 16.37 c  Example ]عضو[اآلالت 
 

member IAS 16.37  Common practice ]عضو[المركبات 
 

member IAS 16.37 d  Example ]عضو[سفن 
 

member IAS 16.37 e  Example ]عضو[طائرة 
 

member IAS 16.37 f  Example ]عضو[مركبات وسيارات 
 

member IAS 16.37 g  Example ]عضو[التركيبات والتجهيزات 
 

member IAS 16.37 h  Example ]عضو[المعدات المكتبية 
 

member IAS 16.37  Common practice ]عضو[معدات الحاسوب 
 

member IAS 16.37  Common practice ]عضو[االتصاالت ومعدات الشبكة 
 

member IAS 16.37  Common practice ]عضو[البنية التحتية للشبكة 
 

member IFRS 6.25  Disclosure ]عضو[أصول االكتشاف والتقييم الملموسة 
 

member IAS 16.37  Common practice ]عضو[أصول التعدين 
 

member IAS 16.37  Common practice ]عضو[ممتلكات التعدين 
 

member IAS 16.37  Common practice ]عضو[أصول النفط والغاز 
 

member IAS 16.37  Common practice ]عضو[تحسينات عقارية 
 

member IAS 16.37  Common practice ]عضو[الممتلكات والمصانع والمعدات بموجب عقود اإليجار التشغيلي 
 

member IAS 16.37  Common practice ]عضو[الغنشاء قيد التنفيذ 
 

member IAS 16.37  Common practice ]عضو[الممتلكات والمصانع والمعدات األخرى 
 

axis ]محور[المبلغ المسجل واالستهالك المتراكم واإلطفاء وانخفاض القيمة وإجمالي المبلغ المسجل 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 16.73 e  Disclosure, 

IAS 17.32  Disclosure, IAS 38.118 c  Disclosure, 

IAS 38.118 e  Disclosure, IAS 40.76  Disclosure, 

IAS 40.79 c  Disclosure, IAS 40.79 d  Disclosure, 

IAS 41.50  Disclosure, IAS 41.54 f  Disclosure, 

IFRS 3.B67 d  Disclosure, IFRS 7.IG29  Common 

practice 

 member ]عضو[المبلغ المسجل 
]default [

IAS 16.73 e  Disclosure, IAS 17.32  Disclosure, 

IAS 38.118 e  Disclosure, IAS 40.76  Disclosure, 

IAS 40.79 d  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 3.B67 d  Disclosure, IFRS 7.IG29 a  Example 

 member ]عضو[إجمالي المبلغ المسجل 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 17.32  Disclosure, 

IAS 38.118 c  Disclosure, IAS 40.79 c  Disclosure, 

IAS 41.54 f  Disclosure, IFRS 3.B67 d  Disclosure, 

IFRS 7.IG29  Common practice 

 member ]عضو[االستهالك المتراكم٬ واإلطفاء وانخفاض القيمة 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 16.75 b  Disclosure, 

IAS 17.32  Disclosure, IAS 38.118 c  Disclosure, 



IAS 40.79 c  Disclosure, IAS 41.54 f  Disclosure 

 member ]عضو[االستهالك واإلطفاء المتراكمان 

IAS 16.73 d  Common practice, IAS 16.75 b 

 Disclosure, IAS 17.32  Common practice, 

IAS 38.118 c  Common practice, IAS 40.79 c 

 Common practice, IAS 41.54 f  Common practice 

 member ]عضو[انخفاض القيمة المتراكم 

IAS 16.73 d  Common practice, IAS 17.32 

 Common practice, IAS 38.118 c  Common practice, 

IAS 40.79 c  Common practice, IAS 41.54 f 

 Common practice, IFRS 3.B67 d  Disclosure, 

IFRS 7.IG29 b  Example 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول الممتلكات والمصانع والمعدات 

textIAS 16.73 a  Disclosure قواعد القياس٬ الممتلكات والمصانع والمعدات
 

textIAS 16.73 b  Disclosure طريقة االستهالك٬ الممتلكات والمصانع والمعدات
 

textIAS 16.73 c  Disclosure األعمار اإلنتاجية أو معدالت اإلطفاء٬ الممتلكات والمصانع والمعدات
 

textIAS 16.77 a  Disclosure تواريخ نفاذ إعادة التقييم٬ الممتلكات والمصانع والمعدات
 

textIAS 16.77 b  Disclosure توضيح مشاركة مقيّم مستقل في إعادة التقييم٬ ممتلكات ومصانع ومعدات
 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في الممتلكات والمصانع والمعدات 

Xinstant, debitIAS 1.54 a  Disclosure, IAS 16.73 e  Disclosure الممتلكات والمصانع والمعدات في بداية الفترة
 

 ]ملخص[التغيرات في الممتلكات والمصانع والمعدات األخرى 

اإلضافات من خالل عمليات عدا اندماج األعمال٬ الممتلكات األخرى٬ الممتلكات والمصانع 
 والمعدات

Xduration, debitIAS 16.73 e (i)  Disclosure
 

Xduration, debitIAS 16.73 e (iii)  Disclosure عمليات االستمالك من خالل اندماج األعمال٬ الممتلكات والمصانع والمعدات األخرى
 

Xduration, debitIAS 16.73 e (viii)  Disclosure من خالل صافي فروق الصرف٬ الممتلكات والمصانع والمعدات) االنخفاض(االرتفاع 
 

X)duration( االستهالك٬ الممتلكات والمصانع والمعدات

IAS 16.73 e (vii)  Disclosure, IAS 16.75 a 

 Disclosure 

X)duration( خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في الربح أو الخسارة٬ الممتلكات والمصانع والمعدات

IAS 16.73 e (v)  Disclosure, IAS 1.98 a 

 Disclosure 

Xduration عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في الربح أو الخسارة٬ الممتلكات والمصانع والمعدات

IAS 16.73 e (vi)  Disclosure, IAS 1.98 a 

 Disclosure 

Xduration, debit إعادة التقييم٬ الممتلكات والمصانع والمعدات) انخفاض(زيادة 

IAS 16.73 e (iv)  Disclosure, IAS 16.77 f 

 Disclosure 

X)durationIAS 16.73 e (iv)  Disclosure( خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في دخل شامل آخر٬ الممتلكات والمصانع والمعدات
 

XdurationIAS 16.73 e (iv)  Disclosure عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في دخل شامل آخر٬ الممتلكات والمصانع والمعدات
 

من خالل عمليات النقل والتغيرات األخرى٬ ممتلكات ومصانع ومعدات ) االنخفاض(االرتفاع 
 ]ملخص[

Xduration, debitIAS 16.73 e  Common practice من خالل عمليات النقل٬ ممتلكات ومصانع ومعدات) االنخفاض(االرتفاع 
 

االستثمارات العقارية٬ ممتلكات ) إلى(من خالل عمليات النقل من ) االنخفاض(االرتفاع 
 ومصانع ومعدات

Xduration, debitIAS 16.73 e  Common practice
 

من خالل عمليات النقل من اإلنشاءات قيد اإلنجاز٬ ممتلكات ) االنخفاض(االرتفاع 
 ومصانع ومعدات

Xduration, debitIAS 16.73 e  Common practice
 

Xduration, debitIAS 16.73 e (ix)  Disclosure من خالل تغيرات أخرى٬ ممتلكات ومصانع ومعدات) االنخفاض(االرتفاع 
 

من خالل عمليات النقل والتغيرات األخرى٬ ممتلكات ومصانع ) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
 ومعدات

Xduration, debit
IAS 16.73 e  Common practice

 

 ]ملخص[عمليات التصرف والسحب من الخدمة٬ الممتلكات والمصانع والمعدات 

 عمليات التصرف٬ الممتلكات والمصانع والمعدات
)X)duration, 

credit

IAS 16.73 e (ii)  Disclosure
 

 سحب من الخدمة٬ ممتلكات ومصانع ومعدات
)X)duration, 

credit

IAS 16.73 e  Common practice
 

 إجمالي عمليات التصرف والسحب من الخدمة٬ الممتلكات والمصانع والمعدات
)X)duration, 

credit

IAS 16.73 e  Common practice
 



 التخفيض من خالل التصنيف برسم البيع٬ الممتلكات والمصانع والمعدات األخرى
)X)duration, 

credit

IAS 16.73 e (ii)  Disclosure
 

 التخفيض من خالل فقدان السيطرة على الشركة التابعة٬ الممتلكات والمصانع والمعدات
)X)duration, 

credit

IAS 16.73 e  Common practice
 

Xduration, debit في الممتلكات والمصانع والمعدات) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IAS 16.73 e  Disclosure

 

Xinstant, debitIAS 1.54 a  Disclosure, IAS 16.73 e  Disclosure الممتلكات والمصانع والمعدات في نهاية الفترة
 

 ]ملخص[معلومات إضافية 

Xinstant, debitIAS 16.74 b  Disclosure الممتلكات والمصانع والمعدات٬ النفقات المعترف بها في سياق إنشائها
 

Xinstant, debitIAS 16.79 a  Example الممتلكات والمصانع والمعدات٬ عطل مؤقت
 

الممتلكات والمصانع والمعدات٬ إجمالي المبلغ المسجل لألصول المستهلكة بالكامل والتي ال تزال قيد 
 االستخدام

Xinstant, debitIAS 16.79 b  Example
 

الممتلكات والمصانع والمعدات٬ األصول المسحوبة من االستخدام النشط وغير المصنفة على أنها محتفظ 
 بها برسم البيع

Xinstant, debitIAS 16.79 c  Example
 

 ]ملخص[الممتلكات والمصانع والمعدات٬ إعادة التقييم 

Xinstant, debitIAS 16.77  Disclosure الممتلكات والمصانع والمعدات٬ األصول المعاد تقييمها
 

Xinstant, debitIAS 16.77 e  Disclosure الممتلكات والمصانع والمعدات٬ األصول المعاد تقييمها٬ بسعر التكلفة
 

Xinstant, creditIAS 16.77 f  Disclosure الممتلكات والمصانع والمعدات٬ فائض إعادة التقييم
 

textIAS 16.77 f  Disclosure وصف القيود على توزيع فائض إعادة التقييم على المساهمين والممتلكات والمصانع والمعدات
 

Xinstant, debitIAS 16.74 a  Disclosure الممتلكات والمصانع والمعدات٬ القيود على الملكية
 

textIAS 16.74 a  Disclosure وصف وجود أي قيود على الملكية والممتلكات والمصانع والمعدات
 

Xinstant, debitIAS 16.74 a  Disclosure الممتلكات والمصانع والمعدات٬ المرهونة كضمان
 

Xinstant, creditIAS 16.74 c  Disclosure التزامات تعاقدية المتالك المصانع والمعدات والممتلكات
 

Xduration, creditIAS 16.74 d  Disclosure تعويض من أطراف ثالثة عن بنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي انخفضت قيمتها أو فُقدت أو تم التخلي عنها
 

Xinstant, debitIAS 16.79 d  Example القيمة العادلة للممتلكات والمصانع والمعدات التي تختلف بشكل كبير عن المبلغ المسجل
 

text تحديد المعلومات المقارنة غير المعدلة

Effective 2014-07-01  
IAS 16.80A  Disclosure, IAS 27.18I  Disclosure, 

Effective 2014-07-01  
IAS 38.130I  Disclosure, IFRS 10.C6B  Disclosure, 

IFRS 11.C12B  Disclosure 

text بيان يفيد بإعداد المعلومات المقارنة غير المعدلة على أساس مختلف

Effective 2014-07-01  
IAS 16.80A  Disclosure, IAS 27.18I  Disclosure, 

Effective 2014-07-01  
IAS 38.130I  Disclosure, IFRS 10.C6B  Disclosure, 

IFRS 11.C12B  Disclosure 

text توضيح أساس إعداد المعلومات المقارنة غير المعدلة

Effective 2014-07-01  
IAS 16.80A  Disclosure, IAS 27.18I  Disclosure, 

Effective 2014-07-01  
IAS 38.130I  Disclosure, IFRS 10.C6B  Disclosure, 

IFRS 11.C12B  Disclosure 

 استكشاف وتقييم الموارد المعدنية -مالحظات] ۸۲۲۲۰۰[

text blockIFRS 6 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن اكتشاف وتقييم األصول 
 

text blockIFRS 6.24 a  Disclosure وصف السياسة المحاسبية لنفقات االستكشاف والتقييم
 

Xinstant, debitIFRS 6.24 b  Disclosure األصول الناجمة عن استكشاف الموارد المعدنية وتقييمها
 

Xinstant, creditIFRS 6.24 b  Disclosure االلتزامات الناتجة عن اكتشاف وتقييم الموارد المعدنية
 

Xduration, creditIFRS 6.24 b  Disclosure الدخل الناتج عن اكتشاف وتقييم الموارد المعدنية
 

Xduration, debitIFRS 6.24 b  Disclosure المصروف الناتج عن اكتشاف وتقييم الموارد المعدنية
 

Xduration, debitIFRS 6.24 b  Disclosure استكشاف وتقييم الموارد المعدنية٬ المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية) المستخدمة في(التدفقات النقدية من 
 

Xduration, debitIFRS 6.24 b  Disclosure استكشاف وتقييم الموارد المعدنية٬ المصنفة على أنها أنشطة استثمارية) المستخدمة في(التدفقات النقدية من 
 

 األدوات المالية -مالحظات] ۸۲۲۳۹۰[

text blockIFRS 7 - Scope  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن األدوات المالية 
 



text blockIFRS 7.31  Disclosure, IFRS 7.7  Disclosure ]نص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول األدوات المالية 
 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول األدوات المالية 

tableIFRS 7.31  Disclosure, IFRS 7.7  Disclosure ]جدول[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول األدوات المالية 
 

axisIFRS 7.36  Disclosure ]محور[أصناف األدوات المالية 
 

 member ]عضو[األدوات المالية٬ صنف 
]default [

IFRS 7.36  Disclosure
 

member IFRS 7.B2 a  Disclosure ]عضو[األدوات المالية بالتكلفة المطفأة٬ صنف 
 

member IFRS 7.B2 a  Disclosure ]عضو[األدوات المالية بالقيمة العادلة٬ صنف 
 

member IFRS 7.B2 b  Disclosure ]عضو[٬ صنف 7األدوات المالية خارج نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول األدوات المالية 

وصف السياسة المحاسبية لالعتراف في الربح أو الخسارة بالفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي 
text blockIFRS 7.28 a  Disclosure ]نص[وسعر المعاملة 

 

مطابقة الفرق اإلجمالي بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة الذي سيتم االعتراف به في 
 ]ملخص[األرباح أو الخسائر 

إجمالي الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة التي سيتم االعتراف بها في الربح أو 
 الخسارة في بداية الفترة

XinstantIFRS 7.28 b  Disclosure
 

التغيرات في إجمالي الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة التي سيتم االعتراف 
 ] ملخص[بها في الربح أو الخسارة 

من خالل المعامالت الجديدة٬ الفرق اإلجمالي بين القيمة العادلة عند ) االنخفاض(االرتفاع 
 االعتراف المبدئي وسعر المعاملة الذي سيتم االعتراف به في حساب األرباح أو الخسائر 

XdurationIFRS 7.IG14  Example
 

من خالل المبالغ المعترف بها في حساب األرباح أو الخسائر٬ الفرق اإلجمالي ) االنخفاض(االرتفاع 
بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة الذي سيتم االعتراف به في حساب األرباح 

 أو الخسائر 

XdurationIFRS 7.IG14  Example
 

زيادات اخرى٬ الفرق اإلجمالي بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة الذي سيتم 
 االعتراف به في األرباح أو الخسائر

XdurationIFRS 7.IG14  Example
 

تخفيضات اخرى٬ الفرق اإلجمالي بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة الذي 
 سيتم االعتراف به في األرباح أو الخسائر

)X)durationIFRS 7.IG14  Example
 

في الفرق اإلجمالي بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر ) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
 المعاملة الذي سيتم االعتراف به في األرباح أو الخسائر 

Xduration
IFRS 7.28 b  Example

 

إجمالي الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة التي سيتم االعتراف بها في الربح أو 
 الخسارة في نهاية الفترة

XinstantIFRS 7.28 b  Disclosure
 

textIFRS 7.28 c  Disclosure وصف السبب وراء كون سعر المعاملة ليس أفضل دليل على القيمة العادلة
 

XinstantIFRS 7.36 a  Disclosure التعرض األقصى لمخاطرة االئتمان
 

وصف الضمان المحتفظ به بصفته كذلك والتعزيزات االئتمانية األخرى٬ وأثرها المالي فيما يخص المبلغ الذي 
 يمثل بأفضل شكل أقصى حد للتعرض للمخاطر 

textIFRS 7.36 b  Disclosure
 

text blockIFRS 7.7  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن األصول المالية 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن األصول المالية 

tableIFRS 7.7  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن األصول المالية 
 

axisIFRS 7.6  Disclosure ]محور[أصناف األصول المالية 
 

 member ]عضو[األصول المالية٬ صنف 
]default [

IAS 36.127  Example, IFRS 7.6  Disclosure
 

member IFRS 7.B2 a  Disclosure ]عضو[األصول المالية بالتكلفة المطفأة٬ صنف 
 

member IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[الرهونات 
 

member IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[قروض المستهلك 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[قروض الشركات 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[ذمم مدينة تجارية 
 

member IFRS 7.B2 a  Disclosure ]عضو[األصول المالية بالقيمة العادلة٬ صنف 
 

member IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[األوراق المالية التجارية 
 

member IFRS 13.IE60  Example, IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[مشتقات 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[عقد خيار 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[عقد مستقبلي 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[عقد مبادلة 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[عقد آجل 
 



member IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[استثمارات حقوق الملكية 
 

member IFRS 7.B2 b  Disclosure ]عضو[٬ صنف 7األصول المالية خارج نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 

axisIFRS 7.8  Disclosure ]محور[فئات األصول المالية 
 

 member ]عضو[األصول المالية٬ فئة 
]default [

IFRS 7.8  Disclosure
 

member IFRS 7.8 a  Disclosure ]عضو[األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ فئة 
 

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ التي يتم تحديدها عند االعتراف 
member IFRS 7.8 a  Disclosure ]عضو[المبدئي والحقا٬ الفئة 

 

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ المصنفة على أنها محتفظ بها 
 member ]عضو[للمتاجرة٬ فئة 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.8 a  Disclosure 

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ المقاسة إلزاميا بالقيمة العادلة٬ فئة 
 member ]عضو[

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.8 a  Disclosure 

 member ]عضو[األصول المالية المتوفرة برسم البيع٬ فئة 
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 d  Disclosure 

 member ]عضو[االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق٬ فئة 
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 b  Disclosure 

 member ]عضو[القروض والذمم المدينة٬ فئة 
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 c  Disclosure 

 member ]عضو[األصول المالية بالتكلفة المطفأة٬ فئة 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 f  Disclosure 

 member ]عضو[األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر٬ فئة 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.8 h  Disclosure 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن األصول المالية 

Xinstant, debitIFRS 7.25  Disclosure األصول المالية
 

Xinstant, debitIFRS 7.25  Disclosure األصول المالية٬ بالقيمة العادلة
 

XinstantIAS 1.112 c  Common practice مبلغ اسمي
 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في حساب مخصص الخسائر االئتمانية لألصول المالية 

Xinstant, creditIFRS 7.16  Disclosure حساب مخصص الخسائر االئتمانية لألصول المالية في بداية الفترة
 

 ]ملخص[التغيرات في حساب مخصص الخسائر االئتمانية لألصول المالية 

المخصص اإلضافي المعترف به في الربح أو الخسارة٬ حساب مخصص الخسائر االئتمانية 
 لألصول المالية

XdurationIFRS 7.16  Common practice
 

 االستخدام٬ حساب مخصص الخسائر االئتمانية لألصول المالية
)X)duration, 

debit

IFRS 7.16  Common practice
 

X)durationIFRS 7.16  Common practice( عكس٬ حساب مخصص الخسائر االئتمانية لألصول المالية
 

Xduration, creditIFRS 7.16  Common practice الضريبة المؤجلة) أصل(من خالل صافي فروق الصرف٬ التزام ) االنخفاض(االرتفاع 
 

من خالل التعديالت الناجمة عن مرور الوقت٬ حساب مخصص الخسائر ) االنخفاض(االرتفاع 
 االئتمانية لألصول المالية

Xduration, creditIFRS 7.16  Common practice
 

من خالل تغيرات أخرى٬ حساب مخصص الخسائر االئتمانية لألصول ) االنخفاض(االرتفاع 
 المالية

Xduration, creditIFRS 7.16  Common practice
 

Xduration, credit في حساب مخصص الخسائر االئتمانية لألصول المالية) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IFRS 7.16  Disclosure

 

Xinstant, creditIFRS 7.16  Disclosure حساب مخصص الخسائر االئتمانية لألصول المالية في نهاية الفترة
 

Xduration, debitIFRS 7.20 e  Disclosure خسارة انخفاض القيمة الناشئة عن األصول المالية
 

text blockIFRS 7.36 c  Disclosure ]نص[معلومات حول الجودة االئتمانية لألصول المالية التي لم يفت موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها 
 

text blockIFRS 7.IG23 a  Example ]نص[تحليل مخاطر االئتمان باستخدام نظام تصنيف ائتماني خارجي 
 

textIFRS 7.IG24 b  Example وصف وكاالت التصنيف المستخدمة
 

XinstantIFRS 7.IG24 c  Example مخاطر االئتمان المسعرة
 

XinstantIFRS 7.IG24 c  Example مخاطر االئتمان غير المسعرة
 

textIFRS 7.IG24 d  Example, IFRS 7.IG25 c  Example وصف العالقة بين التصنيفات الداخلية والخارجية
 

text blockIFRS 7.IG23 a  Example ]نص[تحليل مخاطر االئتمان باستخدام نظام تصنيف ائتماني داخلي 
 

textIFRS 7.IG25 a  Example وصف عملية تصنيف درجات المالءة الداخلية
 

 



textIFRS 7.IG24 d  Example, IFRS 7.IG25 c  Example وصف العالقة بين التصنيفات الداخلية والخارجية
 

textIFRS 7.IG23 b  Example وطف طبيعة الطرف المقابل
 

textIFRS 7.IG23 c  Example وصف المعلومات التاريخية حول معدالت التخلف عن السداد للطرف المقابل
 

textIFRS 7.IG23 d  Example وصف المعلومات األخرى المستخدمة لتقييم الجودة االئتمانية
 

االصول المالية المحددة سابقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ لكنها لم تعد محددة على أنها كذلك بعد 
  9اآلن٬ التطبيق األول للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

Xinstant, debit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.44I c  Disclosure 

االصول المالية المحددة سابقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والمعاد تصنيفها نتيجة متطلبات 
  ٬9 التطبيق األول للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

Xinstant, debit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.44I c  Disclosure 

االصول المالية المحددة سابقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والمعاد تصنيفها بشكل طوعي٬ 
  9التطبيق األول للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

Xinstant, debit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.44I c  Disclosure 

text blockIFRS 7.IG24  Example ]نص[االفصاح عن درجات االئتمان الخارجية 
 

 ]ملخص[االفصاح عن درجات االئتمان الخارجية 

tableIFRS 7.IG24  Example ]جدول[االفصاح عن درجات االئتمان الخارجية 
 

axisIFRS 7.IG24 a  Example ]محور[درجات االئتمان الخارجية 
 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص درجات االئتمان الخارجية 
]default [

IFRS 7.IG24 a  Example
 

member IFRS 7.IG24 a  Example ]عضو[درجات االئتمان الخارجية 
 

axisIFRS 7.6  Disclosure ]محور[أصناف األصول المالية 
 

 member ]عضو[األصول المالية٬ صنف 
]default [

IAS 36.127  Example, IFRS 7.6  Disclosure
 

member IFRS 7.B2 a  Disclosure ]عضو[األصول المالية بالتكلفة المطفأة٬ صنف 
 

member IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[الرهونات 
 

member IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[قروض المستهلك 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[قروض الشركات 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[ذمم مدينة تجارية 
 

member IFRS 7.B2 a  Disclosure ]عضو[األصول المالية بالقيمة العادلة٬ صنف 
 

member IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[األوراق المالية التجارية 
 

member IFRS 13.IE60  Example, IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[مشتقات 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[عقد خيار 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[عقد مستقبلي 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[عقد مبادلة 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[عقد آجل 
 

member IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[استثمارات حقوق الملكية 
 

member IFRS 7.B2 b  Disclosure ]عضو[٬ صنف 7األصول المالية خارج نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن درجات االئتمان الخارجية 

XinstantIFRS 7.IG24 a  Example, IFRS 7.IG25 b  Example التعرض لمخاطر االئتمان
 

text blockIFRS 7.IG25  Example ]نص[االفصاح عن درجات االئتمان الداخلية 
 

 ]ملخص[االفصاح عن درجات االئتمان الداخلية 

tableIFRS 7.IG25  Example ]جدول[االفصاح عن درجات االئتمان الداخلية 
 

axisIFRS 7.IG25 b  Example ]محور[درجات االئتمان الداخلية 
 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص درجات االئتمان الداخلية 
]default [

IFRS 7.IG25 b  Example
 

member IFRS 7.IG25 b  Example ]عضو[درجات االئتمان الداخلية 
 

axisIFRS 7.6  Disclosure ]محور[أصناف األصول المالية 
 

 member ]عضو[األصول المالية٬ صنف 
]default [

IAS 36.127  Example, IFRS 7.6  Disclosure
 

member IFRS 7.B2 a  Disclosure ]عضو[األصول المالية بالتكلفة المطفأة٬ صنف 
 

member IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[الرهونات 
 

 



member IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[قروض المستهلك 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[قروض الشركات 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[ذمم مدينة تجارية 
 

member IFRS 7.B2 a  Disclosure ]عضو[األصول المالية بالقيمة العادلة٬ صنف 
 

member IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[األوراق المالية التجارية 
 

member IFRS 13.IE60  Example, IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[مشتقات 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[عقد خيار 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[عقد مستقبلي 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[عقد مبادلة 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[عقد آجل 
 

member IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[استثمارات حقوق الملكية 
 

member IFRS 7.B2 b  Disclosure ]عضو[٬ صنف 7األصول المالية خارج نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن درجات االئتمان الداخلية 

XinstantIFRS 7.IG24 a  Example, IFRS 7.IG25 b  Example التعرض لمخاطر االئتمان
 

text blockIFRS 7.7  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن االلتزامات المالية 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن االلتزامات المالية 

tableIFRS 7.7  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن االلتزامات المالية 
 

axisIFRS 7.6  Disclosure ]محور[أصناف االلتزامات المالية 
 

 member ]عضو[االلتزامات المالية٬ صنف 
]default [

IFRS 7.6  Disclosure
 

member IFRS 7.B2 a  Disclosure ]عضو[االلتزامات المالية بالتكلفة المطفأة٬ صنف 
 

member IFRS 7.B2 a  Disclosure ]عضو[االلتزامات المالية بالقيمة العادلة٬ صنف 
 

member IFRS 7.B2 b  Disclosure ]عضو[٬ صنف 7االلتزامات المالية خارج نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 

axisIFRS 7.8  Disclosure ]محور[فئات االلتزامات المالية 
 

 member ]عضو[االلتزامات المالية٬ فئة 
]default [

IFRS 7.8  Disclosure
 

member IFRS 7.8 e  Disclosure ]عضو[االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ فئة 
 

االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ التي يتم تحديدها عند االعتراف 
member IFRS 7.8 e  Disclosure ]عضو[المبدئي والحقا٬ الفئة 

 

االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي تحقق تعريف االحتفاظ 
member IFRS 7.8 e  Disclosure ]عضو[بغرض المتاجرة٬ فئة 

 

 member ]عضو[االلتزامات المالية بالتكلفة المطفأة٬ فئة 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.8 f  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.8 g  Disclosure 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن االلتزامات المالية 

Xinstant, creditIFRS 7.25  Disclosure االلتزامات المالية
 

Xinstant, creditIFRS 7.25  Disclosure االلتزامات المالية٬ بالقيمة العادلة
 

االلتزامات المالية المحددة مسبقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لكنها لم تعد محددة بأنها كذلك٬ 
 ألول مرة  9تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

Xinstant, credit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.44I c  Disclosure 

االلتزامات المالية المحددة مسبقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المعاد تصنيفها بسبب 
 ٬9 تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9المتطلبات في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 ألول مرة 

Xinstant, credit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.44I c  Disclosure 

االلتزامات المالية المحددة مسبقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المعاد تصنيفها بشكل 
 ألول مرة  9اختياري٬ تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

Xinstant, credit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.44I c  Disclosure 

 ]عضو[القروض والذمم المدينة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

Xinstant التعرض األقصى لمخاطرة االئتمان للقروض والذمم المدينة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.9 a  Disclosure 

المبالغ التي تخفف من خاللها المشتقات االئتمانية أو األدوات المماثلة المرتبطة بالقروض أو الذمم المدينة من الحد األعلى 
 للتعرض للمخاطر االئتمانية 

Xinstant
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.9 b  Disclosure 



في القيمة العادلة للقروض أو الذمم المدينة٬ المنسوبة إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لألصول ) االنخفاض(االرتفاع 
 المالية

Xduration, debit
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.9 c  Disclosure 

المتراكم في القيمة العادلة للقروض أو الذمم المدينة٬ المنسوبة إلى التغيرات في مخاطر االئتمان ) الزيادة(االنخفاض 
 لألصول المالية

Xinstant, debit
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.9 c  Disclosure 

Xduration في القيمة العادلة للقروض أو الذمم المدينة أو مشتقات االئتمان ذات العالقة أو أدوات مشابهة) االنخفاض(االرتفاع 
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.9 d  Disclosure 

Xinstant المتراكم في القيمة العادلة للقروض أو الذمم المدينة أو مشتقات االئتمان ذات العالقة أو أدوات مماثلة) الزيادة(االنخفاض 
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.9 d  Disclosure 

 ]ملخص[االصول المالية المحددة على أنها مفاسة بالقيمة العادلة 

Xinstant التعرض األقصى لمخاطر االئتمان لالصول المالية المحددة بأنها مقاسة بالقيمة العادلة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.9 a  Disclosure 

المبالغ التي تخفف من خاللها األصول المالية أو مشتقات االئتمان ذات العالقة أو األدوات المماثلة من التعرض األقصى 
 لمخاطر االئتمان

Xinstant
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.9 b  Disclosure 

Xduration, debit في القيمة العادلة لألصول المالية٬ المنسوبة إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لألصول المالية) االنخفاض(االرتفاع 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.9 c  Disclosure 

Xinstant, debit المتراكم في القيمة العادلة لألصول المالية٬ المنسوبة إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لألصول المالية) الزيادة(االنخفاض 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.9 c  Disclosure 

Xduration في القيمة العادلة لألصول المالية٬ أو مشتقات االئتمان ذات العالقة أو أدوات مشابهة) االنخفاض(االرتفاع 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.9 d  Disclosure 

Xinstant المتراكم في القيمة العادلة لألصول المالية أو مشتقات االئتمان ذات العالقة أو أدوات مماثلة) الزيادة(االنخفاض 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.9 d  Disclosure 

 ]عضو[االلتزامات المالية المعنية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

Xduration, credit في القيمة العادلة لاللتزامات المالية٬ المنسوبة إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لاللتزامات) االنخفاض(االرتفاع 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.10A a  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.10 a  Disclosure 

Xinstant, credit المتراكم في القيمة العادلة لاللتزامات المالية٬ المنسوبة إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لاللتزامات) الزيادة(االنخفاض 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.10A a  Disclosure, IFRS 7.10 a  Disclosure 

Xinstant الفرق بين القيمة المسجلة لاللتزام المالي والمبلغ التعاقدي المطلوب عند االستحقاق إلى حامل االلتزام
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.10A b  Disclosure, IFRS 7.10 b  Disclosure 

Xduration التراكمية ضمن حقوق الملكية عند عرض التغيرات في مخاطر ائتمان االلتزام في دخل شامل آخر) الخسارة(نقل الربح 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.10 c  Disclosure 

التراكمي ضمن حقوق الملكية عند عرض التغيرات في مخاطر ائتمان االلتزام ) الخسارة(وصف أسباب عمليات نقل الربح 
 في دخل شامل آخر

text
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.10 c  Disclosure 

Xduration المبلغ المعروض في دخل شامل آخر والذي يتم تحقيقه عند إلغاء االعتراف بااللتزام المالي
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.10 d  Disclosure 

textIFRS 7.11 a  Disclosure وصف طرق تحديد مبلغ التغيرات في القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية المنسوبة إلى التغيرات في مخاطر االئتمان
 

وصف األسباب والعوامل ذات الصلة وراء عدم تمثيل التغيرات في القيمة العادلة لألصول المالية وااللتزامات المالية المنسوبة إلى 
 التغيرات في مخاطر االئتمان بصورة صادقة 

textIFRS 7.11 b  Disclosure
 

وصف المنهجية أو المنهجيات المستخدمة لتحديد ما إذا كان عرض آثار التغيرات في مخاطر ائتمان االلتزام في الدخل الشامل 
 اآلخر يؤدي إلى إيجاد أو زيادة سوء المطابقة المحاسبية في األرباح أو الخسائر 

text
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.11 c  Disclosure 

text وصف االستثمارات في حقوق الملكية المحددة بانها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.11A a  Disclosure 

text وصف سبب استخدام بديل للعرض
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.11A b  Disclosure 

االفصاح عن القيمة العادلة لالستثمار في ادوات حقوق الملكية المحددة على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر 
text block ]نص[

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.11A c  Disclosure 

االفصاح عن القيمة العادلة لالستثمار في ادوات حقوق الملكية المحددة على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل 
 ]ملخص[آخر 

االفصاح عن القيمة العادلة لالستثمار في ادوات حقوق الملكية المحددة على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل دخل 
table ]جدول[شامل آخر 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.11A c  Disclosure 

axis ]محور[االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.11A c  Disclosure 

 member ]عضو[االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر 
]default [

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.11A c  Disclosure 



االفصاح عن القيمة العادلة لالستثمار في ادوات حقوق الملكية المحددة على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل دخل 
 ] بنود سطر[شامل آخر 

line items

القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المحددة بأنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل 
 آخر

Xinstant, debit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.11A c  Disclosure 

أرباح األسهم المعترف بها لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المحددة بأنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر٬ 
 المحتفظ بها في نهاية فترة إعداد التقارير 

Xduration, credit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.11A d  Disclosure 

أرباح األسهم المعترف بها لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المحددة بأنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر٬ 
 التي تم إلغاء االعتراف بها خالل الفترة 

Xduration, credit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.11A d  Disclosure 

توضيح عمليات نقل الربح أو الخسارة التراكمية لالستثمارات في حقوق الملكية المحددة على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
 دخل شامل آخر 

text
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.11A e  Disclosure 

text وصف سبب التصرف باالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.11B a  Disclosure 

Xinstant, debit القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر في تاريخ إلغاء االعتراف
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.11B b  Disclosure 

التراكمي من التصرف باالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المعينة على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل ) الخسارة(الربح 
 دخل شامل آخر 

Xduration, credit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.11B c  Disclosure 

Xduration, credit إعادة التصنيف خارج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.12  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.12A a  Disclosure 

Xduration, debit إعادة التصنيف إلى األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12  Disclosure 

Xduration, credit إعادة التصنيف خارج األصول المالية المحتفظ بها برسم البيع

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.12  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.12A a  Disclosure 

Xduration, debit إعادة التصنيف إلى األصول المالية المتوافرة برسم البيع
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12  Disclosure 

Xduration, credit إعادة التصنيف خارج االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12  Disclosure 

Xduration, debit إعادة التصنيف إلى االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12  Disclosure 

Xduration, credit إعادة التصنيف خارج القروض والذمم الدائنة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12  Disclosure 

Xduration, debit إعادة التصنيف إلى قروض وذمم دائنة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12  Disclosure 

Xinstant, debit األصول المالية المعاد تصنيفها خارج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ القيمة المسجلة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12A b  Disclosure 

Xinstant, debit األصول المالية المعاد تصنيفها خارج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ بالقيمة العادلة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12A b  Disclosure 

Xinstant, debit األصول المالية المعاد تصنيفها خارج األصول المالية المتوافرة برسم البيع٬ القيمة المسجلة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12A b  Disclosure 

Xinstant, debit األصول المالية المعاد تصنيفها خارج األصول المالية المتوافرة برسم البيع٬ بالقيمة العادلة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12A b  Disclosure 

توضيحي الحقائق والظروف المشيرة إلى الحالة النادرة إلعادة التصنيف خارج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

text
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12A c  Disclosure 

القيمة العادلة الناشئة عن األصول المالية المعاد تصنيفها خارج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ) خسائر(أرباح 
 الخسارة المعترف بهما في الربح أو الخسارة 

Xduration, credit
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12A d  Disclosure 

القيمة العادلة الناشئة عن األصول المالية المعاد تصنيفها خارج األصول المالية المتوافرة برسم البيع والمعترف ) خسائر(أرباح 
 بها في دخل شامل آخر 

Xduration, credit
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12A d  Disclosure 

القيمة العادلة الناشئة عن األصول المالية المعاد تصنيفها خارج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ) خسائر(أرباح 
 الخسارة غير المعترف بهما في الربح أو الخسارة 

Xduration, credit
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12A e  Disclosure 

القيمة العادلة الناشئة عن األصول المالية المعاد تصنيفها خارج األصول المالية المتوافرة برسم البيع غير ) خسائر(أرباح 
 المعترف بها في دخل شامل آخر 

Xduration, credit
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12A e  Disclosure 

الناشئة عن األصول المالية المعاد تصنيفها خارج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ) الخسائر(األرباح 
 المعترف بهما في الربح أو الخسارة 

Xduration, credit
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12A e  Disclosure 



الناشئة عن األصول المالية المعاد تصنيفها خارج األصول المالية المتوفرة برسم البيع والمعترف بها في الربح ) الخسائر(األرباح 
 أو الخسارة 

Xduration, credit
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12A e  Disclosure 

الدخل على األصول المالية المعاد تصنيفها خارج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخيارة المعترف بهما في 
 الربح أو الخسارة 

Xduration, credit
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12A e  Disclosure 

Xduration, credit الدخل من األصول المالية المعاد تصنيفها خارج االصول المتوفرة برسم البيع والمعترف بها في الربح أو الخسارة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12A e  Disclosure 

Xduration, debit المصاريف على األصول المالية المعاد تصنيفها خارج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12A e  Disclosure 

Xduration, debit المصاريف على األصول المالية المعاد تصنيفها خارج األصول المالية المتوفرة برسم البيع والمعترف بها في الربح أو الخسارة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12A e  Disclosure 

X.XXinstant سعر الفائدة الفعلية لألصول المالية المعاد تصنيفها من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12A f  Disclosure 

Xduration, debit التدفقات النقدية المقدرة لألصول المالية المعاد تصنيفها من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12A f  Disclosure 

X.XXinstant سعر الفائدة الفعلية لألصول المالية المعاد تصنيفها من األصول المالية المتوفرة برسم البيع
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12A f  Disclosure 

Xduration, debit التدفقات النقدية المقدرة لألصول المالية المعاد تصنيفها من األصول المالية المتوفرة برسم البيع
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.12A f  Disclosure 

text block ]نص[االفصاح عن إعادة تصنيف األصول المالية 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.12B  Disclosure 

 ]ملخص[االفصاح عن إعادة تصنيف األصول المالية 

table ]جدول[االفصاح عن إعادة تصنيف األصول المالية 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.12B  Disclosure 

axis ]محور[أحداث إعادة تصنيف األصول المالية 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.12B  Disclosure 

 member ]عضو[أحداث إعادة تصنيف األصول المالية 
]default [

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.12B  Disclosure 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن إعادة تصنيف األصول المالية 

yyyy-mm-dd تاريخ إعادة تصنيف األصول المالية بسبب التغير في نموذج األعمال
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.12B a  Disclosure 

text توضيح التغير في نموذج األعمال إلدارة األصول المالية
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.12B b  Disclosure 

text وصف أثر تغيير نموذج األعمال إلدارة األصول المالية في البيانات المالية
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.12B b  Disclosure 

Xduration إعادة تصنيف األصول المالية من فئة القياس بالتكلفة المطفأة إلى فئة القياس بالقيمة العادلة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.12B c  Disclosure 

Xduration إعادة تصنيف األصول المالية من فئة القياس بالقيمة العادلة إلى فئة القياس بالتكلفة المطفأة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.12B c  Disclosure 

X.XXinstant سعر الفائدة الفعلية المحدد في تاريخ إعادة تصنيف األصول المعاد تصنيفها إلى مقاسة بالتكلفة المطفأة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.12C a  Disclosure 

Xduration, credit الفائدة المعترف به لألصول المعاد تصنيفها على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة) مصروف(دخل 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.12C b  Disclosure 

Xinstant, debit القيمة العادلة لألصول المالية المعاد تصنيفها على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.12D a  Disclosure 

Xduration, credit القيمة العادلة التي كان سيتم االعتراف بها في حساب األرباح أو الخسائر لو لم يعاد تصنيف األصول المالية) خسائر(أرباح 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.12D b  Disclosure 

text block ]نص[االفصاح عن مقاصة األصول المالية وااللتزامات المالية 
IFRS 7 - Offsetting financial assets and 

financial liabilities  Disclosure 

text blockIFRS 7.13C  Disclosure ]نص[االفصاح عن مقاصة األصول المالية 
 

 ]ملخص[االفصاح عن مقاصة األصول المالية 

tableIFRS 7.13C  Disclosure ]جدول[االفصاح عن مقاصة األصول المالية 
 

axisIFRS 7.B51  Disclosure, IFRS 7.B52  Disclosure ]محور[أنواع األصول المالية 
 

 member ]عضو[األصول المالية٬ نوع 
]default [

IFRS 7.B51  Disclosure, IFRS 7.B52  Disclosure
 

axisIFRS 7.B52  Disclosure ]محور[أطراف مقابلة 
 



 member ]عضو[أطراف مقابلة 
]default [

IFRS 7.B52  Disclosure
 

member IFRS 7.B52  Disclosure ]عضو[أطراف مقابلة غير هامة بشكل فردي 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن مقاصة األصول المالية 

صافي االصول المالية الخاضعة للمقاصة٬ أو ترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية٬ أو اتفاقيات مشابهة 
 ]ملخص[

صافي االصول المالية الخاضعة للمقاصة٬ أو ترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية٬ أو اتفاقيات 
 ]ملخص[مشابهة في بيان المركز المالي 

إجمالي االصول المالية الخاضعة للمقاصة أو ترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية القابلة للنفاذ 
 أو التفاقيات مشابهة

Xinstant, debitIFRS 7.13C a  Disclosure
 

إجمالي االلتزامات المالية التي تتم مقاصتها مقابل األصول المالية الخاضعة للمقاصة أو 
 ترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية القابلة للنفاذ أو التفاقيات مشابهة 

)X)instant, creditIFRS 7.13C b  Disclosure
 

صافي االصول المالية الخاضعة للمقاصة٬ أو ترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية٬ أو اتفاقيات 
 مشابهة في بيان المركز المالي

Xinstant, debit
IFRS 7.13C c  Disclosure

 

المبالغ الخاضعة لترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية القابلة للنفاذ أو اتفاقية مشابهة والتي ال يتم 
 ] ملخص[مقاصتها مقابل األصول المالية 

األدوات المالية الخاضعة لترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية القابلة للنفاذ أو التفاقية مشابهة 
 والتي لم يتم مقاصتها مقابل األصول المالية 

)X)instant, creditIFRS 7.IG40D  Example, IFRS 7.IG40E  Example
 

الضمان النقدي المقبوض مع مراعاة ترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية القابلة للنفاذ أو اتفاقية 
 مشابهة ال يتم مقاصتها مقابل االصول المالية 

)X)instant, creditIFRS 7.IG40D  Example, IFRS 7.IG40E  Example
 

إجمالي المبالغ الخاضعة لترتيب تصفية الحسابات الرئيسية القابلة للنفاذ أو التفاقية مشابهة 
 والتي لم يتم مقاصتها مقابل األصول المالية 

)X)instant, credit
IFRS 7.13C d  Disclosure

 

صافي االصول المالية الخاضعة للمقاصة٬ أو ترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية٬ أو اتفاقيات 
 مشابهة

Xinstant, debit
IFRS 7.13C e  Disclosure

 

textIFRS 7.13E  Disclosure وصف حقوق المقاصة المرتبطة باألصول المالية الخاضعة لترتيب تصفية الحسابات الرئيسية القابل للنفاذ أو اتفاقية مشابهة
 

وصف اختالفات القياس لألصول المالية الخاضعة للمقاصة٬ ترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية القابلة للنفاذ أو اتفاقيات 
 مشابهة

textIFRS 7.B42  Disclosure
 

االفصاح عن مطابقة األصول المالية الخاضعة للمقاصة أو لترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية واجبة النفاذ أو التفاقيات 
 ] نص[مشابهة مع بنود السطر المختلفة في بيان المركز المالي 

text blockIFRS 7.B46  Disclosure
 

text blockIFRS 7.13C  Disclosure ]نص[االفصاح عن مقاصة االلتزامات المالية 
 

 ]ملخص[االفصاح عن مقاصة االلتزامات المالية 

tableIFRS 7.13C  Disclosure ]جدول[االفصاح عن مقاصة االلتزامات المالية 
 

axisIFRS 7.B51  Disclosure, IFRS 7.B52  Disclosure ]محور[أنواع االلتزامات المالية 
 

 member ]عضو[االلتزامات المالية٬ نوع 
]default [

IFRS 7.B51  Disclosure, IFRS 7.B52  Disclosure
 

axisIFRS 7.B52  Disclosure ]محور[أطراف مقابلة 
 

 member ]عضو[أطراف مقابلة 
]default [

IFRS 7.B52  Disclosure
 

member IFRS 7.B52  Disclosure ]عضو[أطراف مقابلة غير هامة بشكل فردي 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن مقاصة االلتزامات المالية 

صافي االلتزامات المالية الخاضعة للمقاصة٬ أو ترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية٬ أو اتفاقيات مشابهة 
 ]ملخص[

صافي االلتزامات المالية الخاضعة للمقاصة٬ أو ترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية٬ أو اتفاقيات 
 ]ملخص[مشابهة في بيان المركز المالي 

إجمالي االلتزامات المالية الخاضعة للمقاصة أو ترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية القابلة 
 للنفاذ أو التفاقيات مشابهة

Xinstant, creditIFRS 7.13C a  Disclosure
 

إجمالي االصول المالية التي تتم مقاصتها مقابل االلتزامات المالية الخاضعة للمقاصة أو 
 ترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية القابلة للنفاذ أو التفاقيات مشابهة 

)X)instant, debitIFRS 7.13C b  Disclosure
 

صافي االلتزامات المالية الخاضعة للمقاصة٬ أو ترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية٬ أو 
 اتفاقيات مشابهة في بيان المركز المالي

Xinstant, credit
IFRS 7.13C c  Disclosure

 

المبالغ الخاضعة لترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية القابلة للنفاذ أو اتفاقية مشابهة والتي ال يتم 
 ] ملخص[مقاصتها مقابل االلتزامات المالية 

األدوات المالية الخاضعة لترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية القابلة للنفاذ أو التفاقية مشابهة 
 والتي لم يتم مقاصتها مقابل االلتزامات المالية 

)X)instant, debitIFRS 7.IG40D  Example, IFRS 7.IG40E  Example
 

الضمان النقدي المرهون مع مراعاة ترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية القابلة للنفاذ أو اتفاقية 
 مشابهة ال يتم مقاصتها مقابل االلتزامات المالية 

)X)instant, debitIFRS 7.IG40D  Example, IFRS 7.IG40E  Example
 

إجمالي المبالغ الخاضعة لترتيب تصفية الحسابات الرئيسية القابلة للنفاذ أو التفاقية مشابهة 
 والتي لم يتم مقاصتها مقابل االلتزامات المالية 

)X)instant, debit
IFRS 7.13C d  Disclosure

 

صافي االلتزامات المالية الخاضعة للمقاصة٬ أو ترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية٬ أو اتفاقيات 
 مشابهة

Xinstant, credit
IFRS 7.13C e  Disclosure

 



وصف حقوق المقاصة المرتبطة بااللتزامات المالية الخاضعة لترتيب تصفية الحسابات الرئيسية القابل للنفاذ أو اتفاقية 
 مشابهة

textIFRS 7.13E  Disclosure
 

وصف اختالفات القياس لاللتزامات المالية الخاضعة للمقاصة٬ ترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية القابلة للنفاذ أو اتفاقيات 
 مشابهة

textIFRS 7.B42  Disclosure
 

االفصاح عن مطابقة االلتزامات المالية الخاضعة للمقاصة أو لترتيبات تصفية الحسابات الرئيسية واجبة النفاذ أو التفاقيات 
 ] نص[مشابهة مع بنود السطر المختلفة في بيان المركز المالي 

text blockIFRS 7.B46  Disclosure
 

Xinstant, debitIFRS 7.14 a  Disclosure األصول المالية المرهونة كضمان لاللتزامات أو االلتزامات المحتملة
 

textIFRS 7.14 b  Disclosure وصف بنود وشروط األصول المالية المرهونة كضمان لاللتزامات أو االلتزامات المحتملة
 

Xinstant, debitIFRS 7.15 a  Disclosure الضمان المملوك الذي يُسمح ببيعه أو إعادة رهنه في حالم عدم التخلف عن السداد من قبل مالك الضمان٬ بالقيمة العادلة
 

Xinstant, debitIFRS 7.15 b  Disclosure الضمان المباع أو المعاد رهنه في حالم عدم التخلف عن السداد من قبل مالك الضمان٬ بالقيمة العادلة
 

توضيح ما إذا كان يترتب على المنشأة التزام بإعادة الضمان المباع أو المعاد رهنه في حال عدم التخلف عن السداد من قبل مالك 
 الضمان

textIFRS 7.15 b  Disclosure
 

وصف البنود والشروط المرتبطة باستخدام المنشأة للضمان المسموح ببيعه أو إعادة رهنه في حال عدم التخلف عن السداد من 
 قبل مالك الضمان

textIFRS 7.15 c  Disclosure
 

textIFRS 7.17  Disclosure وصف األدوات المالية المركبة التي تشمل مشتقات مدمجة متعددة
 

وصف تفاصيل حاالت التخلف عن السداد خالل الفترة للمبلغ األصلي أو الفائدة أو صندوق أموال لسداد الديون أو شروط 
 االسترداد للقروض واجبة الدفع 

textIFRS 7.18 a  Disclosure
 

Xinstant, creditIFRS 7.18 b  Disclosure القروض واجبة الدفع في حال التخلف عن السداد
 

توضيح ما إذا تم معالجة التخلف عن السداد أو ما إذا تمت إعادة مفاوضة شروط القرو ض واجبة الدفع قبل التفويض بإصدار 
 البيانات المالية

textIFRS 7.18 c  Disclosure
 

وصف تفاصيل االنتهاكات التي سمحت للمقرض بالمطالبة بالسداد المعجّل خالل الفترة للمبلغ األصلي أو الفائدة أو صندوق أموال 
 لسداد الديون أو االسترداد 

textIFRS 7.19  Disclosure
 

Xinstant, creditIFRS 7.19  Disclosure القروض واجبة الدفع في حال التخلف عن السداد والتي سمحت للمقرض بالمطالبة بالسداد المعجل
 

توضيح ما إذا تم تصحيح االنتهاكات التي سمحت للمقرض بالمطالبة بالسداد المعجل أو ما إذا تمت إعادة مفاوضة شروط 
 القروض واجبة الدفع قبل التفويض بإصدار البيانات المالية 

textIFRS 7.19  Disclosure
 

 ]ملخص[دخل٬ مصروف٬ أرباح أو خسائر األدوات المالية 

 ]ملخص[من األدوات المالية ) الخسائر(األرباح 

من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ التي يتم تحديدها عند االعتراف ) الخسائر(األرباح 
 المبدئي أو الحقا

Xduration, creditIFRS 7.20 a (i)  Disclosure
 

على األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ المصنفة على أنه محتفظ بها ) الخسائر(األرباح 
 للمتاجرة

Xduration, credit
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.20 a (i)  Disclosure 

Xduration, credit من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ المقاسة إلزاميا بالقيمة العادلة) الخسائر(األرباح 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.20 a (i)  Disclosure 

Xduration, credit على األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) الخسائر(إجمالي األرباح 
IFRS 7.20 a (i)  Disclosure

 

من االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ التي يتم تحديدها عند االعتراف ) الخسائر(األرباح 
 المبدئي أو الحقا 

Xduration, creditIFRS 7.20 a (i)  Disclosure
 

المعترف بها في دخل شامل آخر من االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ) الخسائر(األرباح 
 الخسارة٬ التي يتم تحديدها عند االعتراف المبدئي أو الحقا 

Xduration, creditIFRS 7.20 a (i)  Disclosure
 

المعترف بها في حساب األرباح أو الخسائر من االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل ) الخسائر(األرباح 
 الربح أو الخسارة٬ التي يتم تحديدها عند االعتراف المبدئي أو الحقا 

Xduration, creditIFRS 7.20 a (i)  Disclosure
 

على االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٬ المصنفة على أنه محتفظ بها ) الخسائر(األرباح 
 للمتاجرة

Xduration, creditIFRS 7.20 a (i)  Disclosure
 

Xduration, credit على االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) الخسائر(إجمالي األرباح 
IFRS 7.20 a (i)  Disclosure

 

Xduration, credit من االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق) الخسائر(األرباح 
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.20 a (iii)  Disclosure 

Xduration, credit من القروض والذمم المدينة) الخسائر(األرباح 
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.20 a (iv)  Disclosure 

Xduration, credit من األصول المالية المتوافرة برسم البيع) الخسائر(األرباح 
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.20 a (ii)  Disclosure 

Xduration, credit من إعادة قياس األصول المالية المتوافرة برسم البيع٬ قبل الضريبة) الخسائر(األرباح 

Expiry date on application of IFRS 9  
IAS 1.91 b  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.20 a (ii)  Disclosure 

Xduration, debit تعديالت إعادة التصنيف على األصول المالية المتوافرة برسم البيع٬ قبل الضريبة

Expiry date on application of IFRS 9  
IAS 1.92  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.20 a (ii)  Disclosure 



Xduration, creditIFRS 7.20 a (v)  Disclosure من االلتزامات المالية بالتكلفة المطفأة) الخسائر(األرباح 
 

Xduration, credit من األصول المالية بالتكلفة المطفأة) الخسائر(األرباح 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.20 a (vi)  Disclosure 

Xduration, credit من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر) الخسائر(األرباح 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.20 a (vii)  Disclosure 

 ]ملخص[دخل ومصروف الفائدة لألصول أو االلتزامات المالية بغير القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

Xduration, credit دخل ومصروف الفائدة لألصول المالية بغير القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.20 b  Disclosure 

Xduration, debitIFRS 7.20 b  Disclosure مصروف الفائدة لاللتزامات المالية بغير القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

Xduration, credit دخل الفائدة لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.20 b  Disclosure 

 )ملخص(دخل ومصاريف الرسوم 

الرسوم الناجمة عن األصول المالية أو االلتزامات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خالل الربح ) مصاريف(دخل 
 أو الخسارة

Xduration, credit
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.20 c (i)  Disclosure 

Xduration, creditIFRS 7.20 c (ii)  Disclosure الرسوم الناجمة عن األنشطة االئتمانية) مصاريف(دخل 
 

Xduration, credit دخل الرسوم الناتج عن األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.20 c (i)  Disclosure 

Xduration, debit مصروف الرسوم الناتج عن االلتزامات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.20 c (i)  Disclosure 

 ]ملخص[دخل الفائدة على األصول المالية منخفضة القيمة المستحقة 

Xduration, creditIFRS 7.20 d  Disclosure دخل الفائدة على األصول المالية منخفضة القيمة المستحقة
 

 ]ملخص[من إلغاء االعتراف باألصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ) الخسائر(األرباح 

Xduration, credit األرباح الناتجة عن إلغاء االعتراف باألصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.20A  Disclosure 

 الخسائر الناتجة عن إلغاء االعتراف باألصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
)X)duration, 

debit

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.20A  Disclosure 

Xduration, credit الناتجة من إلغاء االعتراف باألصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة) الخسارة(صافي الربح 
IAS 1.82 aa  Disclosure

 

text وصف سبب إلغاء االعتراف باألصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.20A  Disclosure 

text block ]نص[اإلفصاح عن محاسبة التحوط 
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.22  Disclosure 

text block ]نص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول التحوطات 
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.22  Disclosure 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول التحوطات 

table ]جدول[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول التحوطات 
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.22  Disclosure 

axis ]محور[أنواع التحوطات 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.22  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24B  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C  Disclosure 

 member ]عضو[التحوطات 
]default [

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.22  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24B  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C  Disclosure 

IAS 39.86 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure, 



  member Effective on application of IFRS 9 ]عضو[تحوطات القيمة العادلة 
IFRS 7.24B  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C  Disclosure 

 member ]عضو[تحوطات التدفق النقدي 

IAS 39.86 b  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24B  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C  Disclosure 

 member ]عضو[تحوطات صافي االستثمار في عمليات أجنبية 

IAS 39.86 c  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24B  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C  Disclosure 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول التحوطات 

text وصف نوع التحوط
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.22 a  Disclosure 

text وصف األدوات المالية المحددة على أنها أدوات تحوط
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.22 b  Disclosure 

Xinstant األدوات المالية المعينة كأدوات تحوط٬ بالقيمة العادلة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.22 b  Disclosure 

text وصف طبيعة المخاطر المحوطة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.22 c  Disclosure 

text وصفات الفترات التي يتوقع حدوث التدفقات النقدية فيها
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.23 a  Disclosure 

text وصف الفترات التي تؤثر فيها التدفقات النقدية على الربح أو الخسارة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.23 a  Disclosure 

text وصف معامالت التنبؤ التي استخدمت فيها محاسبة التحوط في فترة سابقة والتي من غير المتوقع أن تحدث بعد اآلن

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23F  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.23 b  Disclosure 

Xduration, credit من أداة التحوط٬ تحوطات القيمة العادلة) الخسائر(األرباح 
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.24 a (i)  Disclosure 

Xduration, credit من البند المحوط المنسوب إلى المخاطر المحوطة٬ تحوطات القيمة العادلة) الخسائر(األرباح 
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.24 a (ii)  Disclosure 

Xduration, credit من عدم فاعلية تحوطات التدفقات النقدية المعترف بها في الربح أو الخسارة) الخسائر(األرباح 
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.24 b  Disclosure 

Xduration, credit األرباح أو الخسائر من عدم فاعلية تحوطات االستثمارات الصافية في العمليات األجنبية المعترف بها في الربح أو الخسارة
Expiry date on application of IFRS 9  

IFRS 7.24 c  Disclosure 

text block ]نص[االفصاح عن محاسبة التحوط العامة 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7 - Hedge accounting  Disclosure 

text وصف اإلشارة المرجعية لالفصاحات حول محاسبة التحوط المعروضة خارج البيانات المالية
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.21B  Disclosure 

text block ]نص[االفصاح عن استراتيجية إدارة المخاطر المتعلقة بمحاسبة التحوط 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.22A  Disclosure 

 ]ملخص[االفصاح عن استراتيجية إدارة المخاطر المتعلقة بمحاسبة التحوط 

table ]جدول[االفصاح عن استراتيجية إدارة المخاطر المتعلقة بمحاسبة التحوط 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.22A  Disclosure 

axis ]محور[أنواع المخاطر 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.21C  Disclosure, IFRS 7.33  Disclosure, 

IFRS 7.34  Disclosure 

Effective on application of IFRS 9  



 member ]عضو[المخاطر 
]default [

IFRS 7.21C  Disclosure, IFRS 7.33  Disclosure, 

IFRS 7.34  Disclosure 

member IFRS 7.32  Example ]عضو[مخاطر االئتمان 
 

member IFRS 7.32  Example ]عضو[مخاطر السيولة 
 

member IFRS 7.32  Example ]عضو[مخاطر السوق 
 

member IFRS 7 - Defined terms  Disclosure ]عضو[مخاطر العملة 
 

member IFRS 7 - Defined terms  Disclosure ]عضو[مخاطر سعر الفائدة 
 

member IFRS 7 - Defined terms  Disclosure ]عضو[مخاطر السعر األخرى 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر سعر حقوق الملكية 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر سعر السلعة 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر الدفع المسبق 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر القيمة المتبقية 
 

member IFRS 7.32  Common practice ]عضو[أثر تنويع المخاطر 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن استراتيجية إدارة المخاطر المتعلقة بمحاسبة التحوط 

text block ]نص[توضيح استراتيجية إدارة المخاطر المتعلقة بمحاسبة التحوط 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.22A  Disclosure 

text وصف أدوات التحوط المستخدمة للتحوط من التعرض للمخاطر وكيفية استخدامها
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.22B a  Disclosure 

وصف كيفية تحديد المنشأة للعالقة االقتصادية بين البند المحوط وأداة التحوط لغرض تقييم فعالية 
 التحوط

text
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.22B b  Disclosure 

text وصف كيفية تحديد المنشأة لنسبة التحوط وما هي مصادر انعدام فعالية التحوط
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.22B c  Disclosure 

text block ]نص[معلومات حول كيفية تحديد المنشأة لمكوّن المخاطر المحدد كبند محوط 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.22C a  Disclosure 

text block ]نص[معلومات حول كيفية ارتباط مكوّن المخاطر المحدد مع البند المحوط بمجمله 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.22C b  Disclosure 

معلومات حول استراتيجية إدارة المخاطر األساسية فيما يخص عالقات التحوط التي تعيد المنشأة ضبطها 
 بصورة متكررة

text
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.23C b (i)  Disclosure 

وصف كيفية إظهار المنشأة الستراتيجية إدارة المخاطر من خالل استخدام محاسبة التحوط وتحديد 
 عالقات التحوط التي تعيد ضبطها بصورة متكررة 

text
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.23C b (ii)  Disclosure 

text اإلشارة إلى مدى تكرار إيقاف عالقات التحوط وإعادة بدئها
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.23C b (iii)  Disclosure 

وصف حقيقة والسبب وراء كون مقدار عالقات التحوط التي يُطبق عليها اإلعفاء في المعيار الدولي 
 ج ال يمثل المقادير الطبيعية23.7

text
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24D  Disclosure 

text block ]نص[االفصاح عن معلومات حول بنود وشروط أدوات التحوط وكيفية تأثيرها على التدفقات النقدية المستقبلية 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.23A  Disclosure 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات حول بنود وشروط أدوات التحوط وكيفية تأثيرها على التدفقات النقدية المستقبلية 

االفصاح عن معلومات حول بنود وشروط أدوات التحوط وكيفية تأثيرها على التدفقات النقدية المستقبلية 
table ]جدول[

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23A  Disclosure 

axis ]محور[أنواع المخاطر 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.21C  Disclosure, IFRS 7.33  Disclosure, 

IFRS 7.34  Disclosure 

 member ]عضو[المخاطر 
]default [

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.21C  Disclosure, IFRS 7.33  Disclosure, 

IFRS 7.34  Disclosure 

member IFRS 7.32  Example ]عضو[مخاطر االئتمان 
 

member IFRS 7.32  Example ]عضو[مخاطر السيولة 
 

member IFRS 7.32  Example ]عضو[مخاطر السوق 
 

member IFRS 7 - Defined terms  Disclosure ]عضو[مخاطر العملة 
 

member IFRS 7 - Defined terms  Disclosure ]عضو[مخاطر سعر الفائدة 
 

member IFRS 7 - Defined terms  Disclosure ]عضو[مخاطر السعر األخرى 
 



member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر سعر حقوق الملكية 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر سعر السلعة 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر الدفع المسبق 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر القيمة المتبقية 
 

member IFRS 7.32  Common practice ]عضو[أثر تنويع المخاطر 
 

axis ]محور[أدوات التحوط 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure 

 member ]عضو[أدوات التحوط 
]default [

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure 

axis ]محور[االستحقاق 

IAS 1.61  Disclosure, IAS 17.31 b  Disclosure, 

IAS 17.35 a  Disclosure, IAS 17.47 a  Disclosure, 

IAS 17.56 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23B a  Disclosure, IFRS 7.42E e 

 Disclosure, IFRS 7.B11  Example 

 member ]عضو[إجمالي النطاقات الزمنية 
]default [

IAS 1.61  Disclosure, IAS 17.31 b  Disclosure, 

IAS 17.35 a  Disclosure, IAS 17.47 a  Disclosure, 

IAS 17.56 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23B a  Disclosure, IFRS 7.B11  Example, 

IFRS 7.B35  Example 

member IFRS 7.IG28 a  Example ]عضو[في موعد أقصاه ثالثة أشهر 
 

member IFRS 7.B11 a  Example, IFRS 7.B35 a  Example ]عضو[في موعد أقصاه شهر واحد 
 

member IFRS 7.B11 b  Example, IFRS 7.B35 b  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن شهر واحد وما يقل عن ثالثة أشهر 
 

member IFRS 7.B11 c  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ثالثة أشهر وما يقل عن سنة واحدة 
 

member IFRS 7.B35 c  Example, IFRS 7.IG28 b  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ثالثة أشهر وما يقل عن ستة أشهر 
 

member IFRS 7.B35 d  Example, IFRS 7.IG28 c  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ستة أشهر وما يقل عن سنة واحدة 
 

member IAS 1.61 b  Disclosure, IFRS 7.IG28 d  Example ]عضو[خالل مدة تزيد عن سنة واحدة 
 

 member ]عضو[خالل ما يزيد عن سنة واحدة وما يقل عن خمس سنوات 

IAS 17.31 b (ii)  Disclosure, IAS 17.35 a (ii) 

 Disclosure, IAS 17.47 a (ii)  Disclosure, 

IAS 17.56 a (ii)  Disclosure, IFRS 7.B11 d 

 Example 

member IFRS 7.B35 e  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن سنة واحدة وما يقل عن ثالث سنوات 
 

member IFRS 7.B35 f  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ثالث سنوات وما يقل عن خمس سنوات 
 

 member ]عضو[خالل مدة تزيد عن خمس سنوات 

IAS 17.31 b (iii)  Disclosure, IAS 17.35 a (iii) 

 Disclosure, IAS 17.47 a (iii)  Disclosure, 

IAS 17.56 a (iii)  Disclosure, IFRS 7.B35 g 

 Example 

بنود [االفصاح عن معلومات حول بنود وشروط أدوات التحوط وكيفية تأثيرها على التدفقات النقدية المستقبلية 
line items ]سطر

X.XXinstant المبلغ االسمي ألداة التحوط

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23B a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A d  Disclosure 

X.XXinstant متوسط سعر أداة التحوط
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.23B b  Disclosure 

X.XXinstant متوسط معدل أداة التحوط
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.23B b  Disclosure 



text وصف مصادر انعدام فاعلية التحوط المتوقع أن يؤثر على أداة التحوط
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.23D  Disclosure 

text وصف مصادر انعدام فاعلية التحوط التي ظهرت في عالقة التحوط
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.23E  Disclosure 

text توضيح انعدام فاعلية التحوط الناجم عن مصادر ظهرت في عالقة التحوط
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.23E  Disclosure 

text وصف معامالت التنبؤ التي استخدمت فيها محاسبة التحوط في فترة سابقة والتي من غير المتوقع أن تحدث بعد اآلن

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23F  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.23 b  Disclosure 

text block ]نص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول أدوات التحوط 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24A  Disclosure 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول أدوات التحوط 

table ]جدول[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول أدوات التحوط 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24A  Disclosure 

axis ]محور[أنواع المخاطر 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.21C  Disclosure, IFRS 7.33  Disclosure, 

IFRS 7.34  Disclosure 

 member ]عضو[المخاطر 
]default [

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.21C  Disclosure, IFRS 7.33  Disclosure, 

IFRS 7.34  Disclosure 

member IFRS 7.32  Example ]عضو[مخاطر االئتمان 
 

member IFRS 7.32  Example ]عضو[مخاطر السيولة 
 

member IFRS 7.32  Example ]عضو[مخاطر السوق 
 

member IFRS 7 - Defined terms  Disclosure ]عضو[مخاطر العملة 
 

member IFRS 7 - Defined terms  Disclosure ]عضو[مخاطر سعر الفائدة 
 

member IFRS 7 - Defined terms  Disclosure ]عضو[مخاطر السعر األخرى 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر سعر حقوق الملكية 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر سعر السلعة 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر الدفع المسبق 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر القيمة المتبقية 
 

member IFRS 7.32  Common practice ]عضو[أثر تنويع المخاطر 
 

axis ]محور[أنواع التحوطات 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.22  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24B  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C  Disclosure 

 member ]عضو[التحوطات 
]default [

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.22  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24B  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C  Disclosure 

 member ]عضو[تحوطات القيمة العادلة 

IAS 39.86 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24B  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C  Disclosure 



 member ]عضو[تحوطات التدفق النقدي 

IAS 39.86 b  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24B  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C  Disclosure 

 member ]عضو[تحوطات صافي االستثمار في عمليات أجنبية 

IAS 39.86 c  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24B  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C  Disclosure 

axis ]محور[أدوات التحوط 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure 

 member ]عضو[أدوات التحوط 
]default [

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول أدوات التحوط 

Xinstant, debit أدوات التحوط٬ أصول
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24A a  Disclosure 

Xinstant, credit أدوات التحوط٬ التزامات
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24A a  Disclosure 

text وصف بند السطر في بيان المركز المالي الذي يتضمن أداة التحوط
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24A b  Disclosure 

من التغير في القيمة العادلة ألداة التحوط المستخدمة كأساس لالعتراف بانعدام فعالية ) الخسارة(الربح 
 التحوط

Xduration, credit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24A c  Disclosure 

X.XXinstant المبلغ االسمي ألداة التحوط

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23B a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A d  Disclosure 

text block ]نص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول البنود المحوطة 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24B  Disclosure 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول البنود المحوطة 

table ]جدول[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول البنود المحوطة 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24B  Disclosure 

axis ]محور[أنواع المخاطر 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.21C  Disclosure, IFRS 7.33  Disclosure, 

IFRS 7.34  Disclosure 

 member ]عضو[المخاطر 
]default [

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.21C  Disclosure, IFRS 7.33  Disclosure, 

IFRS 7.34  Disclosure 

member IFRS 7.32  Example ]عضو[مخاطر االئتمان 
 

member IFRS 7.32  Example ]عضو[مخاطر السيولة 
 

member IFRS 7.32  Example ]عضو[مخاطر السوق 
 

member IFRS 7 - Defined terms  Disclosure ]عضو[مخاطر العملة 
 

member IFRS 7 - Defined terms  Disclosure ]عضو[مخاطر سعر الفائدة 
 

member IFRS 7 - Defined terms  Disclosure ]عضو[مخاطر السعر األخرى 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر سعر حقوق الملكية 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر سعر السلعة 
 

 



member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر الدفع المسبق 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر القيمة المتبقية 
 

member IFRS 7.32  Common practice ]عضو[أثر تنويع المخاطر 
 

axis ]محور[أنواع التحوطات 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.22  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24B  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C  Disclosure 

 member ]عضو[التحوطات 
]default [

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.22  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24B  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C  Disclosure 

 member ]عضو[تحوطات القيمة العادلة 

IAS 39.86 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24B  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C  Disclosure 

 member ]عضو[تحوطات التدفق النقدي 

IAS 39.86 b  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24B  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C  Disclosure 

 member ]عضو[تحوطات صافي االستثمار في عمليات أجنبية 

IAS 39.86 c  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24B  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C  Disclosure 

axis ]محور[البنود المحوطة 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24B  Disclosure 

 member ]عضو[البنود المحوطة 
]default [

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24B  Disclosure 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول البنود المحوطة 

Xinstant, debit البند المحوط٬ أصول
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24B a (i)  Disclosure 

Xinstant, credit البند المحوط٬ التزامات
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24B a (i)  Disclosure 

Xinstant, debit تعديل تحوط القيمة العادلة المتراكم على البند المحوط المشمول في المبلغ المسجل٬ األصول
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24B a (ii)  Disclosure 

Xinstant, credit تعديل تحوط القيمة العادلة المتراكم على البند المحوط المشمول في المبلغ المسجل٬ االلتزامات
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24B a (ii)  Disclosure 

text وصف بند السطر في بيان المركز المالي الذي يتضمن البند المحوط
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24B a (iii)  Disclosure 

من التغير في القيمة العادلة للبند المحوط المستخدم كأساس لالعتراف بانعدام فعالية ) الخسارة(الربح 
 التحوط

Xduration, credit

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24B a (iv)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  



IFRS 7.24B b (i)  Disclosure 

تعديل تحوط القيمة العادلة المتراكم المتبقي في بيان المركز المالي للبند المحوط الذي يتوقف تعديله فيما 
 يخص أرباح وخسائر التحوط٬ األصول 

Xinstant, debit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24B a (v)  Disclosure 

تعديل تحوط القيمة العادلة المتراكم المتبقي في بيان المركز المالي للبند المحوط الذي يتوقف تعديله فيما 
 يخص أرباح وخسائر التحوط٬ االلتزامات 

Xinstant, credit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24B a (v)  Disclosure 

Xinstant, credit احتياطي تحوطات التدفق النقدي٬ التحوطات المستمرة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24B b (ii)  Disclosure 

Xinstant, credit احتياطي فروقات الصرف من التحويل٬ التحوطات المستمرة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24B b (ii)  Disclosure 

Xinstant, credit احتياطي تحوطات التدفق النقدي٬ عالقات التحوط التي ال تطبق عليها محاسبة التحوط بعد اآلن
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24B b (iii)  Disclosure 

Xinstant, credit احتياطي فروقات الصرف من التحويل٬ عالقات التحوط التي ال تطبق عليها محاسبة التحوط بعد اآلن
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24B b (iii)  Disclosure 

text block ]نص[االفصاح عن معلومات حول المبالغ التي أثرت على بيان الدخل الشامل نتيجة محاسبة التحوط 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24C  Disclosure 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات حول المبالغ التي أثرت على بيان الدخل الشامل نتيجة محاسبة التحوط 

table ]جدول[االفصاح عن معلومات حول المبالغ التي أثرت على بيان الدخل الشامل نتيجة محاسبة التحوط 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24C  Disclosure 

axis ]محور[أنواع المخاطر 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.21C  Disclosure, IFRS 7.33  Disclosure, 

IFRS 7.34  Disclosure 

 member ]عضو[المخاطر 
]default [

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.21C  Disclosure, IFRS 7.33  Disclosure, 

IFRS 7.34  Disclosure 

member IFRS 7.32  Example ]عضو[مخاطر االئتمان 
 

member IFRS 7.32  Example ]عضو[مخاطر السيولة 
 

member IFRS 7.32  Example ]عضو[مخاطر السوق 
 

member IFRS 7 - Defined terms  Disclosure ]عضو[مخاطر العملة 
 

member IFRS 7 - Defined terms  Disclosure ]عضو[مخاطر سعر الفائدة 
 

member IFRS 7 - Defined terms  Disclosure ]عضو[مخاطر السعر األخرى 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر سعر حقوق الملكية 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر سعر السلعة 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر الدفع المسبق 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر القيمة المتبقية 
 

member IFRS 7.32  Common practice ]عضو[أثر تنويع المخاطر 
 

axis ]محور[أنواع التحوطات 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.22  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24B  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C  Disclosure 

 member ]عضو[التحوطات 
]default [

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.22  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24B  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C  Disclosure 

IAS 39.86 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure, 



  member Effective on application of IFRS 9 ]عضو[تحوطات القيمة العادلة 
IFRS 7.24B  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C  Disclosure 

 member ]عضو[تحوطات التدفق النقدي 

IAS 39.86 b  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24B  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C  Disclosure 

 member ]عضو[تحوطات صافي االستثمار في عمليات أجنبية 

IAS 39.86 c  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24A  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24B  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C  Disclosure 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات حول المبالغ التي أثرت على بيان الدخل الشامل نتيجة محاسبة التحوط 

 ]ملخص[من انعدام فاعلية التحوط ) الخسارة(الربح 

Xduration, credit من انعدام فاعلية التحوط المعترف به في حساب األرباح أو الخسائر) الخسارة(الربح 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C a (i)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C b (ii)  Disclosure 

Xduration, credit من انعدام فاعلية التحوط المعترف به في دخل شامل آخر) الخسارة(الربح 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24C a (i)  Disclosure 

Xduration, credit من انعدام فاعلية التحوط) الخسائر(إجمالي األرباح 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24C a (i)  Disclosure 

text وصف بند السطر في بيان الدخل الشامل الذي يتضمن انعدام فعالية التحوط المعترف به

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C a (ii)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C b (iii)  Disclosure 

Xduration, credit من تحوطات التدفقات النقدية٬ صافي الضريبة) الخسائر(األرباح 

IAS 1.91 a  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.23 c  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C b (i)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24E a  Disclosure 

Xduration, credit من تحوطات صافي االستثمار في العمليات األجنبية٬ صافي الضريبة) الخسائر(األرباح 

IAS 1.91 a  Disclosure, IAS 39.102 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C b (i)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24E a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.13 a  Disclosure 

Xduration, debit تعديالت إعادة التصنيف على تحوطات التدفقات النقدية٬ صافي الضريبة

IAS 1.92  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.23 d  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C b (iv)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24E a  Disclosure 

تعديالت إعادة التصنيف على تحوطات التدفق النقدي التي من غير المتوقع أن تحدث فيها تدفقات 
 نقدية مستقبلية محوطة٬ صافي الضريبة

Xduration, debit

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C b (iv)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24E a  Disclosure 

Effective on application of IFRS 9  



تعديالت إعادة التصنيف على تحوطات التدفق النقدي التي يؤثر البند المحوط فيها على الربح أو 
 الخسارة٬ صافي الضريبة

Xduration, debit

IFRS 7.24C b (iv)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24E a  Disclosure 

Xduration, debit تعديالت إعادة التصنيف على تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية٬ صافي الضريبة

IAS 1.92  Disclosure, IAS 39.102  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C b (iv)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24E a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.14  Disclosure 

text وصف بند السطر في بيان الدخل الشامل الذي يتضمن تعديالت إعادة التصنيف
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24C b (v)  Disclosure 

Xduration, credit التحوط فيما يخص التحوط لمجموعة من البنود التي يكون لها مراكز مخاطر متعادلة) خسائر(أرباح 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C b (vi)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.6.4  Disclosure 

االفصاح عن معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان المحددة على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
text block ]نص[

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24G  Disclosure 

االفصاح عن معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان المحددة على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 ]ملخص[الخسارة 

االفصاح عن معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان المحددة على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
table ]جدول[أو الخسارة 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24G  Disclosure 

األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألن المشتقة االئتمانية تستخدم إلدارة 
axis ]محور[مخاطر االئتمان 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24G  Disclosure 

األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألن المشتقة االئتمانية تستخدم 
 ]عضو[إلدارة مخاطر االئتمان 

member 
]default [

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24G  Disclosure 

االفصاح عن معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان المحددة على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
line items ]بنود سطر[أو الخسارة 

 ]ملخص[مطابقة المبلغ االسمي للمشتقة االئتمانية 

Xinstant المشتقة االئتمانية٬ المبلغ االسمي في بداية الفترة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24G a  Disclosure 

 ]ملخص[التغيرات في المبلغ االسمي للمشتقة االئتمانية 

Xduration في المشتقة االئتمانية٬ المبلغ االسمي) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24G a  Disclosure 

Xinstant المشتقة االئتمانية٬ المبلغ االسمي في نهاية الفترة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24G a  Disclosure 

 ]ملخص[مطابقة القيمة العادلة للمشتقة االئتمانية 

Xinstant, debit المشتقة االئتمانية٬ القيمة العادلة في بداية الفترة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24G a  Disclosure 

 ]ملخص[التغيرات في القيمة العادلة للمشتقة االئتمانية 

Xduration, debit في المشتقة االئتمانية٬ القيمة العادلة) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24G a  Disclosure 

Xinstant, debit المشتقة االئتمانية٬ القيمة العادلة في نهاية الفترة
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24G a  Disclosure 

من تحديد األداة المالية على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألن ) الخسارة(الربح 
 المشتقة االئتمانية تستخدم إلدارة مخاطر االئتمان 

Xduration, credit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24G b  Disclosure 

القيمة العادلة لألداة المالية عند إيقاف القياس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألن المشتقة 
 االئتمانية تستخدم إلدارة مخاطر االئتمان٬ األصول 

Xinstant, debit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24G c  Disclosure 

القيمة العادلة لألداة المالية عند إيقاف القياس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألن المشتقة 
 االئتمانية تستخدم إلدارة مخاطر االئتمان٬ االلتزامات 

Xinstant, credit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24G c  Disclosure 

المبلغ االسمي أو األصلي لألداة المالية عند إيقاف القياس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألن 
 المشتقة االئتمانية تُستخدم إلدارة مخاطر االئتمان 

Xinstant
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24G c  Disclosure 

االفصاح عن معلومات حول الفروقات المحتملة بين المبلغ المسجل والقيمة العادلة لألصول الموصوفة في المعيار الدولي إلعداد 
 ] نص[ج 29ب و 7 29التقارير المالية 

text blockIFRS 7.30  Disclosure
 

textIFRS 7.30 a  Disclosure وصف حقيقة أن معلومات القيمة العادلة لم يتم االفصاح عنها ألنه ال يمكن قياس القيمة العادلة لألدوات بموثوقية
 

textIFRS 7.30 b  Disclosure وصف األدوات المالية٬ ومبلغها المسجل وتوضيح السبب وراء عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بموثوقية
 

 



textIFRS 7.30 c  Disclosure معلومات حول السوق لألدوات المالية
 

textIFRS 7.30 d  Disclosure معلومات حول ما إذا كانت المنشأة تنوي التصرف باألدوات المالية وكيف تنوي ذلك
 

توضيح حقيقة أن األدوات المالية التي لم يكن من الممكن سابقا قياس قيمتها العادلة على نحو موثوق قد تم إلغاء االعتراف 
 بها

textIFRS 7.30 e  Disclosure
 

XinstantIFRS 7.30 e  Disclosure األدوات المالية التي لم يكن من الممكن قياسها سابقا بموثوقية في وقت إلغاء االعتراف
 

المعترف بها من إلغاء االعتراف باألدوات المالية التي لم يكن من الممكن سابقا قياس قيمتها العادلة ) الخسائر(األرباح 
 بموثوقية

Xduration, creditIFRS 7.30 e  Disclosure
 

textIFRS 7.B6  Disclosure وصف اإلشارة المرجعية لالفصاحات حول طبيعة ونطاق المخاطر الناجمة عن األدوات المالية
 

text blockIFRS 7.31  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن طبيعة ونطاق المخاطر الناشئة عن األدوات المالية 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن طبيعة ونطاق المخاطر الناشئة عن األدوات المالية 

tableIFRS 7.33  Disclosure, IFRS 7.34  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن طبيعة ونطاق المخاطر الناشئة عن األدوات المالية 
 

axis ]محور[أنواع المخاطر 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.21C  Disclosure, IFRS 7.33  Disclosure, 

IFRS 7.34  Disclosure 

 member ]عضو[المخاطر 
]default [

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.21C  Disclosure, IFRS 7.33  Disclosure, 

IFRS 7.34  Disclosure 

member IFRS 7.32  Example ]عضو[مخاطر االئتمان 
 

member IFRS 7.32  Example ]عضو[مخاطر السيولة 
 

member IFRS 7.32  Example ]عضو[مخاطر السوق 
 

member IFRS 7 - Defined terms  Disclosure ]عضو[مخاطر العملة 
 

member IFRS 7 - Defined terms  Disclosure ]عضو[مخاطر سعر الفائدة 
 

member IFRS 7 - Defined terms  Disclosure ]عضو[مخاطر السعر األخرى 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر سعر حقوق الملكية 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر سعر السلعة 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر الدفع المسبق 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر القيمة المتبقية 
 

member IFRS 7.32  Common practice ]عضو[أثر تنويع المخاطر 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن طبيعة ونطاق المخاطر الناشئة عن األدوات المالية 

textIFRS 7.33 a  Disclosure وصف التعرض للمخاطر
 

textIFRS 7.33 b  Disclosure وصف أهداف وسياسيات وعمليات إدارة المخاطر
 

textIFRS 7.33 b  Disclosure الطرق المستخدمة لقياس المخاطر
 

textIFRS 7.33 c  Disclosure وصف التغيرات في التعرض للمخاطر
 

textIFRS 7.33 c  Disclosure وصف التغيرات في أهداف وسياسات وعمليات إدارة المخاطر
 

textIFRS 7.33 c  Disclosure وصف التغيرات في األساليب المستخدمة لقياس المخاطر
 

text blockIFRS 7.34 a  Disclosure ]نص[ملخص البيانات الكمية حول تعرض المنشأة للمخاطر 
 

textIFRS 7.34 c  Disclosure وصف تركيزات المخاطر
 

textIFRS 7.B8 a  Disclosure وصف كيفية تحديد الغدارة للتركيزات
 

textIFRS 7.B8 b  Disclosure وصف الخاصية المشتركة للتركيز
 

XinstantIFRS 7.B8 c  Disclosure التعرض للمخاطر المرتبطة باألدوات التي تتشارك في الخصائص
 

textIFRS 7.35  Disclosure معلومات إضافية حول تعرض المنشأة للمخاطر
 

text blockIFRS 7.40 a  Disclosure ]نص[تحليل الحساسية فيما يخص أنواع مخاطر السوق 
 

text blockIFRS 7.37  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن األصول المالية التي فات موعد استحقاقها أو انخفضت قيمتها 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن األصول المالية التي فات موعد استحقاقها أو انخفضت قيمتها 

tableIFRS 7.37  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن األصول المالية التي فات موعد استحقاقها أو انخفضت قيمتها 
 

axisIFRS 7.6  Disclosure ]محور[أصناف األصول المالية 
 



 member ]عضو[األصول المالية٬ صنف 
]default [

IAS 36.127  Example, IFRS 7.6  Disclosure
 

member IFRS 7.B2 a  Disclosure ]عضو[األصول المالية بالتكلفة المطفأة٬ صنف 
 

member IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[الرهونات 
 

member IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[قروض المستهلك 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[قروض الشركات 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[ذمم مدينة تجارية 
 

member IFRS 7.B2 a  Disclosure ]عضو[األصول المالية بالقيمة العادلة٬ صنف 
 

member IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[األوراق المالية التجارية 
 

member IFRS 13.IE60  Example, IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[مشتقات 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[عقد خيار 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[عقد مستقبلي 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[عقد مبادلة 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[عقد آجل 
 

member IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[استثمارات حقوق الملكية 
 

member IFRS 7.B2 b  Disclosure ]عضو[٬ صنف 7األصول المالية خارج نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 

axisIFRS 7.37  Disclosure ]محور[انخفاض قيمة األصول المالية 
 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص انخفاض قيمة األصول المالية 
]default [

IFRS 7.37  Disclosure
 

member IFRS 7.37  Common practice ]عضو[األصول المالية التي لم يفت موعد استحقاقها والتي لم تنخفض قيمتها 
 

member IFRS 7.37 a  Disclosure ]عضو[األصول المالية التي فات موعد استحقاقها لكن لم تنخفض قيمتها 
 

member IFRS 7.37  Common practice ]عضو[األصول المالية منخفضة القيمة 
 

member IFRS 7.37 b  Disclosure ]عضو[األصول المالية التي يتم تقييمها بشكل فردي فيما يخص خسائر االئتمان 
 

member IFRS 7.37  Common practice ]عضو[األصول المالية التي يتم تقييمها بشكل مشترك فيما يخص خسائر االئتمان 
 

axis ]محور[المبلغ المسجل واالستهالك المتراكم واإلطفاء وانخفاض القيمة وإجمالي المبلغ المسجل 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 16.73 e  Disclosure, 

IAS 17.32  Disclosure, IAS 38.118 c  Disclosure, 

IAS 38.118 e  Disclosure, IAS 40.76  Disclosure, 

IAS 40.79 c  Disclosure, IAS 40.79 d  Disclosure, 

IAS 41.50  Disclosure, IAS 41.54 f  Disclosure, 

IFRS 3.B67 d  Disclosure, IFRS 7.IG29  Common 

practice 

 member ]عضو[المبلغ المسجل 
]default [

IAS 16.73 e  Disclosure, IAS 17.32  Disclosure, 

IAS 38.118 e  Disclosure, IAS 40.76  Disclosure, 

IAS 40.79 d  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 3.B67 d  Disclosure, IFRS 7.IG29 a  Example 

 member ]عضو[إجمالي المبلغ المسجل 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 17.32  Disclosure, 

IAS 38.118 c  Disclosure, IAS 40.79 c  Disclosure, 

IAS 41.54 f  Disclosure, IFRS 3.B67 d  Disclosure, 

IFRS 7.IG29  Common practice 

 member ]عضو[انخفاض القيمة المتراكم 

IAS 16.73 d  Common practice, IAS 17.32 

 Common practice, IAS 38.118 c  Common practice, 

IAS 40.79 c  Common practice, IAS 41.54 f 

 Common practice, IFRS 3.B67 d  Disclosure, 

IFRS 7.IG29 b  Example 

axis ]محور[االستحقاق 

IAS 1.61  Disclosure, IAS 17.31 b  Disclosure, 

IAS 17.35 a  Disclosure, IAS 17.47 a  Disclosure, 

IAS 17.56 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23B a  Disclosure, IFRS 7.42E e 

 Disclosure, IFRS 7.B11  Example 



 member ]عضو[إجمالي النطاقات الزمنية 
]default [

IAS 1.61  Disclosure, IAS 17.31 b  Disclosure, 

IAS 17.35 a  Disclosure, IAS 17.47 a  Disclosure, 

IAS 17.56 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23B a  Disclosure, IFRS 7.B11  Example, 

IFRS 7.B35  Example 

member IFRS 7.IG28 a  Example ]عضو[في موعد أقصاه ثالثة أشهر 
 

member IFRS 7.B11 a  Example, IFRS 7.B35 a  Example ]عضو[في موعد أقصاه شهر واحد 
 

member IFRS 7.B11 b  Example, IFRS 7.B35 b  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن شهر واحد وما يقل عن ثالثة أشهر 
 

member IFRS 7.B11 c  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ثالثة أشهر وما يقل عن سنة واحدة 
 

member IFRS 7.B35 c  Example, IFRS 7.IG28 b  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ثالثة أشهر وما يقل عن ستة أشهر 
 

member IFRS 7.B35 d  Example, IFRS 7.IG28 c  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ستة أشهر وما يقل عن سنة واحدة 
 

member IAS 1.61 b  Disclosure, IFRS 7.IG28 d  Example ]عضو[خالل مدة تزيد عن سنة واحدة 
 

 member ]عضو[خالل ما يزيد عن سنة واحدة وما يقل عن خمس سنوات 

IAS 17.31 b (ii)  Disclosure, IAS 17.35 a (ii) 

 Disclosure, IAS 17.47 a (ii)  Disclosure, 

IAS 17.56 a (ii)  Disclosure, IFRS 7.B11 d 

 Example 

member IFRS 7.B35 e  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن سنة واحدة وما يقل عن ثالث سنوات 
 

member IFRS 7.B35 f  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ثالث سنوات وما يقل عن خمس سنوات 
 

 member ]عضو[خالل مدة تزيد عن خمس سنوات 

IAS 17.31 b (iii)  Disclosure, IAS 17.35 a (iii) 

 Disclosure, IAS 17.47 a (iii)  Disclosure, 

IAS 17.56 a (iii)  Disclosure, IFRS 7.B35 g 

 Example 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن األصول المالية التي فات موعد استحقاقها أو انخفضت قيمتها 

Xinstant, debitIFRS 7.25  Disclosure األصول المالية
 

text blockIFRS 7.37 a  Disclosure ]نص[تحليل عمر األصول المالية التي فات موعد استحقاقها لكن لم تنخفض قيمتها 
 

text blockIFRS 7.37 b  Disclosure ]نص[تحليل األصول المالية التي يتم تحديدها بشكل مفرد لتنخفض قيمتها 
 

وصف الضمان المحتفظ به والتعزيزات االئتمانية األخرى٬ األصول المالية المحددة بشكل مفرد والتي 
 ستنخفض قيمتها

textIFRS 7.IG29 c  Example
 

األصول المالية المحددة بشكل فردي التي ستنخفض قيمتها٬ القيمة العادلة للضمان والتعزيزات االئتمانية 
 األخرى

Xinstant, debitIFRS 7.IG29 c  Example
 

textIFRS 7.38 a  Disclosure وصف طبيعة األصول التي يتم الحصول عليها عن طريق امتالك الضمان أو طلب تعزيزات ائتمانية أخرى
 

Xinstant, debitIFRS 7.38 a  Disclosure األصول التي يتم الحصول عليها عن طريق امتالك الضمان أو طلب تعزيزات ائتمانية أخرى
 

وصف السياسات للتصرف أو االستخدام في تشغيل األصول التي يتم الحصول عليها عن طريق امتالك ضمان أو تعزيزات 
 ائتمانية أخرى

text blockIFRS 7.38 b  Disclosure
 

text blockIFRS 7.39 a  Disclosure ]نص[االفصاح عن تحليل االستحقاق لاللتزامات المالية غير المشتقة 
 

 ]ملخص[االفصاح عن تحليل االستحقاق لاللتزامات المالية غير المشتقة 

tableIFRS 7.39 a  Disclosure ]جدول[االفصاح عن تحليل االستحقاق لاللتزامات المالية غير المشتقة 
 

axis ]محور[االستحقاق 

IAS 1.61  Disclosure, IAS 17.31 b  Disclosure, 

IAS 17.35 a  Disclosure, IAS 17.47 a  Disclosure, 

IAS 17.56 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23B a  Disclosure, IFRS 7.42E e 

 Disclosure, IFRS 7.B11  Example 

 member ]عضو[إجمالي النطاقات الزمنية 
]default [

IAS 1.61  Disclosure, IAS 17.31 b  Disclosure, 

IAS 17.35 a  Disclosure, IAS 17.47 a  Disclosure, 

IAS 17.56 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23B a  Disclosure, IFRS 7.B11  Example, 

IFRS 7.B35  Example 

member IFRS 7.IG28 a  Example ]عضو[في موعد أقصاه ثالثة أشهر 
 



member IFRS 7.B11 a  Example, IFRS 7.B35 a  Example ]عضو[في موعد أقصاه شهر واحد 
 

member IFRS 7.B11 b  Example, IFRS 7.B35 b  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن شهر واحد وما يقل عن ثالثة أشهر 
 

member IFRS 7.B11 c  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ثالثة أشهر وما يقل عن سنة واحدة 
 

member IFRS 7.B35 c  Example, IFRS 7.IG28 b  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ثالثة أشهر وما يقل عن ستة أشهر 
 

member IFRS 7.B35 d  Example, IFRS 7.IG28 c  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ستة أشهر وما يقل عن سنة واحدة 
 

member IAS 1.61 b  Disclosure, IFRS 7.IG28 d  Example ]عضو[خالل مدة تزيد عن سنة واحدة 
 

 member ]عضو[خالل ما يزيد عن سنة واحدة وما يقل عن خمس سنوات 

IAS 17.31 b (ii)  Disclosure, IAS 17.35 a (ii) 

 Disclosure, IAS 17.47 a (ii)  Disclosure, 

IAS 17.56 a (ii)  Disclosure, IFRS 7.B11 d 

 Example 

member IFRS 7.B35 e  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن سنة واحدة وما يقل عن ثالث سنوات 
 

member IFRS 7.B35 f  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ثالث سنوات وما يقل عن خمس سنوات 
 

 member ]عضو[خالل مدة تزيد عن خمس سنوات 

IAS 17.31 b (iii)  Disclosure, IAS 17.35 a (iii) 

 Disclosure, IAS 17.47 a (iii)  Disclosure, 

IAS 17.56 a (iii)  Disclosure, IFRS 7.B35 g 

 Example 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن تحليل االستحقاق لاللتزامات المالية غير المشتقة 

Xinstant, creditIFRS 7.39 a  Disclosure االلتزامات المالية غير المشتقة٬ التدفقات النقدية غير المخصومة
 

Xinstant, creditIFRS 7.B11D a  Example إجمالي التزامات عقد اإليجار التمويلي
 

text blockIFRS 7.39 b  Disclosure ]نص[االفصاح عن تحليل االستحقاق لاللتزامات المالية المشتقة 
 

 ]ملخص[االفصاح عن تحليل االستحقاق لاللتزامات المالية المشتقة 

tableIFRS 7.39 b  Disclosure ]جدول[االفصاح عن تحليل االستحقاق لاللتزامات المالية المشتقة 
 

axis ]محور[االستحقاق 

IAS 1.61  Disclosure, IAS 17.31 b  Disclosure, 

IAS 17.35 a  Disclosure, IAS 17.47 a  Disclosure, 

IAS 17.56 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23B a  Disclosure, IFRS 7.42E e 

 Disclosure, IFRS 7.B11  Example 

 member ]عضو[إجمالي النطاقات الزمنية 
]default [

IAS 1.61  Disclosure, IAS 17.31 b  Disclosure, 

IAS 17.35 a  Disclosure, IAS 17.47 a  Disclosure, 

IAS 17.56 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23B a  Disclosure, IFRS 7.B11  Example, 

IFRS 7.B35  Example 

member IFRS 7.IG28 a  Example ]عضو[في موعد أقصاه ثالثة أشهر 
 

member IFRS 7.B11 a  Example, IFRS 7.B35 a  Example ]عضو[في موعد أقصاه شهر واحد 
 

member IFRS 7.B11 b  Example, IFRS 7.B35 b  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن شهر واحد وما يقل عن ثالثة أشهر 
 

member IFRS 7.B11 c  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ثالثة أشهر وما يقل عن سنة واحدة 
 

member IFRS 7.B35 c  Example, IFRS 7.IG28 b  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ثالثة أشهر وما يقل عن ستة أشهر 
 

member IFRS 7.B35 d  Example, IFRS 7.IG28 c  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ستة أشهر وما يقل عن سنة واحدة 
 

member IAS 1.61 b  Disclosure, IFRS 7.IG28 d  Example ]عضو[خالل مدة تزيد عن سنة واحدة 
 

 member ]عضو[خالل ما يزيد عن سنة واحدة وما يقل عن خمس سنوات 

IAS 17.31 b (ii)  Disclosure, IAS 17.35 a (ii) 

 Disclosure, IAS 17.47 a (ii)  Disclosure, 

IAS 17.56 a (ii)  Disclosure, IFRS 7.B11 d 

 Example 

member IFRS 7.B35 e  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن سنة واحدة وما يقل عن ثالث سنوات 
 

member IFRS 7.B35 f  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ثالث سنوات وما يقل عن خمس سنوات 
 

IAS 17.31 b (iii)  Disclosure, IAS 17.35 a (iii) 



 member ]عضو[خالل مدة تزيد عن خمس سنوات 
 Disclosure, IAS 17.47 a (iii)  Disclosure, 

IAS 17.56 a (iii)  Disclosure, IFRS 7.B35 g 

 Example 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن تحليل االستحقاق لاللتزامات المالية المشتقة 

Xinstant, creditIFRS 7.39 b  Disclosure االلتزامات المالية المشتقة٬ التدفقات النقدية غير المخصومة
 

Xinstant, creditIFRS 7.B11D b  Example األسعار المحددة في اتفاقيات آجلة لشراء األصول المالية مقابل النقد
 

Xinstant, creditIFRS 7.B11D c  Example التي يتم مبادلة تدفقات نقدية صافية مقابلها) ثابت-استالم(المبالغ الصافية لمبادالت أسعار الفائدة العائمة 
 

Xinstant, creditIFRS 7.B11D d  Example المبالغ التعاقدية التي سيتم استبدالها في أداة مالية مشتقة التي يتم مقابلها تبادل التدفقات النقدية اإلجمالية
 

Xinstant, creditIFRS 7.B11D e  Example إجمالي التزامات القرض
 

text blockIFRS 7.39 c  Disclosure ]نص[االفصاح عن كيفية إدارة المنشأة لمخاطر السيولة 
 

 ]ملخص[االفصاح عن تحليل االستحقاق لألصول المالية المحتفظ بها إلدارة مخاطر السيولة 

tableIFRS 7.B11E  Disclosure ]جدول[االفصاح عن تحليل االستحقاق لألصول المالية المحتفظ بها إلدارة مخاطر السيولة 
 

axis ]محور[االستحقاق 

IAS 1.61  Disclosure, IAS 17.31 b  Disclosure, 

IAS 17.35 a  Disclosure, IAS 17.47 a  Disclosure, 

IAS 17.56 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23B a  Disclosure, IFRS 7.42E e 

 Disclosure, IFRS 7.B11  Example 

 member ]عضو[إجمالي النطاقات الزمنية 
]default [

IAS 1.61  Disclosure, IAS 17.31 b  Disclosure, 

IAS 17.35 a  Disclosure, IAS 17.47 a  Disclosure, 

IAS 17.56 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23B a  Disclosure, IFRS 7.B11  Example, 

IFRS 7.B35  Example 

member IFRS 7.IG28 a  Example ]عضو[في موعد أقصاه ثالثة أشهر 
 

member IFRS 7.B11 a  Example, IFRS 7.B35 a  Example ]عضو[في موعد أقصاه شهر واحد 
 

member IFRS 7.B11 b  Example, IFRS 7.B35 b  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن شهر واحد وما يقل عن ثالثة أشهر 
 

member IFRS 7.B11 c  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ثالثة أشهر وما يقل عن سنة واحدة 
 

member IFRS 7.B35 c  Example, IFRS 7.IG28 b  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ثالثة أشهر وما يقل عن ستة أشهر 
 

member IFRS 7.B35 d  Example, IFRS 7.IG28 c  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ستة أشهر وما يقل عن سنة واحدة 
 

member IAS 1.61 b  Disclosure, IFRS 7.IG28 d  Example ]عضو[خالل مدة تزيد عن سنة واحدة 
 

 member ]عضو[خالل ما يزيد عن سنة واحدة وما يقل عن خمس سنوات 

IAS 17.31 b (ii)  Disclosure, IAS 17.35 a (ii) 

 Disclosure, IAS 17.47 a (ii)  Disclosure, 

IAS 17.56 a (ii)  Disclosure, IFRS 7.B11 d 

 Example 

member IFRS 7.B35 e  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن سنة واحدة وما يقل عن ثالث سنوات 
 

member IFRS 7.B35 f  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ثالث سنوات وما يقل عن خمس سنوات 
 

 member ]عضو[خالل مدة تزيد عن خمس سنوات 

IAS 17.31 b (iii)  Disclosure, IAS 17.35 a (iii) 

 Disclosure, IAS 17.47 a (iii)  Disclosure, 

IAS 17.56 a (iii)  Disclosure, IFRS 7.B35 g 

 Example 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن تحليل االستحقاق لألصول المالية المحتفظ بها إلدارة مخاطر السيولة 

Xinstant, debitIFRS 7.B11E  Disclosure األصول المالية المحتفظ بها إلدارة مخاطر السيولة
 

text blockIFRS 7.39  Common practice ]نص[اإلفصاح عن األدوات المالية حسب نوع سعر الفائدة 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن األدوات المالية حسب نوع سعر الفائدة 

tableIFRS 7.39  Common practice ]جدول[اإلفصاح عن األدوات المالية حسب نوع سعر الفائدة 
 

axisIFRS 7.39  Common practice ]محور[أنواع أسعارالفائدة 
 

 member ]عضو[أنواع سعر الفائدة 
]default [

IFRS 7.39  Common practice
 

 



member IFRS 7.39  Common practice ]عضو[سعر الفائدة العائم 
 

member IFRS 7.39  Common practice ]عضو[سعر الفائدة الثابت 
 

line items ]بنود السطر[اإلفصاح عن األدوات المالية حسب نوع سعر الفائدة 

Xinstant, debitIFRS 7.25  Disclosure األصول المالية
 

Xinstant, creditIFRS 7.25  Disclosure االلتزامات المالية
 

text blockIFRS 7.7  Common practice ]نص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول االقتراضات 
 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول االقتراضات 

tableIFRS 7.7  Common practice ]جدول[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول االقتراضات 
 

axisIFRS 7.7  Common practice ]محور[االقتراضات حسب االسم 
 

 member ]عضو[االقتراضات حسب االسم 
]default [

IFRS 7.7  Common practice
 

axisIFRS 7.39  Common practice ]محور[أنواع أسعارالفائدة 
 

 member ]عضو[أنواع سعر الفائدة 
]default [

IFRS 7.39  Common practice
 

member IFRS 7.39  Common practice ]عضو[سعر الفائدة العائم 
 

member IFRS 7.39  Common practice ]عضو[سعر الفائدة الثابت 
 

axis ]محور[نطاق 
IFRS 13.IE63  Example, IFRS 2.45 d  Disclosure, 

IFRS 7.7  Common practice 

 member ]عضو[نطاقات 
]default [

IFRS 13.IE63  Example, IFRS 2.45 d  Disclosure, 

IFRS 7.7  Common practice 

 member ]عضو[الحد األدنى للنطاق 
IFRS 13.IE63  Example, IFRS 2.45 d  Disclosure, 

IFRS 7.7  Common practice 

member IFRS 13.IE63  Example, IFRS 7.7  Common practice ]عضو[المتوسط المرجح 
 

 member ]عضو[أعلى النطاق 
IFRS 13.IE63  Example, IFRS 2.45 d  Disclosure, 

IFRS 7.7  Common practice 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول االقتراضات 

Xinstant, creditIAS 1.55  Common practice اإلقتراضات
 

XinstantIAS 1.112 c  Common practice مبلغ اسمي
 

X.XXinstantIFRS 7.7  Common practice االقتراضات٬ سعر الفائدة
 

textIFRS 7.7  Common practice االقتراضات٬ أساس سعر الفائدة
 

X.XXinstantIFRS 7.7  Common practice االقتراضات٬ التعديل إلى أساس سعر الفائدة
 

textIFRS 7.7  Common practice االقتراضات٬ االستحقاق
 

textIFRS 7.7  Common practice االقتراضات٬ العملة األصلية
 

textIFRS 7.40 b  Disclosure وصف الطرق واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية
 

textIFRS 7.40 c  Disclosure وصف التغيرات في األساليب واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية
 

textIFRS 7.40 c  Disclosure وصف أسباب التغيرات في الطرق واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية
 

textIFRS 7.41 a  Disclosure وصف األسلوب والمقاييس واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية الذي يعكس حاالت الترابط في متغيرات المخاطر
 

وصف هدف الطريقة المستخدمة والقيود التي يمكن أن ينتج عنها معلومات ال تعكس بشكل كامل القيمة العادلة لألصول 
 وااللتزامات المعنية

textIFRS 7.41 b  Disclosure
 

XinstantIFRS 7.41  Common practice القيمة المحسوبة وفق عوامل المخاطر
 

textIFRS 7.42  Disclosure وصف حقيقة والسبب وراء كون تحليالت الحساسية غير تمثيلية
 

text block ]نص[االفصاح عن نقل األصول المالية 
IFRS 7 - Transfers of financial assets 

 Disclosure 

text blockIFRS 7.42D  Disclosure ]نص[االفصاح عن األصول المالية المنقولة التي ال يتم إلغاء االعتراف بها بمجملها 
 

 ]ملخص[االفصاح عن األصول المالية المنقولة التي ال يتم إلغاء االعتراف بها بمجملها 

tableIFRS 7.42D  Disclosure ]جدول[االفصاح عن األصول المالية المنقولة التي ال يتم إلغاء االعتراف بها بمجملها 
 

axisIFRS 7.42D  Disclosure ]محور[األصول المالية المنقولة التي لم يتم إلغاء االعتراف بها بمجملها 
 



 member ]عضو[األصول المالية المنقولة التي لم يتم إلغاء االعتراف بها بمجملها 
]default [

IFRS 7.42D  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن األصول المالية المنقولة التي ال يتم إلغاء االعتراف بها بمجملها 

textIFRS 7.42D a  Disclosure وصف طبيعة األصول المالية المنقولة التي ال يتم إلغاء االعتراف بها بمجملها
 

textIFRS 7.42D b  Disclosure وصف طبيعة مخاطر ومكافآت الملكية التي تتعرض لها المنشأة
 

وصف طبيعة العالقة بين األصول المالية المنقولة التي ال يتم إلغاء االعتراف بها بمجملها وااللتزامات 
 المتعلقة بها

textIFRS 7.42D c  Disclosure
 

التي ال يتم إلغاء االعتراف بها ) االلتزامات المالية ذات العالقة(القيمة العادلة لألصول المالية المنقولة 
 ]ملخص[بمجملها 

Xinstant, debitIFRS 7.42D d  Disclosure ]ملخص[القيمة العادلة لألصول المالية المنقولة التي ال يتم إلغاء االعتراف بها بمجملها 
 

X)instant, creditIFRS 7.42D d  Disclosure( القيمة العادلة لاللتزامات المالية ذات العالقة
 

التي ال يتم إلغاء ) االلتزامات المالية ذات العالقة(صافي القيمة العادلة لألصول المالية المنقولة 
 االعتراف بها بمجملها

Xinstant, debit
IFRS 7.42D d  Disclosure

 

Xinstant, debitIFRS 7.42D e  Disclosure األصول التي تستمر المنشأة في االعتراف بها
 

Xinstant, creditIFRS 7.42D e  Disclosure االلتزامات ذات الصلة التي تستمر المنشأة في االعتراف بها
 

Xinstant, debitIFRS 7.42D f  Disclosure األصول األصلية قبل النقل
 

Xinstant, debitIFRS 7.42D f  Disclosure األصول التي تستمر المنشأة في االعتراف بها بمقدار المشاركة المستمرة
 

Xinstant, creditIFRS 7.42D f  Disclosure االلتزامات ذات الصلة التي تستمر المنشأة في االعتراف بها بمقدار المشاركة المستمرة
 

text blockIFRS 7.42E  Disclosure, IFRS 7.42G  Disclosure ]نص[االفصاح عن المشاركة المستمرة في األصول المالية التي يتم إلغاء االعتراف بها 
 

 ]ملخص[االفصاح عن المشاركة المستمرة في األصول المالية التي يتم إلغاء االعتراف بها 

tableIFRS 7.42E  Disclosure, IFRS 7.42G  Disclosure ]جدول[االفصاح عن المشاركة المستمرة في األصول المالية التي يتم إلغاء االعتراف بها 
 

axisIFRS 7.B33  Example ]محور[المشاركة المستمرة في األصول المالية الملغى االعتراف بها حسب نوع األداة 
 

 member ]عضو[أنواع األداة 
]default [

IFRS 7.B33  Example
 

member IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[خيارات البيع المكتتب بها 
 

member IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[خيارات الشراء المشتراة 
 

member IFRS 7.B33  Example ]عضو[الكفاالت 
 

axisIFRS 7.B33  Example ]محور[المشاركة المستمرة في األصول المالية الملغى االعتراف بها حسب نوع النقل 
 

 member ]عضو[أنواع النقل 
]default [

IFRS 7.B33  Example
 

member IFRS 7.B33  Example, IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[إقراض األوراق المالية 
 

member IFRS 7.B33  Example ]عضو[بيع الذمم المدينة 
 

member IFRS 7.B33  Example ]عضو[عمليات التوريق 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن المشاركة المستمرة في األصول المالية التي يتم إلغاء االعتراف بها 

Xinstant, debitIFRS 7.42E a  Disclosure األصول المعترف بها والتي تمثل مشاركة مستمرة في األصول المالية التي تم إلغاء االعتراف بها
 

Xinstant, creditIFRS 7.42E a  Disclosure االلتزامات المعترف بها والتي تمثل مشاركة مستمرة في األصول المالية التي تم إلغاء االعتراف بها
 

وصف بنود السطر لألصول وااللتزامات المعترف بها والتي تمثل مشاركة مستمرة في االصول المالية 
 التي يتم إلغاء االعتراف بها

textIFRS 7.42E a  Disclosure
 

Xinstant, debitIFRS 7.42E b  Disclosure القيمة العادلة لألصول التي تمثل مشاركة مستمرة في األصول المالية التي تم إلغاء االعتراف بها
 

Xinstant, creditIFRS 7.42E b  Disclosure القيمة العادلة لاللتزامات التي تمثل مشاركة مستمرة في األصول المالية التي تم إلغاء االعتراف بها
 

XinstantIFRS 7.42E c  Disclosure أقصى حد للتعرض للخسائر من المشاركة المستمرة
 

textIFRS 7.42E c  Disclosure معلومات حول كيفية تحديد أقصى حد للتعرض للخسائر من المشاركة المستمرة
 

التدفقات النقدية الصادرة غير المخصومة المطلوبة إلعادة شراء األصول المالية التي تم إلغاء االعتراف 
 بها

Xinstant, creditIFRS 7.42E d  Disclosure
 

Xinstant, creditIFRS 7.42E d  Disclosure المبالغ األخرى مستحقة الدفع إلى الجهة المنقول إليها فيما يخص األصول المنقولة
 

textIFRS 7.42E f  Disclosure معلومات نوعية حول المشاركة المستمرة في األصول المالية التي تم إلغاء االعتراف بها
 

Xduration, creditIFRS 7.42G a  Disclosure األصول المالية التي تم إلغاء االعتراف بها في تاريخ النقل) خسائر(أرباح 
 

Xduration, creditIFRS 7.42G b  Disclosure الدخل من المشاركة المستمرة في األصول المالية التي تم إلغاء االعتراف بها
 

Xinstant, creditIFRS 7.42G b  Disclosure الدخل من المشاركة المستمرة في األصول المالية التي تم إلغاء االعتراف بها والمعرتف بها بشكل تراكمي
 

 



Xduration, debitIFRS 7.42G b  Disclosure مصروف من المشاركة المستمرة في األصول المالية التي يتم إلغاء االعتراف بها
 

مصروف من المشاركة المستمرة في األصول المالية التي يتم إلغاء االعتراف بها والمعترف بها بشكل 
 تراكمي

Xinstant, debitIFRS 7.42G b  Disclosure
 

textIFRS 7.42G c (i)  Disclosure توضيح الحاالت التي يحدث فيها اكبر نشاط للنقل
 

Xduration, creditIFRS 7.42G c (ii)  Disclosure من نشاط النقل خالل الفترة والذي يمثل أكبر نشاط نقل) الخسائر(األرباح 
 

Xduration, debitIFRS 7.42G c (iii)  Disclosure عائدات من نشاط النقل خالل الفترة والتي تمثل أكبر نشاط نقل
 

االفصاح عن تحليل االستحقاق للتدفقات النقدية الصادرة غير المخصومة إلعادة شراء األصول المالية الملغي االعتراف بها 
 ] نص[أو المبالغ واجبة الدفع للجهة المنقول إليها فيما يخص األصول المنقولة 

text blockIFRS 7.42E e  Disclosure
 

االفصاح عن تحليل االستحقاق للتدفقات النقدية الصادرة غير المخصومة إلعادة شراء األصول المالية الملغي 
 ] ملخص[االعتراف بها أو المبالغ واجبة الدفع للجهة المنقول إليها فيما يخص األصول المنقولة 

االفصاح عن تحليل االستحقاق للتدفقات النقدية الصادرة غير المخصومة إلعادة شراء األصول المالية الملغي 
 ] جدول[االعتراف بها أو المبالغ واجبة الدفع للجهة المنقول إليها فيما يخص األصول المنقولة 

tableIFRS 7.42E e  Disclosure
 

axis ]محور[االستحقاق 

IAS 1.61  Disclosure, IAS 17.31 b  Disclosure, 

IAS 17.35 a  Disclosure, IAS 17.47 a  Disclosure, 

IAS 17.56 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23B a  Disclosure, IFRS 7.42E e 

 Disclosure, IFRS 7.B11  Example 

 member ]عضو[إجمالي النطاقات الزمنية 
]default [

IAS 1.61  Disclosure, IAS 17.31 b  Disclosure, 

IAS 17.35 a  Disclosure, IAS 17.47 a  Disclosure, 

IAS 17.56 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23B a  Disclosure, IFRS 7.B11  Example, 

IFRS 7.B35  Example 

member IFRS 7.IG28 a  Example ]عضو[في موعد أقصاه ثالثة أشهر 
 

member IFRS 7.B11 a  Example, IFRS 7.B35 a  Example ]عضو[في موعد أقصاه شهر واحد 
 

member IFRS 7.B11 b  Example, IFRS 7.B35 b  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن شهر واحد وما يقل عن ثالثة أشهر 
 

member IFRS 7.B11 c  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ثالثة أشهر وما يقل عن سنة واحدة 
 

member IFRS 7.B35 c  Example, IFRS 7.IG28 b  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ثالثة أشهر وما يقل عن ستة أشهر 
 

member IFRS 7.B35 d  Example, IFRS 7.IG28 c  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ستة أشهر وما يقل عن سنة واحدة 
 

member IAS 1.61 b  Disclosure, IFRS 7.IG28 d  Example ]عضو[خالل مدة تزيد عن سنة واحدة 
 

 member ]عضو[خالل ما يزيد عن سنة واحدة وما يقل عن خمس سنوات 

IAS 17.31 b (ii)  Disclosure, IAS 17.35 a (ii) 

 Disclosure, IAS 17.47 a (ii)  Disclosure, 

IAS 17.56 a (ii)  Disclosure, IFRS 7.B11 d 

 Example 

member IFRS 7.B35 e  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن سنة واحدة وما يقل عن ثالث سنوات 
 

member IFRS 7.B35 f  Example ]عضو[خالل ما يزيد عن ثالث سنوات وما يقل عن خمس سنوات 
 

 member ]عضو[خالل مدة تزيد عن خمس سنوات 

IAS 17.31 b (iii)  Disclosure, IAS 17.35 a (iii) 

 Disclosure, IAS 17.47 a (iii)  Disclosure, 

IAS 17.56 a (iii)  Disclosure, IFRS 7.B35 g 

 Example 

axisIFRS 7.B33  Example ]محور[المشاركة المستمرة في األصول المالية الملغى االعتراف بها حسب نوع األداة 
 

 member ]عضو[أنواع األداة 
]default [

IFRS 7.B33  Example
 

member IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[خيارات البيع المكتتب بها 
 

member IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[خيارات الشراء المشتراة 
 

member IFRS 7.B33  Example ]عضو[الكفاالت 
 

axisIFRS 7.B33  Example ]محور[المشاركة المستمرة في األصول المالية الملغى االعتراف بها حسب نوع النقل 
 

 member ]عضو[أنواع النقل 
]default [

IFRS 7.B33  Example
 

member IFRS 7.B33  Example, IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[إقراض األوراق المالية 
 

 



member IFRS 7.B33  Example ]عضو[بيع الذمم المدينة 
 

member IFRS 7.B33  Example ]عضو[عمليات التوريق 
 

االفصاح عن تحليل االستحقاق للتدفقات النقدية الصادرة غير المخصومة إلعادة شراء األصول المالية الملغي 
 ] بنود سطر[االعتراف بها أو المبالغ واجبة الدفع للجهة المنقول إليها فيما يخص األصول المنقولة 

line items

التدفقات النقدية الصادرة غير المخصومة المطلوبة إلعادة شراء األصول المالية التي تم إلغاء االعتراف 
 بها

Xinstant, creditIFRS 7.42E d  Disclosure
 

Xinstant, creditIFRS 7.42E d  Disclosure المبالغ األخرى مستحقة الدفع إلى الجهة المنقول إليها فيما يخص األصول المنقولة
 

text block ]نص[ألول مرة  9توضيح تبني المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.44J  Disclosure 

Xinstant, debit ألول مرة 9في األصول المالية بناء على فئة القياس٬ تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) االنخفاض(االرتفاع 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.44T a  Disclosure 

 9في األصول المالية الناتج عن التغير في خاصية القياس٬ تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) االنخفاض(االرتفاع 
 ألول مرة 

Xinstant, debit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.44T b  Disclosure 

Xinstant, credit ألول مرة 9في االلتزامات المالية بناء على فئة القياس٬ تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) االنخفاض(االرتفاع 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.44T a  Disclosure 

 9في االلتزامات المالية الناتج عن التغير في خاصية القياس٬ تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) االنخفاض(االرتفاع 
 ألول مرة 

Xinstant, credit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.44T b  Disclosure 

Xinstant, debit ألول مرة 9القيمة العادلة لألصول المالية المعاد تصنيفها بالتكلفة المطفأة٬ تطبيق المعيارالدولي إلعداد التقارير المالية 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.44U a  Disclosure 

القيمة العادلة التي كان سيتم االعتراف بها في حساب األرباح أو الخسائر أو دخل شامل آخر لو لم يعاد تصنيف ) خسائر(أرباح 
 ألول مرة  9األصول المالية٬ تطبيق المعيارالدولي إلعداد التقارير المالية 

Xduration, credit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.44U b  Disclosure 

X.XXinstant 9سعر الفائدة الفعلية المحدد في تاريخ إعادة تصنيف األصول المالية٬ التطبيق األول للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.44U c  Disclosure 

الفائدة المعترف به لألصول المالية المعاد تصنيفها على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة٬ تطبيق المعيار الدولي ) مصروف(دخل 
 ألول مرة  9إلعداد التقارير المالية 

Xduration, credit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.44U d  Disclosure 

Xinstant, credit ألول مرة 9القيمة العادلة لاللتزامات المالية المعاد تصنيفها بالتكلفة المطفأة٬ تطبيق المعيارالدولي إلعداد التقارير المالية 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.44U a  Disclosure 

القيمة العادلة التي كان سيتم االعتراف بها في حساب األرباح أو الخسائر أو دخل شامل آخر لو لم يعاد تصنيف ) خسائر(أرباح 
 ألول مرة  9االلتزامات المالية٬ تطبيق المعيارالدولي إلعداد التقارير المالية 

Xduration, credit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.44U b  Disclosure 

X.XXinstant 9سعر الفائدة الفعلية المحدد في تاريخ إعادة تصنيف االلتزامات المالية٬ التطبيق األول للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.44U c  Disclosure 

الفائدة المعترف به لاللتزامات المالية المعاد تصنيفها على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة٬ تطبيق المعيار الدولي ) مصروف(دخل 
 ألول مرة  9إلعداد التقارير المالية 

Xduration, credit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.44U d  Disclosure 

 قياس القيمة العادلة -مالحظات] ۸۲۳۰۰۰[

text blockIFRS 13 - Disclosure  Disclosure ]نص[االفصاح عن قياس القيمة العادلة 
 

text blockIFRS 13.93  Disclosure ]نص[االفصاح عن قياس القيمة العادلة لألصول 
 

 ]ملخص[االفصاح عن قياس القيمة العادلة لألصول 

tableIFRS 13.93  Disclosure ]جدول[االفصاح عن قياس القيمة العادلة لألصول 
 

axis ]محور[القياس 
IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي القياس 
]default [

IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

 member ]عضو[بالقيمة العادلة 
IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

member IFRS 13.93 a  Disclosure ]عضو[قياس القيمة العادلة المتكرر 
 

member IFRS 13.93 a  Disclosure ]عضو[قياس القيمة العادلة غير المتكرر 
 

member IFRS 13.97  Disclosure ]عضو[ليست مقاسة بالقيمة العادلة في باين المركز المالي لكن يتم االفصاح عن قيمتها العادلة 
 

axis ]محور[أصناف األصول 

IAS 17.31 a  Disclosure, IAS 36.126  Disclosure, 

IAS 36.130 d (ii)  Disclosure, IFRS 13.93 

 Disclosure 

 member ]عضو[االصول 
]default [

IAS 17.31 a  Disclosure, IAS 36.126  Disclosure, 

IFRS 13.93  Disclosure 

 



member IFRS 13.IE60  Example ]عضو[األوراق المالية لحقوق الملكية التجارية 
 

member IFRS 13.IE60  Example ]عضو[أوراق مالية أخرى لحقوق الملكية 
 

member IFRS 13.IE60  Example ]عضو[األوراق المالية للدين 
 

member IFRS 13.IE60  Example ]عضو[استثمارات صندوق التحوط 
 

member IFRS 13.IE60  Example, IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[مشتقات 
 

 member ]عضو[العقارات االستثمارية 
IAS 1.112 c  Common practice, IAS 17.31 a 

 Disclosure, IFRS 13.IE60  Example 

 member ]عضو[االصول غيرالمتداولة المحتفظ بها برسم البيع 
IFRS 13.IE60  Example, IFRS 5.38  Common 

practice 

axisIAS 19.142  Disclosure, IFRS 13.93 b  Disclosure ]محور[مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 

 member ]عضو[جميع المستويات في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
]default [

IAS 19.142  Disclosure, IFRS 13.93 b  Disclosure
 

member IAS 19.142  Disclosure, IFRS 13.93 b  Disclosure ]عضو[من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  1المستوى 
 

member IFRS 13.93 b  Disclosure ]عضو[من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  2المستوى 
 

member IFRS 13.93 b  Disclosure ]عضو[من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  3المستوى 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن قياس القيمة العادلة لألصول 

Xinstant, debit األصول

IAS 1.55  Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e 

 Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, IFRS 8.28 c 

 Disclosure 

textIFRS 13.93 a  Disclosure وصف أسباب قياس القيمة العادلة٬ أصول
 

في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ األصول المحتفظ بها في نهاية فترة  2إلى المستوى  1النقل من المستوى 
 إعداد التقارير

XdurationIFRS 13.93 c  Disclosure
 

textIFRS 13.93 c  Disclosure في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ أصول 2إلى المستوى  1وصف أسباب عمليات النقل من المستوى 
 

في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ األصول المحتفظ بها في نهاية فترة  1إلى المستوى  2النقل من المستوى 
 إعداد التقارير

XdurationIFRS 13.93 c  Disclosure
 

textIFRS 13.93 c  Disclosure في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ أصول 1إلى المستوى  2وصف أسباب عمليات النقل من المستوى 
 

text وصف سياسة تحديد وقت حدوث عمليات النقل بين المستويات٬ أصول
IFRS 13.93 c  Disclosure, IFRS 13.93 e (iv) 

 Disclosure, IFRS 13.95  Disclosure 

textIFRS 13.93 d  Disclosure وصف تقنيات التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة٬ أصول
 

textIFRS 13.93 d  Disclosure وصف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة٬ أصول
 

textIFRS 13.93 d  Disclosure وصف التغير في أسلوب التقييم المستخدم في قياس القيمة العادلة٬ أصول
 

textIFRS 13.93 d  Disclosure وصف أسباب التغير في أسلوب التقييم المستخدم في قياس القيمة العادلة٬ أصول
 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في قياس القيمة العادلة٬ أصول 

Xinstant, debit األصول في بداية الفترة

IAS 1.55  Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e 

 Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, IFRS 8.28 c 

 Disclosure 

 ]ملخص[التغيرات في قياس القيمة العادلة٬ أصول 

XdurationIFRS 13.93 e (i)  Disclosure المعترف بها في الربح أو الخسارة٬ قياس القيمة العادلة٬ أصول) الخسائر(األرباح 
 

XdurationIFRS 13.93 e (ii)  Disclosure المعترف بها في دخل شامل آخر٬ قياس القيمة العادلة٬ أصول) الخسائر(األرباح 
 

Xduration, debitIFRS 13.93 e (iii)  Disclosure مشتريات٬ قياس القيمة العادلة٬ أصول
 

 مبيعات٬ قياس القيمة العادلة٬ أصول
)X)duration, 

credit

IFRS 13.93 e (iii)  Disclosure
 

Xduration, debitIFRS 13.93 e (iii)  Disclosure اإلصدارات٬ قياس القيمة العادلة٬ أصول
 

 عمليات التسوية٬ قياس القيمة العادلة٬ أصول
)X)duration, 

credit

IFRS 13.93 e (iii)  Disclosure
 

Xduration, debitIFRS 13.93 e (iv)  Disclosure في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ أصول 3النقل إلى المستوى 
 



 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ أصول 3النقل من المستوى 
)X)duration, 

credit

IFRS 13.93 e (iv)  Disclosure
 

Xduration, debit في قياس القيمة العادلة٬ أصول) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IFRS 13.93 e  Disclosure

 

Xinstant, debit األصول في نهاية الفترة

IAS 1.55  Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e 

 Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, IFRS 8.28 c 

 Disclosure 

textIFRS 13.93 e (i)  Disclosure ٬ قياس القيمة العادلة٬ أصول)الخسائر(وصف بنود السطر في الربح أو الخسارة حيث يُعترف فيها باألرباح 
 

textIFRS 13.93 e (ii)  Disclosure ٬ قياس القيمة العادلة٬ أصول)الخسائر(وصف بنود السطر في دخل شامل آخر حيث يُعترف فيه باألرباح 
 

textIFRS 13.93 e (iv)  Disclosure في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ أصول 3وصف أسباب عمليات النقل إلى المستوى 
 

textIFRS 13.93 e (iv)  Disclosure في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ أصول 3وصف أسباب عمليات النقل من المستوى 
 

المعترف بها في الربح أو الخسارة المنسوبة إلى التغير في األرباح أو الخسائر غير المحققة ) الخسائر(األرباح 
 لألصول المحتفظ بها في نهاية الفترة٬ قياس القيمة العادلة 

Xduration, creditIFRS 13.93 f  Disclosure
 

المنسوبة إلى التغير في األرباح أو ) الخسائر(وصف بنود السطر في الربح أو الخسارة التي يُعترف بها باألرباح 
 الخسائر غير المحققة لالصول المحتفظ بها في نهاية الفترة٬ قياس القيمة العادلة 

textIFRS 13.93 f  Disclosure
 

textIFRS 13.93 g  Disclosure وصف عمليات التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة٬ أصول
 

textIFRS 13.IE65 a (i)  Example وصف مجموعة معينة ضمن منشأة تحدد سياسات وإجراءات التقييم الخاصة بالمنشاة٬ أصول
 

textIFRS 13.IE65 a (ii)  Example وصف الجهة التي تتبع لها المجموعة ضمن المنشأة التي تقرر سياسات وإجراءات التقييم للمنشأة٬ أصول
 

textIFRS 13.IE65 a (iii)  Example وصف إجراءات إعداد التقارير الداخلية لمناقشة وتقييم عمليات قياس القيمة العادلة٬ أصول
 

textIFRS 13.IE65 b  Example وصف تكرار وأساليب إجراءات فحص تسعير النماذج٬ أصول
 

textIFRS 13.IE65 c  Example وصف عملية تحليل التغيرات في قياس القيمة العادلة٬ أصول
 

وصف كيف حددت المنشأة ان معلومات االطراف الثالثة المستخدمة في قياس القيمة العادلة قد تم وضعها 
 ٬ أصول 13وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

textIFRS 13.IE65 d  Example
 

وصف الطرق المستخدمة لتطوير وإثبات المدخالت غير الملحوظة المستخدمة في قياس القيمة العادلة٬ 
 أصول

textIFRS 13.IE65 e  Example
 

textIFRS 13.93 h (i)  Disclosure وصف حساسية قياس القيمة العادلة للتغيرات في المدخالت غير الملحوظة٬ أصول
 

وصف العالقات الداخلية بين المدخالت غير الملحوظة وكيف يمكن أن تزيد أو تقلل من أثر التغيرات في 
 المدخالت غير الملحوظة على قياس القيمة العادلة٬ أصول 

textIFRS 13.93 h (i)  Disclosure
 

وصف حقيقة أن تغيير واحد أو أكثر من المدخالت غير الملحوظة لعكس االفتراضات البديلة الممكنة على نحو 
 معقول من شانه ان يغير من القيمة العادلة بشكل كبير٬ أصول 

textIFRS 13.93 h (ii)  Disclosure
 

في قياس القيمة العادلة بسبب التغير في واحد أو أكثر من المدخالت غير الملحوظة الهامة ) االنخفاض(االرتفاع 
 لعكس االفتراضات البديلة المحتملة على نحو معقول٬ أصول 

Xduration, debitIFRS 13.93 h (ii)  Disclosure
 

الزيادة في قياس القيمة العادلة بسبب التغير في واحد أو أكثر من المدخالت غير الملحوظة لعكس 
 االفتراضات البديلة الممكنة على نحو معقول٬ أصول 

Xduration, debitIFRS 13.93 h (ii)  Disclosure
 

التخفيض في قياس القيمة العادلة بسبب التغير في واحد أو أكثر من المدخالت غير الملحوظة لعكس 
 االفتراضات البديلة الممكنة على نحو معقول٬ أصول 

Xduration, creditIFRS 13.93 h (ii)  Disclosure
 

وصف كيفية احتساب االثر على قياس القيمة العادلة بسبب التغير في واحد أو أكثر من المدخالت غير الملحوظة 
 لعكس االفتراضات البديلة الممكنة على نحو معقول٬ أصول 

textIFRS 13.93 h (ii)  Disclosure
 

textIFRS 13.93 i  Disclosure وصف حقيقة أن أعلى وأفضل استخدام لالصل غير المالي يختلف عن االستخدام الحالي
 

textIFRS 13.93 i  Disclosure وصف السبب وراء استخدام األصل غير المالي بطريقة مختلفة عن أعلى وأفضل استخدام
 

االفصاح عن معلومات كافية للسماح بمطابقة األصناف المحددة لقياس القيمة العادلة مع بنود السطر في بيان 
text blockIFRS 13.94  Disclosure ]نص[المركز المالي٬ أصول 

 

13 ٬من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  48وصف قرار السياسة المحاسبية باستخدام االستثناء في الفقرة 
 أصول

textIFRS 13.96  Disclosure
 

textIFRS 13.IE64 a  Example وصف طبيعة صنف األصول المقاسة بالقيمة العادلة
 

textIFRS 13.IE64 b  Example وصف كيفية أخذ معلومات االطراف الثالثة بعين االعتبار عند قياس القية العادلة٬ أصول
 

text blockIFRS 13.93  Disclosure ]نص[االفصاح عن قياس القيمة العادلة لاللتزامات 
 

 ]ملخص[االفصاح عن قياس القيمة العادلة لاللتزامات 

tableIFRS 13.93  Disclosure ]جدول[االفصاح عن قياس القيمة العادلة لاللتزامات 
 

axis ]محور[القياس 
IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي القياس 
]default [

IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 



 member ]عضو[بالقيمة العادلة 
IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

member IFRS 13.93 a  Disclosure ]عضو[قياس القيمة العادلة المتكرر 
 

member IFRS 13.93 a  Disclosure ]عضو[قياس القيمة العادلة غير المتكرر 
 

member IFRS 13.97  Disclosure ]عضو[ليست مقاسة بالقيمة العادلة في باين المركز المالي لكن يتم االفصاح عن قيمتها العادلة 
 

axisIFRS 13.93  Disclosure ]محور[أصناف االلتزامات 
 

 member ]عضو[االلتزامات 
]default [

IFRS 13.93  Disclosure
 

axisIAS 19.142  Disclosure, IFRS 13.93 b  Disclosure ]محور[مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 

 member ]عضو[جميع المستويات في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
]default [

IAS 19.142  Disclosure, IFRS 13.93 b  Disclosure
 

member IAS 19.142  Disclosure, IFRS 13.93 b  Disclosure ]عضو[من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  1المستوى 
 

member IFRS 13.93 b  Disclosure ]عضو[من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  2المستوى 
 

member IFRS 13.93 b  Disclosure ]عضو[من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  3المستوى 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن قياس القيمة العادلة لاللتزامات 

Xinstant, credit االلتزامات

IAS 1.55  Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e 

 Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, IFRS 8.28 d 

 Disclosure 

textIFRS 13.93 a  Disclosure وصف أسباب قياس القيمة العادلة٬ التزامات
 

في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ االلتزامات المحتفظ بها في نهاية فترة  2إلى المستوى  1النقل من المستوى 
 إعداد التقارير

XdurationIFRS 13.93 c  Disclosure
 

textIFRS 13.93 c  Disclosure في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ التزامات 2إلى المستوى  1وصف أسباب عمليات النقل من المستوى 
 

في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ االلتزامات المحتفظ بها في نهاية فترة  1إلى المستوى  2النقل من المستوى 
 إعداد التقارير

XdurationIFRS 13.93 c  Disclosure
 

textIFRS 13.93 c  Disclosure في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ التزامات 1إلى المستوى  2وصف أسباب عمليات النقل من المستوى 
 

text وصف سياسة تحديد وقت حدوث عمليات النقل بين المستويات٬ التزامات
IFRS 13.93 c  Disclosure, IFRS 13.93 e (iv) 

 Disclosure, IFRS 13.95  Disclosure 

textIFRS 13.93 d  Disclosure وصف تقنيات التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة٬ التزامات
 

textIFRS 13.93 d  Disclosure وصف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة٬ التزامات
 

textIFRS 13.93 d  Disclosure وصف التغير في أسلوب التقييم المستخدم في قياس القيمة العادلة٬ التزامات
 

textIFRS 13.93 d  Disclosure وصف أسباب التغير في أسلوب التقييم المستخدم في قياس القيمة العادلة٬ التزامات
 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في قياس القيمة العادلة٬ التزامات 

Xinstant, credit االلتزامات في بداية الفترة

IAS 1.55  Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e 

 Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, IFRS 8.28 d 

 Disclosure 

 ]ملخص[التغيرات في قياس القيمة العادلة٬ التزامات 

X)durationIFRS 13.93 e (i)  Disclosure( المعترف بها في حساب األرباح أو الخسائر٬ قياس القيمة العادلة٬ التزامات) الخسائر(األرباح 
 

X)durationIFRS 13.93 e (ii)  Disclosure( المعترف بها في دخل شامل آخر٬ قياس القيمة العادلة٬ التزامات) الخسائر(األرباح 
 

Xduration, creditIFRS 13.93 e (iii)  Disclosure مشتريات٬ قياس القيمة العادلة٬ التزامات
 

 مبيعات٬ قياس القيمة العادلة٬ التزامات
)X)duration, 

debit

IFRS 13.93 e (iii)  Disclosure
 

Xduration, creditIFRS 13.93 e (iii)  Disclosure اإلصدارات٬ قياس القيمة العادلة٬ التزامات
 

 عمليات التسوية٬ قياس القيمة العادلة٬ التزامات
)X)duration, 

debit

IFRS 13.93 e (iii)  Disclosure
 

Xduration, creditIFRS 13.93 e (iv)  Disclosure في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ التزامات 3النقل إلى المستوى 
 

 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ التزامات 3النقل من المستوى 
)X)duration, 

debit

IFRS 13.93 e (iv)  Disclosure
 



Xduration, credit في قياس القيمة العادلة٬ التزامات) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IFRS 13.93 e  Disclosure

 

Xinstant, credit االلتزامات في نهاية الفترة

IAS 1.55  Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e 

 Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, IFRS 8.28 d 

 Disclosure 

textIFRS 13.93 e (i)  Disclosure ٬ قياس القيمة العادلة٬ التزامات)الخسائر(وصف بنود السطر في الربح أو الخسارة حيث يُعترف فيها باألرباح 
 

textIFRS 13.93 e (ii)  Disclosure ٬ قياس القيمة العادلة٬ التزامات)الخسائر(وصف بنود السطر في دخل شامل آخر حيث يُعترف فيه باألرباح 
 

textIFRS 13.93 e (iv)  Disclosure في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ التزامات 3وصف أسباب عمليات النقل إلى المستوى 
 

textIFRS 13.93 e (iv)  Disclosure في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ التزامات 3وصف أسباب عمليات النقل من المستوى 
 

المعترف بها في الربح أو الخسارة المنسوبة إلى التغير في األرباح أو الخسائر غير المحققة ) الخسائر(األرباح 
 لاللتزامات المحتفظ بها في نهاية الفترة٬ قياس القيمة العادلة 

Xduration, creditIFRS 13.93 f  Disclosure
 

المنسوبة إلى التغير في األرباح أو ) الخسائر(وصف بنود السطر في الربح أو الخسارة التي يُعترف بها باألرباح 
 الخسائر غير المحققة لاللتزامات المحتفظ بها في نهاية الفترة٬ قياس القيمة العادلة 

textIFRS 13.93 f  Disclosure
 

textIFRS 13.93 g  Disclosure وصف عمليات التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة٬ التزامات
 

textIFRS 13.IE65 a (i)  Example وصف مجموعة معينة ضمن منشأة تحدد سياسات وإجراءات التقييم الخاصة بالمنشاة٬ التزامات
 

وصف الجهة التي تتبع لها المجموعة ضمن المنشأة التي تقرر سياسات وإجراءات التقييم للمنشأة٬ 
 التزامات

textIFRS 13.IE65 a (ii)  Example
 

textIFRS 13.IE65 a (iii)  Example وصف إجراءات إعداد التقارير الداخلية لمناقشة وتقييم عمليات قياس القيمة العادلة٬ التزامات
 

textIFRS 13.IE65 b  Example وصف تكرار وأساليب إجراءات فحص تسعير النماذج٬ التزامات
 

textIFRS 13.IE65 c  Example وصف عملية تحليل التغيرات في قياس القيمة العادلة٬ التزامات
 

وصف كيف حددت المنشأة ان معلومات االطراف الثالثة المستخدمة في قياس القيمة العادلة قد تم وضعها 
 ٬ التزامات 13وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

textIFRS 13.IE65 d  Example
 

وصف الطرق المستخدمة لتطوير وإثبات المدخالت غير الملحوظة المستخدمة في قياس القيمة العادلة٬ 
 التزامات

textIFRS 13.IE65 e  Example
 

textIFRS 13.93 h (i)  Disclosure وصف حساسية قياس القيمة العادلة للتغيرات في المدخالت غير الملحوظة٬ التزامات
 

وصف العالقات الداخلية بين المدخالت غير الملحوظة وكيف يمكن أن تزيد أو تقلل من أثر التغيرات في 
 المدخالت غير الملحوظة على قياس القيمة العادلة٬ التزامات 

textIFRS 13.93 h (i)  Disclosure
 

وصف حقيقة أن تغيير واحد أو أكثر من المدخالت غير الملحوظة لعكس االفتراضات البديلة الممكنة على نحو 
 معقول من شانه ان يغير من القيمة العادلة بشكل كبير٬ التزامات 

textIFRS 13.93 h (ii)  Disclosure
 

في قياس القيمة العادلة بسبب التغير في واحد أو أكثر من المدخالت غير الملحوظة الهامة ) االنخفاض(االرتفاع 
 لعكس االفتراضات البديلة المحتملة على نحو معقول٬ التزامات 

Xduration, creditIFRS 13.93 h (ii)  Disclosure
 

الزيادة في قياس القيمة العادلة بسبب التغير في واحد أو أكثر من المدخالت غير الملحوظة لعكس 
 االفتراضات البديلة الممكنة على نحو معقول٬ التزامات 

Xduration, creditIFRS 13.93 h (ii)  Disclosure
 

التخفيض في قياس القيمة العادلة بسبب التغير في واحد أو أكثر من المدخالت غير الملحوظة لعكس 
 االفتراضات البديلة الممكنة على نحو معقول٬ التزامات 

Xduration, debitIFRS 13.93 h (ii)  Disclosure
 

وصف كيفية احتساب االثر على قياس القيمة العادلة بسبب التغير في واحد أو أكثر من المدخالت غير الملحوظة 
 لعكس االفتراضات البديلة الممكنة على نحو معقول٬ التزامات 

textIFRS 13.93 h (ii)  Disclosure
 

االفصاح عن معلومات كافية للسماح بمطابقة األصناف المحددة لقياس القيمة العادلة مع بنود السطر في بيان 
 ] نص[المركز المالي٬ التزامات 

text blockIFRS 13.94  Disclosure
 

13 ٬من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  48وصف قرار السياسة المحاسبية باستخدام االستثناء في الفقرة 
 التزامات

textIFRS 13.96  Disclosure
 

textIFRS 13.IE64 a  Example وصف طبيعة صنف االلتزامات المقاسة بالقيمة العادلة
 

textIFRS 13.IE64 b  Example وصف كيفية أخذ معلومات االطراف الثالثة بعين االعتبار عند قياس القية العادلة٬ التزامات
 

text blockIFRS 13.93  Disclosure ]نص[االفصاح عن قياس القيمة العادلة لحقوق الملكية 
 

 ]ملخص[االفصاح عن قياس القيمة العادلة لحقوق الملكية 

tableIFRS 13.93  Disclosure ]جدول[االفصاح عن قياس القيمة العادلة لحقوق الملكية 
 

axis ]محور[القياس 
IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي القياس 
]default [

IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

 member ]عضو[بالقيمة العادلة 
IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

member IFRS 13.93 a  Disclosure ]عضو[قياس القيمة العادلة المتكرر 
 

 



member IFRS 13.93 a  Disclosure ]عضو[قياس القيمة العادلة غير المتكرر 
 

member IFRS 13.97  Disclosure ]عضو[ليست مقاسة بالقيمة العادلة في باين المركز المالي لكن يتم االفصاح عن قيمتها العادلة 
 

axisIFRS 13.93  Disclosure ]محور[أصناف أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 
 

 member ]عضو[أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 
]default [

IFRS 13.93  Disclosure
 

axisIAS 19.142  Disclosure, IFRS 13.93 b  Disclosure ]محور[مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 

 member ]عضو[جميع المستويات في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
]default [

IAS 19.142  Disclosure, IFRS 13.93 b  Disclosure
 

member IAS 19.142  Disclosure, IFRS 13.93 b  Disclosure ]عضو[من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  1المستوى 
 

member IFRS 13.93 b  Disclosure ]عضو[من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  2المستوى 
 

member IFRS 13.93 b  Disclosure ]عضو[من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  3المستوى 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن قياس القيمة العادلة لحقوق الملكية 

Xinstant, credit حقوق الملكية

IAS 1.55  Disclosure, IAS 1.78 e  Disclosure, 

IFRS 1.24 a  Disclosure, IFRS 1.32 a (i) 

 Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e  Disclosure 

textIFRS 13.93 a  Disclosure وصف أسباب قياس القيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
 

في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة  2إلى المستوى  1النقل من المستوى 
 والمحتفظ بها في نهاية فترة إعداد التقارير 

XdurationIFRS 13.93 c  Disclosure
 

في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ أدوات حقوق  2إلى المستوى  1وصف أسباب عمليات النقل من المستوى 
 الملكية الخاصة بالمنشأة

textIFRS 13.93 c  Disclosure
 

في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة  1إلى المستوى  2النقل من المستوى 
 والمحتفظ بها في نهاية فترة إعداد التقارير 

XdurationIFRS 13.93 c  Disclosure
 

في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ أدوات حقوق  1إلى المستوى  2وصف أسباب عمليات النقل من المستوى 
 الملكية الخاصة بالمنشأة

textIFRS 13.93 c  Disclosure
 

text وصف سياسة تحديد وقت حدوث عمليات النقل بين المستويات٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
IFRS 13.93 c  Disclosure, IFRS 13.93 e (iv) 

 Disclosure, IFRS 13.95  Disclosure 

textIFRS 13.93 d  Disclosure وصف تقنيات التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
 

textIFRS 13.93 d  Disclosure وصف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
 

textIFRS 13.93 d  Disclosure وصف التغير في أسلوب التقييم المستخدم في قياس القيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
 

textIFRS 13.93 d  Disclosure وصف أسباب التغير في أسلوب التقييم المستخدم في قياس القيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في قياس القيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشاة 

Xinstant, credit حقوق الملكية في بداية الفترة

IAS 1.55  Disclosure, IAS 1.78 e  Disclosure, 

IFRS 1.24 a  Disclosure, IFRS 1.32 a (i) 

 Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e  Disclosure 

 ]ملخص[التغيرات في قياس القيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 

المعترف بها في حساب األرباح أو الخسائر٬ قياس القيمة العادلة٬ أدوات حقوق ) الخسائر(األرباح 
 الملكية الخاصة بالمنشأة

)X)durationIFRS 13.93 e (i)  Disclosure
 

المعترف بها في دخل شامل آخر٬ قياس القيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية ) الخسائر(األرباح 
 الخاصة بالمنشأة

)X)durationIFRS 13.93 e (ii)  Disclosure
 

Xduration, creditIFRS 13.93 e (iii)  Disclosure مشتريات٬ قياس القيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
 

 مبيعات٬ قياس القيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
)X)duration, 

debit

IFRS 13.93 e (iii)  Disclosure
 

Xduration, creditIFRS 13.93 e (iii)  Disclosure اإلصدارات٬ قياس القيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
 

 عمليات التسوية٬ قياس القيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
)X)duration, 

debit

IFRS 13.93 e (iii)  Disclosure
 

Xduration, creditIFRS 13.93 e (iv)  Disclosure في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 3النقل إلى المستوى 
 

 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 3النقل من المستوى 
)X)duration, 

debit

IFRS 13.93 e (iv)  Disclosure
 

Xduration, credit في قياس القيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IFRS 13.93 e  Disclosure

 



Xinstant, credit حقوق الملكية في نهاية الفترة

IAS 1.55  Disclosure, IAS 1.78 e  Disclosure, 

IFRS 1.24 a  Disclosure, IFRS 1.32 a (i) 

 Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e  Disclosure 

٬ قياس القيمة العادلة٬ أدوات )الخسائر(وصف بنود السطر في الربح أو الخسارة حيث يُعترف فيها باألرباح 
 حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة

textIFRS 13.93 e (i)  Disclosure
 

٬ قياس القيمة العادلة٬ أدوات )الخسائر(وصف بنود السطر في دخل شامل آخر حيث يُعترف فيه باألرباح 
 حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة

textIFRS 13.93 e (ii)  Disclosure
 

في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة  3وصف أسباب عمليات النقل إلى المستوى 
 بالمنشأة

textIFRS 13.93 e (iv)  Disclosure
 

في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة  3وصف أسباب عمليات النقل من المستوى 
 بالمنشأة

textIFRS 13.93 e (iv)  Disclosure
 

المعترف بها في الربح أو الخسارة المنسوبة إلى التغير في األرباح أو الخسائر غير المحققة ) الخسائر(األرباح 
 ألدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة المحتفظ بها في نهاية الفترة٬ قياس القيمة العادلة 

Xduration, creditIFRS 13.93 f  Disclosure
 

المنسوبة إلى التغير في األرباح أو ) الخسائر(وصف بنود السطر في الربح أو الخسارة التي يُعترف بها باألرباح 
 الخسائر غير المحققة ألدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة المحتفظ بها في نهاية الفترة٬ قياس القيمة العادلة 

textIFRS 13.93 f  Disclosure
 

textIFRS 13.93 g  Disclosure وصف عمليات التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
 

وصف مجموعة معينة ضمن منشأة تحدد سياسات وإجراءات التقييم الخاصة بالمنشاة٬ أدوات حقوق 
 الملكية الخاصة بالمنشأة

textIFRS 13.IE65 a (i)  Example
 

وصف الجهة التي تتبع لها المجموعة ضمن المنشأة التي تقرر سياسات وإجراءات التقييم للمنشأة٬ أدوات 
 حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة

textIFRS 13.IE65 a (ii)  Example
 

وصف إجراءات إعداد التقارير الداخلية لمناقشة وتقييم عمليات قياس القيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية 
 الخاصة بالمنشأة

textIFRS 13.IE65 a (iii)  Example
 

textIFRS 13.IE65 b  Example وصف تكرار وأساليب إجراءات فحص تسعير النماذج٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
 

textIFRS 13.IE65 c  Example وصف عملية تحليل التغيرات في قياس القيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
 

وصف كيف حددت المنشأة ان معلومات االطراف الثالثة المستخدمة في قياس القيمة العادلة قد تم وضعها 
 ٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 13وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

textIFRS 13.IE65 d  Example
 

وصف الطرق المستخدمة لتطوير وإثبات المدخالت غير الملحوظة المستخدمة في قياس القيمة العادلة٬ 
 أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة

textIFRS 13.IE65 e  Example
 

وصف حساسية قياس القيمة العادلة للتغيرات في المدخالت غير الملحوظة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة 
 بالمنشأة

textIFRS 13.93 h (i)  Disclosure
 

وصف العالقات الداخلية بين المدخالت غير الملحوظة وكيف يمكن أن تزيد أو تقلل من أثر التغيرات في 
 المدخالت غير الملحوظة على قياس القيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 

textIFRS 13.93 h (i)  Disclosure
 

وصف حقيقة أن تغيير واحد أو أكثر من المدخالت غير الملحوظة لعكس االفتراضات البديلة الممكنة على نحو 
 معقول من شانه ان يغير من القيمة العادلة بشكل كبير٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 

textIFRS 13.93 h (ii)  Disclosure
 

في قياس القيمة العادلة بسبب التغير في واحد أو أكثر من المدخالت غير الملحوظة الهامة ) االنخفاض(االرتفاع 
 لعكس االفتراضات البديلة المحتملة على نحو معقول٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 

Xduration, creditIFRS 13.93 h (ii)  Disclosure
 

الزيادة في قياس القيمة العادلة بسبب التغير في واحد أو أكثر من المدخالت غير الملحوظة لعكس 
 االفتراضات البديلة الممكنة على نحو معقول٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 

Xduration, creditIFRS 13.93 h (ii)  Disclosure
 

التخفيض في قياس القيمة العادلة بسبب التغير في واحد أو أكثر من المدخالت غير الملحوظة لعكس 
 االفتراضات البديلة الممكنة على نحو معقول٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشاة 

Xduration, debitIFRS 13.93 h (ii)  Disclosure
 

وصف كيفية احتساب االثر على قياس القيمة العادلة بسبب التغير في واحد أو أكثر من المدخالت غير الملحوظة 
 لعكس االفتراضات البديلة الممكنة على نحو معقول٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 

textIFRS 13.93 h (ii)  Disclosure
 

االفصاح عن معلومات كافية للسماح بمطابقة األصناف المحددة لقياس القيمة العادلة مع بنود السطر في بيان 
 ] نص[المركز المالي٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 

text blockIFRS 13.94  Disclosure
 

textIFRS 13.IE64 a  Example وصف طبيعة صنف أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة الملقاسة بالقيمة العادلة
 

وصف كيفية أخذ معلومات االطراف الثالثة بعين االعتبار عند قياس القية العادلة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة 
 بالمنشأة

textIFRS 13.IE64 b  Example
 

text blockIFRS 13.93 d  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن المدخالت غير الملحوظة الهامة التي تستخدم في قياس القيمة العادلة لألصول 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن المدخالت غير الملحوظة الهامة التي تستخدم في قياس القيمة العادلة لألصول 

tableIFRS 13.93 d  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن المدخالت غير الملحوظة الهامة التي تستخدم في قياس القيمة العادلة لألصول 
 

axis ]محور[القياس 
IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي القياس 
]default [

IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

 member ]عضو[بالقيمة العادلة 
IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

member IFRS 13.93 a  Disclosure ]عضو[قياس القيمة العادلة المتكرر 
 



member IFRS 13.93 a  Disclosure ]عضو[قياس القيمة العادلة غير المتكرر 
 

member IFRS 13.97  Disclosure ]عضو[ليست مقاسة بالقيمة العادلة في باين المركز المالي لكن يتم االفصاح عن قيمتها العادلة 
 

axis ]محور[أصناف األصول 

IAS 17.31 a  Disclosure, IAS 36.126  Disclosure, 

IAS 36.130 d (ii)  Disclosure, IFRS 13.93 

 Disclosure 

 member ]عضو[االصول 
]default [

IAS 17.31 a  Disclosure, IAS 36.126  Disclosure, 

IFRS 13.93  Disclosure 

member IFRS 13.IE60  Example ]عضو[األوراق المالية لحقوق الملكية التجارية 
 

member IFRS 13.IE60  Example ]عضو[أوراق مالية أخرى لحقوق الملكية 
 

member IFRS 13.IE60  Example ]عضو[األوراق المالية للدين 
 

member IFRS 13.IE60  Example ]عضو[استثمارات صندوق التحوط 
 

member IFRS 13.IE60  Example, IFRS 7.IG40B  Example ]عضو[مشتقات 
 

 member ]عضو[العقارات االستثمارية 
IAS 1.112 c  Common practice, IAS 17.31 a 

 Disclosure, IFRS 13.IE60  Example 

 member ]عضو[االصول غيرالمتداولة المحتفظ بها برسم البيع 
IFRS 13.IE60  Example, IFRS 5.38  Common 

practice 

axisIFRS 13.93 d  Disclosure ]محور[أساليب التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة 
 

 member ]عضو[أساليب التقييم 
]default [

IFRS 13.93 d  Disclosure
 

member IFRS 13.62  Example ]عضو[منهج السوق 
 

member IFRS 13.IE63  Example ]عضو[الشركات المشابهة في السوق 
 

member IFRS 13.IE63  Example ]عضو[أسعار السوق المقارنة 
 

member IFRS 13.B7  Example ]عضو[تسعير المصفوفة 
 

member IFRS 13.IE63  Example ]عضو[تسعير مجمع عليه 
 

member IFRS 13.62  Example ]عضو[منهج التكلفة 
 

member IFRS 13.62  Example ]عضو[منهج الدخل 
 

member IFRS 13.B11 a  Example, IFRS 13.IE63  Example ]عضو[التدفق النقدي المخصوم 
 

member IFRS 13.B11 b  Example, IFRS 13.IE63  Example ]عضو[نموذج تسعير الخيارات 
 

member IFRS 13.B11 c  Example ]عضو[طريقة األرباح الزائدة متعددة الفترات 
 

axis ]محور[نطاق 
IFRS 13.IE63  Example, IFRS 2.45 d  Disclosure, 

IFRS 7.7  Common practice 

 member ]عضو[نطاقات 
]default [

IFRS 13.IE63  Example, IFRS 2.45 d  Disclosure, 

IFRS 7.7  Common practice 

 member ]عضو[الحد األدنى للنطاق 
IFRS 13.IE63  Example, IFRS 2.45 d  Disclosure, 

IFRS 7.7  Common practice 

member IFRS 13.IE63  Example, IFRS 7.7  Common practice ]عضو[المتوسط المرجح 
 

 member ]عضو[أعلى النطاق 
IFRS 13.IE63  Example, IFRS 2.45 d  Disclosure, 

IFRS 7.7  Common practice 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن المدخالت غير الملحوظة الهامة التي تستخدم في قياس القيمة العادلة لألصول 

X.XXdurationIFRS 13.B36 a  Example سعر الفائدة٬ المدخالت غير الملحوظة الهامة٬ أصول
 

X.XXdurationIFRS 13.B36 b  Example التقلب التاريخي لألسهم٬ مدخالت غير ملحوظة هامة٬ أصول
 

X.XXdurationIFRS 13.B36 c  Example التعديل إلى السعر المجمع عليه في السوق المتوسطة٬ مدخالت غير ملحوظة هامة٬ أصول
 

التقدير الحالي للتدفقات النقدية المستقبلية الصادرة التي تُدفع الستيفاء التزام معين٬ مدخالت غير ملحوظة هامة٬ 
 أصول

XdurationIFRS 13.B36 d  Example
 

XdurationIFRS 13.B36 e  Example التقدير المالي ألرباح أو خسائر الوحدة المولدة للنقد٬ المدخالت غير الملحوظة الهامة٬ أصول
 

XdurationIFRS 13.B36 e  Example التقدير المالي للتدفقات النقدية للوحدة المولدة للنقد٬ المدخالت غير الملحوظة الهامة٬ أصول
 

X.XXdurationIFRS 13.IE63  Example المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال٬ مدخالت غير ملحوظة هامة٬ أصول
 



X.XXdurationIFRS 13.IE63  Example مضاعف اإليراد٬ مدخالت غير ملحوظة هامة٬ أصول
 

X.XXdurationIFRS 13.IE63  Example معدل التسديد المسبق الثابت٬ مدخالت غير ملحوظة هامة٬ أصول
 

X.XXdurationIFRS 13.IE63  Example احتمالية التعثر عن السداد٬ مدخالت غير ملحوظة هامة٬ اصول
 

text blockIFRS 13.93 d  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن المدخالت غير الملحوظة الهامة التي تستخدم في قياس القيمة العادلة لاللتزامات 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن المدخالت غير الملحوظة الهامة التي تستخدم في قياس القيمة العادلة لاللتزامات 

tableIFRS 13.93 d  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن المدخالت غير الملحوظة الهامة التي تستخدم في قياس القيمة العادلة لاللتزامات 
 

axis ]محور[القياس 
IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي القياس 
]default [

IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

 member ]عضو[بالقيمة العادلة 
IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

member IFRS 13.93 a  Disclosure ]عضو[قياس القيمة العادلة المتكرر 
 

member IFRS 13.93 a  Disclosure ]عضو[قياس القيمة العادلة غير المتكرر 
 

member IFRS 13.97  Disclosure ]عضو[ليست مقاسة بالقيمة العادلة في باين المركز المالي لكن يتم االفصاح عن قيمتها العادلة 
 

axisIFRS 13.93  Disclosure ]محور[أصناف االلتزامات 
 

 member ]عضو[االلتزامات 
]default [

IFRS 13.93  Disclosure
 

axisIFRS 13.93 d  Disclosure ]محور[أساليب التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة 
 

 member ]عضو[أساليب التقييم 
]default [

IFRS 13.93 d  Disclosure
 

member IFRS 13.62  Example ]عضو[منهج السوق 
 

member IFRS 13.IE63  Example ]عضو[الشركات المشابهة في السوق 
 

member IFRS 13.IE63  Example ]عضو[أسعار السوق المقارنة 
 

member IFRS 13.B7  Example ]عضو[تسعير المصفوفة 
 

member IFRS 13.IE63  Example ]عضو[تسعير مجمع عليه 
 

member IFRS 13.62  Example ]عضو[منهج التكلفة 
 

member IFRS 13.62  Example ]عضو[منهج الدخل 
 

member IFRS 13.B11 a  Example, IFRS 13.IE63  Example ]عضو[التدفق النقدي المخصوم 
 

member IFRS 13.B11 b  Example, IFRS 13.IE63  Example ]عضو[نموذج تسعير الخيارات 
 

member IFRS 13.B11 c  Example ]عضو[طريقة األرباح الزائدة متعددة الفترات 
 

axis ]محور[نطاق 
IFRS 13.IE63  Example, IFRS 2.45 d  Disclosure, 

IFRS 7.7  Common practice 

 member ]عضو[نطاقات 
]default [

IFRS 13.IE63  Example, IFRS 2.45 d  Disclosure, 

IFRS 7.7  Common practice 

 member ]عضو[الحد األدنى للنطاق 
IFRS 13.IE63  Example, IFRS 2.45 d  Disclosure, 

IFRS 7.7  Common practice 

member IFRS 13.IE63  Example, IFRS 7.7  Common practice ]عضو[المتوسط المرجح 
 

 member ]عضو[أعلى النطاق 
IFRS 13.IE63  Example, IFRS 2.45 d  Disclosure, 

IFRS 7.7  Common practice 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن المدخالت غير الملحوظة الهامة التي تستخدم في قياس القيمة العادلة لاللتزامات 

X.XXdurationIFRS 13.B36 a  Example سعر الفائدة٬ المدخالت غير الملحوظة الهامة٬ التزامات
 

X.XXdurationIFRS 13.B36 b  Example التقلب التاريخي لألسهم٬ مدخالت غير ملحوظة هامة٬ التزامات
 

X.XXdurationIFRS 13.B36 c  Example التعديل إلى السعر المجمع عليه في السوق المتوسطة٬ مدخالت غير ملحوظة هامة٬ التزامات
 

التقدير الحالي للتدفقات النقدية المستقبلية الصادرة التي تُدفع الستيفاء التزام معين٬ مدخالت غير ملحوظة هامة٬ 
 التزامات

XdurationIFRS 13.B36 d  Example
 

XdurationIFRS 13.B36 e  Example التقدير المالي ألرباح أو خسائر الوحدة المولدة للنقد٬ المدخالت غير الملحوظة الهامة٬ التزامات
 

 



XdurationIFRS 13.B36 e  Example التقدير المالي للتدفقات النقدية للوحدة المولدة للنقد٬ المدخالت غير الملحوظة الهامة٬ التزامات
 

X.XXdurationIFRS 13.IE63  Example المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال٬ مدخالت غير ملحوظة هامة٬ التزامات
 

X.XXdurationIFRS 13.IE63  Example مضاعف اإليراد٬ مدخالت غير ملحوظة هامة٬ التزامات
 

X.XXdurationIFRS 13.IE63  Example معدل التسديد المسبق الثابت٬ مدخالت غير ملحوظة هامة٬ التزامات
 

X.XXdurationIFRS 13.IE63  Example احتمالية التعثر عن السداد٬ مدخالت غير ملحوظة هامة٬ التزامات
 

text blockIFRS 13.93 d  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن المدخالت غير الملحوظة الهامة التي تستخدم في قياس القيمة العادلة لحقوق الملكية 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن المدخالت غير الملحوظة الهامة التي تستخدم في قياس القيمة العادلة لحقوق الملكية 

tableIFRS 13.93 d  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن المدخالت غير الملحوظة الهامة التي تستخدم في قياس القيمة العادلة لحقوق الملكية 
 

axis ]محور[القياس 
IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي القياس 
]default [

IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

 member ]عضو[بالقيمة العادلة 
IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

member IFRS 13.93 a  Disclosure ]عضو[قياس القيمة العادلة المتكرر 
 

member IFRS 13.93 a  Disclosure ]عضو[قياس القيمة العادلة غير المتكرر 
 

member IFRS 13.97  Disclosure ]عضو[ليست مقاسة بالقيمة العادلة في باين المركز المالي لكن يتم االفصاح عن قيمتها العادلة 
 

axisIFRS 13.93  Disclosure ]محور[أصناف أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 
 

 member ]عضو[أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 
]default [

IFRS 13.93  Disclosure
 

axisIFRS 13.93 d  Disclosure ]محور[أساليب التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة 
 

 member ]عضو[أساليب التقييم 
]default [

IFRS 13.93 d  Disclosure
 

member IFRS 13.62  Example ]عضو[منهج السوق 
 

member IFRS 13.IE63  Example ]عضو[الشركات المشابهة في السوق 
 

member IFRS 13.IE63  Example ]عضو[أسعار السوق المقارنة 
 

member IFRS 13.B7  Example ]عضو[تسعير المصفوفة 
 

member IFRS 13.IE63  Example ]عضو[تسعير مجمع عليه 
 

member IFRS 13.62  Example ]عضو[منهج التكلفة 
 

member IFRS 13.62  Example ]عضو[منهج الدخل 
 

member IFRS 13.B11 a  Example, IFRS 13.IE63  Example ]عضو[التدفق النقدي المخصوم 
 

member IFRS 13.B11 b  Example, IFRS 13.IE63  Example ]عضو[نموذج تسعير الخيارات 
 

member IFRS 13.B11 c  Example ]عضو[طريقة األرباح الزائدة متعددة الفترات 
 

axis ]محور[نطاق 
IFRS 13.IE63  Example, IFRS 2.45 d  Disclosure, 

IFRS 7.7  Common practice 

 member ]عضو[نطاقات 
]default [

IFRS 13.IE63  Example, IFRS 2.45 d  Disclosure, 

IFRS 7.7  Common practice 

 member ]عضو[الحد األدنى للنطاق 
IFRS 13.IE63  Example, IFRS 2.45 d  Disclosure, 

IFRS 7.7  Common practice 

member IFRS 13.IE63  Example, IFRS 7.7  Common practice ]عضو[المتوسط المرجح 
 

 member ]عضو[أعلى النطاق 
IFRS 13.IE63  Example, IFRS 2.45 d  Disclosure, 

IFRS 7.7  Common practice 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن المدخالت غير الملحوظة الهامة التي تستخدم في قياس القيمة العادلة لحقوق الملكية 

X.XXdurationIFRS 13.B36 a  Example سعر الفائدة٬ المدخالت غير الملحوظة الهامة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
 

X.XXdurationIFRS 13.B36 b  Example التقلب التاريخي لألسهم٬ مدخالت غير ملحوظة هامة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
 

التعديل إلى السعر المجمع عليه في السوق المتوسطة٬ مدخالت غير ملحوظة هامة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة 
 بالمنشأة

X.XXdurationIFRS 13.B36 c  Example
 



التقدير الحالي للتدفقات النقدية المستقبلية الصادرة التي تُدفع الستيفاء التزام معين٬ مدخالت غير ملحوظة هامة٬ 
 أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 

XdurationIFRS 13.B36 d  Example
 

التقدير المالي ألرباح أو خسائر الوحدة المولدة للنقد٬ المدخالت غير الملحوظة الهامة٬ أدوات حقوق الملكية 
 الخاصة بالمنشأة

XdurationIFRS 13.B36 e  Example
 

التقدير المالي للتدفقات النقدية للوحدة المولدة للنقد٬ المدخالت غير الملحوظة الهامة٬ أدوات حقوق الملكية 
 الخاصة بالمنشأة

XdurationIFRS 13.B36 e  Example
 

X.XXdurationIFRS 13.IE63  Example المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال٬ مدخالت غير ملحوظة هامة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
 

X.XXdurationIFRS 13.IE63  Example مضاعف اإليراد٬ مدخالت غير ملحوظة هامة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
 

X.XXdurationIFRS 13.IE63  Example معدل التسديد المسبق الثابت٬ مدخالت غير ملحوظة هامة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
 

X.XXdurationIFRS 13.IE63  Example احتمالية التعثر عن السداد٬ مدخالت غير ملحوظة هامة٬ أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
 

text blockIFRS 13.98  Disclosure ]نص[االفصاح عن االلتزامات المقاسة بالقمية العادلة والصادرة بتحسينات ائتمانية لطرف ثالث غير قابلة للفصل 
 

 ]ملخص[االفصاح عن االلتزامات المقاسة بالقمية العادلة والصادرة بتحسينات ائتمانية لطرف ثالث غير قابلة للفصل 

tableIFRS 13.98  Disclosure ]جدول[االفصاح عن االلتزامات المقاسة بالقمية العادلة والصادرة بتحسينات ائتمانية لطرف ثالث غير قابلة للفصل 
 

axisIFRS 13.98  Disclosure ]محور[االلتزامات المقاسة بالقيمة العادلة والصادرة بتحسينات ائتمانية غير قابلة للفصل لطرف ثالث 
 

 member ]عضو[االلتزامات المقاسة بالقيمة العادلة والصادرة بتحسينات ائتمانية غير قابلة للفصل لطرف ثالث 
]default [

IFRS 13.98  Disclosure
 

بنود [االفصاح عن االلتزامات المقاسة بالقمية العادلة والصادرة بتحسينات ائتمانية لطرف ثالث غير قابلة للفصل 
line items ]سطر

textIFRS 13.98  Disclosure وصف وجود التحسينات االئتمانية ألطراف ثالثة
 

textIFRS 13.98  Disclosure وصف ما إذا تظهر التحسينات االئتمانية لطرف ثالث في قياس القيمة العادلة
 

 األصول غير الملموسة -مالحظات] ۸۲۳۱۸۰[

text blockIAS 38 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن األصول غير الملموسة 
 

text blockIAS 38.118  Disclosure ]نص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول األصول غير الملموسة 
 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول األصول غير الملموسة 

tableIAS 38.118  Disclosure ]جدول[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول األصول غير الملموسة 
 

axisIAS 38.118  Disclosure ]محور[أصناف األصول غير الملموسة عدا عن الشهرة 
 

 member ]عضو[األصول غير الملموسة باستثناء الشهرة 
]default [

IAS 17.31 a  Disclosure, IAS 36.127  Example, 

IAS 38.118  Disclosure 

member IAS 38.119 a  Example ]عضو[أسماء الماركات 
 

member IFRS 6.25  Disclosure ]عضو[أصول االكتشاف والتقييم غير الملموسة 
 

member IAS 38.119 b  Example ]عضو[أسماء الصحف وعناوين النشر 
 

member IAS 38.119 c  Example ]عضو[برامج الكمبيوتر 
 

member IAS 38.119 d  Example ]عضو[التراخيص واالمتيازات 
 

member IAS 38.119  Common practice ]عضو [GSMتراخيص النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة 
 

member IAS 38.119  Common practice ]عضو [UMTSتراخيص نظام االتصاالت المتنقلة العالمي 
 

member IAS 38.119  Common practice ]عضو [LTEتراخيص شبكة التطور بعيد المدى 
 

member IAS 38.119 e  Example ]عضو[حقوق التأليف والبراءات وحقوق الملكية الصناعية األخرى٬ حقوق الخدمة والتشغيل 
 

member IAS 38.119 f  Example ]عضو[الوصفات والصيغ والنماذج والتصاميم واألنماط 
 

member IAS 38.119  Common practice ]عضو[االصول غير الملموسة المتعلقة بالعميل 
 

member IAS 38.119  Common practice ]عضو[قيمة األعمال المستملكة 
 

member IAS 38.119  Common practice ]عضو[نفقات التطوير المرسملة 
 

member IAS 38.119  Common practice ]عضو[حقوق التعدين 
 

member IAS 38.119 g  Example ]عضو[األصول غير الملموسة فيد التطوير 
 

member IAS 38.119  Common practice ]عضو[أصول غير ملموسة أخرى 
 

axisIAS 38.118  Disclosure ]محور[طرق التوليد 
 

 member ]عضو[طرق التوليد 
]default [

IAS 38.118  Disclosure
 

member IAS 38.118  Disclosure ]عضو[المولّدة داخليا 
 

 



member IAS 38.118  Disclosure ]عضو[غير مولدة داخلياً 
 

axis ]محور[المبلغ المسجل واالستهالك المتراكم واإلطفاء وانخفاض القيمة وإجمالي المبلغ المسجل 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 16.73 e  Disclosure, 

IAS 17.32  Disclosure, IAS 38.118 c  Disclosure, 

IAS 38.118 e  Disclosure, IAS 40.76  Disclosure, 

IAS 40.79 c  Disclosure, IAS 40.79 d  Disclosure, 

IAS 41.50  Disclosure, IAS 41.54 f  Disclosure, 

IFRS 3.B67 d  Disclosure, IFRS 7.IG29  Common 

practice 

 member ]عضو[المبلغ المسجل 
]default [

IAS 16.73 e  Disclosure, IAS 17.32  Disclosure, 

IAS 38.118 e  Disclosure, IAS 40.76  Disclosure, 

IAS 40.79 d  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 3.B67 d  Disclosure, IFRS 7.IG29 a  Example 

 member ]عضو[إجمالي المبلغ المسجل 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 17.32  Disclosure, 

IAS 38.118 c  Disclosure, IAS 40.79 c  Disclosure, 

IAS 41.54 f  Disclosure, IFRS 3.B67 d  Disclosure, 

IFRS 7.IG29  Common practice 

 member ]عضو[االستهالك المتراكم٬ واإلطفاء وانخفاض القيمة 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 16.75 b  Disclosure, 

IAS 17.32  Disclosure, IAS 38.118 c  Disclosure, 

IAS 40.79 c  Disclosure, IAS 41.54 f  Disclosure 

 member ]عضو[االستهالك واإلطفاء المتراكمان 

IAS 16.73 d  Common practice, IAS 16.75 b 

 Disclosure, IAS 17.32  Common practice, 

IAS 38.118 c  Common practice, IAS 40.79 c 

 Common practice, IAS 41.54 f  Common practice 

 member ]عضو[انخفاض القيمة المتراكم 

IAS 16.73 d  Common practice, IAS 17.32 

 Common practice, IAS 38.118 c  Common practice, 

IAS 40.79 c  Common practice, IAS 41.54 f 

 Common practice, IFRS 3.B67 d  Disclosure, 

IFRS 7.IG29 b  Example 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول األصول غير الملموسة 

textIAS 38.118 d  Disclosure السطر في بيان الدخل الشامل الذي يُدمج فيه إطفاء األصول غير الملموسة) بنود(وصف بند 
 

textIAS 38.118 b  Disclosure طريقة اإلطفاء٬ األصول غير الملموسة عدا الشهرة
 

textIAS 38.118 a  Disclosure األعمار اإلنتاجية أو معدالت اإلطفاء٬ أصول غير ملموسة غير الشهرة
 

textIAS 38.124 a (i)  Disclosure تواريخ نفاذ إعادة التقييم٬ األصول غير الملموسة عدا الشهرة
 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في أصول غير ملموسة غير الشهرة 

Xinstant, debitIAS 1.54 c  Disclosure, IAS 38.118 e  Disclosure األصول غير الملموسة باستثناء الشهرة في بداية الفترة
 

 ]ملخص[التغيرات في األصول غير الملموسة عدا الشهرة 

Xduration, debitIAS 38.118 e (i)  Disclosure اإلضافات من خالل عمليات عدا اندماج األعمال٬ األصول غير الملموسة عدا الشهرة
 

Xduration, debitIAS 38.118 e (i)  Disclosure عمليات االستمالك من خالل اندماج األعمال٬ األصول غير الملموسة عدا الشهرة
 

Xduration, debitIAS 38.118 e (vii)  Disclosure من خالل صافي فروق الصرف٬ أصول غير ملموسة غير الشهرة) االنخفاض(االرتفاع 
 

X)durationIAS 38.118 e (vi)  Disclosure( اإلطفاء٬ األصول غير الملموسة عدا الشهرة
 

X)durationIAS 38.118 e (iv)  Disclosure( خسارة انخفاض القيمة المعترف بها ف الربح أو الخسارة٬ أصول غير ملموسة غير الشهرة
 

XdurationIAS 38.118 e (v)  Disclosure عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في الربح أو الخسارة٬ أصول غير ملموسة غير الشهرة
 

Xduration, debitIAS 38.118 e (iii)  Disclosure إعادة التقييم٬ أصول غير ملموسة غير الشهرة) انخفاض(زيادة 
 

X)durationIAS 38.118 e (iii)  Disclosure( خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في دخل شامل آخر٬ أصول غير ملموسة غير الشهرة
 

XdurationIAS 38.118 e (iii)  Disclosure عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في دخل شامل آخر٬ أصول غير ملموسة غير الشهرة
 

من خالل عمليات النقل والتغيرات األخرى٬ األصول غير الملموسة عدا عن ) االنخفاض(االرتفاع 
 ]ملخص[الشهرة 

Xduration, debitIAS 38.118 e  Common practice من خالل عمليات النقل٬ األصول غير الملموسة عدا عن الشهرة) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debitIAS 38.118 e (viii)  Disclosure من خالل تغيرات أخرى٬ األصول غير الملموسة عدا عن الشهرة) االنخفاض(االرتفاع 
 



من خالل عمليات النقل والتغيرات األخرى٬ األصول غير ) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
 الملموسة عدا عن الشهرة

Xduration, debit
IAS 38.118 e  Common practice

 

 ]ملخص[عمليات التصرف والسحب من الخدمة٬ األصول غير الملموسة عدا عن الشهرة 

 عمليات التصرف٬ األصول غير الملموسة عدا الشهرة
)X)duration, 

credit

IAS 38.118 e (ii)  Disclosure
 

 سحب من الخدمة٬ األصول غير الملموسة عدا عن الشهرة
)X)duration, 

credit

IAS 38.118 e  Common practice
 

 إجمالي عمليات التصرف والسحب من الخدمة٬ األصول غير الملموسة عدا عن الشهرة
)X)duration, 

credit

IAS 38.118 e  Common practice
 

 التخفيض من خالل التصنيف برسم البيع٬ األصول غير الملموسة عدا الشهرة
)X)duration, 

credit

IAS 38.118 e (ii)  Disclosure
 

 التخفيض من خالل فقدان السيطرة على الشركة التابعة٬ األصول غير الملموسة عدا عن الشهرة
)X)duration, 

credit

IAS 38.118 e  Common practice
 

Xduration, debit في األصول غير الملموسة باستثناء الشهرة) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IAS 38.118 e  Disclosure

 

Xinstant, debitIAS 1.54 c  Disclosure, IAS 38.118 e  Disclosure األصول غير الملموسة باستثناء الشهرة في نهاية الفترة
 

 ]ملخص[إعادة تقييم األصول غير الملموسة 

Xinstant, debitIAS 38.124 a (ii)  Disclosure األصول غير الملموسة غير الشهرة٬ األصول المعاد تقييمها
 

Xinstant, debitIAS 38.124 a (iii)  Disclosure األصول غير الملموسة غير الشهرة٬ األصول المعاد تقييمها٬ بسعر التكلفة
 

Xinstant, creditIAS 38.124 b  Disclosure أصول غير ملموسة غير الشهرة٬ فائض إعادة التقييم
 

text blockIAS 38.122 a  Disclosure ]نص[االفصاح عن األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد 
 

 ]ملخص[االفصاح عن األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد 

tableIAS 38.122 a  Disclosure ]جدول[االفصاح عن األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد 
 

axisIAS 38.122 a  Disclosure ]محور[األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد 
 

 member ]عضو[األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد 
]default [

IAS 38.122 a  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد 

Xinstant, debit االصول غير الملموسة التي يكون لها عمر إنتاجي غير محدد

IAS 36.134 b  Disclosure, IAS 36.135 b 

 Disclosure, IAS 38.122 a  Disclosure 

textIAS 38.122 a  Disclosure وصف األصول غير الملموسة التي لها عمر إنتاجي غير محدد وتدعم تقييم العمر اإلنتاجي غير المحدد
 

text blockIAS 38.122 b  Disclosure ]نص[االفصاح عن األصول غير الملموسة الهامة بالنسبة للمنشأة 
 

 ]ملخص[االفصاح عن األصول غير الملموسة الهامة بالنسبة للمنشأة 

tableIAS 38.122 b  Disclosure ]جدول[االفصاح عن األصول غير الملموسة الهامة بالنسبة للمنشأة 
 

axisIAS 38.122 b  Disclosure ]محور[األصول غير الملموسة الهامة بالنسبة للمنشأة 
 

 member ]عضو[األصول غير الملموسة الهامة بالنسبة للمنشأة 
]default [

IAS 38.122 b  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن األصول غير الملموسة الهامة بالنسبة للمنشأة 

textIAS 38.122 b  Disclosure وصف األصول غير الملموسة الهامة للمنشأة
 

Xinstant, debitIAS 38.122 b  Disclosure األصول غير الملموسة الهامة للمنشأة
 

X.XXinstantIAS 38.122 b  Disclosure فترة اإلطفاء المتبقية لألصول غير الملموسة الهامة بالنسبة للمنشأة
 

Xinstant, debitIAS 38.122 c (i)  Disclosure األصول غير الملموسة التي يتم استمالكها عن طريق منحة حكومية٬ القيمة العادلة المعترف بها مبدئيًا
 

Xinstant, debitIAS 38.122 c (ii)  Disclosure األصول غير الملموسة التي يتم استمالكها عن طريق منحة حكومية
 

textIAS 38.122 c (iii)  Disclosure توضيح األصول المشتراة عن طريق المنح الحكومية والمعترف بها مبدئيا بالقيمة العادلة
 

Xinstant, debitIAS 38.122 d  Disclosure األصول غير الملموسة التي تكون ملكيتها محدودة
 

Xinstant, debitIAS 38.122 d  Disclosure األصول غير الملموسة المرهونة كضمان مقابل االلتزامات
 

Xinstant, creditIAS 38.122 e  Disclosure التزامات تعاقدية المتالك األصول غير الملموسة
 

textIAS 38.128 a  Example وصف األصول الملموسة المطفأة بالكامل
 

textIAS 38.128 b  Example وصف األصول غير الملموسة الهامة التي تسيطر عليها المنشأة ولكن غير المعترف بها
 

textIAS 38.124 b  Disclosure توضيح القيود على توزيع فائض إعادة التقييم لألصول غير الملموسة
 

 



Xduration, debitIAS 38.126  Disclosure مصروف البحث والتطوير
 

text blockIAS 38.118  Common practice ]نص[االفصاح عن مطابقة التغيرات في األصول غير الملموسة والشهرة 
 

 ]ملخص[االفصاح عن مطابقة التغيرات في األصول غير الملموسة والشهرة 

tableIAS 38.118  Common practice ]جدول[االفصاح عن مطابقة التغيرات في األصول غير الملموسة والشهرة 
 

axisIAS 38.118  Common practice ]محور[أصناف االصول غير الملموسة والشهرة 
 

 member ]عضو[األصول غير الملموسة والشهرة 
]default [

IAS 38.118  Common practice
 

 member ]عضو[األصول غير الملموسة باستثناء الشهرة 
IAS 17.31 a  Disclosure, IAS 36.127  Example, 

IAS 38.118  Disclosure 

member IAS 38.119 a  Example ]عضو[أسماء الماركات 
 

member IFRS 6.25  Disclosure ]عضو[أصول االكتشاف والتقييم غير الملموسة 
 

member IAS 38.119 b  Example ]عضو[أسماء الصحف وعناوين النشر 
 

member IAS 38.119 c  Example ]عضو[برامج الكمبيوتر 
 

member IAS 38.119 d  Example ]عضو[التراخيص واالمتيازات 
 

member IAS 38.119  Common practice ]عضو [GSMتراخيص النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة 
 

member IAS 38.119  Common practice ]عضو [UMTSتراخيص نظام االتصاالت المتنقلة العالمي 
 

member IAS 38.119  Common practice ]عضو [LTEتراخيص شبكة التطور بعيد المدى 
 

member IAS 38.119 e  Example ]عضو[حقوق التأليف والبراءات وحقوق الملكية الصناعية األخرى٬ حقوق الخدمة والتشغيل 
 

member IAS 38.119 f  Example ]عضو[الوصفات والصيغ والنماذج والتصاميم واألنماط 
 

member IAS 38.119  Common practice ]عضو[االصول غير الملموسة المتعلقة بالعميل 
 

member IAS 38.119  Common practice ]عضو[قيمة األعمال المستملكة 
 

member IAS 38.119  Common practice ]عضو[نفقات التطوير المرسملة 
 

member IAS 38.119  Common practice ]عضو[حقوق التعدين 
 

member IAS 38.119 g  Example ]عضو[األصول غير الملموسة فيد التطوير 
 

member IAS 38.119  Common practice ]عضو[أصول غير ملموسة أخرى 
 

member IAS 36.127  Example ]عضو[الشهرة 
 

axisIAS 38.118  Disclosure ]محور[طرق التوليد 
 

 member ]عضو[طرق التوليد 
]default [

IAS 38.118  Disclosure
 

member IAS 38.118  Disclosure ]عضو[المولّدة داخليا 
 

member IAS 38.118  Disclosure ]عضو[غير مولدة داخلياً 
 

axis ]محور[المبلغ المسجل واالستهالك المتراكم واإلطفاء وانخفاض القيمة وإجمالي المبلغ المسجل 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 16.73 e  Disclosure, 

IAS 17.32  Disclosure, IAS 38.118 c  Disclosure, 

IAS 38.118 e  Disclosure, IAS 40.76  Disclosure, 

IAS 40.79 c  Disclosure, IAS 40.79 d  Disclosure, 

IAS 41.50  Disclosure, IAS 41.54 f  Disclosure, 

IFRS 3.B67 d  Disclosure, IFRS 7.IG29  Common 

practice 

 member ]عضو[المبلغ المسجل 
]default [

IAS 16.73 e  Disclosure, IAS 17.32  Disclosure, 

IAS 38.118 e  Disclosure, IAS 40.76  Disclosure, 

IAS 40.79 d  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 3.B67 d  Disclosure, IFRS 7.IG29 a  Example 

 member ]عضو[إجمالي المبلغ المسجل 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 17.32  Disclosure, 

IAS 38.118 c  Disclosure, IAS 40.79 c  Disclosure, 

IAS 41.54 f  Disclosure, IFRS 3.B67 d  Disclosure, 

IFRS 7.IG29  Common practice 

 member ]عضو[االستهالك المتراكم٬ واإلطفاء وانخفاض القيمة 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 16.75 b  Disclosure, 

IAS 17.32  Disclosure, IAS 38.118 c  Disclosure, 



IAS 40.79 c  Disclosure, IAS 41.54 f  Disclosure 

 member ]عضو[االستهالك واإلطفاء المتراكمان 

IAS 16.73 d  Common practice, IAS 16.75 b 

 Disclosure, IAS 17.32  Common practice, 

IAS 38.118 c  Common practice, IAS 40.79 c 

 Common practice, IAS 41.54 f  Common practice 

 member ]عضو[انخفاض القيمة المتراكم 

IAS 16.73 d  Common practice, IAS 17.32 

 Common practice, IAS 38.118 c  Common practice, 

IAS 40.79 c  Common practice, IAS 41.54 f 

 Common practice, IFRS 3.B67 d  Disclosure, 

IFRS 7.IG29 b  Example 

line items ]مبنود سطر[االفصاح عن مطابقة التغيرات في األصول غير الملموسة والشهرة 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في األصول غير الملموسة والشهرة 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice األصول غير الملموسة والشهرة في بداية الفترة
 

 ]ملخص[التغيرات في األصول غير الملموسة و الشهرة 

Xduration, debitIAS 38.118 e (i)  Disclosure اإلضافات من خالل عمليات عدا اندماج األعمال٬ األصول غير الملموسة عدا الشهرة
 

Xduration, debitIAS 38.118 e (i)  Common practice عمليات االستمالك من خالل اندماج األعمال٬ األصول غير الملموسة والشهرة
 

Xduration, debitIAS 38.118 e (vii)  Common practice من خالل صافي فروق الصرف٬ األصول غير الملموسة والشهرة) االنخفاض(االرتفاع 
 

X)durationIAS 38.118 e (vi)  Disclosure( اإلطفاء٬ األصول غير الملموسة عدا الشهرة
 

X)durationIAS 38.118 e (iv)  Common practice( خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في الربح أو الخسارة٬ األصول غير الملموسة والشهرة
 

XdurationIAS 38.118 e (v)  Disclosure عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في الربح أو الخسارة٬ أصول غير ملموسة غير الشهرة
 

Xduration, debitIAS 38.118 e (iii)  Disclosure إعادة التقييم٬ أصول غير ملموسة غير الشهرة) انخفاض(زيادة 
 

X)durationIAS 38.118 e (iii)  Disclosure( خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في دخل شامل آخر٬ أصول غير ملموسة غير الشهرة
 

XdurationIAS 38.118 e (iii)  Disclosure عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في دخل شامل آخر٬ أصول غير ملموسة غير الشهرة
 

من خالل عمليات النقل والتغيرات األخرى٬ األصول غير الملموسة والشهرة ) االنخفاض(االرتفاع 
 ]ملخص[

Xduration, debitIAS 38.118 e  Common practice من خالل عمليات النقل٬ األصول غير الملموسة والشهرة) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debitIAS 38.118 e (viii)  Common practice من خالل تغيرات أخرى٬ األصول غير الملموسة والشهرة) االنخفاض(االرتفاع 
 

من خالل عمليات النقل والتغيرات األخرى٬ األصول غير ) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
 الملموسة والشهرة

Xduration, debit
IAS 38.118 e  Common practice

 

 ]ملخص[عمليات التصرف والسحب من الخدمة٬ األصول غير الملموسة والشهرة 

 عمليات التصرف٬ األصول غير الملموسة والشهرة
)X)duration, 

credit

IAS 38.118 e (ii)  Common practice
 

 سحب من الخدمة٬ األصول غير الملموسة والشهرة
)X)duration, 

credit

IAS 38.118 e  Common practice
 

 إجمالي عمليات التصرف والسحب من الخدمة٬ األصول غير الملموسة والشهرة
)X)duration, 

credit

IAS 38.118 e  Common practice
 

 التخفيض من خالل التصنيف برسم البيع٬ األصول غير الملموسة والشهرة
)X)duration, 

credit

IAS 38.118 e (ii)  Common practice
 

 التخفيض من خالل فقدان السيطرة على الشركة التابعة٬ األصول غير الملموسة والشهرة
)X)duration, 

credit

IAS 38.118 e  Common practice
 

 االعتراف الالحق بأصول الضريبة المؤجلة٬ الشهرة
)X)duration, 

credit

IFRS 3.B67 d (iii)  Disclosure
 

Xduration, debit في األصول غير الملموسة والشهرة) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IAS 38.118 e  Common practice

 

Xinstant, debitIAS 1.55  Common practice األصول غير الملموسة والشهرة في نهاية الفترة
 

text تحديد المعلومات المقارنة غير المعدلة

Effective 2014-07-01  
IAS 16.80A  Disclosure, IAS 27.18I  Disclosure, 

Effective 2014-07-01  
IAS 38.130I  Disclosure, IFRS 10.C6B  Disclosure, 

IFRS 11.C12B  Disclosure 

Effective 2014-07-01  



text بيان يفيد بإعداد المعلومات المقارنة غير المعدلة على أساس مختلف

IAS 16.80A  Disclosure, IAS 27.18I  Disclosure, 

Effective 2014-07-01  
IAS 38.130I  Disclosure, IFRS 10.C6B  Disclosure, 

IFRS 11.C12B  Disclosure 

text توضيح أساس إعداد المعلومات المقارنة غير المعدلة

Effective 2014-07-01  
IAS 16.80A  Disclosure, IAS 27.18I  Disclosure, 

Effective 2014-07-01  
IAS 38.130I  Disclosure, IFRS 10.C6B  Disclosure, 

IFRS 11.C12B  Disclosure 

 الزراعة -مالحظات] ۸۲٤۱۸۰[

text blockIAS 41 - Disclosure  Disclosure ]نص[االفصاح عن األصول البيولوجية٬ واإلنتاج الزراعي في وقت الحصاد والمنح الحكومية المتعلقة باألصول البيولوجية 
 

Xduration, creditIAS 41.40  Disclosure األرباح أو الخسائر من االعتراف المبدئي باألصول البيولوجية واإلنتاج الزراعي للفترة الحالية
 

Xduration, creditIAS 41.40  Disclosure من التغير في القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف بيع األصول البيولوجية للفترة الحالية) الخسائر(األرابح 
 

text blockIAS 41.43  Example ]نص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول األصول البيولوجية 
 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول األصول البيولوجية 

tableIAS 41.43  Example ]جدول[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول األصول البيولوجية 
 

axisIAS 41.43  Example ]محور[األصول البيولوجية حسب النوع 
 

 member ]عضو[األصول البيولوجية٬ النوع 
]default [

IAS 41.43  Example
 

member IAS 41.43  Example ]عضو[األصول البيولوجية القابلة لالستهالك 
 

member IAS 41.43  Example ]عضو[أصول بيولوجية لحاملها 
 

axisIAS 41.43  Example ]محور[األصول البيولوجية حسب العمر 
 

 member ]عضو[األصول البيولوجية٬ العمر 
]default [

IAS 41.43  Example
 

member IAS 41.43  Example ]عضو[األصول البيولوجية مكتملة النمو 
 

member IAS 41.43  Example ]عضو[األصول البيولوجية غير مكتملة النمو 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول األصول البيولوجية 

textIAS 41.41  Disclosure وصف األصول البيولوجية
 

Xinstant, debit األصول البيولوجية

IAS 1.54 f  Disclosure, IAS 41.43  Example, 

IAS 41.50  Disclosure 

textIAS 41.46 a  Disclosure وصف طبيعة نشاطات األصول البيولوجية
 

textIAS 41.46 b  Disclosure وصف التدابير غير المالية أو تقديرات الكميات المادية من األصول البيولوجية ومخرجات اإلنتاج الزراعي
 

Xinstant, debitIAS 41.49 a  Disclosure األصول البيولوجية التي تكون ملكبتها مقيّدة
 

Xinstant, debitIAS 41.49 a  Disclosure األصول البيولوجية المرهونة كضمان لاللتزامات
 

Xinstant, creditIAS 41.49 b  Disclosure التزامات تطوير أو استمالك األصول البيولوجية
 

textIAS 41.49 c  Disclosure وصف إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالنشاط الزراعي
 

text blockIAS 41.50  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن مطابقة التغيرات في األصول البيولوجية 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن مطابقة التغيرات في األصول البيولوجية 

tableIAS 41.50  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن مطابقة التغيرات في األصول البيولوجية 
 

axis ]محور[القياس 
IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي القياس 
]default [

IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

 member ]عضو[بالقيمة العادلة 
IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

 member ]عضو[بسعر التكلفة 
IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IAS 41.55  Disclosure 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 16.73 e  Disclosure, 

IAS 17.32  Disclosure, IAS 38.118 c  Disclosure, 



axis ]محور[المبلغ المسجل واالستهالك المتراكم واإلطفاء وانخفاض القيمة وإجمالي المبلغ المسجل 

IAS 38.118 e  Disclosure, IAS 40.76  Disclosure, 

IAS 40.79 c  Disclosure, IAS 40.79 d  Disclosure, 

IAS 41.50  Disclosure, IAS 41.54 f  Disclosure, 

IFRS 3.B67 d  Disclosure, IFRS 7.IG29  Common 

practice 

 member ]عضو[المبلغ المسجل 
]default [

IAS 16.73 e  Disclosure, IAS 17.32  Disclosure, 

IAS 38.118 e  Disclosure, IAS 40.76  Disclosure, 

IAS 40.79 d  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 3.B67 d  Disclosure, IFRS 7.IG29 a  Example 

 member ]عضو[إجمالي المبلغ المسجل 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 17.32  Disclosure, 

IAS 38.118 c  Disclosure, IAS 40.79 c  Disclosure, 

IAS 41.54 f  Disclosure, IFRS 3.B67 d  Disclosure, 

IFRS 7.IG29  Common practice 

 member ]عضو[االستهالك المتراكم٬ واإلطفاء وانخفاض القيمة 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 16.75 b  Disclosure, 

IAS 17.32  Disclosure, IAS 38.118 c  Disclosure, 

IAS 40.79 c  Disclosure, IAS 41.54 f  Disclosure 

 member ]عضو[االستهالك واإلطفاء المتراكمان 

IAS 16.73 d  Common practice, IAS 16.75 b 

 Disclosure, IAS 17.32  Common practice, 

IAS 38.118 c  Common practice, IAS 40.79 c 

 Common practice, IAS 41.54 f  Common practice 

 member ]عضو[انخفاض القيمة المتراكم 

IAS 16.73 d  Common practice, IAS 17.32 

 Common practice, IAS 38.118 c  Common practice, 

IAS 40.79 c  Common practice, IAS 41.54 f 

 Common practice, IFRS 3.B67 d  Disclosure, 

IFRS 7.IG29 b  Example 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن مطابقة التغيرات في األصول البيولوجية 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في األصول البيولوجية 

Xinstant, debit األصول البيولوجية في بداية الفترة

IAS 1.54 f  Disclosure, IAS 41.43  Example, 

IAS 41.50  Disclosure 

 ]ملخص[التغيرات في األصول البيولوجية 

Xduration, debitIAS 41.50 b  Disclosure اإلضافات من خالل عمليات عدا اندماج األعمال٬ األصول البيولوجية
 

Xduration, debitIAS 41.50 e  Disclosure عمليات االستمالك من خالل اندماج األعمال٬ األصول البيولوجية
 

Xduration, debitIAS 41.50 f  Disclosure من خالل صافي فروق الصرف٬ األصول البيولوجية) االنخفاض(االرتفاع 
 

X)durationIAS 41.55 c  Disclosure( االستهالك٬ األصول البيولوجية
 

X)durationIAS 41.55 a  Disclosure( خسارة انخفاض القيمة المعترف بها ف الربح أو الخسارة٬ األصول البيولوجية
 

XdurationIAS 41.55 b  Disclosure عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في الربح أو الخسارة٬ األصول البيولوجية
 

 ]ملخص[من تعديل القيمة العادلة٬ األصول البيولوجية ) الخسائر(األرباح 

Xduration من تعديل القيمة العادلة المنسوبة إلى التغيرات المادية٬ األصول البيولوجية) الخسائر(األرباح 

IAS 41 - Example 1 XYZ Dairy Ltd  Example, 

IAS 41.51  Example 

Xduration من تعديل القيمة العادلة المنسوبة إلى تغيرات األسعار٬ األصول البيولوجية) الخسائر(األرباح 

IAS 41 - Example 1 XYZ Dairy Ltd  Example, 

IAS 41.51  Example 

Xduration من تعديل القيمة العادلة٬ األصول البيولوجية) الخسائر(إجمالي األرباح 
IAS 41.50 a  Disclosure

 

Xduration, debitIAS 41.50 g  Disclosure من خالل تغيرات أخرى٬ األصول البيولوجية) االنخفاض(االرتفاع 
 

 عمليات التصرف٬ األصول البيولوجية
)X)duration, 

credit

IAS 41.50 c  Disclosure
 

 التخفيض بسبب الحصاد٬ األصول البيولوجية
)X)duration, 

credit

IAS 41.50 d  Disclosure
 

 التخفيض من خالل التصنيف برسم البيع٬ األصول البيولوجية
)X)duration, 

credit

IAS 41.50 c  Disclosure
 

Xduration, debit في األصول البيولوجية) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IAS 41.50  Disclosure

 



Xinstant, debit األصول البيولوجية في نهاية الفترة

IAS 1.54 f  Disclosure, IAS 41.43  Example, 

IAS 41.50  Disclosure 

textIAS 41.54 a  Disclosure وصف األصول البيولوجية حيث تكون معلومات القيمة العادلة غير موثوقة
 

textIAS 41.54 b  Disclosure توضيح سبب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بموثوقية لألصول البيولوجية٬ بسعر التكلفة
 

textIAS 41.54 c  Disclosure مجموعة التقديرات التي قد تقع ضمنها القيمة العادلة لألصول البيولوجية٬ بسعر التكلفة
 

textIAS 41.54 d  Disclosure طريقة االستهالك٬ األصول البيولوجية٬ بالتكلفة
 

textIAS 41.54 e  Disclosure األعمار اإلنتاجية أو معدالت اإلطفاء٬ األصول البيولوجية بسعر التكلفة
 

textIAS 41.56 a  Disclosure وصف األصول البيولوجية التي تم قياسها سابقا بالتكلفة
 

textIAS 41.56 b  Disclosure توضيح لماذا أصبحت القيمة العادلة موثوقة لألصول البيولوجية المقاسة سابقا بسعر التكلفة
 

textIAS 41.56 c  Disclosure توضيح اثر التغيرات في األصول البيولوجية التي يصبح من الممكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق
 

textIAS 41.57 a  Disclosure وصف طبيعة ومقدار المنح الحكومية للنشاطات الزراعية المعترف بها في البيانات المالية
 

textIAS 41.57 b  Disclosure وصف الشروط غير المتحققة والطوارئ األخرى المصاحبة للمنح الحكومية للنشاط الزراعي
 

textIAS 41.57 c  Disclosure توضيح تخفيض هام في مستوى المنح الحكومية للنشاط الزراعي
 

 العقارات االستثمارية -مالحظات] ۸۲٥۱۰۰[

text blockIAS 40 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن االستثمارات العقارية 
 

text blockIAS 40.32A  Disclosure ]نص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول العقارات االستثمارية 
 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول العقارات االستثمارية 

tableIAS 40.32A  Disclosure ]جدول[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول العقارات االستثمارية 
 

axis ]محور[القياس 
IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي القياس 
]default [

IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

 member ]عضو[بسعر التكلفة 
IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IAS 41.55  Disclosure 

member IAS 40.32A  Disclosure ]عضو[نموذج القيمة العادلة 
 

 member ]عضو[بالقيمة العادلة 
IAS 40.32A  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 13.93 a  Disclosure 

member IAS 40.78  Disclosure ]عضو[بسعر التكلفة ضمن نموذج القيمة العادلة 
 

axis ]محور[المبلغ المسجل واالستهالك المتراكم واإلطفاء وانخفاض القيمة وإجمالي المبلغ المسجل 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 16.73 e  Disclosure, 

IAS 17.32  Disclosure, IAS 38.118 c  Disclosure, 

IAS 38.118 e  Disclosure, IAS 40.76  Disclosure, 

IAS 40.79 c  Disclosure, IAS 40.79 d  Disclosure, 

IAS 41.50  Disclosure, IAS 41.54 f  Disclosure, 

IFRS 3.B67 d  Disclosure, IFRS 7.IG29  Common 

practice 

 member ]عضو[المبلغ المسجل 
]default [

IAS 16.73 e  Disclosure, IAS 17.32  Disclosure, 

IAS 38.118 e  Disclosure, IAS 40.76  Disclosure, 

IAS 40.79 d  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 3.B67 d  Disclosure, IFRS 7.IG29 a  Example 

 member ]عضو[إجمالي المبلغ المسجل 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 17.32  Disclosure, 

IAS 38.118 c  Disclosure, IAS 40.79 c  Disclosure, 

IAS 41.54 f  Disclosure, IFRS 3.B67 d  Disclosure, 

IFRS 7.IG29  Common practice 

 member ]عضو[االستهالك المتراكم٬ واإلطفاء وانخفاض القيمة 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 16.75 b  Disclosure, 

IAS 17.32  Disclosure, IAS 38.118 c  Disclosure, 

IAS 40.79 c  Disclosure, IAS 41.54 f  Disclosure 

IAS 16.73 d  Common practice, IAS 16.75 b 



 member ]عضو[االستهالك واإلطفاء المتراكمان 
 Disclosure, IAS 17.32  Common practice, 

IAS 38.118 c  Common practice, IAS 40.79 c 

 Common practice, IAS 41.54 f  Common practice 

 member ]عضو[انخفاض القيمة المتراكم 

IAS 16.73 d  Common practice, IAS 17.32 

 Common practice, IAS 38.118 c  Common practice, 

IAS 40.79 c  Common practice, IAS 41.54 f 

 Common practice, IFRS 3.B67 d  Disclosure, 

IFRS 7.IG29 b  Example 

axisIAS 1.112 c  Common practice ]محور[أنواع العقارات االستثمارية 
 

 member ]عضو[العقارات االستثمارية 
]default [

IAS 1.112 c  Common practice, IAS 17.31 a 

 Disclosure, IFRS 13.IE60  Example 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[العقارات االستثمارية المستكملة 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[العقارات االستثمارية قيد اإلنشاء أو التطوير 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول العقارات االستثمارية 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في االستثمارات العقارية 

Xinstant, debit العقارات االستثمارية في بداية الفترة

IAS 1.54 b  Disclosure, IAS 40.76  Disclosure, 

IAS 40.79 d  Disclosure 

 ]ملخص[التغيرات في االستثمارات العقارية 

 ]ملخص[اإلضافات٬ االستثمارات العقارية 

Xduration, debit اإلضافات من النفقات الالحقة المعترف بها كأصل٬ االستثمارات العقارية

IAS 40.76 a  Disclosure, IAS 40.79 d (i) 

 Disclosure 

Xduration, debit اإلضافات من عمليات االستمالك٬ االستثمارات العقارية

IAS 40.76 a  Disclosure, IAS 40.79 d (i) 

 Disclosure 

Xduration, debit إجمالي اإلضافات غير تلك التي من خالل اندماج األعمال٬ العقارات االستثمارية

IAS 40.76 a  Disclosure, IAS 40.79 d (i) 

 Disclosure 

Xduration, debit عمليات االستمالك من خالل اندماج األعمال٬ االستثمارات العقارية

IAS 40.76 b  Disclosure, IAS 40.79 d (ii) 

 Disclosure 

Xduration, debit من خالل صافي فروق الصرف٬ االستثمارات العقارية) االنخفاض(االرتفاع 

IAS 40.76 e  Disclosure, IAS 40.79 d (vi) 

 Disclosure 

X)durationIAS 40.76  Disclosure, IAS 40.79 d (iv)  Disclosure( االستهالك٬ االستثمارات العقارية
 

X)duration( خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في حساب األرباح أو الخسائر٬ االستثمارات العقارية

IAS 40.76 g  Disclosure, IAS 40.79 d (v) 

 Disclosure 

Xduration عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في الربح أو الخسارة٬ العقارات االستثمارية

IAS 40.76 g  Disclosure, IAS 40.79 d (v) 

 Disclosure 

XdurationIAS 40.76 d  Disclosure من تعديل القيمة العادلة٬ االستثمارات العقارية) الخسائر(األربح 
 

Xduration, debit المخزون والعقارات المشغولة من المالك٬ استثمارات عقارية) إلى(النقل من 

IAS 40.76 f  Disclosure, IAS 40.79 d (vii) 

 Disclosure 

Xduration, debit النقل من العقارات االستثمارية قيد اإلنشاء أو التطوير٬ العقارات االستثمارية

IAS 40.76  Common practice, IAS 40.79 d 

 Common practice 

 عمليات التصرف٬ االستثمارات العقارية
)X)duration, 

credit

IAS 40.76 c  Disclosure, IAS 40.79 d (iii) 

 Disclosure 

 التخفيض من خالل التصنيف برسم البيع٬ االستثمارات العقارية
)X)duration, 

credit

IAS 40.76 c  Disclosure, IAS 40.79 d (iii) 

 Disclosure 

Xduration, debit من خالل تغيرات أخرى٬ االستثمارات العقارية) االنخفاض(االرتفاع 

IAS 40.76 g  Disclosure, IAS 40.79 d (viii) 

 Disclosure 

Xduration, debit في العقارات االستثمارية) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IAS 40.76  Disclosure, IAS 40.79 d  Disclosure

 

Xinstant, debit العقارات االستثمارية في نهاية الفترة

IAS 1.54 b  Disclosure, IAS 40.76  Disclosure, 

IAS 40.79 d  Disclosure 

textIAS 40.75 a  Disclosure توضيح ما إذا طبقت المنشأة نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة لقياس العقارات االستثمارية
 



textIAS 40.75 b  Disclosure توضيح الظروف التي يتم فيها تصنيف عقود اإليجار التشغيلية كممتلكات استثمارية
 

وصف المعايير المستخدمة لتمييز االستثمارات العقارية عن العقارات التي يشغلها المالك والعقارات المحتفظ بها برسم البيع في 
 السياق العادي لألعمال 

textIAS 40.75 c  Disclosure
 

textIAS 40.75 e  Disclosure وصف الحد الذي تعتمد فيه القيمة العادلة للعقارات االستثمارية على التقييم من قبل مقيم مستقل
 

 ]ملخص[دخل اإليجار من العقارات االستثمارية٬ ناقص المصاريف التشغيلية المباشرة 

Xduration, creditIAS 40.75 f (i)  Disclosure الدخل التأجيري الناشئ عن العقارات االستثمارية
 

 ]ملخص[المصاريف التشغيلية المباشرة من العقارات االستثمارية 

 المصاريف التشغيلية المباشرة من الممتلكات االستثمارية التي تولد الدخل التأجيري
)X)duration, 

debit

IAS 40.75 f (ii)  Disclosure
 

 المصروف التشغيلي المباشر من العقارات االستثمارية التي ال تولد دخالً تأجيرياً 
)X)duration, 

debit

IAS 40.75 f (iii)  Disclosure
 

 إجمالي المصاريف التشغيلية المباشرة من العقارات االستثمارية
)X)duration, 

debit

IAS 40.75 f  Common practice
 

Xduration, credit دخل اإليجار من العقارات االستثمارية٬ ناقص المصاريف التشغيلية المباشرة
IAS 1.112 c  Common practice

 

التغير التراكمي في القيمة العادلة المعترف بها في الربح أو الخسارة على مبيعات العقارات االستثمارية بين مجموعات األصول 
 التي تم قياسها باستخدام طرق مختلفة 

Xduration, creditIAS 40.75 f (iv)  Disclosure
 

textIAS 40.75 g  Disclosure توضيح القيود على قابلية تحقيق االستثمارات العقارية أو تحويل الدخل وعائدات التصرف باالستثمارات العقارية
 

XinstantIAS 40.75 g  Disclosure قيود على قابلية تحقيق االستثمارات العقارية أو تحويل دخل وعوائد التصرف باالستثمارات العقارية
 

textIAS 40.75 h  Disclosure توضيح االلتزامات التعاقدية لشراء أو إنشاء أو تطوير الممتلكات العقارية أو إلصالحها أو صيانتها أو تحسينها
 

text blockIAS 40.77  Disclosure اإلفصاح عن التعديالت الهامة على التقييم الذي يتم الحصول عليه
 

textIAS 40.78 a  Disclosure وصف الممتلكات االستثمارية بالتكلفة ضمن نموذج القيمة العادلة
 

textIAS 40.78 b  Disclosure توضيح سبب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بموثوقية لالستثمارات العقارية٬ بسعر التكلفة ضمن نموذج القيمة العادلة
 

textIAS 40.78 c  Disclosure مجموعة التقديرات التي قد تقع ضمنها القيمة العادلة للعقارات االستثمارية٬ بسعر التكلفة ضمن نموذج القيمة العادلة
 

textIAS 40.78 d (i)  Disclosure توضيح التصرف بالممتلكات االستثمارية المسجلة بالتكلفة ضمن نموذج القيمة العادلة
 

Xinstant, debitIAS 40.78 d (ii)  Disclosure العقارات االستثمارية المسجلة بسعر التكلفة ضمن نموذج القيمة العادلة٬ في وقت البيع
 

Xduration, creditIAS 40.78 d (iii)  Disclosure من التصرف بالعقارات االستثمارية المسجلة بسعر التكلفة ضمن نموذج القيمة العادلة) الخسائر(األرباح 
 

textIAS 40.79 a  Disclosure طريقة االستهالك العقارات االستثمارية٬ نموذج التكلفة
 

textIAS 40.79 b  Disclosure األعمار اإلنتاجية أو معدالت اإلطفاء٬ العقارات االستثمارية٬ نموذج التكلفة
 

textIAS 40.79 e (i)  Disclosure وصف الممتلكات االستثمارية حيث تكون معلومات القيمة العادلة غير موثوقة
 

textIAS 40.79 e (ii)  Disclosure توضيح سبب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بموثوقية لالستثمارات العقارية٬ نموذج التكلفة
 

textIAS 40.79 e (iii)  Disclosure مجموعة التقديرات التي قد تقع ضمنها القيمة العادلة للعقارات االستثمارية٬ نموذج التكلفة
 

 البيانات المالية المنفصلة -مالحظات]  ۸۲٥٤۸۰[

text block ]نص[االفصاح عن البيانات المالية المنفصلة 
IAS 27 - Disclosure  Disclosure, IFRS 12 -

 Objective  Disclosure 

text وصف طبيعة البيانات المالية
IAS 1.51 b  Disclosure, IAS 27.16 a  Disclosure, 

IAS 27.17 a  Disclosure 

textIAS 27.16 a  Disclosure وصف حقيقة أنه تم استخدام اإلعفاء من التوحيد
 

textIAS 27.17 a  Disclosure وصف األسباب وراء إعداد بيانات مالية منفصلة في حال لم تكن واجبة قانونا
 

textIAS 27.16 a  Disclosure اسم المنشأة التي تم إعداد بياناتها المالية الموحدة لالستخدام العام
 

textIAS 27.16 a  Disclosure المقر الرئيسي ألعمال المنشأة التي تم إعداد بياناتها المالية الموحدة لالستخدام العام
 

textIAS 27.16 a  Disclosure بلد التأسيس للمنشأة التي تم إعداد بياناتها المالية الموحدة لالستخدام العام
 

textIAS 27.16 a  Disclosure العنوان الذي تكون فيه البيانات المالية الموحدة ممكن الحصول عليها
 

text block ]نص[االفصاح عن الشركات التابعة 
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 a  Disclosure 

 ]ملخص[االفصاح عن الشركات التابعة 

table ]جدول[االفصاح عن الشركات التابعة 
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 a  Disclosure 



axis ]محور[الشركات التابعة 
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 a  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص الشركات التابعة 
]default [

IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 a  Disclosure 

 member ]عضو[الشركات التابعة 
IAS 24.19 c  Disclosure, IAS 27.16 b  Disclosure, 

IAS 27.17 b  Disclosure, IFRS 12.B4 a  Disclosure 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن الشركات التابعة 

text اسم الشركة التابعة

IAS 27.16 b (i)  Disclosure, IAS 27.17 b (i) 

 Disclosure, IFRS 12.12 a  Disclosure, 

IFRS 12.19B a  Disclosure 

text المقر الرئيسي ألعمال الشركة التابعة

IAS 27.16 b (ii)  Disclosure, IAS 27.17 b (ii) 

 Disclosure, IFRS 12.12 b  Disclosure, 

IFRS 12.19B b  Disclosure 

text بلد التأسيس للشركة التابعة

IAS 27.16 b (ii)  Disclosure, IAS 27.17 b (ii) 

 Disclosure, IFRS 12.12 b  Disclosure, 

IFRS 12.19B b  Disclosure 

X.XXduration نسبة حصة الملكية في الشركة التابعة

IAS 27.16 b (iii)  Disclosure, IAS 27.17 b (iii) 

 Disclosure, IFRS 12.19B c  Disclosure 

X.XXduration نسبة حقوق التصويت المحتفظ بها في شركة تابعة

IAS 27.16 b (iii)  Disclosure, IAS 27.17 b (iii) 

 Disclosure, IFRS 12.19B c  Disclosure 

text block ]نص[االفصاح عن المشاريع المشتركة 
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 b  Disclosure 

 ]ملخص[االفصاح عن المشاريع المشتركة 

table ]جدول[االفصاح عن المشاريع المشتركة 
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 b  Disclosure 

axis ]محور[المشاريع المشتركة 
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 b  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص المشاريع المشتركة 
]default [

IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 b  Disclosure 

 member ]عضو[المشاريع المشتركة 
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 b  Disclosure 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن المشاريع المشتركة 

text اسم المشروع المشترك
IAS 27.16 b (i)  Disclosure, IAS 27.17 b (i) 

 Disclosure, IFRS 12.21 a (i)  Disclosure 

text المقر الرئيسي ألعمال المشروع المشترك
IAS 27.16 b (ii)  Disclosure, IAS 27.17 b (ii) 

 Disclosure, IFRS 12.21 a (iii)  Disclosure 

text بلد التأسيس للمشروع المشترك
IAS 27.16 b (ii)  Disclosure, IAS 27.17 b (ii) 

 Disclosure, IFRS 12.21 a (iii)  Disclosure 

X.XXduration نسبة حصة الملكية في المشروع المشترك

IAS 27.16 b (iii)  Disclosure, IAS 27.17 b (iii) 

 Disclosure, IFRS 12.21 a (iv)  Disclosure 

X.XXduration نسبة حقوق التصويت المحتفظ بها في مشروع مشترك

IAS 27.16 b (iii)  Disclosure, IAS 27.17 b (iii) 

 Disclosure, IFRS 12.21 a (iv)  Disclosure 

text block ]نص[االفصاح عن المنشآت الزميلة 
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 d  Disclosure 

 ]ملخص[االفصاح عن المنشآت الزميلة 

table ]جدول[االفصاح عن المنشآت الزميلة 
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 d  Disclosure 

axis ]محور[شركات زميلة
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 d  Disclosure 



 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص المنشآت الزميلة 
]default [

IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 d  Disclosure 

 member ]عضو[شركات زميلة 
IAS 24.19 d  Disclosure, IAS 27.16 b  Disclosure, 

IAS 27.17 b  Disclosure, IFRS 12.B4 d  Disclosure 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن المنشآت الزميلة 

text اسم الشركة الزميلة
IAS 27.16 b (i)  Disclosure, IAS 27.17 b (i) 

 Disclosure, IFRS 12.21 a (i)  Disclosure 

text المقر الرئيسي ألعمال المنشأة الزميلة
IAS 27.16 b (ii)  Disclosure, IAS 27.17 b (ii) 

 Disclosure, IFRS 12.21 a (iii)  Disclosure 

text بلد التأسيس للمنشأة الزميلة
IAS 27.16 b (ii)  Disclosure, IAS 27.17 b (ii) 

 Disclosure, IFRS 12.21 a (iii)  Disclosure 

X.XXduration نسبة حصة الملكية في الشركة الزميلة

IAS 27.16 b (iii)  Disclosure, IAS 27.17 b (iii) 

 Disclosure, IFRS 12.21 a (iv)  Disclosure 

X.XXduration نسبة حقوق التصويت المحتفظ بها في منشاة زميلة

IAS 27.16 b (iii)  Disclosure, IAS 27.17 b (iii) 

 Disclosure, IFRS 12.21 a (iv)  Disclosure 

textIAS 27.16 c  Disclosure, IAS 27.17 c  Disclosure الطريقة المستخدمة لمحاسبة االستثمارات في الشركات التابعة
 

textIAS 27.16 c  Disclosure, IAS 27.17 c  Disclosure الطريقة المستخدمة لمحاسبة االستثمارات في المشاريع المشتركة
 

textIAS 27.16 c  Disclosure, IAS 27.17 c  Disclosure الطريقة المستخدمة لمحاسبة االستثمارات في المنشآت الزميلة
 

textIAS 27.16A  Disclosure بيان يفيد بوجوب أن تعدّ المنشأة االستثمارية بيانات مالية منفصلة على أنها بياناتها المالية الوحيدة
 

textIAS 27.17  Disclosure وصف تحديد البيانات المالية التي ترتبط بها البيانات المالية المنفصلة
 

text تحديد المعلومات المقارنة غير المعدلة

Effective 2014-07-01  
IAS 16.80A  Disclosure, IAS 27.18I  Disclosure, 

Effective 2014-07-01  
IAS 38.130I  Disclosure, IFRS 10.C6B  Disclosure, 

IFRS 11.C12B  Disclosure 

text بيان يفيد بإعداد المعلومات المقارنة غير المعدلة على أساس مختلف

Effective 2014-07-01  
IAS 16.80A  Disclosure, IAS 27.18I  Disclosure, 

Effective 2014-07-01  
IAS 38.130I  Disclosure, IFRS 10.C6B  Disclosure, 

IFRS 11.C12B  Disclosure 

text توضيح أساس إعداد المعلومات المقارنة غير المعدلة

Effective 2014-07-01  
IAS 16.80A  Disclosure, IAS 27.18I  Disclosure, 

Effective 2014-07-01  
IAS 38.130I  Disclosure, IFRS 10.C6B  Disclosure, 

IFRS 11.C12B  Disclosure 

 الحصص في المنشآت األخرى -مالحظات] ۸۲٥۷۰۰[

text blockIFRS 12.1  Disclosure ]نص[االفصاح عن الحصص في منشآت أخرى 
 

text blockIFRS 12.7  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن األحكام واالفتراضات الهامة التي تتخذ فيما يتعلق بالحصص في منشآت أخرى 
 

وصف األحكام واالفتراضات الهامة المتخذة في تحديد عدم سيطرة المنشأة على منشأة أخرى رغم أنها تمتلك أكثر من 
 نصف حقوق التصويت

textIFRS 12.9 a  Example
 

وصف األحكام واالفتراضات الهامة المتخذة في تحديد سيطرة المنشأة على منشأة أخرى رغم أنها تمتلك أقل من نصف 
 حقوق التصويت

textIFRS 12.9 b  Example
 

textIFRS 12.9 c  Example وصف األحكام واالفتراضات الهامة المتخذة في تحديد ما إذا كانت المنشأة وكيل أو موكل
 

وصف أسباب تفنيد االفتراض القائل بأنه يكون للمستثمر تأثيرا هاما عندما تزيد حصته في الجهة المستثمر بها عن 
 عشرين بالمائة

textIFRS 12.9 d  Example
 

وصف أسباب تفنيد االفتراض القائل بأنه ال يكون للمستثمر تأثيرا هاما عندما تقل حصته في الجهة المستثمر بها عن 
 عشرين بالمائة

textIFRS 12.9 e  Example
 

text blockIFRS 12.B3  Disclosure ]نص[االفصاح عن كيفية تجميع المنشأة للحصص في منشآت مشابهة 
 

text blockIFRS 12.2 b (i)  Disclosure ]نص[االفصاح عن الحصص في الشركات التابعة 
 

text blockIFRS 12.10 a (i)  Disclosure ]نص[االفصاح عن تركيبة المجموعة 
 

text block ]نص[االفصاح عن الشركات التابعة 
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 a  Disclosure 



 ]ملخص[االفصاح عن الشركات التابعة 

table ]جدول[االفصاح عن الشركات التابعة 
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 a  Disclosure 

axis ]محور[الشركات التابعة 
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 a  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص الشركات التابعة 
]default [

IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 a  Disclosure 

 member ]عضو[الشركات التابعة 
IAS 24.19 c  Disclosure, IAS 27.16 b  Disclosure, 

IAS 27.17 b  Disclosure, IFRS 12.B4 a  Disclosure 

member IFRS 12.12  Disclosure ]عضو[الشركات التابعة التي تملك حصصا هامة غير مسيطرة 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن الشركات التابعة 

text اسم الشركة التابعة

IAS 27.16 b (i)  Disclosure, IAS 27.17 b (i) 

 Disclosure, IFRS 12.12 a  Disclosure, 

IFRS 12.19B a  Disclosure 

text المقر الرئيسي ألعمال الشركة التابعة

IAS 27.16 b (ii)  Disclosure, IAS 27.17 b (ii) 

 Disclosure, IFRS 12.12 b  Disclosure, 

IFRS 12.19B b  Disclosure 

text بلد التأسيس للشركة التابعة

IAS 27.16 b (ii)  Disclosure, IAS 27.17 b (ii) 

 Disclosure, IFRS 12.12 b  Disclosure, 

IFRS 12.19B b  Disclosure 

X.XXdurationIFRS 12.12 c  Disclosure نسبة حصة الملكية التي تملكها حصص غير مسيطرة
 

X.XXdurationIFRS 12.12 d  Disclosure نسبة حقوق التصويت التي تملكها حصص غير مسيطرة
 

Xduration, credit ٬ المنسوب إلى الحصص غير المسيطرة)الخسارة(الربح 

IAS 1.81B a (i)  Disclosure, IFRS 12.12 e 

 Disclosure 

Xinstant, credit الحصص غير المسيطرة

IAS 1.54 q  Disclosure, IFRS 10.22  Disclosure, 

IFRS 12.12 f  Disclosure 

Xduration, creditIFRS 12.B10 a  Disclosure أرباح األسهم المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة
 

Xinstant, debit األصول المتداولة

IAS 1.66  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (i)  Disclosure 

Xinstant, debit األصول غير المتداولة

IAS 1.66  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (ii)  Disclosure 

Xinstant, credit االلتزامات المتداولة

IAS 1.69  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (iii)  Disclosure 

Xinstant, credit االلتزامات غير الجارية

IAS 1.69  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (iv)  Disclosure 

Xduration, credit اإليراد

IAS 1.102  Example, IAS 1.103  Example, 

IAS 1.82 a  Disclosure, IAS 18.35 b  Disclosure, 

IFRS 12.B10 b  Example, IFRS 12.B12 b (v) 

 Disclosure, IFRS 8.23 a  Disclosure, IFRS 8.28 a 

 Disclosure, IFRS 8.32  Disclosure, IFRS 8.33 a 

 Disclosure, IFRS 8.34  Disclosure 

Xduration, credit )الخسارة(الربح 

IAS 1.106 d (i)  Disclosure, IAS 1.81A a 

 Disclosure, IAS 7.18 b  Disclosure, IFRS 1.24 b 

 Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 1.32 a (ii)  Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, 

IFRS 8.28 b  Disclosure 

Xduration, credit الدخل الشامل

IAS 1.106 a  Disclosure, IAS 1.81A c  Disclosure, 

IFRS 1.24 b  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (ix)  Disclosure, IFRS 1.32 a (ii) 

 Disclosure 

 



yyyy-mm-ddIFRS 12.11 a  Disclosure تاريخ نهاية فترة إعداد التقارير للبيانات المالية للمنشأة التابعة
 

textIFRS 12.11 b  Disclosure وصف سبب استخدام تاريخ مختلف أو فترة مختلفة إلعداد التقارير لشركة تابعة
 

textIFRS 12.13 a  Disclosure وصف القيود الهامة على قدرة المنشاة على الوصول إلى األصول أو استخدامها وتسوية التزامات المجموعة
 

وصف طبيعة حقوق الحماية للحصص غير المسيطرة ومدى تقييدها بشكل كبير لقدرة المنشأة على الحصول إلى األصول او 
 استخدامها وتسوية التزامات المجموعة 

textIFRS 12.13 b  Disclosure
 

Xinstant, debitIFRS 12.13 c  Disclosure األصول التي تُطبق عليها قيود هامة
 

Xinstant, creditIFRS 12.13 c  Disclosure االلتزامات التي تُطبق عليها قيوداً هامة
 

text block ]نص[االفصاح عن معلومات حول المنشآت المنظمة الموحدة 

IFRS 12 - Nature of the risks associated with 
an entity's interests in consolidated structured 

entities  Disclosure 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات حول المنشآت المنظمة الموحدة 

table ]جدول[االفصاح عن معلومات حول المنشآت المنظمة الموحدة 

IFRS 12 - Nature of the risks associated with 
an entity's interests in consolidated structured 

entities  Disclosure 

axis ]محور[منشآت منظمة موحدة 

IFRS 12 - Nature of the risks associated with 
an entity's interests in consolidated structured 

entities  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص المنشآت المنظمة الموحدة 
]default [

IFRS 12 - Nature of the risks associated with 
an entity's interests in consolidated structured 

entities  Disclosure 

 member ]عضو[منشآت منظمة موحدة 
IFRS 12 - Nature of the risks associated with 

an entity's interests in consolidated structured 
entities  Disclosure 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات حول المنشآت المنظمة الموحدة 

وصف شروط الترتيبات التعاقدية التي يمكن أن تتطلب من الشركة األم أو الشركات التابعة تقديم دعم 
 مالي للمنشأة المنظمة

textIFRS 12.14  Disclosure, IFRS 12.B26 a  Example
 

textIFRS 12.15 a  Disclosure, IFRS 12.30 a  Disclosure وصف نوع الدعم المقدم إلى المنشأة المنظمة دون وجود التزام تعاقدي للقيام بذلك
 

XdurationIFRS 12.15 a  Disclosure, IFRS 12.30 a  Disclosure الدعم المقدم إلى المنشأة المنظمة دون وجود التزام تعاقدي للقيام بذلك
 

textIFRS 12.15 b  Disclosure, IFRS 12.30 b  Disclosure وصف أسباب تقديم الدعم لمنشأة منظمة دون وجود التزام تعاقدي للقيام بذلك
 

توضيح العوامل في التوصل إلى قرار تقديم الدعم إلى منشاة منظمة غير موحدة سابقا نتج عنه الحصول 
 على السيطرة

textIFRS 12.16  Disclosure
 

textIFRS 12.17  Disclosure, IFRS 12.31  Disclosure وصف نوايا تقديم الدعم للمنشأة المنظمة
 

اإلفصاح عن أثر التغيرات في حصص ملكية الشركة األم في الشركة التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة على حقوق 
 ] نص[الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة األم 

text blockIFRS 12.18  Disclosure
 

من خالل التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة٬ ) االنخفاض(االرتفاع 
 حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة األم 

Xduration, creditIFRS 12.18  Disclosure
 

Xduration, creditIFRS 12.19  Disclosure المعترف بها عند فقدان السيطرة على الشركة التابعة) الخسائر(األرباح 
 

المعترف بها عند فقدان السيطرة على الشركة التابعة٬ المنسوبة إلى االعتراف باالستثمار ) الخسائر(جزء من األرباح 
 المحتفظ به في شركة تابعة سابقة 

Xduration, creditIFRS 12.19 a  Disclosure
 

textIFRS 12.19 b  Disclosure السطر في الربح أو الخسارة الذي يُعترف فه باألرباح او الحسائر عند فقدان السيطرة على الشركة التابعة) بنود(وصف بند 
 

text blockIFRS 12.2 b (ii)  Disclosure ]نص[االفصاح عن الحصص في المنشآت الزميلة 
 

text block ]نص[االفصاح عن المنشآت الزميلة 
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 d  Disclosure 

 ]ملخص[االفصاح عن المنشآت الزميلة 

table ]جدول[االفصاح عن المنشآت الزميلة 
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 d  Disclosure 

axis ]محور[شركات زميلة
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 d  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص المنشآت الزميلة 
]default [

IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 d  Disclosure 

 member ]عضو[شركات زميلة 
IAS 24.19 d  Disclosure, IAS 27.16 b  Disclosure, 

IAS 27.17 b  Disclosure, IFRS 12.B4 d  Disclosure 

member IFRS 12.21 c (ii)  Disclosure ]عضو[إجمالي المنشآت الزميلة غير الهامة بشكل فردي 
 



line items ]بنود سطر[االفصاح عن المنشآت الزميلة 

text اسم الشركة الزميلة
IAS 27.16 b (i)  Disclosure, IAS 27.17 b (i) 

 Disclosure, IFRS 12.21 a (i)  Disclosure 

textIFRS 12.21 a (ii)  Disclosure وصف طبيعة عالقة المنشأة مع المنشأة الزميلة
 

text المقر الرئيسي ألعمال المنشأة الزميلة
IAS 27.16 b (ii)  Disclosure, IAS 27.17 b (ii) 

 Disclosure, IFRS 12.21 a (iii)  Disclosure 

text بلد التأسيس للمنشأة الزميلة
IAS 27.16 b (ii)  Disclosure, IAS 27.17 b (ii) 

 Disclosure, IFRS 12.21 a (iii)  Disclosure 

X.XXduration نسبة حصة الملكية في الشركة الزميلة

IAS 27.16 b (iii)  Disclosure, IAS 27.17 b (iii) 

 Disclosure, IFRS 12.21 a (iv)  Disclosure 

X.XXduration نسبة حقوق التصويت المحتفظ بها في منشاة زميلة

IAS 27.16 b (iii)  Disclosure, IAS 27.17 b (iii) 

 Disclosure, IFRS 12.21 a (iv)  Disclosure 

textIFRS 12.21 b (i)  Disclosure وصف ما إذا كان يقاس االستثمار في المنشأة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية أو بالقيمة العادلة
 

textIFRS 12.B15  Disclosure وصف أساس إعداد المعلومات المالية الملخصة للمنشأة الزميلة
 

Xduration, debitIFRS 12.B12 a  Disclosure أرباح األسهم المقبوضة
 

Xinstant, debit األصول المتداولة

IAS 1.66  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (i)  Disclosure 

Xinstant, debit األصول غير المتداولة

IAS 1.66  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (ii)  Disclosure 

Xinstant, credit االلتزامات المتداولة

IAS 1.69  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (iii)  Disclosure 

Xinstant, credit االلتزامات غير الجارية

IAS 1.69  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (iv)  Disclosure 

Xduration, credit اإليراد

IAS 1.102  Example, IAS 1.103  Example, 

IAS 1.82 a  Disclosure, IAS 18.35 b  Disclosure, 

IFRS 12.B10 b  Example, IFRS 12.B12 b (v) 

 Disclosure, IFRS 8.23 a  Disclosure, IFRS 8.28 a 

 Disclosure, IFRS 8.32  Disclosure, IFRS 8.33 a 

 Disclosure, IFRS 8.34  Disclosure 

Xduration, credit من العمليات المستمرة) الخسارة(الربح 

IAS 1.81A a  Disclosure, IFRS 12.B12 b (vi) 

 Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, IFRS 8.28 b 

 Disclosure 

Xduration, credit من العمليات المتوقفة) الخسارة(الربح 

IAS 1.82 ea  Disclosure, IFRS 12.B12 b (vii) 

 Disclosure, IFRS 5.33 a  Disclosure 

Xduration, credit دخل شامل آخر

IAS 1.106 d (ii)  Disclosure, IAS 1.81A b 

 Disclosure, IAS 1.91 a  Disclosure, 

IFRS 12.B12 b (viii)  Disclosure 

Xduration, credit الدخل الشامل

IAS 1.106 a  Disclosure, IAS 1.81A c  Disclosure, 

IFRS 1.24 b  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (ix)  Disclosure, IFRS 1.32 a (ii) 

 Disclosure 

Xinstant, debitIFRS 12.21 b (iii)  Disclosure القيمة العادلة لالستثمارات في المنشآت الزميلة التي يوجد لها أسعار معلنة في السوق
 

Xinstant, debit االستثمارات التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية

IAS 1.54 e  Disclosure, IFRS 12.B16  Disclosure, 

IFRS 8.24 a  Disclosure 

ما بعد الضريبة من العمليات المستمرة للمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي ) الخسائر(حصة األرباح 
 يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية 

Xduration, creditIFRS 12.B16 a  Disclosure
 

ما بعد الضريبة من العمليات المتوقفة للمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي ) الخسائر(حصة األرباح 
 يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية 

Xduration, creditIFRS 12.B16 b  Disclosure
 

حصة الدخل الشامل اآلخر للمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة 
 حقوق الملكية٬ صافي الضريبة

Xduration, creditIAS 1.91 a  Disclosure, IFRS 12.B16 c  Disclosure
 



حصة المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة من إجمالي الدخل الشامل والتي يتم محاسبتها باستخدام طريقة 
 حقوق الملكية

Xduration, creditIFRS 12.B16 d  Disclosure
 

االفصاح عن مطابقة المعلومات المالية الملخصة للمنشاة الزميلة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق 
 ] نص[الملكية مع المبلغ المسجل للحصة في المنشأة الزميلة 

text blockIFRS 12.B14 b  Disclosure
 

text وصف طبيعة ونطاق القيود الهامة على نقل األموال إلى المنشأة
IFRS 12.19D a  Disclosure, IFRS 12.22 a 

 Disclosure 

yyyy-mm-ddIFRS 12.22 b (i)  Disclosure تاريخ نهاية فترة إعداد التقارير للبيانات المالية للمنشأة الزميلة
 

textIFRS 12.22 b (ii)  Disclosure وصف السبب وراء استخدام تاريخ أو فترة إعداد تقارير مختلفة للشركات الزميلة
 

Xduration, debitIFRS 12.22 c  Disclosure الحصة غير المعترف بها من خسائر الشركات الزميلة
 

Xinstant, creditIFRS 12.22 c  Disclosure حصة خسائر الشركات الزميلة التراكمية غير المعترف بها
 

Xinstant, creditIFRS 12.23 b  Disclosure االلتزامات المحتملة المتكبدة فيما يتعلق بالحصص في المنشآت الزميلة
 

Xinstant, creditIFRS 12.23 b  Disclosure حصة االلتزامات المحتملة في الشركات الزميلة التي يتم تكبدها بشكل مشترك مع المستثمرين اآلخرين
 

text blockIFRS 12.2 b (ii)  Disclosure ]نص[االفصاح عن الحصص في الترتيبات المشتركة 
 

text blockIFRS 12.B4 c  Disclosure ]نص[االفصاح عن العمليات المشتركة 
 

 ]ملخص[االفصاح عن العمليات المشتركة 

tableIFRS 12.B4 c  Disclosure ]جدول[االفصاح عن العمليات المشتركة 
 

axisIFRS 12.B4 c  Disclosure ]محور[عمليات مشتركة 
 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص العمليات المشتركة 
]default [

IFRS 12.B4 c  Disclosure
 

member IFRS 12.B4 c  Disclosure ]عضو[عمليات مشتركة 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن العمليات المشتركة 

textIFRS 12.21 a (i)  Disclosure اسم العملية المشتركة
 

textIFRS 12.21 a (ii)  Disclosure وصف طبيعة عالقة المنشأة مع العملية المشتركة
 

textIFRS 12.21 a (iii)  Disclosure المقر الرئيسي ألعمال العملية المشمتركة
 

textIFRS 12.21 a (iii)  Disclosure بلد التأسيس للعملية المشتركة
 

X.XXdurationIFRS 12.21 a (iv)  Disclosure نسبة حصة الملكية في العملية المشتركة
 

X.XXdurationIFRS 12.21 a (iv)  Disclosure نسبة حقوق التصويت المحتفظ بها في عملية مشتركة
 

text block ]نص[االفصاح عن المشاريع المشتركة 
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 b  Disclosure 

 ]ملخص[االفصاح عن المشاريع المشتركة 

table ]جدول[االفصاح عن المشاريع المشتركة 
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 b  Disclosure 

axis ]محور[المشاريع المشتركة 
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 b  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص المشاريع المشتركة 
]default [

IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 b  Disclosure 

 member ]عضو[المشاريع المشتركة 
IAS 27.16 b  Disclosure, IAS 27.17 b  Disclosure, 

IFRS 12.B4 b  Disclosure 

member IFRS 12.21 c (i)  Disclosure ]عضو[إجمالي المشاريع المشتركة غير الهامة بشكل فردي 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن المشاريع المشتركة 

text اسم المشروع المشترك
IAS 27.16 b (i)  Disclosure, IAS 27.17 b (i) 

 Disclosure, IFRS 12.21 a (i)  Disclosure 

textIFRS 12.21 a (ii)  Disclosure وصف طبيعة عالقة المنشأة مع المشروع المشترك
 

text المقر الرئيسي ألعمال المشروع المشترك
IAS 27.16 b (ii)  Disclosure, IAS 27.17 b (ii) 

 Disclosure, IFRS 12.21 a (iii)  Disclosure 

text بلد التأسيس للمشروع المشترك
IAS 27.16 b (ii)  Disclosure, IAS 27.17 b (ii) 

 Disclosure, IFRS 12.21 a (iii)  Disclosure 

X.XXduration نسبة حصة الملكية في المشروع المشترك

IAS 27.16 b (iii)  Disclosure, IAS 27.17 b (iii) 

 Disclosure, IFRS 12.21 a (iv)  Disclosure 



X.XXduration نسبة حقوق التصويت المحتفظ بها في مشروع مشترك

IAS 27.16 b (iii)  Disclosure, IAS 27.17 b (iii) 

 Disclosure, IFRS 12.21 a (iv)  Disclosure 

textIFRS 12.21 b (i)  Disclosure وصف ما إذا كان يقاس االستثمار في المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية أو بالقيمة العادلة
 

textIFRS 12.B15  Disclosure وصف أساس إعداد المعلومات المالية الملخصة للمشروع المشترك
 

Xduration, debitIFRS 12.B12 a  Disclosure أرباح األسهم المقبوضة
 

Xinstant, debit األصول المتداولة

IAS 1.66  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (i)  Disclosure 

Xinstant, debit األصول غير المتداولة

IAS 1.66  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (ii)  Disclosure 

Xinstant, credit االلتزامات المتداولة

IAS 1.69  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (iii)  Disclosure 

Xinstant, credit االلتزامات غير الجارية

IAS 1.69  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (iv)  Disclosure 

Xduration, credit اإليراد

IAS 1.102  Example, IAS 1.103  Example, 

IAS 1.82 a  Disclosure, IAS 18.35 b  Disclosure, 

IFRS 12.B10 b  Example, IFRS 12.B12 b (v) 

 Disclosure, IFRS 8.23 a  Disclosure, IFRS 8.28 a 

 Disclosure, IFRS 8.32  Disclosure, IFRS 8.33 a 

 Disclosure, IFRS 8.34  Disclosure 

Xduration, credit من العمليات المستمرة) الخسارة(الربح 

IAS 1.81A a  Disclosure, IFRS 12.B12 b (vi) 

 Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, IFRS 8.28 b 

 Disclosure 

Xduration, credit من العمليات المتوقفة) الخسارة(الربح 

IAS 1.82 ea  Disclosure, IFRS 12.B12 b (vii) 

 Disclosure, IFRS 5.33 a  Disclosure 

Xduration, credit دخل شامل آخر

IAS 1.106 d (ii)  Disclosure, IAS 1.81A b 

 Disclosure, IAS 1.91 a  Disclosure, 

IFRS 12.B12 b (viii)  Disclosure 

Xduration, credit الدخل الشامل

IAS 1.106 a  Disclosure, IAS 1.81A c  Disclosure, 

IFRS 1.24 b  Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 12.B12 b (ix)  Disclosure, IFRS 1.32 a (ii) 

 Disclosure 

Xinstant, debit النقد والنقد المعادل

IAS 1.54 i  Disclosure, IAS 7.45  Disclosure, 

IFRS 12.B13 a  Disclosure 

Xinstant, creditIAS 1.54 m  Disclosure, IFRS 12.B13 b  Disclosure التزامات مالية متداولة أخرى
 

Xinstant, creditIAS 1.54 m  Disclosure, IFRS 12.B13 c  Disclosure التزامات مالية غير متداولة أخرى
 

Xduration, debit مصاريف االستهالك واإلطفاء

IAS 1.102  Example, IAS 1.104  Disclosure, 

IAS 1.99  Disclosure, IFRS 12.B13 d  Disclosure, 

IFRS 8.23 e  Disclosure, IFRS 8.28 e  Disclosure 

Xduration, credit دخل الفائدة

IAS 18.35 b (iii)  Disclosure, IFRS 12.B13 e 

 Disclosure, IFRS 8.23 c  Disclosure, IFRS 8.28 e 

 Disclosure 

Xduration, debit مصروف الفائدة

IFRS 12.B13 f  Disclosure, IFRS 8.23 d 

 Disclosure, IFRS 8.28 e  Disclosure 

Xduration, debit الضريبة٬ العمليات المستمرة) دخل(مصروف 

IAS 12.79  Disclosure, IAS 12.81 c (i)  Disclosure, 

IAS 12.81 c (ii)  Disclosure, IAS 1.82 d 

 Disclosure, IAS 26.35 b (viii)  Disclosure, 

IFRS 12.B13 g  Disclosure, IFRS 8.23 h 

 Disclosure 

Xinstant, debitIFRS 12.21 b (iii)  Disclosure القيمة العادلة لالستثمارات في المشاريع المشتركة التي يوجد لها أسعار معلنة في السوق
 



Xinstant, debit االستثمارات التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية

IAS 1.54 e  Disclosure, IFRS 12.B16  Disclosure, 

IFRS 8.24 a  Disclosure 

ما بعد الضريبة من العمليات المستمرة للمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي ) الخسائر(حصة األرباح 
 يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية 

Xduration, creditIFRS 12.B16 a  Disclosure
 

ما بعد الضريبة من العمليات المتوقفة للمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي ) الخسائر(حصة األرباح 
 يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية 

Xduration, creditIFRS 12.B16 b  Disclosure
 

حصة الدخل الشامل اآلخر للمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة 
 حقوق الملكية٬ صافي الضريبة

Xduration, creditIAS 1.91 a  Disclosure, IFRS 12.B16 c  Disclosure
 

حصة المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة من إجمالي الدخل الشامل والتي يتم محاسبتها باستخدام طريقة 
 حقوق الملكية

Xduration, creditIFRS 12.B16 d  Disclosure
 

االفصاح عن مطابقة المعلومات المالية الملخصة للمشروع المشترك الذي يتم محاسبته باستخدام طريقة 
 ] نص[حقوق الملكية مع المبلغ المسجل للحصة في المشروع المشترك 

text blockIFRS 12.B14 b  Disclosure
 

text وصف طبيعة ونطاق القيود الهامة على نقل األموال إلى المنشأة
IFRS 12.19D a  Disclosure, IFRS 12.22 a 

 Disclosure 

yyyy-mm-ddIFRS 12.22 b (i)  Disclosure تاريخ نهاية فترة إعداد التقارير للبيانات المالية للمشروع المشترك
 

textIFRS 12.22 b (ii)  Disclosure وصف السبب وراء استخدام تاريخ أو فترة إعداد تقارير مختلفة للمشاريع المشتركة
 

Xduration, debitIFRS 12.22 c  Disclosure الحصة غير المعترف بها من خسائر المشاريع المشتركة
 

Xinstant, creditIFRS 12.22 c  Disclosure حصة خسائر المشاريع المشتركة التراكمية غير المعترف بها
 

Xinstant, creditIFRS 12.23 a  Disclosure االلتزامات المتعلقة بالمشاريع المشتركة
 

Xinstant, creditIFRS 12.23 b  Disclosure االلتزامات المحتملة المتكبدة فيما يتعلق بالحصص في المشاريع المشتركة
 

Xinstant, creditIFRS 12.23 b  Disclosure حصة االلتزامات المحتملة في المشاريع المشتركة التي يتم تكبدها بشكل مشترك مع المستثمرين اآلخرين
 

text blockIFRS 12.2 b (iii)  Disclosure ]نص[االفصاح عن الحصص في المنشآت المنظمة غير الموحدة 
 

text blockIFRS 12.B4 e  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن المنشآت المنظمة غير الموحدة 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن المنشآت المنظمة غير الموحدة 

tableIFRS 12.B4 e  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن المنشآت المنظمة غير الموحدة 
 

axisIFRS 12.B4 e  Disclosure ]محور[المنشآت المنظمة غير الموحدة 
 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص المنشآت الموحدة غير المنظمة 
]default [

IFRS 12.B4 e  Disclosure
 

member IFRS 12.B4 e  Disclosure ]عضو[المنشآت المنظمة غير الموحدة 
 

member IFRS 12.B23 a  Example ]عضو[أدوات التوريق 
 

member IFRS 12.B23 b  Example ]عضو[التمويالت المدعومة باألصول 
 

member IFRS 12.B23 c  Example ]عضو[صناديق االستثمار 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن المنشآت المنظمة غير الموحدة 

text blockIFRS 12.26  Disclosure ]نص[االفصاح عن معلومات حول الحصص في المنشأة المنظمة 
 

textIFRS 12.27 a  Disclosure وصف كيف حددت المنشأة المنشآت المنظمة التي تقوم برعايتها
 

Xduration, creditIFRS 12.27 b  Disclosure الدخل من المنشآت المنظمة
 

textIFRS 12.27 b  Disclosure, IFRS 12.B26 c  Example وصف أنواع الدخل من المنشآت المنظمة
 

Xduration, creditIFRS 12.27 c  Disclosure األصول التي تُنقل إلى المنشآت المنظمة٬ في وقت النقل
 

Xinstant, debitIFRS 12.29 a  Disclosure األصول المعترف بها في البيانات المالية للمنشأة فيما يتعلق بالمنشآت المنظمة
 

Xinstant, creditIFRS 12.29 a  Disclosure االلتزامات المعترف بها في البيانات المالية للمنشأة فيما يتعلق بالمنشآت المنظمة
 

وصف بنود السطر في بيان المركز المالي الذي يُعترف فيه باألصول وااللتزامات المعترف بها فيما يتعلق 
 بالمنشآت المنظمة

textIFRS 12.29 b  Disclosure
 

XinstantIFRS 12.29 c  Disclosure أقصى حد للتعرض للخسائر من الحصص في المنشآت المنظمة
 

textIFRS 12.29 c  Disclosure معلومات حول كيفية تحديد أقصى حد للتعرض للخسائر من الحصص في المنشآت المنظمة
 

وصف حقيقة واألسباب وراء عدم إمكانية تحديد أعلى حد للتعرض للخسائر من الحصص في المنشآت 
 المنظمة بشكل كمي

textIFRS 12.29 c  Disclosure
 

وصف المقارنة بين األصول وااللتزامات المعترف بها فيما يتعلق بالمنشآت المنظمة والحد األقصى 
 للتعرض للخسائر من الحصص في المنشآت المنظمة 

textIFRS 12.29 d  Disclosure
 

textIFRS 12.15 a  Disclosure, IFRS 12.30 a  Disclosure وصف نوع الدعم المقدم إلى المنشأة المنظمة دون وجود التزام تعاقدي للقيام بذلك
 

XdurationIFRS 12.15 a  Disclosure, IFRS 12.30 a  Disclosure الدعم المقدم إلى المنشأة المنظمة دون وجود التزام تعاقدي للقيام بذلك
 

 



textIFRS 12.15 b  Disclosure, IFRS 12.30 b  Disclosure وصف أسباب تقديم الدعم لمنشأة منظمة دون وجود التزام تعاقدي للقيام بذلك
 

textIFRS 12.17  Disclosure, IFRS 12.31  Disclosure وصف نوايا تقديم الدعم للمنشأة المنظمة
 

text blockIFRS 12.B25  Disclosure ]نص[معلومات إضافية حول طبيعة وتغيرات المخاطر المرتبطة بالحصص في المنشآت المنظمة 
 

وصف شروط الترتيبات التعاقدية التي يمكن أن تتطلب من الشركة األم أو الشركات التابعة تقديم 
 دعم مالي للمنشأة المنظمة

textIFRS 12.14  Disclosure, IFRS 12.B26 a  Example
 

Xduration, debitIFRS 12.B26 b  Example الخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالحصص في المنشآت المنظمة
 

textIFRS 12.B26 d  Example وصف ما إذا كان يتوجب على المنشأة استيعاب خسائر المنشىت المنظمة قبل األطراف األخرى
 

Xinstant, creditIFRS 12.B26 d  Example أقصى حد لخسائر المنشآت المنظمة التي يتوجب على المنشأة استيعابها قبل االطراف األخرى
 

االفصاح عن تصنيف ومبالغ الخسائر المحتملة في المنشآت المنظمة التي تتكبدها االطراف التي 
 تكون حصصهم في مرتبة أقل من حصص المنشأة

text blockIFRS 12.B26 d  Example
 

االفصاح عن معلومات حول ترتيبات السيولة أو الضمانات أو االلتزامات االخرى مع أطراف ثالثة 
 ] نص[والتي قد تؤثر على القيمة العادلة أو مخاطر الحصص في المنشآت المنظمة 

text blockIFRS 12.B26 e  Example
 

textIFRS 12.B26 f  Example وصف الصعوبات التي تواجها المنشأة المنظمة في تمويل أنشطتها
 

text blockIFRS 12.B26 g  Example ]نص[االفصاح عن أشكال تمويل المنشأة المنظمة ومتوسط عمرها المرجح 
 

text blockIFRS 12 - Investment entity status  Disclosure ]نص[االفصاح عن المنشآت االستثمارية 
 

textIFRS 12.9A  Disclosure معلومات حول األحكام واالفتراضات الهامة المتخذة في تحديد أن المنشأة هي عبارة عن منشأة استثمارية
 

textIFRS 12.9A  Disclosure وصف أسباب االستنتاج بأن المنشأة هي منشأة استثمارية إذا لم تكن تمتلك واحدة أو أكثر من الخصائص النموذجية
 

textIFRS 12.9B  Disclosure وصف التغير في وضع المنشأة االستثمارية
 

textIFRS 12.9B  Disclosure وصف أسباب التغير في وضع المنشأة االستثمارية
 

text blockIFRS 12.9B  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن أثر التغير في وضع المنشأة االستثمارية على البيانات المالية 
 

Xinstant, debitIFRS 12.9B a  Disclosure القيمة العادلة للشركات التابعة التي يتوقف توحيدها من تاريخ التغير في وضع المنشأة االستثمارية
 

Xduration, creditIFRS 12.9B b  Disclosure من وقف توحيد الشركات التابعة بسبب التغير في وضع المنشأة االستثمارية) الخسارة(الربح 
 

من وقف توحيد الشركات ) الخسارة(السطر في الربح أو الخسارة الذي يتم فيه االعتراف بالربح ) بنود(وصف بند 
 التابعة

textIFRS 12.9B c  Disclosure
 

textIFRS 12.19A  Disclosure بيان يفيد بوجوب أن تطبق المنشأة االستثمارية استثناء معين من التوحيد
 

text blockIFRS 12.19B  Disclosure ]نص[االفصاح عن معلومات حول الشركات التابعة غير الموحدة 
 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات حول الشركات التابعة غير الموحدة 

tableIFRS 12.19B  Disclosure ]جدول[االفصاح عن معلومات حول الشركات التابعة غير الموحدة 
 

axisIFRS 12.19B  Disclosure ]محور[الشركات التابعة غير الموحدة 
 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص الشركات التابعة غير الموحدة 
]default [

IFRS 12.19B  Disclosure
 

member IFRS 12.19B  Disclosure ]عضو[الشركات التابعة غير الموحدة 
 

الشركات التابعة غير الموحدة التي تسيطر عليها المنشأة االستثمارية بشكل مباشر 
member IFRS 12.19B  Disclosure ]عضو[

 

الشركات التابعة غير الموحدة التي تسيطر عليها الشركات التابعة للمنشأة االستثمارية 
member IFRS 12.19C  Disclosure ]عضو[

 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات حول الشركات التابعة غير الموحدة 

text اسم الشركة التابعة

IAS 27.16 b (i)  Disclosure, IAS 27.17 b (i) 

 Disclosure, IFRS 12.12 a  Disclosure, 

IFRS 12.19B a  Disclosure 

text المقر الرئيسي ألعمال الشركة التابعة

IAS 27.16 b (ii)  Disclosure, IAS 27.17 b (ii) 

 Disclosure, IFRS 12.12 b  Disclosure, 

IFRS 12.19B b  Disclosure 

text بلد التأسيس للشركة التابعة

IAS 27.16 b (ii)  Disclosure, IAS 27.17 b (ii) 

 Disclosure, IFRS 12.12 b  Disclosure, 

IFRS 12.19B b  Disclosure 

X.XXduration نسبة حصة الملكية في الشركة التابعة

IAS 27.16 b (iii)  Disclosure, IAS 27.17 b (iii) 

 Disclosure, IFRS 12.19B c  Disclosure 

X.XXduration نسبة حقوق التصويت المحتفظ بها في شركة تابعة

IAS 27.16 b (iii)  Disclosure, IAS 27.17 b (iii) 

 Disclosure, IFRS 12.19B c  Disclosure 



text وصف طبيعة ونطاق القيود الهامة على نقل األموال إلى المنشأة
IFRS 12.19D a  Disclosure, IFRS 12.22 a 

 Disclosure 

textIFRS 12.19D b  Disclosure وصف االلتزامات أو النوايا الحالية لتقديم الدعم لشركة تابعة
 

وصف نوع الدعم المقدم إلى الشركة التابعة من قبل المنشأة االستثمارية أو شركاتها التابعة دون أن يترتب 
 عليها التزام تعاقدي للقيام بذلك 

textIFRS 12.19E a  Disclosure
 

الدعم المقدم إلى الشركة التابعة من قبل المنشأة االستثمارية أو شركاتها التابعة دون أن يترتب عليها التزام 
 تعاقدي للقيام بذلك

XdurationIFRS 12.19E a  Disclosure
 

وصف أسباب تقديم الدعم لشركة تابعة من قبل منشأة استثمارية أو شركاتها التابعة عندما ال يترتب 
 عليها التزام تعاقدي للقيام بذلك

textIFRS 12.19E b  Disclosure
 

text blockIFRS 12.19F  Disclosure ]نص[االفصاح عن معلومات حول المنشآت المنظمة غير الموحدة التي تسيطر عليها المنشأة االستثمارية 
 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات حول المنشآت المنظمة غير الموحدة التي تسيطر عليها المنشأة االستثمارية 

tableIFRS 12.19F  Disclosure ]جدول[االفصاح عن معلومات حول المنشآت المنظمة غير الموحدة التي تسيطر عليها المنشأة االستثمارية 
 

axisIFRS 12.19F  Disclosure ]محور[المنشآت المنظمة غير الموحدة التي تسيطر عليها المنشأة االستثمارية 
 

 member ]عضو[المنشآت المنظمة غير الموحدة التي تسيطر عليها المنشأة االستثمارية 
]default [

IFRS 12.19F  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات حول المنشآت المنظمة غير الموحدة التي تسيطر عليها المنشأة االستثمارية 

وصف شروط الترتيبات التعاقدية التي يمكن أن تتطلب من المنشأة االستثمارية أو شركاتها التابعة لتقديم 
 دعم مالي إلى منشأة منظمة غير موحدة تسيطر عليها منشأة استثمارية 

textIFRS 12.19F  Disclosure
 

توضيح العوامل ذات الصلة في التوصل إلى قرار تقديم الدعم الذي نتج عنه السيطرة على المنشأة المنظمة 
 غير الموحدة

textIFRS 12.19G  Disclosure
 

وصف حقيقة أن المنشأة ال يترتب عليها التزام قانوني أو استداللي فيما يخص صافي االصول السلبية٬ التحول من التوحيد 
 التناسبي إلى طريقة حقوق الملكية 

textIFRS 11.C4  Disclosure
 

Xinstant, creditIFRS 11.C4  Disclosure حصة خسائر المشاريع المشتركة التراكمية غير المعترف بها٬ التحول من التوحيد التناسبي إلى طريقة حقوق الملكية
 

االفصاح عن تحليل األصول وااللتزامات المجمّعة ضمن رصيد واحد لالستثمار٬ التحول من التوحيد التناسبي إلى طريقة حقوق 
text blockIFRS 11.C5  Disclosure ]نص[الملكية 

 

االفصاح عن المطابقة بين االستثمار الذي يُلغى االعتراف به واالصول وااللتزامات المعترف بها٬ التحول من طريقة حقوق 
 ] نص[الملكية إلى محاسبة االصول وااللتزامات 

text blockIFRS 11.C10  Disclosure
 

االفصاح عن المطابقة بين االستثمار الذي يُلغى االعتراف به واالصول وااللتزامات المعترف بها٬ التحول من محاسبة االستثمار 
 ] نص[إلى محاسبة االصول وااللتزامات  9بسعر التكلفة أو وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

text blockIFRS 11.C12 b  Disclosure
 

text تحديد المعلومات المقارنة غير المعدلة

Effective 2014-07-01  
IAS 16.80A  Disclosure, IAS 27.18I  Disclosure, 

Effective 2014-07-01  
IAS 38.130I  Disclosure, IFRS 10.C6B  Disclosure, 

IFRS 11.C12B  Disclosure 

text بيان يفيد بإعداد المعلومات المقارنة غير المعدلة على أساس مختلف

Effective 2014-07-01  
IAS 16.80A  Disclosure, IAS 27.18I  Disclosure, 

Effective 2014-07-01  
IAS 38.130I  Disclosure, IFRS 10.C6B  Disclosure, 

IFRS 11.C12B  Disclosure 

text توضيح أساس إعداد المعلومات المقارنة غير المعدلة

Effective 2014-07-01  
IAS 16.80A  Disclosure, IAS 27.18I  Disclosure, 

Effective 2014-07-01  
IAS 38.130I  Disclosure, IFRS 10.C6B  Disclosure, 

IFRS 11.C12B  Disclosure 

 األصل غير المتداول المحتفظ به برسم البيع والعمليات المتوقفة -مالحظات] ۸۲٥۹۰۰[

text blockIFRS 5 - Presentation and disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة 
 

Xduration, creditIFRS 5.33 b (i)  Disclosure اإليراد٬ العمليات المتوقفة
 

Xduration, debitIFRS 5.33 b (i)  Disclosure المصاريف٬ العمليات المتوقفة
 

Xduration, creditIFRS 5.33 b (i)  Disclosure قبل الضريبة٬ العمليات المتوقفة) الخسارة(الربح 
 

Xduration, debit من األنشطة العادية للعمليات المتوقفة) الخسارة(المصروف الضريبي المرتبط بالربح 

IAS 12.81 h (ii)  Disclosure, IFRS 5.33 b (ii) 

 Disclosure 

المعترف بها من القياس إلى القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع أو من التصرف باألصول أو مجموعات ) الخسائر(األرباح 
 التصرف التي تشكل العملية المتوقفة 

Xduration, creditIFRS 5.33 b (iii)  Disclosure
 

Xduration, debit على اإليقاف) الخسارة(المصروف الضريبي المرتبط بالربح 

IAS 12.81 h (i)  Disclosure, IFRS 5.33 b (iv) 

 Disclosure 

 ]ملخص[التدفقات النقدية من العمليات المستمرة والمتوقفة 



 ]ملخص) [قيد االستخدام(التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية 

Xduration, debitIFRS 5.33 c  Disclosure ٬ العمليات المستمرة)قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 

Xduration, debitIFRS 5.33 c  Disclosure ٬ العمليات المتوقفة)قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 

Xduration )قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية 
IAS 7.10  Disclosure, IAS 7.50 d  Disclosure

 

 ]ملخص) [قيد االستخدام(التدفقات النقدية من أنشطة استثمارية 

Xduration, debitIFRS 5.33 c  Disclosure ٬ العمليات المستمرة)قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 

Xduration, debitIFRS 5.33 c  Disclosure ٬ العمليات المتوقفة)قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 

Xduration, debit )قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية 
IAS 7.10  Disclosure, IAS 7.50 d  Disclosure

 

 ]ملخص) [قيد االستخدام(التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية 

Xduration, debitIFRS 5.33 c  Disclosure ٬ العمليات المستمرة)قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 

Xduration, debitIFRS 5.33 c  Disclosure من العمليات المتوقفة) قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 

Xduration, debit )قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية 
IAS 7.10  Disclosure, IAS 7.50 d  Disclosure

 

Xduration, debitIFRS 5.33 c  Common practice في النقد والنقد المعادل٬ العمليات المتوقفة) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, creditIFRS 5.33 d  Disclosure الدخل من العمليات المستمرة المنسوبة إلى مالكي الشركة األم
 

Xduration, creditIFRS 5.33 d  Disclosure الدخل من العمليات المتوقفة المنسوبة إلى مالكي الشركة األم
 

Xduration, creditIFRS 5 - Example 11  Example من العمليات المستمرة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة) الخسارة(الربح 
 

Xduration, creditIFRS 5 - Example 11  Example من العمليات المتوقفة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة) الخسارة(الربح 
 

textIFRS 5.35  Disclosure توضيح طبيعة والتعديالت على المبالغ المعروضة سابقا في العمليات المتوقفة
 

textIFRS 5.41 a  Disclosure وصف األصول غير المتداولة أو مجموعات التصرف المحتفظ بها برسم البيع التي تم بيعها أو إعادة تصنيفها
 

textIFRS 5.41 b  Disclosure توضيح حقائق وظروف بيع أو إعادة تصنيف عملية التصرف المتوقع٬ الطريقة والتوقيت
 

من االرتفاع الالحق في القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع والذي ال يزيد عن خسارة انخفاض القيمة ) الخسائر(األرباح 
 التراكمية المعترف بها أو االنخفاض في القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع 

Xduration, creditIFRS 5.41 c  Disclosure
 

textIFRS 5.41 d  Disclosure وصف القطاع الذي يُعرض فيه أصل غير متداول أو مجموعة تصرف محتفظ بها برسم البيع
 

توضيح اثر التغيرات في خطة بيع األصول غير المتداولة أو مجموعات التصرف المحتفظ بها برسم البيع بناء على بناء على 
 نتائج العمليات في نهاية الفترة الحالية 

textIFRS 5.42  Disclosure
 

توضيح اثر التغيرات في خطة بيع األصول غير المتداولة أو مجموعات التصرف المحتفظ بها برسم البيع بناء على بناء على 
 نتائج العمليات في نهاية الفترة السابقة 

textIFRS 5.42  Disclosure
 

textIFRS 5.42  Disclosure وصف التغيرات في خطة بيع األصول غير المتداولة أو مجموعات التصرف المحتفظ بها برسم البيع
 

 المخزون -مالحظات] ۸۲٦۳۸۰[

text blockIAS 2 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن المخزون 
 

text blockIAS 2.36 a  Disclosure ]نص[وصف السياسة المحاسبية لقياس المخزون 
 

textIAS 2.36 a  Disclosure وصف صيغ تكلفة المخزون
 

Xinstant, debitIAS 2.36 c  Disclosure المخزون٬ بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع
 

XdurationIAS 1.98 a  Disclosure, IAS 2.36 e  Disclosure تخفيض المخزون
 

XdurationIAS 1.98 a  Disclosure, IAS 2.36 f  Disclosure عكس انخفاض قيمة المخزون
 

textIAS 2.36 g  Disclosure وصف الظروف المؤدية إلى عكس انخفاض قيمة المخزون
 

Xduration, debitIAS 2.36 d  Disclosure تكلفة المخزون المعترف به كمصروف خالل الفترة
 

Xinstant, debitIAS 2.36 h  Disclosure المخزون المرهون كضمان مقابل لاللتزامات
 

 مخصصات أخرى٬ االصول المحتملة وااللتزامات المحتملة -مالحظات] ۸۲۷٥۷۰[

text blockIAS 37 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن المخصصات األخرى وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة 
 

text blockIAS 37.84  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن المخصصات األخرى 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن المخصصات األخرى 

tableIAS 37.84  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن المخصصات األخرى 
 

axisIAS 37.84  Disclosure ]محور[فئات المخصصات األخرى 
 

 member ]عضو[مخصصات أخرى 
]default [

IAS 37.84  Disclosure
 

member IAS 37 - Example 1 Warranties  Disclosure ]عضو[مخصص الضمان 
 

 



member IAS 37.70  Example ]عضو[مخصص إعادة الهيكلة 
 

member IAS 37 - Example 10 A court case  Example ]عضو[مخصص اإلجراءات القانونية 
 

member IAS 37 - Example 4 Refunds policy  Example ]عضو[مخصص الرديات 
 

 member ]عضو[مخصص العقود المثقلة بااللتزامات 
IAS 37 - Example 8 An onerous contract 

 Example 

member IAS 37 - D Examples: disclosures  Example ]عضو[مخصص اإلزالة واالستعادة والتأهيل 
 

member IAS 37.84  Common practice ]عضو[مخصص آخر متعلق بالبيئة 
 

member IAS 37.84  Common practice ]عضو[مخصص االلتزامات االئتمانية 
 

member IAS 37.84  Common practice ]عضو[مخصص الضرائب عدا عن ضريبة الدخل 
 

member IAS 37.84  Disclosure ]عضو[مخصصات متفرقة أخرى 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن المخصصات األخرى 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في المخصصات األخرى 

Xinstant, creditIAS 1.78 d  Disclosure, IAS 37.84 a  Disclosure مخصصات أخرى في بداية الفترة
 

 ]ملخص[التغيرات في مخصصات أخرى 

 ]ملخص[المخصصات اإلضافية٬ مخصصات أخرى 

Xduration, creditIAS 37.84 b  Common practice مخصصات جديدة٬ مخصصات أخرى
 

Xduration, creditIAS 37.84 b  Disclosure الزيادة في المخصصات القائمة٬ مخصصات أخرى
 

Xduration, credit إجمالي المخصصات اإلضافية٬ مخصصات أخرى
IAS 37.84 b  Disclosure

 

Xduration, creditIAS 37.84  Common practice عمليات االستمالك من خالل اندماج األعمال٬ مخصصات أخرى
 

 المخصص المستخدم٬ مخصصات أخرى
)X)duration, 

debit

IAS 37.84 c  Disclosure
 

 المخصص غير المستخدم المعكوس٬ المخصصات األخرى
)X)duration, 

debit

IAS 37.84 d  Disclosure
 

Xduration, creditIAS 37.84 e  Disclosure االرتفاع من خالل التعديالت الناتجة من انقضاء الوقت٬ مخصصات أخرى
 

Xduration, creditIAS 37.84 e  Disclosure من خالل التغير في معدل الخصم٬ مخصصات أخرى) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, creditIAS 37.84  Common practice من خالل صافي فروق الصرف٬ المخصصات األخرى) االنخفاض(االرتفاع 
 

 التخفيض من خالل فقدان السيطرة على الشركة التابعة٬ مخصصات أخرى
)X)duration, 

debit

IAS 37.84  Common practice
 

Xduration, creditIAS 37.84  Common practice من خالل التحويالت والتغيرات األخرى٬ المخصصات األخرى) االنخفاض(االرتفاع 
 

التخفيض من خالل النقل إلى االلتزامات المشمولة في مجموعات التصرف المصنفة على أنها 
 محتفظ بها برسم البيع٬ مخصصات أخرى

)X)duration, 

debit

IAS 37.84  Common practice
 

Xduration, credit في مخصصات أخرى) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IAS 37.84  Disclosure

 

Xinstant, creditIAS 1.78 d  Disclosure, IAS 37.84 a  Disclosure مخصصات أخرى في نهاية الفترة
 

textIAS 37.85 a  Disclosure وصف طبيعة االلتزام٬ مخصصات أخرى
 

textIAS 37.85 a  Disclosure وصف التوقيت المتوقع للتدفقات الصادرة٬ مخصصات أخرى
 

textIAS 37.85 b  Disclosure اإلشارة إلى الشكوك في مبلغ أو توقيت التدفقات الصادرة٬ مخصصات أخرى
 

textIAS 37.85 b  Disclosure وصف االفتراضات الرئيسية فيما يخص األحداث المستقبلية٬ مخصصات أخرى
 

Xinstant, debitIAS 37.85 c  Disclosure األصل المعنرف به لالستعاضة المتوقعة٬ مخصصات أخرى
 

Xinstant, debitIAS 37.85 c  Disclosure االستعاضات المتوقعة٬ مخصصات أخرى
 

text blockIAS 37.86  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة 

tableIAS 37.86  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة 
 

axisIAS 37.86  Disclosure, IFRS 3.B67 c  Disclosure ]محور[أصناف االلتزامات المحتملة 
 

 member ]عضو[االلتزامات المحتملة 
]default [

IAS 37.88  Disclosure, IFRS 3.B67 c  Disclosure
 

member IAS 37.88  Example ]عضو[االلتزام المحتمل للضمان 
 

 



member IAS 37.88  Example ]عضو[القيود على االلتزام المحتمل 
 

member IAS 37.88  Example ]عضو[االلتزام المحتمل لإلجراءات القانونية 
 

member IAS 37.88  Example ]عضو[االلتزامات المحتملة للعقود المثقلة بااللتزامات 
 

member IAS 37.88  Example ]عضو[التزام محتمل لتكاليف اإلزالة واالستعادة والتأهيل 
 

member IAS 37.88  Common practice ]عضو[التزام محتمل آخر متعلق بالبيئة 
 

member IAS 37.88  Common practice ]عضو[التزام ضريبي محتمل 
 

member IAS 37.88  Common practice ]عضو[التزام محتمل للضمانات 
 

member IAS 37.88  Example ]عضو[االلتزامات المحتملة المتعلقة بالمشاريع المشتركة 
 

member IAS 37.88  Example ]عضو[حصة االلتزامات المحتملة في الشركات الزميلة 
 

member IAS 19.152  Disclosure ]عضو[التزام محتمل ناجم عن التزامات المنافع ما بعد التوظيف 
 

member IAS 37.88  Example ]عضو[التزامات محتملة أخرى 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة 

textIAS 37.86  Disclosure وصف طبيعة االلتزام٬ االلتزامات المحتملة
 

textIAS 37.86 a  Disclosure توضيح األثر المالي المقدر لاللتزامات المحتملة
 

XinstantIAS 37.86 a  Disclosure األثر المالي المقدر لاللتزامات المحتملة
 

textIAS 37.86 c  Disclosure توضيح احتمالية السداد٬ االلتزامات المحتملة
 

textIAS 37.86 b  Disclosure اإلشارة إلى الشكوك في مبلغ أو توقيت التدفقات الصادرة٬ االلتزامات المحتملة
 

textIAS 37.89  Disclosure وصف طبيعة األصول المحتملة
 

textIAS 37.89  Disclosure توضيح تقدير األثر المالي لألصول المحتملة
 

XinstantIAS 37.89  Disclosure األثر المالي المقدر لألصول المحتملة
 

textIAS 37.91  Disclosure معلومات حول األصول الطارئة بأن اإلفصاح ال يمكن ممارسته
 

textIAS 37.91  Disclosure معلومات حول االلتزامات الطارئة بأن اإلفصاح ال يمكن ممارسته
 

textIAS 37.92  Disclosure توضيح الطبيعة العامة للنزاع وسبب عدم االفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمخصص
 

textIAS 37.92  Disclosure توضيح الطبيعة العامة للنزاع وسبب عدم االفصاح عن المعلومات فيما يخص االلتزام المحتمل
 

textIAS 37.92  Disclosure توضيح الطبيعة العامة للنزاع وسبب عدم االفصاح عن المعلومات فيما يخص األصل المحتمل
 

 اإليرادات -مالحظات] ۸۳۱۱۱۰[

text blockIAS 18 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن اإليراد 
 

text blockIAS 18.35 a  Disclosure ]نص[وصف السياسة المحاسبية لالعتراف بااليراد 
 

 المنح الحكومية -مالحظات] ۸۳۱٤۰۰[

text blockIAS 20 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن المنح الحكومية 
 

text blockIAS 20.39 a  Disclosure ]نص[وصف السياسة المحاسبية للمنح الحكومية 
 

textIAS 20.39 b  Disclosure وصف طبيعة ومقدار المنح الحكومية المعترف بها في البيانات المالية
 

Xduration, creditIAS 20.39 b  Common practice الدخل من المنح الحكومية
 

textIAS 20.39 b  Disclosure اإلشارة إلى األشكال األخرى لمساعدة الحكومة مع فوائد مباشرة للمنشأة
 

textIAS 20.39 c  Disclosure توضيح الشروط غير المحققة أو الطوارئ األخرى المصاحبة للمساعدات الحكومية
 

 عقود اإلنشاء -مالحظات] ۸۳۱۷۱۰[

text blockIAS 11 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن اإليراد المعترف به من عقود اإلنشاء 
 

Xduration, credit اإليراد من عقود اإلنشاء

IAS 11.39 a  Disclosure, IAS 18.35 b  Disclosure, 

IFRIC 15.20 b  Disclosure 

textIAS 11.39 b  Disclosure, IFRIC 15.20 a  Disclosure الطرق المستخدمة لتحديد إيراد عقد اإلنشاء المعترف به
 

textIAS 11.39 c  Disclosure, IFRIC 15.20 c  Disclosure الطرق المستخدمة لتحديد مرحلة إتمام اإلنشاء قيد التنفيذ
 

XinstantIAS 11.40 a  Disclosure, IFRIC 15.21 a  Disclosure )مطروح منها الخسائر المعترف بها(التكاليف المتكبدة واألرباح المعترف بها 
 

Xinstant, creditIAS 11.40 b  Disclosure, IFRIC 15.21 b  Disclosure السلف المستلمة للعقود قيد التنفيذ
 

Xinstant, debitIAS 11.40 c  Disclosure استبقاء العقود قيد التنفيذ
 

Xinstant, debitIAS 11.42 a  Disclosure مجموع القيمة المستحقة من العمالء على العمل المتعاقد عليه كأصل
 



Xinstant, creditIAS 11.42 b  Disclosure مجموع القيمة المستحقة من العمالء على العمل المتعاقد عليه كالتزام
 

XinstantIAS 11 - Contract disclosures  Example فواتير االعمال المنجزة
 

 انخفاض قيمة األصول -مالحظات] ۸۳۲٤۱۰[

text blockIAS 36 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن انخفاض قيمة األصول 
 

text blockIAS 36.126  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن خسارة انخفاض القيمة وعكس خسارة انخفاض القيمة 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن خسارة انخفاض القيمة وعكس خسارة انخفاض القيمة 

tableIAS 36.126  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن خسارة انخفاض القيمة وعكس خسارة انخفاض القيمة 
 

axis ]محور[أصناف األصول 

IAS 17.31 a  Disclosure, IAS 36.126  Disclosure, 

IAS 36.130 d (ii)  Disclosure, IFRS 13.93 

 Disclosure 

 member ]عضو[االصول 
]default [

IAS 17.31 a  Disclosure, IAS 36.126  Disclosure, 

IFRS 13.93  Disclosure 

 member ]عضو[الممتلكات والمصانع والمعدات 
IAS 16.73  Disclosure, IAS 17.31 a  Disclosure, 

IAS 36.127  Example 

 member ]عضو[األصول غير الملموسة باستثناء الشهرة 
IAS 17.31 a  Disclosure, IAS 36.127  Example, 

IAS 38.118  Disclosure 

member IAS 36.127  Common practice ]عضو[أصول االستكشاف والتقييم 
 

member IAS 36.127  Example, IFRS 7.6  Disclosure ]عضو[األصول المالية٬ صنف 
 

member IAS 36.127  Example ]عضو[الشهرة 
 

member IAS 36.127  Common practice ]عضو[االستثمارات التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية 
 

member IAS 36.127  Common practice ]عضو[األصول غير المتداولة أو مجموعات التصرف المصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع 
 

member IAS 36.127  Example ]عضو[أصول أخرى منخفضة القيمة 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن خسارة انخفاض القيمة وعكس خسارة انخفاض القيمة 

Xduration, debit خسارة انخفاض القيمة المعترف بها ف الربح أو الخسارة

IAS 36.126 a  Disclosure, IAS 36.129 a 

 Disclosure 

السطر في بيان الدخل الشامل الذي تُدمج فيه خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في الربح ) بنود(وصف بند 
 أو الخسارة

textIAS 36.126 a  Disclosure
 

Xduration, credit عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في الربح أو الخسارة

IAS 36.126 b  Disclosure, IAS 36.129 b 

 Disclosure 

السطر في بيان الدخل الشامل الذي تُعكس فيه خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في الربح ) بنود(وصف بند 
 أو الخسارة

textIAS 36.126 b  Disclosure
 

Xduration, debit خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في دخل شامل آخر

IAS 36.126 c  Disclosure, IAS 36.129 a 

 Disclosure 

Xduration, credit عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في دخل شامل آخر

IAS 36.126 d  Disclosure, IAS 36.129 b 

 Disclosure 

text blockIAS 36.130  Disclosure ]نص[االفصاح عن معلومات حول خسارة انخفاض القيمة المعترف بها أو المعكوسة لألصل المفرد أو وحدة توليد النقد 
 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات حول خسارة انخفاض القيمة المعترف بها أو المعكوسة لألصل المفرد أو وحدة توليد النقد 

االفصاح عن معلومات حول خسارة انخفاض القيمة المعترف بها أو المعكوسة لألصل المفرد أو وحدة توليد النقد 
tableIAS 36.130  Disclosure ]جدول[

 

axisIAS 36.130  Disclosure ]محور[األصول المفردة أو الوحدات المولدة للنقد 
 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص األصول الفردية أو الوحدات المولدة للنقد 
]default [

IAS 36.130  Disclosure
 

member IAS 36.130  Disclosure ]عضو[األصول المفردة أو الوحدات المولدة للنقد 
 

االفصاح عن معلومات حول خسارة انخفاض القيمة المعترف بها أو المعكوسة لألصل المفرد أو وحدة توليد النقد 
line items ]بنود سطر[

توضيح األحداث والظروف الرئيسية التي قادت إلى االعتراف بخسائر انخفاض القيمة والقيود العاكسة لخسائر 
 انخفاض القيمة

text
IAS 36.130 a  Disclosure, IAS 36.131 b 

 Disclosure 

Xduration, debit خسارة انخفاض القيمة

IAS 36.130 b  Disclosure, IAS 36.130 d (ii) 

 Disclosure 



Xduration, credit عكس خسارة انخفاض القيمة

IAS 36.130 b  Disclosure, IAS 36.130 d (ii) 

 Disclosure 

textIAS 36.130 c (i)  Disclosure وصف طبيعة األصل المفرد
 

textIAS 36.130 c (ii)  Disclosure وصف القطاع الذي يمكن إعداد تقارير بشأنه والذي ينتمي إليه األصل المفرد
 

textIAS 36.130 d (i)  Disclosure وصف الوحدة المولدة للنقد
 

textIAS 36.130 d (iii)  Disclosure وصف الطريقة السابقة والحالية لتجميع األصول
 

textIAS 36.130 d (iii)  Disclosure وصف أسباب تغيير الطريقة التي يتم بها تحديد الوحدة المولدة للنقد
 

Xinstant, debitIAS 36.130 e  Disclosure المبلغ القابل لالسترداد من األصل أو وحدة توليد النقد
 

معلومات حول ما إذا كان المبلغ القابل لالسترداد لألصل هو القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف التصرف أو 
 قيمة االستخدام

textIAS 36.130 e  Disclosure
 

text وصف مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة
IAS 36.130 f (i)  Disclosure, IAS 36.134 e (iiA) 

 Disclosure 

text وصف تقنيات التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف التصرف
IAS 36.130 f (ii)  Disclosure, IAS 36.134 e 

 Disclosure 

text وصف التغير في أسلوب التقييم المستخدم لقياس القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف التصرف
IAS 36.130 f (ii)  Disclosure, IAS 36.134 e (iiB) 

 Disclosure 

text وصف أسباب التغير في أسلوب التقييم المستخدم لقياس القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف التصرف
IAS 36.130 f (ii)  Disclosure, IAS 36.134 e (iiB) 

 Disclosure 

text وصف االفتراضات الرئيسية التي استندت إليها اإلدارة في تحديد القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف التصرف
IAS 36.130 f (iii)  Disclosure, IAS 36.134 e (i) 

 Disclosure 

X.XXinstantIAS 36.130 f (iii)  Disclosure معدل الخصم المستخدم في القياس الحالي للقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف التصرف
 

X.XXinstantIAS 36.130 f (iii)  Disclosure معدل الخصم المستخدم في القياس السابق للقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف التصرف
 

X.XXinstantIAS 36.130 g  Disclosure معدل الخصم المستخدم في التقديرالحالي لقيمة االستخدام
 

X.XXinstantIAS 36.130 g  Disclosure معدل الخصم المستخدم في التقديرالسابق لقيمة االستخدام
 

text blockIAS 36.130 d (ii)  Disclosure ]نص[توضيح خسارة انخفاض القيمة المعترف بها أو المعكوسة 
 

 ]ملخص[االفصاح عن خسارة انخفاض القيمة المعترف بها أو المعكوسة 

tableIAS 36.130 d (ii)  Disclosure ]جدول[االفصاح عن خسارة انخفاض القيمة المعترف بها أو المعكوسة 
 

axisIAS 36.130  Disclosure ]محور[األصول المفردة أو الوحدات المولدة للنقد 
 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص األصول الفردية أو الوحدات المولدة للنقد 
]default [

IAS 36.130  Disclosure
 

member IAS 36.130  Disclosure ]عضو[األصول المفردة أو الوحدات المولدة للنقد 
 

axis ]محور[أصناف األصول 

IAS 17.31 a  Disclosure, IAS 36.126  Disclosure, 

IAS 36.130 d (ii)  Disclosure, IFRS 13.93 

 Disclosure 

 member ]عضو[االصول 
]default [

IAS 17.31 a  Disclosure, IAS 36.126  Disclosure, 

IFRS 13.93  Disclosure 

 member ]عضو[الممتلكات والمصانع والمعدات 
IAS 16.73  Disclosure, IAS 17.31 a  Disclosure, 

IAS 36.127  Example 

 member ]عضو[األصول غير الملموسة باستثناء الشهرة 
IAS 17.31 a  Disclosure, IAS 36.127  Example, 

IAS 38.118  Disclosure 

member IAS 36.127  Common practice ]عضو[أصول االستكشاف والتقييم 
 

member IAS 36.127  Example, IFRS 7.6  Disclosure ]عضو[األصول المالية٬ صنف 
 

member IAS 36.127  Example ]عضو[الشهرة 
 

member IAS 36.127  Common practice ]عضو[االستثمارات التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية 
 

member IAS 36.127  Common practice ]عضو[األصول غير المتداولة أو مجموعات التصرف المصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع 
 

member IAS 36.127  Example ]عضو[أصول أخرى منخفضة القيمة 
 

axis ]محور[قطاعات 
IAS 36.130 d (ii)  Disclosure, IFRS 8.23 

 Disclosure 



 member ]عضو[قطاعات 
]default [

IAS 36.130 d (ii)  Disclosure, IFRS 8.28 

 Disclosure 

member IFRS 8.23  Disclosure ]عضو[القطاعات التي يتم إعداد تقارير بشأنها 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن خسارة انخفاض القيمة المعترف بها أو المعكوسة 

Xduration, debit خسارة انخفاض القيمة

IAS 36.130 b  Disclosure, IAS 36.130 d (ii) 

 Disclosure 

Xduration, credit عكس خسارة انخفاض القيمة

IAS 36.130 b  Disclosure, IAS 36.130 d (ii) 

 Disclosure 

text توضيح األحداث والظروف الرئيسية التي قادت إلى االعتراف بخسائر انخفاض القيمة والقيود العاكسة لخسائر انخفاض القيمة
IAS 36.130 a  Disclosure, IAS 36.131 b 

 Disclosure 

textIAS 36.131 a  Disclosure توضيح األصناف الرئيسية لألصول المتأثرة بخسائر انخفاض القيمة أو القيود العاكسة لخسائر انخفاض القيمة
 

Xinstant, debitIAS 36.133  Disclosure الشهرة غير المخصصة
 

textIAS 36.133  Disclosure توضيح الشهرة غير المخصصة للوحدة المولدة للنقد
 

توضيح حقيقة أن المبلغ المسجل للشهرة أو األصول غير الملموسة التي يكون لها أعمار إنتاجية غير محددة والمخصصة للمبالغ 
 القابلة لالسترداد هو مبلغ غير هام 

textIAS 36.135  Disclosure
 

توضيح حقيقة أن المبلغ المسجل اإلجمالي للشهرة أو األصول غير الملموسة التي يكون لها أعمار إنتاجية غير محددة والمخصصة 
 للوحدات المولدة للنقد هو مبلغ هام 

textIAS 36.135  Disclosure
 

text blockIAS 36.134  Disclosure ]نص[االفصاح عن معلومات للوحدات المولدة للنقد 
 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات للوحدات المولدة للنقد 

tableIAS 36.134  Disclosure ]جدول[االفصاح عن معلومات للوحدات المولدة للنقد 
 

axisIAS 36.134  Disclosure ]محور[الوحدات المولدة للنقد 
 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص الوحدات المولدة للنقد 
]default [

IAS 36.134  Disclosure, IAS 36.135  Disclosure
 

member IAS 36.134  Disclosure ]عضو[الوحدات المولدة للنقد 
 

إجمالي الوحدات المولدة للنقد التي يكون فيها مبلغ الشهرة أو األصول غير الملموسة ذات 
 األعمار اإلنتاجية غير المحددة هو مبلغ غير هام 

member IAS 36.135  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات للوحدات المولدة للنقد 

Xinstant, debit الشهرة

IAS 1.54 c  Disclosure, IAS 36.134 a  Disclosure, 

IAS 36.135 a  Disclosure, IFRS 3.B67 d 

 Disclosure 

Xinstant, debit االصول غير الملموسة التي يكون لها عمر إنتاجي غير محدد

IAS 36.134 b  Disclosure, IAS 36.135 b 

 Disclosure, IAS 38.122 a  Disclosure 

textIAS 36.134 c  Disclosure وصف األساس الذي تم بناء عليه تحديد المبلغ القابل لالسترداد للوحدة
 

text وصف االفتراضات الرئيسية التي استندت إليها اإلدارة في تقديرات التدفق النقدي
IAS 36.134 d (i)  Disclosure, IAS 36.135 c 

 Disclosure 

text وصف تقنيات التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف التصرف
IAS 36.130 f (ii)  Disclosure, IAS 36.134 e 

 Disclosure 

text وصف االفتراضات الرئيسية التي استندت إليها اإلدارة في تحديد القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف التصرف
IAS 36.130 f (iii)  Disclosure, IAS 36.134 e (i) 

 Disclosure 

text وصف منهج اإلدارة في تحديد القيم المعيّنة لالفتراضات الرئيسية
IAS 36.134 d (ii)  Disclosure, IAS 36.134 e (ii) 

 Disclosure, IAS 36.135 d  Disclosure 

text وصف مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة
IAS 36.130 f (i)  Disclosure, IAS 36.134 e (iiA) 

 Disclosure 

text وصف التغير في أسلوب التقييم المستخدم لقياس القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف التصرف
IAS 36.130 f (ii)  Disclosure, IAS 36.134 e (iiB) 

 Disclosure 

text وصف أسباب التغير في أسلوب التقييم المستخدم لقياس القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف التصرف
IAS 36.130 f (ii)  Disclosure, IAS 36.134 e (iiB) 

 Disclosure 

text توضيح الفترة التي قدرت خاللها اإلدارة التدفقات النقدية
IAS 36.134 d (iii)  Disclosure, IAS 36.134 e (iii) 

 Disclosure 



X.XXinstant معدل النمو المستخدم الستقراء تقديرات التدفق النقدي

IAS 36.134 d (iv)  Disclosure, IAS 36.134 e (iv) 

 Disclosure 

textIAS 36.134 d (iv)  Disclosure وصف مبرر استخدام معدل النمو الذي يتجاوز متوسط معدل النمو طويل االجل
 

X.XXinstant معدل الخصم المطبق على تقديرات التدفق النقدي

IAS 36.134 d (v)  Disclosure, IAS 36.134 e (v) 

 Disclosure 

Xinstant, debit المبلغ الذي يتجاوز به المبلغ القابل لالسترداد للوحدة مبلغها المسجل

IAS 36.134 f (i)  Disclosure, IAS 36.135 e (i) 

 Disclosure 

text توضيح القيمة المعينة لالفتراض الرئيسي
IAS 36.134 f (ii)  Disclosure, IAS 36.135 e (ii) 

 Disclosure 

المبلغ الذي يجب أن تتغير به القيمة المحددة لالفتراض الرئيسي من أجل أن يكون المبلغ القابل لالسترداد 
 مساويا للمبلغ المسجل

X.XXinstant

IAS 36.134 f (iii)  Disclosure, IAS 36.135 e (iii) 

 Disclosure 

 عقود اإليجار -مالحظات] ۸۳۲٦۰۰[

text block ]نص[اإلفصاح عن عقود اإليجار 

IAS 17 - Leases in the financial statements of 
lessees  Disclosure, IAS 17 - Leases in the 

financial statements of lessors  Disclosure 

text blockIAS 17.31 a  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي المعترف به كأصول من قبل المستأجر 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي المعترف به كأصول من قبل المستأجر 

tableIAS 17.31 a  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي المعترف به كأصول من قبل المستأجر 
 

axis ]محور[أصناف األصول 

IAS 17.31 a  Disclosure, IAS 36.126  Disclosure, 

IAS 36.130 d (ii)  Disclosure, IFRS 13.93 

 Disclosure 

 member ]عضو[االصول 
]default [

IAS 17.31 a  Disclosure, IAS 36.126  Disclosure, 

IFRS 13.93  Disclosure 

 member ]عضو[الممتلكات والمصانع والمعدات 
IAS 16.73  Disclosure, IAS 17.31 a  Disclosure, 

IAS 36.127  Example 

 member ]عضو[األصول غير الملموسة باستثناء الشهرة 
IAS 17.31 a  Disclosure, IAS 36.127  Example, 

IAS 38.118  Disclosure 

 member ]عضو[العقارات االستثمارية 
IAS 1.112 c  Common practice, IAS 17.31 a 

 Disclosure, IFRS 13.IE60  Example 

member IAS 17.31 a  Disclosure ]عضو[األصول البيولوجية 
 

member IAS 17.31 a  Disclosure ]عضو[أصول أخرى 
 

axis ]محور[المبلغ المسجل واالستهالك المتراكم واإلطفاء وانخفاض القيمة وإجمالي المبلغ المسجل 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 16.73 e  Disclosure, 

IAS 17.32  Disclosure, IAS 38.118 c  Disclosure, 

IAS 38.118 e  Disclosure, IAS 40.76  Disclosure, 

IAS 40.79 c  Disclosure, IAS 40.79 d  Disclosure, 

IAS 41.50  Disclosure, IAS 41.54 f  Disclosure, 

IFRS 3.B67 d  Disclosure, IFRS 7.IG29  Common 

practice 

 member ]عضو[المبلغ المسجل 
]default [

IAS 16.73 e  Disclosure, IAS 17.32  Disclosure, 

IAS 38.118 e  Disclosure, IAS 40.76  Disclosure, 

IAS 40.79 d  Disclosure, IAS 41.50  Disclosure, 

IFRS 3.B67 d  Disclosure, IFRS 7.IG29 a  Example 

 member ]عضو[إجمالي المبلغ المسجل 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 17.32  Disclosure, 

IAS 38.118 c  Disclosure, IAS 40.79 c  Disclosure, 

IAS 41.54 f  Disclosure, IFRS 3.B67 d  Disclosure, 

IFRS 7.IG29  Common practice 

 member ]عضو[االستهالك المتراكم٬ واإلطفاء وانخفاض القيمة 

IAS 16.73 d  Disclosure, IAS 16.75 b  Disclosure, 

IAS 17.32  Disclosure, IAS 38.118 c  Disclosure, 

IAS 40.79 c  Disclosure, IAS 41.54 f  Disclosure 

IAS 16.73 d  Common practice, IAS 16.75 b 



 member ]عضو[االستهالك واإلطفاء المتراكمان 
 Disclosure, IAS 17.32  Common practice, 

IAS 38.118 c  Common practice, IAS 40.79 c 

 Common practice, IAS 41.54 f  Common practice 

 member ]عضو[انخفاض القيمة المتراكم 

IAS 16.73 d  Common practice, IAS 17.32 

 Common practice, IAS 38.118 c  Common practice, 

IAS 40.79 c  Common practice, IAS 41.54 f 

 Common practice, IFRS 3.B67 d  Disclosure, 

IFRS 7.IG29 b  Example 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي المعترف به كأصول من قبل المستأجر 

Xinstant, debitIAS 17.31 a  Disclosure التأجير التمويلي المعترف بع على أنه أصول
 

text blockIAS 17.31  Disclosure, IAS 17.35  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي وعقد اإليجار التشغيلي من قبل المستأجر 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي وعقد اإليجار التشغيلي من قبل المستأجر 

tableIAS 17.31 b  Disclosure, IAS 17.35 a  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي وعقد اإليجار التشغيلي من قبل المستأجر 
 

axis ]محور[االستحقاق 

IAS 1.61  Disclosure, IAS 17.31 b  Disclosure, 

IAS 17.35 a  Disclosure, IAS 17.47 a  Disclosure, 

IAS 17.56 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23B a  Disclosure, IFRS 7.42E e 

 Disclosure, IFRS 7.B11  Example 

 member ]عضو[إجمالي النطاقات الزمنية 
]default [

IAS 1.61  Disclosure, IAS 17.31 b  Disclosure, 

IAS 17.35 a  Disclosure, IAS 17.47 a  Disclosure, 

IAS 17.56 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23B a  Disclosure, IFRS 7.B11  Example, 

IFRS 7.B35  Example 

 member ]عضو[في موعد أقصاه سنة واحدة 

IAS 1.61 a  Disclosure, IAS 17.31 b (i)  Disclosure, 

IAS 17.35 a (i)  Disclosure, IAS 17.47 a (i) 

 Disclosure, IAS 17.56 a (i)  Disclosure 

 member ]عضو[خالل ما يزيد عن سنة واحدة وما يقل عن خمس سنوات 

IAS 17.31 b (ii)  Disclosure, IAS 17.35 a (ii) 

 Disclosure, IAS 17.47 a (ii)  Disclosure, 

IAS 17.56 a (ii)  Disclosure, IFRS 7.B11 d 

 Example 

 member ]عضو[خالل مدة تزيد عن خمس سنوات 

IAS 17.31 b (iii)  Disclosure, IAS 17.35 a (iii) 

 Disclosure, IAS 17.47 a (iii)  Disclosure, 

IAS 17.56 a (iii)  Disclosure, IFRS 7.B35 g 

 Example 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي وعقد اإليجار التشغيلي من قبل المستأجر 

Xinstant, creditIAS 17.31 b  Disclosure دفعات التأجير التمويلي الدنيا مستحقة الدفع
 

Xinstant, creditIAS 17.31 b  Disclosure دفعات التأجير التمويلي الدنيا مستحقة الدفع٬ بالقيمة الحالية
 

Xinstant, creditIAS 17.31 b  Disclosure تكلفة التمويل المستقبلي على التأجير التمويلي
 

Xinstant, creditIAS 17.35 a  Disclosure دفعات عقد التأجير الدنيا مستحقة الدفع بموجب عقد إيجار تشغيلي غير قابل لإللغاء
 

Xinstant, creditIFRIC 4.15 b (i)  Disclosure دفعات التأجير الدنيا للترتيبات التي تشمل دفعات لعناصر غير متعلقة بالتأجير
 

Xinstant, creditIFRIC 4.15 b (i)  Disclosure دفعات التأجير الدنيا لترتيبات أخرى ال تشمل دفعات لعناصر غير متعلقة بالتأجير
 

 ]ملخص[دفعات عقد اإليجار واإليجار من الباطن المعترف بها على أنها مصروف 

Xduration, debitIAS 17.31 c  Disclosure اإليجارات المشروطة المعترف بها كمصاريف٬ المصنفة كعقود إيجار تمويلية
 

Xduration, debitIAS 17.35 c  Disclosure اإليجارات المشروطة المعترف بها كمصاريف٬ المصنفة كعقود إيجار تشغيلية
 

Xduration, debit إجمالي اإليجارات المشروطة المعترف بها كمصاريف
IAS 17.31 c  Disclosure, IAS 17.35 c  Disclosure

 

Xduration, debitIAS 17.35 c  Disclosure دفعات اإليجار من الباطن المعترف بها على أنها مصروف
 

Xduration, debitIAS 17.35 c  Disclosure دفعات عقد اإليجار التمويلي الدنيا مستحقة القبض بموجب عقد إيجار تشغيلي غير قابل لإللغاء
 

Xduration, debit إجمالي دفعات عقد اإليجار واإليجار من الباطن المعترف بها على أنها مصروف
IAS 17.35 c  Disclosure

 



الحد األدنى المتوقع لدفعات اإليجار من الباطن المستقبلية مستحقة القبض بموجب عقود التأجير من الباطن غير القابلة 
 لإللغاء٬ المصنفة على أنها عقود إيجار تمويلي 

Xinstant, debitIAS 17.31 d  Disclosure
 

توضيح الحد األدنى من دفعات التأجير من الباطن مستحقة القبض بموجب عقود التأجير من الباطن غير القابلة لإللغاء٬ 
 المصنفة كعقود تأجير تشغيلية 

Xinstant, debitIAS 17.35 b  Disclosure
 

textIAS 17.31 e  Disclosure وصف ترتيبات التأجير الجوهرية من قبل المستأجر المصنفة كعقد إيجار تمويلي
 

textIAS 17.35 d  Disclosure وصف ترتيبات التأجير الجوهرية من قبل المستأجر المصنفة كعقد إيجار تشغيلي
 

text blockIAS 17.47  Disclosure, IAS 17.56  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي وعقد اإليجار التشغيلي من قبل المؤجر 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي وعقد اإليجار التشغيلي من قبل المؤجر 

tableIAS 17.47 a  Disclosure, IAS 17.56 a  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي وعقد اإليجار التشغيلي من قبل المؤجر 
 

axis ]محور[االستحقاق 

IAS 1.61  Disclosure, IAS 17.31 b  Disclosure, 

IAS 17.35 a  Disclosure, IAS 17.47 a  Disclosure, 

IAS 17.56 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23B a  Disclosure, IFRS 7.42E e 

 Disclosure, IFRS 7.B11  Example 

 member ]عضو[إجمالي النطاقات الزمنية 
]default [

IAS 1.61  Disclosure, IAS 17.31 b  Disclosure, 

IAS 17.35 a  Disclosure, IAS 17.47 a  Disclosure, 

IAS 17.56 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.23B a  Disclosure, IFRS 7.B11  Example, 

IFRS 7.B35  Example 

 member ]عضو[في موعد أقصاه سنة واحدة 

IAS 1.61 a  Disclosure, IAS 17.31 b (i)  Disclosure, 

IAS 17.35 a (i)  Disclosure, IAS 17.47 a (i) 

 Disclosure, IAS 17.56 a (i)  Disclosure 

 member ]عضو[خالل ما يزيد عن سنة واحدة وما يقل عن خمس سنوات 

IAS 17.31 b (ii)  Disclosure, IAS 17.35 a (ii) 

 Disclosure, IAS 17.47 a (ii)  Disclosure, 

IAS 17.56 a (ii)  Disclosure, IFRS 7.B11 d 

 Example 

 member ]عضو[خالل مدة تزيد عن خمس سنوات 

IAS 17.31 b (iii)  Disclosure, IAS 17.35 a (iii) 

 Disclosure, IAS 17.47 a (iii)  Disclosure, 

IAS 17.56 a (iii)  Disclosure, IFRS 7.B35 g 

 Example 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي وعقد اإليجار التشغيلي من قبل المؤجر 

Xinstant, debitIAS 17.47 a  Disclosure مجموع االستثمار في التأجير التمويلي
 

Xinstant, debitIAS 17.47 b  Disclosure الدخل التمويلي غير المكتسب من التأجير التمويلي
 

Xinstant, debitIAS 17.47 a  Disclosure دفعات التأجير التمويلي الدنيا مستحقة القبض٬ بالقيمة الحالية
 

Xinstant, debitIAS 17.56 a  Disclosure دفعات عقد التأجير الدنيا مستحقة القبض بموجب عقد إيجار تشغيلي غير قابل لإللغاء
 

 ]عضو[اإليجارات المشروطة المعترف بها كدخل 

Xduration, creditIAS 17.47 e  Disclosure اإليجارات المشروطة المعترف بها كدخل المصنفة كعقود إيجار تمويلية
 

Xduration, creditIAS 17.56 b  Disclosure اإليجارات المشروطة المعترف بها كدخل المصنفة كعقود إيجار تشغيلية
 

Xduration, credit إجمالي اإليجارات المشروطة المعترف بها كدخل
IAS 17.47 e  Disclosure, IAS 17.56 b  Disclosure

 

textIAS 17.47 c  Disclosure توضيح القيمة المتبقية غير المضمونة المستحقة على منافع المؤجر
 

Xinstant, creditIAS 17.47 d  Disclosure المخصص المتراكم لدفعات اإليجار الدنيا مستحقة القبض غير المحصّلة
 

textIAS 17.47 f  Disclosure وصف ترتيبات التأجير الجوهرية من قبل المؤجر المصنفة كعقد إيجار تمويلي
 

textIAS 17.56 c  Disclosure وصف ترتيبات التأجير الجوهرية من قبل المؤجر المصنفة كعقد إيجار تشغيلي
 

 المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني معين لعقد اإليجار -مالحظات] ۸۳۲۸۰۰[

text blockSIC 27 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن الترتيبات التي تنطوي على شكل قانوني معين لعقد اإليجار 
 

text blockSIC 27.10  Disclosure ]نص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول الترتيبات التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار 
 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول الترتيبات التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار 

tableSIC 27.10  Disclosure ]جدول[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول الترتيبات التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار 
 

 



axisSIC 27.10  Disclosure ]محور[الترتيبات التي تنطوي على شكل قانوني معين لعقد اإليجار 
 

 member ]عضو[الترتيبات التي تنطوي على شكل قانوني معين لعقد اإليجار 
]default [

SIC 27.10  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول الترتيبات التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار 

textSIC 27.10 a  Disclosure وصف الترتيب الذي ينطوي على شكل قانوني معين لعقد اإليجار
 

textSIC 27.10 a (i)  Disclosure وصف األصل الذي يتضمن ترتيبا ينطوي على شكل قانوني معين لعقد اإليجار وأية قيود على استخدامه
 

textSIC 27.10 a (ii)  Disclosure وصف الشروط الهامة األخرى للترتيب الذي ينطوي على شكل قانوني معين لعقد اإليجار
 

textSIC 27.10 a (iii)  Disclosure توضيح المعامالت المرتبطة ببعضها البعض
 

textSIC 27.10 b  Disclosure توضيح المعالجة المحاسبية المطبقة على اي رسوم مقبوضة
 

Xduration, creditSIC 27.10 b  Disclosure المبلغ المعترف به كدخل من ترتيب ينطوي على شكل قانوني معين لإليجار
 

وصف بند سطر في بيان الدخل الشامل الذي يتم فيه االعتراف بمبلغ الدخل من ترتيب ينطوي على شكل 
 قانوني معين لعقد اإليجار

textSIC 27.10 b  Disclosure
 

 ترتيبات امتياز الخدمة -مالحظات] ۸۳۲۹۰۰[

text blockSIC 29 - Consensus  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن ترتيبات امتياز تقديم الخدمات 
 

text blockSIC 29.6  Disclosure ]نص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول ترتيبات امتياز الخدمة 
 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول ترتيبات امتياز الخدمة 

tableSIC 29.6  Disclosure ]جدول[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول ترتيبات امتياز الخدمة 
 

axisSIC 29.6  Disclosure ]محور[ترتيبات امتياز تقديم الخدمات 
 

 member ]عضو[ترتيبات امتياز تقديم الخدمات 
]default [

SIC 29.6  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول ترتيبات امتياز الخدمة 

textSIC 29.6 a  Disclosure وصف ترتيب امتياز تقديم الخدمات
 

توضيح الشروط الهامة لترتيب امتياز تقديم الخدمات التي قد تؤثر على مبلغ وتوقيت وتأكيد التدفقات النقدية 
 المستقبلية

textSIC 29.6 b  Disclosure
 

textSIC 29.6 c (i)  Disclosure توضيح طبيعة ونطاق حقوق استخدام أصول محددة
 

textSIC 29.6 c (ii)  Disclosure توضيح طبيعة ونطاق التزامات تسليم أو حقوق توقع تقديم خدمات
 

textSIC 29.6 c (iii)  Disclosure توضيح طبيعة ونطاق التزامات امتالك أو بناء بنود الممتلكات والمصانع والمعدات
 

textSIC 29.6 c (iv)  Disclosure توضيح طبيعة ونطاق التزامات تسليم أو حقوق استالم أصول محددة في نهاية فترة االمتياز
 

textSIC 29.6 c (v)  Disclosure توضيح طبيعة ونطاق خيارات التجديد واإلنهاء
 

textSIC 29.6 c (vi)  Disclosure توضيح طبيعة ونطاق حقوق والتزامات أخرى
 

textSIC 29.6 d  Disclosure وصف التغيرات في ترتيب امتياز تقديم الخدمات
 

textSIC 29.6 e  Disclosure توضيح كيفية تصنيف ترتيب امتياز الخدمة
 

Xduration, creditSIC 29.6A  Disclosure اإليراد المعترف به من تبادل خدمات اإلنشاء لألصل المالي
 

Xduration, creditSIC 29.6A  Disclosure اإليراد المعترف به من تبادل خدمات اإلنشاء لألصل غير الملموس
 

Xduration, creditSIC 29.6A  Disclosure المعترف بها من تبادل خدمات اإلنشاء لألصل المالي) الخسارة(الربح 
 

Xduration, creditSIC 29.6A  Disclosure المعترف بها من تبادل خدمات اإلنشاء لألصل غير الملموس) الخسارة(الربح 
 

 ترتيبات الدفع على أساس األسهم -مالحظات] ۸۳٤۱۲۰[

text blockIFRS 2.44  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن ترتيبات الدفع على أساس األسهم 
 

text blockIFRS 2.45  Disclosure ]نص[االفصاح عن بنود وشروط االتفاق على دفع األسهم 
 

 ]ملخص[االفصاح عن بنود وشروط االتفاق على دفع األسهم 

tableIFRS 2.45  Disclosure ]جدول[االفصاح عن بنود وشروط االتفاق على دفع األسهم 
 

axisIFRS 2.45  Disclosure ]محور[أنواع ترتيبات الدفع على اساس األسهم 
 

 member ]عضو[ترتيبات الدفع على أساس األسهم 
]default [

IFRS 2.45  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن بنود وشروط االتفاق على دفع األسهم 

textIFRS 2.45 a  Disclosure وصف اتفاق الدفع على أساس األسهم
 

textIFRS 2.45 a  Disclosure وصف متطلبات االستحقاق التفاق الدفع على أساس األسهم
 

textIFRS 2.45 a  Disclosure وصف أقصى مدة للخيارات الممنوحة التفاق الدفع على أساس األسهم
 

 



textIFRS 2.45 a  Disclosure وصف طريقة تسوية اتفاق الدفع على أساس األسهم
 

textIFRS 2.IG23  Example تاريخ المنح التفاقية الدفع على أساس األسهم
 

X.XXdurationIFRS 2.IG23  Example عدد األدوات الممنوحة في اتفاق الدفع على أساس األسهم
 

text blockIFRS 2.45 b  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن عدد خيارات األسهم والمتوسط المرجح ألسعار ممارستها 
 

X.XXinstant عدد خيارات األسهم المتداولة في ترتيب الدفع على أساس األسهم في بداية الفترة

IFRS 2.45 b (vi)  Disclosure, IFRS 2.45 b (i) 

 Disclosure, IFRS 2.45 d  Disclosure 

X.XXdurationIFRS 2.45 b (ii)  Disclosure عدد خيارات األسهم التي تُمنح في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

X.XXdurationIFRS 2.45 b (iii)  Disclosure عدد خيارات األسهم التي يتم إلغائها في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

X.XXdurationIFRS 2.45 b (iv)  Disclosure عدد خيارات األسهم التي تُمارس في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

X.XXdurationIFRS 2.45 b (v)  Disclosure عدد خيارات األسهم التي ينتهي أجلها في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

X.XXinstant عدد خيارات األسهم المتداولة في ترتيب الدفع على أساس األسهم في نهاية الفترة

IFRS 2.45 b (vi)  Disclosure, IFRS 2.45 b (i) 

 Disclosure, IFRS 2.45 d  Disclosure 

X.XXinstantIFRS 2.45 b (vii)  Disclosure عدد خيارات األسهم التي يمكن ممارستها في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

Xinstant المتوسط المرجح لسعر ممارسة خيارات األسهم المتداولة في ترتيب الدفع على أساس األسهم في بداية الفترة

IFRS 2.45 b (i)  Disclosure, IFRS 2.45 b (vi) 

 Disclosure 

XdurationIFRS 2.45 b (ii)  Disclosure المتوسط المرجح لسعر ممارسة خيارات األسهم التي تُمنح في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

XdurationIFRS 2.45 b (iii)  Disclosure المتوسط المرجح لسعر ممارسة خيارات األسهم التي يتم إلغائها في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

XdurationIFRS 2.45 b (iv)  Disclosure المتوسط المرجح لسعر ممارسة خيارات األسهم التي تُمارس في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

XdurationIFRS 2.45 b (v)  Disclosure المتوسط المرجح لسعر ممارسة خيارات األسهم التي ينتهي أجلها في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

Xinstant المتوسط المرجح لسعر ممارسة خيارات األسهم المتداولة في ترتيب الدفع على أساس األسهم في نهاية الفترة

IFRS 2.45 b (i)  Disclosure, IFRS 2.45 b (vi) 

 Disclosure 

XinstantIFRS 2.45 b (vii)  Disclosure المتوسط المرجح لسعر ممارسة خيارات األسهم التي يمكن ممارستها في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

XdurationIFRS 2.45 c  Disclosure المتوسط المرجح لسعر خيارات األسهم في ترتيب الدفع على أساس األسهم والتي يتم ممارستها خالل الفترة في تاريخ الممارسة
 

XdurationIFRS 2.45 c  Disclosure المتوسط المرجح لسعر األسهم
 

text blockIFRS 2.45 d  Disclosure ]نص[االفصاح عن نطاق أسعار الممارسة لخيارات األسهم المتداولة 
 

 ]ملخص[االفصاح عن نطاق أسعار الممارسة لخيارات األسهم المتداولة 

tableIFRS 2.45 d  Disclosure ]جدول[االفصاح عن نطاق أسعار الممارسة لخيارات األسهم المتداولة 
 

axis ]محور[نطاق 
IFRS 13.IE63  Example, IFRS 2.45 d  Disclosure, 

IFRS 7.7  Common practice 

 member ]عضو[نطاقات 
]default [

IFRS 13.IE63  Example, IFRS 2.45 d  Disclosure, 

IFRS 7.7  Common practice 

 member ]عضو[الحد األدنى للنطاق 
IFRS 13.IE63  Example, IFRS 2.45 d  Disclosure, 

IFRS 7.7  Common practice 

 member ]عضو[أعلى النطاق 
IFRS 13.IE63  Example, IFRS 2.45 d  Disclosure, 

IFRS 7.7  Common practice 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن نطاق أسعار الممارسة لخيارات األسهم المتداولة 

XinstantIFRS 2.45 d  Disclosure سعر ممارسة خيارات االسهم المتداولة
 

text blockIFRS 2.45 d  Disclosure ]نص[االفصاح عن عدد خيارات األسهم المتداولة والمتوسط المرجح للعمر التعاقدي المتبقي لهذه الخيارات 
 

 ]ملخص[االفصاح عن عدد خيارات األسهم المتداولة والمتوسط المرجح للعمر التعاقدي المتبقي لهذه الخيارات 

tableIFRS 2.45 d  Disclosure ]جدول[االفصاح عن عدد خيارات األسهم المتداولة والمتوسط المرجح للعمر التعاقدي المتبقي لهذه الخيارات 
 

axisIFRS 2.45 d  Disclosure ]محور[نطاق أسعار الممارسة لخيارات األسهم المتداولة 
 

 member ]عضو[نطاق أسعار الممارسة لخيارات األسهم المتداولة 
]default [

IFRS 2.45 d  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن عدد خيارات األسهم المتداولة والمتوسط المرجح للعمر التعاقدي المتبقي لهذه الخيارات 

X.XXinstant عدد خيارات األسهم المتداولة في ترتيب الدفع على أساس األسهم

IFRS 2.45 b (vi)  Disclosure, IFRS 2.45 b (i) 

 Disclosure, IFRS 2.45 d  Disclosure 

X.XXinstantIFRS 2.45 d  Disclosure المتوسط المرجح للعمر التعاقدي المتبقي لخيارات األسهم المتداولة
 

 



text blockIFRS 2.45  Common practice ]نص[اإلفصاح عن عدد أدوات حقوق الملكية األخرى والمتوسط المرجح ألسعار ممارستها 
 

X.XXinstantIFRS 2.45  Common practice عدد أدوات حقوق الملكية األخرى المتداولة في ترتيب الدفع على أساس األسهم في بداية الفترة
 

X.XXduration عدد أدوات حقوق الملكية األخرى التي تُمنح في ترتيب الدفع على أساس األسهم

IFRS 2.45  Common practice, IFRS 2.47 b 

 Disclosure 

X.XXdurationIFRS 2.45  Common practice عدد أدوات حقوق الملكية األخرى التي يتم إلغائها في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

X.XXdurationIFRS 2.45  Common practice عدد أدوات حقوق الملكية األخرى التي تُمارس أو تستحق في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

X.XXdurationIFRS 2.45  Common practice عدد أدوات حقوق الملكية األخرى التي ينتهي أجلها في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

X.XXinstantIFRS 2.45  Common practice عدد أدوات حقوق الملكية األخرى المتداولة في ترتيب الدفع على أساس األسهم في نهاية الفترة
 

X.XXinstantIFRS 2.45  Common practice عدد أدوات حقوق الملكية األخرى التي يمكن ممارستها في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

XinstantIFRS 2.45  Common practice المتوسط المرجح لسعر ممارسة أدوات حقوق الملكية األخرى المتداولة في ترتيب الدفع على أساس األسهم في بداية الفترة
 

XdurationIFRS 2.45  Common practice المتوسط المرجح لسعر ممارسة أدوات حقوق الملكية األخرى التي تُمنح في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

XdurationIFRS 2.45  Common practice المتوسط المرجح لسعر ممارسة أدوات حقوق الملكية األخرى التي يتم إلغائها في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

XdurationIFRS 2.45  Common practice المتوسط المرجح لسعر ممارسة أدوات حقوق الملكية األخرى التي تستحق أو تُمارس في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

XdurationIFRS 2.45  Common practice المتوسط المرجح لسعر ممارسة أدوات حقوق الملكية األخرى التي ينتهي أجلها في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

XinstantIFRS 2.45  Common practice المتوسط المرجح لسعر ممارسة أدوات حقوق الملكية األخرى المتداولة في ترتيب الدفع على أساس األسهم في نهاية الفترة
 

XinstantIFRS 2.45  Common practice المتوسط المرجح لسعر ممارسة أدوات حقوق الملكية األخرى التي يمكن ممارستها في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

توضيح تحديد القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة أو القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة في معامالت الدفع على 
 أساس األسهم 

textIFRS 2.46  Disclosure
 

text blockIFRS 2.47 a  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن القياس غير المباشر للقيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة٬ خيارات األسهم الممنوحة خالل الفترة 
 

Xinstant, creditIFRS 2.47 a  Disclosure المتوسط المرجح للقيمة العادلة في تاريخ القياس٬ خيارات األسهم الممنوحة
 

textIFRS 2.47 a  Disclosure معلومات حول كيفية قياس القيمة العادلة٬ خيارات األسهم الممنوحة
 

textIFRS 2.47 a (i)  Disclosure وصف نموذج تسعير الخيارات٬ خيارات األسهم الممنوحة
 

textIFRS 2.47 a (i)  Disclosure وصف المدخالت في نموذج تسعير الخيارات٬ خيارات األسهم الممنوحة
 

XdurationIFRS 2.47 a (i)  Disclosure المتوسط المرجح لسعر األسهم٬ خيارات األسهم الممنوحة
 

XdurationIFRS 2.47 a (i)  Disclosure سعر الممارسة٬ خيارات األسهم الممنوحة
 

X.XXdurationIFRS 2.47 a (i)  Disclosure التقلب المتوقع٬ خيارات األسهم الممنوحة
 

X.XXdurationIFRS 2.47 a (i)  Disclosure عمر الخيار٬ خيارات األسهم الممنوحة
 

XdurationIFRS 2.47 a (i)  Disclosure أرباح األسهم المتوقعة٬ خيارات األسهم الممنوحة
 

X.XXdurationIFRS 2.47 a (i)  Disclosure أرباح األسهم المتوقعة كنسبة مئوية٬ خيارات األسهم الممنوحة
 

X.XXdurationIFRS 2.47 a (i)  Disclosure سعر الفائدة الخالي من المخاط٬ خيارات األسهم الممنوحة
 

textIFRS 2.47 a (i)  Disclosure وصف المدخالت األخرى في نموذج تسعير الخيارات٬ خيارات األسهم الممنوحة
 

وصف األسلوب المستخدم واالفتراضات المتخذة لدمج آثار الممارسة المبكرة المتوقعة٬ خيارات األسهم 
 الممنوحة

textIFRS 2.47 a (i)  Disclosure
 

textIFRS 2.47 a (ii)  Disclosure معلومات حول كيفية تحديد التقلب المتوقع٬ خيارات األسهم الممنوحة
 

textIFRS 2.47 a (iii)  Disclosure معلومات حول ما إذا تم وكيف تم دمج الخصائص األخرى في قياس القيمة العادلة٬ خيارات األسهم الممنوحة
 

اإلفصاح عن القياس غير المباشر للقيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة٬ أدوات حقوق الملكية األخرى الممنوحة خالل الفترة 
text blockIFRS 2.47 b  Disclosure ]نص[

 

X.XXduration عدد أدوات حقوق الملكية األخرى التي تُمنح في ترتيب الدفع على أساس األسهم

IFRS 2.45  Common practice, IFRS 2.47 b 

 Disclosure 

Xinstant, creditIFRS 2.47 b  Disclosure المتوسط المرجح للقيمة العادلة في تاريخ القياس٬ أدوات حقوق الملكية األخرى الممنوحة
 

textIFRS 2.47 b  Disclosure معلومات حول كيفية قياس القيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية األخرى الممنوحة
 

معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة إن لم يكن على أساس السوق الملحوظ٬ أدوات حقوق الملكية األخرى 
 الممنوحة

textIFRS 2.47 b (i)  Disclosure
 

معلومات حول ما إذا تم وكيف تم دمج أرباح األسهم المتوقعة في قياس القيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية األخرى 
 الممنوحة

textIFRS 2.47 b (ii)  Disclosure
 

معلومات حول ما إذا تم وكيف تم دمج الخصائص األخرى في قياس القيمة العادلة٬ أدوات حقوق الملكية األخرى 
 الممنوحة

textIFRS 2.47 b (iii)  Disclosure
 



اإلفصاح عن القياس غير المباشر للقيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة٬ ترتيبات الدفع على أساس األسهم المعدلة خالل الفترة 
 ] نص[

text blockIFRS 2.47 c  Disclosure
 

textIFRS 2.47 c (i)  Disclosure توضيح التعديالت٬ ترتيبات الدفع على أساس األسهم المعدلة
 

XdurationIFRS 2.47 c (ii)  Disclosure القيمة العادلة التراكمية الممنوحة٬ ترتيبات الدفع على أساس األسهم المعدلة
 

textIFRS 2.47 c (iii)  Disclosure معلومات حول كيفية قياس القيمة العادلة المتزايدة الممنوحة٬ ترتيبات الدفع على أساس األسهم المعدلة
 

textIFRS 2.48  Disclosure توضيح القياس المباشر للقيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة
 

textIFRS 2.49  Disclosure وصف السبب وراء عدم إمكانية قياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة على نحو موثوق
 

text blockIFRS 2.50  Disclosure ]نص[توضيح أثر الدفعات على أساس األسهم على أرباح أو خسائرالمنشأة 
 

مصروف من معامالت الدفع على أساس األسهم التي تكون فيها السلع أو الخدمات المستلمة غير مؤهلة لالعتراف بها كأصول 
 ]ملخص[

مصروف من معامالت الدفع على أساس األسهم التي يتم تسويتها بحقوق الملكية التي تكون فيها السلع أو الخدمات المستلمة 
 غير مؤهلة لالعتراف بها كأصول 

Xduration, debitIFRS 2.51 a  Disclosure
 

مصروف من معامالت الدفع على أساس األسهم التي يتم تسويتها نقدا التي تكون فيها السلع أو الخدمات المستلمة غير مؤهلة 
 لالعتراف بها كأصول 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice
 

إجمالي المصاريف من معامالت الدفع على أساس األسهم التي ال تكون فيها السلع أو الخدمات المستلمة مؤهلة لالعتراف بها 
 كأصول

Xduration, debit
IFRS 2.51 a  Disclosure

 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice مصروف من معامالت الدفع على أساس األسهم مع الموظفين
 

text blockIFRS 2.50  Disclosure ]نص[توضيح أثر الدفعات على أساس األسهم على المركز المالي للمنشأة 
 

Xinstant, creditIFRS 2.51 b (i)  Disclosure االلتزامات من معامالت الدفع على أساس األسهم
 

القيمة الجوهرية لاللتزامات من معامالت الدفع على أساس األسهم التي يكون فيها حق الطرف المقابل في النقد أو األصول 
 األخرى مكتسباً قانونياً 

Xinstant, creditIFRS 2.51 b (ii)  Disclosure
 

text blockIFRS 2.52  Disclosure ]نص[معلومات إضافية حول ترتيبات الدفع على أساس األسهم 
 

 منافع الموظفين -مالحظات] ۸۳٤٤۸۰[

text blockIAS 19 - Scope  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن منافع الموظفين 
 

text blockIAS 19.138  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن خطط المنافع المحددة 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن خطط المنافع المحددة 

tableIAS 19.138  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن خطط المنافع المحددة 
 

axisIAS 19.138  Disclosure ]محور[خطط المنافع المحددة 
 

 member ]عضو[خطط المنافع المحددة 
]default [

IAS 19.138  Disclosure
 

member IAS 19.138 a  Example ]عضو[خطط المنافع المحددة األجنبية 
 

member IAS 19.138 a  Example ]عضو[خطط المنافع المحددة المحلية 
 

member IAS 19.33 b  Disclosure, IAS 19.34 b  Disclosure ]عضو[خطط المنافع المحدد متعددة أصحاب العمل 
 

member IAS 19.45  Disclosure ]عضو[خطط المنافع المحددة للدولة 
 

member IAS 19.149  Disclosure ]عضو[خطط المنافع المحددة التي تتشارك المخاطر بين المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن خطط المنافع المحددة 

textIAS 19.139 a  Disclosure وصف نوع الخطة
 

textIAS 19.139 a (i)  Disclosure وصف طبيعة المنافع التي تقدمها الخطة
 

textIAS 19.139 a (ii)  Disclosure وصف اإلطار التنظيمي الذي تعمل ضمنه الخطة
 

textIAS 19.139 a (ii)  Disclosure وصف تأثير اإلطار التنظيمي على الخطة
 

textIAS 19.139 a (iii)  Disclosure وصف أي مسؤوليات للمنشأة األخرى في إدارة الخطة
 

textIAS 19.139 b  Disclosure وصف المخاطر التي تعرّض الخطة المنشأة لها
 

textIAS 19.139 b  Disclosure وصف تركيزات المخاطر الهامة المتعلقة بالخطة
 

textIAS 19.139 c  Disclosure وصف عمليات تعديل وتقليص وتسوية الخطة
 

 ]ملخص[في الخطة ) العجز(الفائض 

X)instant, creditIAS 19.57 a  Common practice( التزام المنفعة المحددة٬ بالقيمة الحالية
 

Xinstant, debitIAS 19.57 a  Common practice أصول الخطة٬ بالقيمة العادلة
 

Xinstant, debit في الخطة) العجز(صافي الفائض 
IAS 19.57 a  Common practice

 

textIAS 19.140 b  Disclosure وصف الرابط بين حق التعويض وااللتزام ذو العالقة
 



textIAS 19.141 c (iv)  Disclosure وصف كيفية تحديد المنشاة للحد األقصى من المنافع االقتصادية المتاحة
 

Xinstant, debitIAS 19.143  Disclosure األدوات المالية الخاصة بالمنشأة المشمولة في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

Xinstant, debitIAS 19.143  Disclosure العقارات التي تشغلها المنشأة والمشمولة في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

Xinstant, debitIAS 19.143  Disclosure االصول األخرى التي تستخدمها المنشأة والمشمولة في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

X.XXinstantIAS 19.144  Common practice االفتراضات اإلكتوارية لمعدالت الخصم
 

X.XXinstantIAS 19.144  Common practice االفتراضات اإلكتوارية للمعدالت المتوقعة لزيادات الراتب
 

X.XXinstantIAS 19.144  Common practice االفتراضات اإلكتوارية للمعدالت السائدة للتكاليف الطبية
 

X.XXinstantIAS 19.144  Common practice االفتراضات اإلكتوارية للمعدالت المتوقعة لزيادات التقاعد
 

X.XXinstantIAS 19.144  Common practice االفتراضات اإلكتوارية لمعدالت التضخم المتوقعة
 

X.XXinstantIAS 19.144  Common practice إفتراضات إكتوارية جوهرية أخرى
 

textIAS 19.146  Disclosure وصف استراتيجيات مطابقة االصول وااللتزامات المستخدمة من قبل المنشأة أو الخطة إلدارة المخاطر
 

text وصف ترتيبات التمويل وسياسة التمويل التي تؤثر على المساهمات المستقبلية
IAS 19.147 a  Disclosure, IAS 19.148 a 

 Disclosure 

Xduration, credit تقدير المساهمات المتوقع دفعها في الخطة لفترة إعداد التقارير السنوية الالحقة

IAS 19.147 b  Disclosure, IAS 19.148 d (iii) 

 Disclosure 

text blockIAS 19.147 c  Disclosure ]نص[االفصاح عن معلومات حول جوانب استحقاق التزام المنافع المحددة 
 

X.XXdurationIAS 19.147 c  Disclosure المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة
 

وصف الحد الذي تكون فيه المنشأة مسؤولة تجاه الخطة متعددة أصحاب العمال أو خطة الدولة عن التزامات 
 المنشآت األخرى

textIAS 19.148 b  Disclosure
 

textIAS 19.148 c (i)  Disclosure وصف التخصيص المتفق عليه لفائض أو عجز خطة متعددة أصحاب العمل أو خطة الدولة عند تصفية الخطة
 

وصف التخصيص المتفق عليه لفائض أو عجز خطة متعددة أصحاب العمل أو خطة الدولة عند انسحاب المنشأة 
 من الخطة

textIAS 19.148 c (ii)  Disclosure
 

textIAS 19.148 d (i)  Disclosure وصف حقيقة أن الخطة متعددة أصحاب العمل أو خطة الدولة هي خطة منافع محددة
 

وصف السبب وراء عدم توفر معلومات كافية لمحاسبة الخطة متعددة أصحاب العمل أو خطة الدولة على أنها 
 خطة منافع محددة

textIAS 19.148 d (ii)  Disclosure
 

textIAS 19.148 d (iv)  Disclosure وصف معلومات حول فائض أو عجز الخطة متعددة أصحاب العمل أو خطة الدولة
 

textIAS 19.148 d (iv)  Disclosure وصف األساس المستخدم لتحديد فائض أو عجز خطة متعددة أصحاب العمل أو خطة الدولة
 

textIAS 19.148 d (iv)  Disclosure وصف مدلوالت الفائض أو العجز على الخطة متعددة أصحاب العمل أو خطة الدولة للمنشأة
 

X.XXinstantIAS 19.148 d (v)  Disclosure مستوى مشاركة المنشأة مقارنة مع المنشآت األخرى المشاركة
 

textIAS 19.149 a  Disclosure وصف االتفاق التعاقدي أو السياسة المعلنة لتحميل التكلفة الصافية للمنافع المحددة
 

وصف سياسة تحديد مساهمة خطط المنافع المحددة التي تتشارك المخاطر بين منشآت خاضعة لسيطرة مشتركة 
text blockIAS 19.149 b  Disclosure ]نص[

 

وصف اإلشارة المرجعية لالفصاحات حول الخطط التي تتشارك المخاطر بين المنشآت الخاضعة لسيطرة 
 مشتركة في البيانات المالية لمنشأة أخرى في المجموعة 

textIAS 19.150  Disclosure
 

text blockIAS 19.140 a  Disclosure ]نص[المنافع المحددة ) أصل(االفصاح عن صافي التزام 
 

 ]ملخص[المنافع المحددة ) أصل(االفصاح عن صافي التزام 

tableIAS 19.140 a  Disclosure ]جدول[المنافع المحددة ) أصل(االفصاح عن صافي التزام 
 

axisIAS 19.138  Disclosure ]محور[خطط المنافع المحددة 
 

 member ]عضو[خطط المنافع المحددة 
]default [

IAS 19.138  Disclosure
 

member IAS 19.138 a  Example ]عضو[خطط المنافع المحددة األجنبية 
 

member IAS 19.138 a  Example ]عضو[خطط المنافع المحددة المحلية 
 

member IAS 19.33 b  Disclosure, IAS 19.34 b  Disclosure ]عضو[خطط المنافع المحدد متعددة أصحاب العمل 
 

member IAS 19.45  Disclosure ]عضو[خطط المنافع المحددة للدولة 
 

member IAS 19.149  Disclosure ]عضو[خطط المنافع المحددة التي تتشارك المخاطر بين المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة 
 

axisIAS 19.140 a  Disclosure ]محور[المنافع المحددة ) أصل(صافي التزام 
 

 member ]عضو[المنافع المحددة ) أصل(صافي التزام 
]default [

IAS 19.140 a  Disclosure
 

member IAS 19.140 a (ii)  Disclosure ]عضو[القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة 
 



member IAS 19.140 a (i)  Disclosure ]عضو[أصول الخطة 
 

member IAS 19.140 a (iii)  Disclosure ]عضو[أثر الحد األعلى لألصل 
 

line items ]بنود سطر[المنافع المحددة ) أصل(االفصاح عن صافي التزام 

Xinstant, creditIAS 19.140 a  Disclosure المنافع المحددة في بداية الفترة) أصل(صافي التزام 
 

 ]ملخص[المنافع المحددة ) أصل(التغيرات في صافي التزام 

Xduration, creditIAS 19.141 a  Disclosure المنافع المحددة) أصل(تكلفة الخدمة الحالية٬ صافي التزام 
 

Xduration, creditIAS 19.141 b  Disclosure المنافع المحددة) أصل(الفائدة٬ صافي التزام ) دخل(مصروف 
 

 ]ملخص[المنافع المحددة ) أصل(من صافي التزام ) الخسائر(االرباح 

 المنافع المحددة) أصل(العائد على أصول الخطة٬ صافي التزام 
)X)duration, 

debit

IAS 19.141 c (i)  Disclosure
 

اإلكتوارية الناتجة عن التغيرات في االفتراضات الديموغرافية٬ صافي ) األرباح(الخسائر 
 المنافع المحددة) أصل(التزام 

)X)duration, 

debit

IAS 19.141 c (ii)  Disclosure
 

اإلكتوارية الناتجة عن التغيرات في االفتراضات المالية٬ صافي التزام ) األرباح(الخسائر 
 المنافع المحددة) أصل(

)X)duration, 

debit

IAS 19.141 c (iii)  Disclosure
 

من التغيرات في أثر تحديد صافي أصل المنافع المحددة بسقف األصل٬ ) الخسارة(الربح 
 المنافع المحددة) أصل(صافي التزام 

)X)duration, 

debit

IAS 19.141 c (iv)  Disclosure
 

 المنافع المحددة) أصل(من إعادة القياس٬ صافي التزام ) الخسارة(إجمالي الربح 
)X)duration, 

debit

IAS 19.141 c  Disclosure
 

المنافع ) أصل(الناجمة عن عمليات التسوية٬ صافي التزام ) الخسائر(تكلفة الخدمة السابقة واألرباح 
 ]ملخص[المحددة 

Xduration, creditIAS 19.141 d  Disclosure المنافع المحددة) أصل(تكلفة الخدمة السابقة٬ صافي التزام 
 

 المنافع المحددة) أصل(من عمليات التسوية٬ صافي التزام ) الخسائر(االرباح 
)X)duration, 

debit

IAS 19.141 d  Disclosure
 

الناجمة عن عمليات التسوية٬ صافي التزام ) الخسائر(صافي تكلفة الخدمة السابقة واألرباح 
 المنافع المحددة) أصل(

Xduration, credit
IAS 19.141 d  Disclosure

 

المنافع ) أصل(من خالل التغيرات في اسعار الصرف األجنبي٬ صافي التزام ) االنخفاض(االرتفاع 
 المحددة

Xduration, creditIAS 19.141 e  Disclosure
 

 ]ملخص[المنافع المحددة ) أصل(المساهمات في الخطة٬ صافي التزام 

 المنافع المحددة) أصل(مساهمات صاحب العمل في الخطة٬ صافي التزام 
)X)duration, 

debit

IAS 19.141 f  Disclosure
 

 المنافع المحددة) أصل(مساهمات المشاركين في الخطة٬ صافي التزام 
)X)duration, 

debit

IAS 19.141 f  Disclosure
 

 المنافع المحددة) أصل(إجمالي المساهمات في الخطة٬ صافي التزام 
)X)duration, 

debit

IAS 19.141 f  Disclosure
 

 المنافع المحددة) أصل(دفعات من الخطة٬ صافي التزام 
)X)duration, 

debit

IAS 19.141 g  Disclosure
 

 المنافع المحددة) أصل(دفعات فيما يخص عمليات التسوية٬ صافي التزام 
)X)duration, 

debit

IAS 19.141 g  Disclosure
 

المنافع ) أصل(من خالل اندماج األعمال وعمليات التصرف٬ صافي التزام ) االنخفاض(االرتفاع 
 المحددة

Xduration, creditIAS 19.141 h  Disclosure
 

Xduration, creditIAS 19.141  Common practice المنافع المحددة) أصل(من خالل تغيرات أخرى٬ صافي التزام ) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, credit المنافع المحددة) أصل(في صافي التزام ) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IAS 19.141  Disclosure

 

Xinstant, creditIAS 19.140 a  Disclosure المنافع المحددة في نهاية الفترة) أصل(صافي التزام 
 

text blockIAS 19.140 b  Disclosure ]نص[االفصاح عن حقوق التعويض 
 

 ]ملخص[االفصاح عن حقوق التعويض 

tableIAS 19.140 b  Disclosure ]جدول[االفصاح عن حقوق التعويض 
 

axisIAS 19.138  Disclosure ]محور[خطط المنافع المحددة 
 

 member ]عضو[خطط المنافع المحددة 
]default [

IAS 19.138  Disclosure
 

member IAS 19.138 a  Example ]عضو[خطط المنافع المحددة األجنبية 
 



member IAS 19.138 a  Example ]عضو[خطط المنافع المحددة المحلية 
 

member IAS 19.33 b  Disclosure, IAS 19.34 b  Disclosure ]عضو[خطط المنافع المحدد متعددة أصحاب العمل 
 

member IAS 19.45  Disclosure ]عضو[خطط المنافع المحددة للدولة 
 

member IAS 19.149  Disclosure ]عضو[خطط المنافع المحددة التي تتشارك المخاطر بين المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن حقوق التعويض 

Xinstant, debitIAS 19.140 b  Disclosure حقوق االستعاضة٬ بالقيمة العادلة في بداية الفترة
 

 ]ملخص[التغيرات في حقوق التعويض 

Xduration, debitIAS 19.141 b  Disclosure دخل الفائدة٬ حقوق التعويض
 

 ]ملخص[من إعادة القياس٬ حقوق التعويض ) الخسائر(االرباح 

Xduration, debitIAS 19.141 c (i)  Disclosure العائد على حقوق التعويض
 

من التغيرات في أثر تحديد حقوق التعويض بسقف األصل٬ حقوق ) الخسائر(االرباح 
 التعويض

Xduration, debitIAS 19.141 c (iv)  Disclosure
 

Xduration, debit من إعادة القياس٬ حقوق التعويض) الخسائر(إجمالي األرباح 
IAS 19.141 c  Disclosure

 

Xduration, debitIAS 19.141 e  Disclosure من خالل صافي فروق الصرف٬ حقوق التعويض بالقيمة العادلة) االنخفاض(االرتفاع 
 

 التخفيض من خالل المنافع المدفوعة٬ حقوق التعويض٬ بالقيمة العادلة
)X)duration, 

credit

IAS 19.141 g  Disclosure
 

 دفعات فيما يخص عمليات التسوية٬ حقوق التعويض
)X)duration, 

credit

IAS 19.141 g  Disclosure
 

Xduration, debitIAS 19.141 h  Disclosure من خالل اندماج األعمال وعمليات التصرف٬ حقوق التعويض) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debit في حقوق االستعاضة٬ بالقيمة العادلة) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IAS 19.141  Disclosure

 

Xinstant, debitIAS 19.140 b  Disclosure حقوق االستعاضة٬ بالقيمة العادلة في نهاية الفترة
 

text blockIAS 19.142  Disclosure ]نص[االفصاح عن القيمة العادلة ألصول الخطة 
 

 ]ملخص[االفصاح عن القيمة العادلة ألصول الخطة 

tableIAS 19.142  Disclosure ]جدول[االفصاح عن القيمة العادلة ألصول الخطة 
 

axisIAS 19.138  Disclosure ]محور[خطط المنافع المحددة 
 

 member ]عضو[خطط المنافع المحددة 
]default [

IAS 19.138  Disclosure
 

member IAS 19.138 a  Example ]عضو[خطط المنافع المحددة األجنبية 
 

member IAS 19.138 a  Example ]عضو[خطط المنافع المحددة المحلية 
 

member IAS 19.33 b  Disclosure, IAS 19.34 b  Disclosure ]عضو[خطط المنافع المحدد متعددة أصحاب العمل 
 

member IAS 19.45  Disclosure ]عضو[خطط المنافع المحددة للدولة 
 

member IAS 19.149  Disclosure ]عضو[خطط المنافع المحددة التي تتشارك المخاطر بين المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة 
 

axisIAS 19.142  Disclosure, IFRS 13.93 b  Disclosure ]محور[مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 

 member ]عضو[جميع المستويات في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
]default [

IAS 19.142  Disclosure, IFRS 13.93 b  Disclosure
 

member IAS 19.142  Disclosure, IFRS 13.93 b  Disclosure ]عضو[من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  1المستوى 
 

member IAS 19.142  Disclosure ]عضو[من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  3و  2المستويان 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن القيمة العادلة ألصول الخطة 

Xinstant, debitIAS 19.142 a  Example النقد والنقد المعادل٬ المبلغ المساهم به في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

Xinstant, debitIAS 19.142 b  Example أدوات حقوق الملكية٬ المبلغ المساهم به في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

Xinstant, debitIAS 19.142 c  Example أدوات الدين٬ المبلغ المساهم به في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

Xinstant, debitIAS 19.142 d  Example عقارات٬ المبلغ المساهم به في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

Xinstant, debitIAS 19.142 e  Example المشتقات٬ المبلغ المساهم به في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

Xinstant, debitIAS 19.142 f  Example صناديق االستثمار٬ المبلغ المساهم به في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

Xinstant, debitIAS 19.142 g  Example األوراق المالية المدعومة باألصول٬ المبلغ المساهم به في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

Xinstant, debitIAS 19.142 h  Example ديون منظمة٬ المبلغ المساهم به في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

Xinstant, debitIAS 19.142  Common practice اصول اخرى٬ المبلغ المساهم به في القيمة العادلة ألصول الخطة
 



text blockIAS 19.145  Disclosure ]نص[االفصاح عن تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية 
 

 ]ملخص[االفصاح عن تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية 

tableIAS 19.145  Disclosure ]جدول[االفصاح عن تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية 
 

axisIAS 19.138  Disclosure ]محور[خطط المنافع المحددة 
 

 member ]عضو[خطط المنافع المحددة 
]default [

IAS 19.138  Disclosure
 

member IAS 19.138 a  Example ]عضو[خطط المنافع المحددة األجنبية 
 

member IAS 19.138 a  Example ]عضو[خطط المنافع المحددة المحلية 
 

member IAS 19.33 b  Disclosure, IAS 19.34 b  Disclosure ]عضو[خطط المنافع المحدد متعددة أصحاب العمل 
 

member IAS 19.45  Disclosure ]عضو[خطط المنافع المحددة للدولة 
 

member IAS 19.149  Disclosure ]عضو[خطط المنافع المحددة التي تتشارك المخاطر بين المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة 
 

axisIAS 19.145  Disclosure ]محور[االفتراضات اإلكتوارية 
 

 member ]عضو[االفتراضات اإلكتوارية 
]default [

IAS 19.145  Disclosure
 

member IAS 19.145  Common practice ]عضو[االفتراضات اإلكتوارية لمعدل الخصم 
 

member IAS 19.145  Common practice ]عضو[االفتراضات اإلكتوارية للمعدالت المتوقعة لزيادات الرواتب 
 

member IAS 19.145  Common practice ]عضو[االفتراضات اإلكتوارية لمعدالت اتجاه التكاليف الطبية 
 

member IAS 19.145  Common practice ]عضو[االفتراضات اإلكتوارية للمعدالت المتوقعة لزيادات التقاعد 
 

member IAS 19.145  Common practice ]عضو[االفتراضات اإلكتوارية لمعدالت التضخم المتوقعة 
 

member IAS 19.145  Common practice ]عضو[افتراضات اكتوارية هامة أخرى 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية 

X.XXinstantIAS 19.145 a  Disclosure نسبة االرتفاع المحتمل بشكل معقول في االفتراضات االكتوارية
 

في التزام المنافع المحددة بسبب االرتفاع المحتمل على نحو معقول في االفتراض ) االنخفاض(االرتفاع 
 االكتواري

Xinstant, creditIAS 19.145 a  Disclosure
 

X.XXinstantIAS 19.145 a  Disclosure نسبة االنخفاض المحتمل بشكل معقول في االفتراضات االكتوارية
 

في التزام المنافع المحددة بسبب االنخفاض المحتمل على نحو معقول في االفتراض ) االنخفاض(االرتفاع 
 االكتواري

Xinstant, creditIAS 19.145 a  Disclosure
 

textIAS 19.145 b  Disclosure وصف الطرق واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية
 

textIAS 19.145 b  Disclosure وصف قيود األساليب المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية
 

textIAS 19.145 c  Disclosure وصف التغيرات في األساليب واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية
 

وصف أسباب التغيرات في الطرق واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية لالفتراضات 
 االكتوارية

textIAS 19.145 c  Disclosure
 

text blockIAS 19.137  Disclosure ]نص[االفصاح عن معلومات إضافية حول خطط المنافع المحددة 
 

text blockIAS 19.137  Example ]نص[االفصاح عن تحليل القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الذي يميز الطبيعة والخصائص والمخاطر 
 

Xduration, debitIAS 19.171  Common practice مصروف منافع اإلنهاء
 

 ضرائب الدخل -مالحظات] ۸۳٥۱۱۰[

text blockIAS 12 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن ضريبة الدخل 
 

 ]ملخص[الضريبي ) الدخل(العناصر الرئيسية للمصروف 

 ]ملخص[الضريبة الحالية وتعديالت للضريبة الحالية للفترات السابقة ) دخل(مصروف 

Xduration, debitIAS 12.80 a  Example )دخل(المصاريف الضريبية المتداولة 
 

Xduration, debitIAS 12.80 b  Example تعديالت فيما يخص الضريبة الحالية للفترات السابقة
 

Xduration, debit الضريبة الحالية وتعديالت للضريبة الحالية للفترات السابقة) دخل(إجمالي مصروف 
IAS 12.80  Common practice

 

Xduration, debitIAS 12.80 c  Example المتعلقة بإنشاء أو عكس الفروقات المؤقت) دخل(نفقات الضريبة المؤجلة 
 

Xduration, debitIAS 12.80 d  Example المتعلقة بالتغيرات في معدالت الضريبة أو فرض ضرائب جديدة) دخل(نفقات الضريبة المؤجلة 
 

المنفعة الضريبية الناشئة عن الخسارة الضريبية غير المعترف بها سابقا٬ً التخفيض الضريبي أو الفرق المؤقت للفترة السابقة 
 المستخدم لتخفيض مصروف الضريبة الحالية 

)X)duration, 

credit

IAS 12.80 e  Example
 

المنفعة الضريبية الناشئة عن الخسارة الضريبية غير المعترف بها سابقا٬ً التخفيض الضريبي أو الفرق المؤقت للفترة السابقة 
 المستخدم لتخفيض مصروف الضريبة المؤجلة 

)X)duration, 

credit

IAS 12.80 f  Example
 

 



Xduration, debitIAS 12.80 g  Example نفقات الضريبة المؤجلة التي تطرأ من تخفيض أو عكس تخفيض أصول الضريبة المؤجلة
 

Xduration, debitIAS 12.80 h  Example الضريبي المرتبط بالتغيرات في السياسات واألخطاء المحاسبية المدرجة في الربح أو الخسارة) الدخل(المصروف 
 

Xduration, debitIAS 12.80  Common practice تعديالت فيما يخص الضريبة المؤجلة للفترات السابقة
 

Xduration, debitIAS 12.80  Common practice الضريبة المؤجلة) دخل(العناصر األخرى لمصروف 
 

Xduration, debit الضريبي) الدخل(إجمالي المصروف 

IAS 12.79  Disclosure, IAS 12.81 c (i)  Disclosure, 

IAS 12.81 c (ii)  Disclosure, IAS 1.82 d 

 Disclosure, IAS 26.35 b (viii)  Disclosure, 

IFRS 12.B13 g  Disclosure, IFRS 8.23 h 

 Disclosure 

 ]عضو[الضريبة الحالية والمؤجلة المتعلقة بالبنود المقيدة أو المحملة مباشرة إلى حقوق الملكية 

Xduration, debitIAS 12.81 a  Disclosure مباشرة على حقوق الملكية) المحمّلة(الضريبة الحالية المتعلقة بالبنود المقيّدة 
 

XdurationIAS 12.81 a  Disclosure مباشرة على حقوق الملكية) المحمّلة(الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المقيّدة 
 

Xduration, debit مباشرة على حقوق الملكية) المحمّلة(إجمالي الضريبة الحالية والمؤجلة المتعلقة بالبنود المقيدة 
IAS 12.81 a  Disclosure

 

 ]ملخص[ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر دخل شامل آخر 

Xduration, debitIAS 12.81 ab  Disclosure, IAS 1.90  Disclosure ضريبة الدخل المتعلقة بفروق الصرف عند التحويل الخاصة بدخل شامل آخر
 

Xduration, debit ضريبة الدخل المتعلقة باألصول المالية المتوافرة برسم البيع لدخل شامل آخر

Expiry date on application of IFRS 9  
IAS 12.81 ab  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IAS 1.90  Disclosure 

Xduration, debitIAS 12.81 ab  Disclosure, IAS 1.90  Disclosure ضريبة الدخل المتعلقة بتحوطات التدفقات النقدية لدخل شامل آخر
 

Xduration, debitIAS 12.81 ab  Disclosure, IAS 1.90  Disclosure ضريبة الدخل المتعلقة بالتغيرات في فائض إعادة التقييم لدخل شامل آخر
 

Xduration, debitIAS 12.81 ab  Disclosure, IAS 1.90  Disclosure ضريبة الدخل المتعلقة بإعادة قياس خطط المنافع المحددة في دخل شامل آخر
 

Xduration, debit ضريبة الدخل المتعلقة باالستثمارات في أدوات حقوق الملكية لدخل شامل آخر

Effective on application of IFRS 9  
IAS 12.81 ab  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.90  Disclosure 

Xduration, debitIAS 12.81 ab  Disclosure, IAS 1.90  Disclosure ضريبة الدخل المتعلقة بتحوطات صافي االستثمار في عمليات أجنبية لدخل شامل آخر
 

ضريبة الدخل المتعلقة بالتغيرات في القيمة العادلة لاللتزام المالي المنسوبة إلى التغير في مخاطر ائتمان االلتزام لدخل شامل 
 آخر

Xduration, debit

Effective on application of IFRS 9  
IAS 12.81 ab  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.90  Disclosure 

Xduration, debit ضريبة الدخل المتعلقة بعمليات التحوط لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية لدخل شامل آخر

Effective on application of IFRS 9  
IAS 12.81 ab  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.90  Disclosure 

Xduration, debit ضريبة الدخل المتعلقة بالتغير في القيمة الزمنية للخيارات لدخل شامل آخر

Effective on application of IFRS 9  
IAS 12.81 ab  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.90  Disclosure 

Xduration, debit ضريبة الدخل المتعلقة بالتغير في قيمة العناصر اآلجلة من العقود اآلجلة لدخل شامل آخر

Effective on application of IFRS 9  
IAS 12.81 ab  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.90  Disclosure 

Xduration, debit ضريبة الدخل المتعلقة بالتغير في قيمة فروقات أسعار العملة األجنبية لدخل شامل آخر

Effective on application of IFRS 9  
IAS 12.81 ab  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.90  Disclosure 

Xduration إجمالي ضريبة الدخل المتعلقة بدخل شامل آخر
IAS 12.81 ab  Disclosure, IAS 1.90  Disclosure

 

ضريبة الدخل المتعلقة بحصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من الدخل الشامل اآلخر التي تتم محاسبتها باستخدام طريقة 
 حقوق الملكية

Xduration, debitIAS 1.90  Disclosure
 

 ]ملخص[المصروف الضريبي للعملية المتوقفة 

Xduration, debit على اإليقاف) الخسارة(المصروف الضريبي المرتبط بالربح 

IAS 12.81 h (i)  Disclosure, IFRS 5.33 b (iv) 

 Disclosure 



Xduration, debit من األنشطة العادية للعمليات المتوقفة) الخسارة(المصروف الضريبي المرتبط بالربح 

IAS 12.81 h (ii)  Disclosure, IFRS 5.33 b (ii) 

 Disclosure 

textIAS 12.81 d  Disclosure توضيح التغير في معدالت الضريبة المطبقة على الفترة المحاسبية السابقة
 

وصف تاريخ انتهاء الفروقات المؤقتة القابلة لالقتطاع٬ الخسائر الضريبية غير المستخدمة والتخفيضات الضريبية غير 
 المستخدمة

textIAS 12.81 e  Disclosure
 

XinstantIAS 12.81 e  Disclosure الفرق المؤقت القابل لالقتطاع الذي ال يتم االعتراف له بأصل ضريبي مؤجل
 

XinstantIAS 12.81 e  Disclosure الخسائر الضريبية غير المستخدمة التي ال يتم االعتراف لها بأصل ضريبي مؤجل
 

XinstantIAS 12.81 e  Disclosure التخفيضات الضريبية غير المستخدمة التي ال يتم االعتراف لها بأصل ضريبي مؤجل
 

الفروق المؤقتة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والفروع والمنشآت الزميلة والحصص في الترتيبات المشتركة التي لم 
 يُعترف بالتزامات الضريبة المؤجلة الخاصة بها 

XinstantIAS 12.81 f  Disclosure
 

text blockIAS 12.81 g  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن الفروقات المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة والتخفيضات الضريبية غير المستخدمة 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن الفروقات المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة والتخفيضات الضريبية غير المستخدمة 

tableIAS 12.81 g  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن الفروقات المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة والتخفيضات الضريبية غير المستخدمة 
 

axisIAS 12.81 g  Disclosure ]محور[الفروق المؤقتة٬ الخسائر الضريبية غير المستخدمة والتخفيضات الضريبية غير المستخدمة 
 

 member ]عضو[الفروق المؤقتة٬ الخسائر الضريبية غير المستخدمة والتخفيضات الضريبية غير المستخدمة 
]default [

IAS 12.81 g  Disclosure
 

member IAS 12.81 g  Disclosure ]عضو[الفروق المؤقتة 
 

member IAS 12.81 g  Common practice ]عضو[مخصص الخسائر االئتمانية 
 

member IAS 12.81 g  Common practice ]عضو[الصرف األجنبي غير المحققة ) خسائر(أرباح 
 

member IAS 12.81 g  Common practice ]عضو[فروقات مؤقتة اخرى 
 

member IAS 12.81 g  Disclosure ]عضو[الخسائر الضريبية غير المستخدمة 
 

member IAS 12.81 g  Disclosure ]عضو[التخفيضات الضريبية غير المستخدمة 
 

بنود [اإلفصاح عن الفروقات المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة والتخفيضات الضريبية غير المستخدمة 
line items ]سطر

 ]عضو[أصول والتزامات الضريبة المؤجلة 

X)instant, debit( أصول الضريبة المؤجلة

IAS 12.81 g (i)  Disclosure, IAS 1.54 o  Disclosure, 

IAS 1.56  Disclosure 

Xinstant, credit التزامات الضريبة المؤجلة

IAS 12.81 g (i)  Disclosure, IAS 1.54 o  Disclosure, 

IAS 1.56  Disclosure 

Xinstant, credit الضريبة المؤجل) اصل(صافي التزام 
IAS 12.81 g (i)  Disclosure

 

 ]ملخص[صافي التزامات وأصول الضريبة المؤجلة 

Xinstant, debitIAS 12.81 g (i)  Common practice صافي أصول الضريبة المؤجلة
 

Xinstant, creditIAS 12.81 g (i)  Common practice صافي التزامات الضريبة المؤجلة
 

 ]عضو) [دخل(نفقات الضريبة المؤجلة 

Xduration, debitIAS 12.81 g (ii)  Disclosure )دخل(نفقات الضريبة المؤجلة 
 

XdurationIAS 12.81 g (ii)  Disclosure الضريبي المؤجل المعترف به في الربح أو الخسارة) الدخل(المصروف 
 

 ]ملخص[الضريبة المؤجلة ) أصل(مطابقة التغيرات في التزام 

Xinstant, credit الضريبة المؤجلة في بداية الفترة) أصل(التزام 
IAS 12.81 g (i)  Disclosure

 

 ]ملخص[الضريبة المؤجلة ) أصل(التغيرات في التزام 

XdurationIAS 12.81 g (ii)  Disclosure الضريبي المؤجل المعترف به في الربح أو الخسارة) الدخل(المصروف 
 

XdurationIAS 12.81 a  Disclosure مباشرة على حقوق الملكية) المحمّلة(الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المقيّدة 
 

Xduration ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر دخل شامل آخر
IAS 12.81 ab  Disclosure, IAS 1.90  Disclosure

 

Xduration, creditIAS 12.81  Common practice الضريبة المؤجلة) أصل(في اندماجات األعمال٬ التزام ) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, creditIAS 12.81  Common practice الضريبة المؤجلة) أصل(من خالل فقدان السيطرة على الشركة التابعة٬ التزام ) االنخفاض(االرتفاع 
 

من خالل صافي فروق الصرف٬ حساب مخصص الخسائر االئتمانية ) االنخفاض(االرتفاع 
 لألصول المالية

Xduration, creditIAS 12.81  Common practice
 

Xduration, credit الضريبة المؤجلة) أصل(في التزام ) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IAS 12.81  Common practice

 

Xinstant, credit الضريبة المؤجلة في نهاية الفترة) أصل(التزام 
IAS 12.81 g (i)  Disclosure

 



عواقب ضريبة الدخل ألرباح األسهم المقترحة أو المعلنة قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية غير المعترف بها على أنها 
 التزام

XdurationIAS 12.81 i  Disclosure
 

Xduration, debitIAS 12.81 j  Disclosure في المبلغ المعترف به ألصل الضريبة المؤجل ما قبل االستمالك) االنخفاض(االرتفاع 
 

وصف الحدث أو التغير في الظروف الذي أدى إلى االعتراف بالمنافع الضريبية المؤجلة المشتراة في اندماج األعمال بعد تاريخ 
 االستمالك

textIAS 12.81 k  Disclosure
 

وصف األدلة التي تدعم االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة عندما يعتمد االستخدام على األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة 
الزائدة عن االرباح المتحققة من عكس الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة وعندما تواجه المنشأة خسائر في االختصاص الذي 

 يرتبط به أصل الضريبة المؤجلة 
textIAS 12.82  Disclosure

 

أصل الضريبة المؤجلة عندما يعتمد االستخدام على األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة الزائدة عن األرباح من عكس الفروقات 
 المؤقتة الخاضعة للضريبة وتعاني المنشأة من خسائر في االختصاص الذي يرتبط به أصل الضريبة المؤجلة 

Xinstant, debitIAS 12.82  Disclosure
 

textIAS 12.82A  Disclosure وصف طبيعة آثار ضريبة الدخل المحتملة التي تنشأ من دفع أرباح األسهم
 

textIAS 12.82A  Disclosure وصف مبالغ آثار ضريبة الدخل المحتملة التي يمكن تحديدها بشكل عملي
 

textIAS 12.82A  Disclosure وصف ما إذا كان هناك نتائج محتملة لضريبة الدخل غير قابلة للتحديد
 

 ]ملخص[مطابقة الربح المحاسبي مضروباً بمعدالت الضريبة المطبقة 

Xduration, credit الربح المحاسبي

IAS 12.81 c (ii)  Disclosure, IAS 12.81 c (i) 

 Disclosure 

Xduration, debitIAS 12.81 c (i)  Disclosure الضريبي عند معدل الضريبة المطبق) الدخل(المصروف 
 

 األثر الضريبي لإليرادات المعفية من الضريبة
)X)duration, 

credit

IAS 12.81 c (i)  Disclosure
 

Xduration, debitIAS 12.81 c (i)  Disclosure )الخسارة الخاضعة للضريبة(األثر الضريبي للمصروف غير القابل لالقتطاع في تحديد الربح الخاضع للضريبة 
 

Xduration, debitIAS 12.81 c (i)  Common practice األثر الضريبي النخفاض قيمة الشهرة
 

Xduration, debitIAS 12.81 c (i)  Disclosure األثر الضريبي للخسائر الخاضعة للضريبة
 

Xduration, debitIAS 12.81 c (i)  Disclosure األثر الضريبي لمعدالت الضريبة األجنبية
 

Xduration, debitIAS 12.81 c (i)  Disclosure األثر الضريبي الناتج عن التغير في المعدل الضريبي
 

Xduration, debitIAS 12.81 c (i)  Disclosure الضريبي) الدخل(آثار الضريبة األخرى للمطابقة بين الربح المحاسبي والمصروف 
 

Xduration, debit الضريبي) الدخل(إجمالي المصروف 

IAS 12.79  Disclosure, IAS 12.81 c (i)  Disclosure, 

IAS 12.81 c (ii)  Disclosure, IAS 1.82 d 

 Disclosure, IAS 26.35 b (viii)  Disclosure, 

IFRS 12.B13 g  Disclosure, IFRS 8.23 h 

 Disclosure 

 ]ملخص[مطابقة متوسط معدل الضريبة الفاعل ومعدل الضريبة المطبق 

Xduration, credit الربح المحاسبي

IAS 12.81 c (ii)  Disclosure, IAS 12.81 c (i) 

 Disclosure 

X.XXdurationIAS 12.81 c (ii)  Disclosure معدل الضريبة المطبق
 

X.XX)durationIAS 12.81 c (ii)  Disclosure( أثر المعدل الضريبي لإليرادات المعفية من الضريبة
 

X.XXdurationIAS 12.81 c (ii)  Disclosure )الخسارة الخاضعة للضريبة(أثر المعدل الضريبي للمصروف غير القابل لالقتطاع في تحديد الربح الخاضع للضريبة 
 

X.XXdurationIAS 12.81 c (ii)  Common practice أثر المعدل الضريبي النخفاض قيمة الشهرة
 

X.XXdurationIAS 12.81 c (ii)  Disclosure أثر المعدل الضريبي للخسائر الخاضعة للضريبة
 

X.XXdurationIAS 12.81 c (ii)  Disclosure أثر المعدل الضريبي لمعدالت الضريبة األجنبية
 

X.XXdurationIAS 12.81 c (ii)  Disclosure معدل الضريبة الناتج عن التغير في المعدل الضريبي
 

X.XXdurationIAS 12.81 c (ii)  Common practice أثر المعدل الضريبي لتعديالت الضريبة الحالية للفترات السابقة
 

X.XXdurationIAS 12.81 c (ii)  Disclosure الضريبي) الدخل(آثار المعدل الضريبي األخرى للمطابقة بين الربح المحاسبي والمصروف 
 

X.XXduration إجمالي متوسط معدل الضريبة الفاعل
IAS 12.81 c (ii)  Disclosure

 

 تكاليف االقتراض -مالحظات] ۸۳٦۲۰۰[

text blockIAS 23 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن تكاليف االقتراض 
 

 ]ملخص[تكاليف االقتراض 

XdurationIAS 23.26 a  Disclosure تكاليف االقتراض المرسملة
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice تكاليف االقتراض المعترف بها كمصروف
 

Xduration إجمالي تكاليف االقتراض المتكبدة
IAS 1.112 c  Common practice

 



 ]ملخص[تكاليف الفائدة 

XdurationIAS 1.112 c  Common practice تكاليف الفائدة المرسملة
 

Xduration, debit مصروف الفائدة

IFRS 12.B13 f  Disclosure, IFRS 8.23 d 

 Disclosure, IFRS 8.28 e  Disclosure 

Xduration إجمالي تكاليف الفائدة المتكبدة
IAS 1.112 c  Common practice

 

X.XXdurationIAS 23.26 b  Disclosure معدل رسملة تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة
 

 عقود التأمين -مالحظات] ۸۳٦٥۰۰[

text blockIFRS 4 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن عقود التأمين 
 

text blockIFRS 4.36  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن المبالغ الناتجة عن عقود التأمين 
 

text blockIFRS 4.37 a  Disclosure ]نص[وصف السياسة المحاسبية لعقود التأمين لألصول وااللتزامات ذات العالقة والدخل والمصروف 
 

Xinstant, debitIFRS 4.37 b  Disclosure األصول الناجمة عن عقود التأمين
 

Xinstant, debitIFRS 4.IG20 b  Example األصول بموجب عقود التأمين وعقود إعادة التأمين الصادرة
 

Xinstant, debit تكاليف االستمالك المؤجلة الناتجة عن عقود التأمين

IFRS 4.37 e  Disclosure, IFRS 4.IG23 a  Example, 

IFRS 4.IG39 a  Example 

Xinstant, debitIFRS 4.IG23 b  Example األصول غير الملموسة المتعلقة بعقود التأمين المشتراة في عمليات اندماج األعمال أو نقل المحفظة
 

Xinstant, debitIFRS 4.IG20 c  Example األصول بموجب إعادة التأمين المنقول
 

 ]ملخص[االلتزامات بموجب عقود التأمين وعقود إعادة التأمين الصادرة 

Xinstant, creditIFRS 4.IG22 a  Example العالوات غير المكتسبة
 

Xinstant, creditIFRS 4.IG22 b  Example المطالبات التي يبلغ عنها أصحاب البوليصة
 

Xinstant, creditIFRS 4.IG22 c  Example المطالبات المتكبدة لكن لم يتم اإلبالغ عنها
 

Xinstant, creditIFRS 4.IG22 d  Example المخصصات الناتجة عن اختبارات كفاية االلتزام
 

Xinstant, creditIFRS 4.IG22 e  Example مخصصات المنافع غير المشاركة المستقبلية
 

Xinstant, creditIFRS 4.IG22 f  Example االلتزامات أو مكونات حقوق الملكية المتعلقة بخصائص المشاركة االختيارية
 

Xinstant, creditIFRS 4.IG22 g  Example الذمم المدينة والدائنة المتعلقة بعقود التأمين
 

Xinstant, creditIFRS 4.IG22 h  Example االصول غ ير المتعلقة بالتأمين والمشتراة عن طريق ممارسة الحقوق في عمليات االسترداد
 

Xinstant, creditIFRS 4.IG22  Example التزامات أخرى بموجب عقود التأمين وعقود إعادة التأمين الصادرة
 

Xinstant, credit إجمالي االلتزامات بموجب عقود التأمين وعقود إعادة التأمين الصادرة

IFRS 4.37 b  Disclosure, IFRS 4.37 e  Disclosure, 

IFRS 4.IG20 a  Example, IFRS 4.IG37 a  Example 

Xduration, creditIFRS 4.37 b  Disclosure الدخل الناتج عن عقود التأمين
 

Xduration, debitIFRS 4.37 b  Disclosure المصروف الناتج عن عقود التأمين
 

Xduration, creditIFRS 4.IG24 a  Example )دون تخفيض إلعادة التأمين المحتفظ به(اإليراد من عقود التأمين الصادرة 
 

Xduration, creditIFRS 4.IG24 b  Example الدخل من العقود المبرمة مع شركات إعادة التأمين
 

Xduration, debitIFRS 4.IG24 c  Example )دون تخفيض إلعادة التأمين المحتفظ به(مصروف مطالبات ومنافع أصحاب البوليصة 
 

Xduration, debitIFRS 4.IG24 d  Example المصاريف الناتجة من إعادة التأمين المحتفظ به
 

Xduration, debitIFRS 4.37 b  Disclosure عقود التأمين) المستخدمة في(التدفقات النقدية من 
 

Xduration, creditIFRS 4.37 b (i)  Disclosure المعترف بها في حساب األرباح أو الخسائر عند شراء إعادة التأمين) الخسائر(األرباح 
 

Xduration, debitIFRS 4.37 b (ii)  Disclosure الناتجة من شراء إعادة التأمين) األرباح(إطفاء الخسائر 
 

Xinstant, creditIFRS 4.37 b (ii)  Disclosure المتبقية غير المطفأة الناتجة من شراء إعادة التأمين في بداية الفترة) الخسائر(األرباح 
 

Xinstant, creditIFRS 4.37 b (ii)  Disclosure المتبقية غير المطفأة الناتجة من شراء إعادة التأمين في نهاية الفترة) الخسائر(األرباح 
 

توضيح العملية المستخدمة لتحديد االفتراضات لقياس األصول وااللتزامات والدخل والمصاريف المعترف بها والناتجة من 
 عقود التأمين

textIFRS 4.37 c  Disclosure
 

textIFRS 4.37 d  Disclosure توضيح اثر التغيرات االفتراضات لقياس أصول التأمين والتزامات التأمين
 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في االلتزامات بموجب عقود التأمين وعقود إعادة التأمين الصادرة 

Xinstant, credit االلتزامات بموجب عقود التأمين وعقود إعادة التأمين الصادرة في بداية الفترة

IFRS 4.37 b  Disclosure, IFRS 4.37 e  Disclosure, 

IFRS 4.IG20 a  Example, IFRS 4.IG37 a  Example 

 ]ملخص[التغيرات في االلتزامات بموجب عقود التأمين وعقود إعادة التأمين الصادرة 
 



Xduration, creditIFRS 4.IG37 b  Example اإلضافات من غير عمليات اندماج األعمال٬ االلتزامات بموجب عقود التأمين وعقود إعادة التامين الصادرة
 

Xduration, creditIFRS 4.37 e  Common practice عمليات االستمالك من خالل اندماج األعمال٬ االلتزامات بموجب عقود التامين وعقود إعادة التأمين الصادرة
 

 النقد المدفوع٬ االلتزامات بموجب عقود التأمين وعقود إعادة التأمين الصادرة
)X)duration, 

debit

IFRS 4.IG37 c  Example
 

المشمول في األرباح أو الخسائر٬ االلتزامات بموجب عقود التأمين وعقود إعادة التأمين ) الدخل(المصروف 
 الصادرة

Xduration, creditIFRS 4.IG37 d  Example
 

Xduration, creditIFRS 4.IG37 e  Example من خالل النقل٬ االلتزامات بموجب عقود التأمين وعقود إعادة التأمين الصادرة) االنخفاض(االرتفاع 
 

من خالل صافي فروق الصرف٬ االلتزامات بموجب عقود التأمين وعقود إعادة التأمين ) االنخفاض(االرتفاع 
 الصادرة

Xduration, creditIFRS 4.IG37 f  Example
 

من خالل التعديالت الناجمة عن مرور الوقت٬ االلتزامات بموجب عقود التأمين وعقود ) االنخفاض(االرتفاع 
 إعادة التأمين الصادرة

Xduration, creditIFRS 4.37 e  Common practice
 

من خالل تغيرات أخرى٬ االلتزامات بموجب عقود التأمين وعقود إعادة التأمين ) االنخفاض(االرتفاع 
 الصادرة

Xduration, creditIFRS 4.IG37  Example
 

Xduration, credit في االلتزامات بموجب عقود التأمين وعقود إعادة التأمين الصادرة) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IFRS 4.IG37  Example

 

Xinstant, credit االلتزامات بموجب عقود التأمين وعقود إعادة التأمين الصادرة في نهاية الفترة

IFRS 4.37 b  Disclosure, IFRS 4.37 e  Disclosure, 

IFRS 4.IG20 a  Example, IFRS 4.IG37 a  Example 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في تكاليف االستمالك المؤجلة الناتجة من عقود التأمين 

Xinstant, debit تكاليف االستمالك المؤجلة الناتجة عن عقود التأمين في بداية الفترة

IFRS 4.37 e  Disclosure, IFRS 4.IG23 a  Example, 

IFRS 4.IG39 a  Example 

 ]ملخص[التغيرات في تكاليف االستمالك المؤجلة الناتجة من عقود التأمين 

Xduration, debitIFRS 4.IG39 b  Example المبالغ المتكبدة٬ وتكاليف االستمالك المؤجلة الناتجة عن عقود التأمين
 

Xduration, debitIFRS 4.37 e  Common practice عمليات االستمالك من خالل اندماج األعمال٬ تكاليف االستمالك المؤجلة الناتجة عن عقود التأمين
 

 اإلطفاء٬ تكاليف االستمالك المؤجلة الناتجة عن عقود التأمين
)X)duration, 

credit

IFRS 4.IG39 c  Example
 

 خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في الربح أو الخسارة٬ تكاليف االستمالك المؤجلة الناتجة من عقود التأمين
)X)duration, 

credit

IFRS 4.IG39 d  Example
 

Xduration, debitIFRS 4.37 e  Common practice من خالل صافي فروق الصرف٬ تكاليف االستمالك المؤجلة الناجمة عن عقود التأمين) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debitIFRS 4.37 e  Common practice من خالل محاسبة الظل٬ تكاليف االستمالك المؤجلة الناجمة عن عقود التأمين) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debitIFRS 4.IG39 e  Example من خالل تغيرات أخرى٬ تكاليف االستمالك المؤجلة الناتجة عن عقود التأمين) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debit في تكاليف االستمالك المؤجلة الناتجة عن عقود التأمين) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IFRS 4.IG39  Example

 

Xinstant, debit تكاليف االستمالك المؤجلة الناتجة عن عقود التأمين في نهاية الفترة

IFRS 4.37 e  Disclosure, IFRS 4.IG23 a  Example, 

IFRS 4.IG39 a  Example 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في أصول إعادة التأمين 

Xinstant, debitIFRS 4.37 e  Disclosure أصول إعادة التأمين في بداية الفترة
 

 ]ملخص[التغيرات في أصول إعادة التأمين 

Xduration, debitIFRS 4.37 e  Common practice اإلضافات من غير عمليات اندماج األعمال٬ أصول إعادة التامين
 

Xduration, debitIFRS 4.37 e  Common practice عمليات االستمالك من خالل اندماج األعمال٬ أصول إعادة التأمين
 

Xduration, debitIFRS 4.37 e  Common practice من خالل صافي فروق الصرف٬ أصول إعادة التأمين) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debitIFRS 4.37 e  Common practice من خالل التعديالت الناجمة عن مرور الوقت٬ أصول إعادة التأمين) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debitIFRS 4.37 e  Common practice من خالل تغيرات أخرى٬ أصول إعادة التأمين) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debit في أصول إعادة التأمين) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IFRS 4.IG37  Example

 

Xinstant, debitIFRS 4.37 e  Disclosure أصول إعادة التأمين في نهاية الفترة
 

text blockIFRS 4.38  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن طبيعة ونطاق المخاطر الناشئة عن عقود التأمين 
 

textIFRS 4.39 a  Disclosure وصف األهداف والسياسات ولعمليات إلدارة المخاطر الناشئة عن عقود التأمين والطرق المستخدمة إلدارة تلك المخاطر
 

text blockIFRS 4.39 c  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن مخاطر التأمين 
 

text blockIFRS 4.39 c (i)  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن الحساسية لمخاطر التأمين 
 

textIFRS 4.39A a  Disclosure تحليل الحساسية تجاه مخاطر التأمين
 

textIFRS 4.39A b  Disclosure معلومات نوعية حول الحساسية ومعلومات حول بنود وشروط عقود التأمين التي يكون لها أثر هام
 

 



textIFRS 4.39 c (ii)  Disclosure وصف تركيزات مخاطر التأمين
 

text blockIFRS 4.39 c (iii)  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن المطالبات الفعلية مقارنة مع التقديرات السابقة 
 

text blockIFRS 4.39 d  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن مخاطر االئتمان لعقود التأمين 
 

text blockIFRS 4.39 d  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن مخاطر السيولة لعقود التأمين 
 

text blockIFRS 4.39 d  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن مخاطر السوق لعقود التأمين 
 

textIFRS 4.39 e  Disclosure معلومات حول التعرض لمخاطر السوق الناتجة عن المشتقات الضمنية المشمولة في عقد تأمين أساسي
 

text blockIFRS 4 - Disclosure  Common practice ]نص[اإلفصاح عن أنواع عقود التأمين 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن أنواع عقود التأمين 

tableIFRS 4 - Disclosure  Common practice ]جدول[اإلفصاح عن أنواع عقود التأمين 
 

axisIFRS 4 - Disclosure  Common practice ]محور[أنواع عقود التأمين 
 

 member ]عضو[عقود التأمين 
]default [

IFRS 4 - Disclosure  Common practice
 

member IFRS 4 - Disclosure  Common practice ]عضو[عقود التأمين على الحياة 
 

member IFRS 4 - Disclosure  Common practice ]عضو[عقود التامين غير التأمين على الحياة 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن أنواع عقود التأمين 

Xduration, creditIFRS 4.37 b  Disclosure الدخل الناتج عن عقود التأمين
 

Xduration, debitIFRS 4.37 b  Disclosure المصروف الناتج عن عقود التأمين
 

text blockIFRS 4 - Disclosure  Common practice ]نص[االفصاح عن صافي وإجمالي حصة معيد التأمين للمبالغ الناتجة عن عقود التأمين 
 

 ]ملخص[االفصاح عن صافي وإجمالي حصة معيد التأمين للمبالغ الناتجة عن عقود التأمين 

tableIFRS 4 - Disclosure  Common practice ]جدول[االفصاح عن صافي وإجمالي حصة معيد التأمين للمبالغ الناتجة عن عقود التأمين 
 

axisIFRS 4 - Disclosure  Common practice ]محور[المبالغ الناتجة عن عقود التأمين 
 

 member ]عضو[المبلغ الصافي الناتج عن عقود التأمين 
]default [

IFRS 4 - Disclosure  Common practice
 

member IFRS 4 - Disclosure  Common practice ]عضو[مجموع القيمة الناتجة عن عقود التأمين 
 

member IFRS 4 - Disclosure  Common practice ]عضو[حصة معيد التأمين من المبلغ الناتج عن عقود التأمين 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن صافي وإجمالي حصة معيد التأمين للمبالغ الناتجة عن عقود التأمين 

Xduration, creditIFRS 4.37 b  Disclosure الدخل الناتج عن عقود التأمين
 

Xduration, debitIFRS 4.37 b  Disclosure المصروف الناتج عن عقود التأمين
 

 حصة السهم من األرباح -مالحظات] ۸۳۸۰۰۰[

text blockIAS 33 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن حصة السهم من األرباح 
 

 ]ملخص[حصة السهم من األرباح األساسية 

X.XXdurationIAS 33.66  Disclosure األساسية من العمليات المستمرة) الخسائر(حصة السهم من األرباح 
 

X.XXdurationIAS 33.68  Disclosure األساسية من العمليات المتوقفة) الخسائر(حصة السهم من األرباح 
 

X.XXduration األساسية) الخسائر(إجمالي حصة السهم من األرباح 
IAS 33.66  Disclosure

 

 ]عضو[الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم 

X.XXdurationIAS 33.66  Disclosure لكل سهم من العمليات المستمرة) الخسائر(الحصة المتراجعة من األرباح 
 

X.XXdurationIAS 33.68  Disclosure لكل سهم من العمليات المتوقفة) الخسائر(الحصة المتراجعة من األرباح 
 

X.XXduration المخفضة) الخسائر(إجمالي حصة السهم من األرباح 
IAS 33.66  Disclosure

 

 ]ملخص[٬ المنسوب إلى أصحاب حقوق الملكية العاديين للشركة األم )الخسارة(الربح 

Xduration, creditIAS 33.70 a  Disclosure من العمليات المستمرة المنسوبة إلى أصحاب حقوق الملكية العاديين للشركة األم) الخسارة(الربح 
 

Xduration, creditIAS 33.70 a  Disclosure من العمليات المتوقفة المنسوبة إلى أصحاب حقوق الملكية العاديين للشركة األم) الخسارة(الربح 
 

Xduration, creditIAS 33.70 a  Disclosure ٬ المنسوب إلى أصحاب حقوق الملكية العاديين للشركة األم)الخسارة(الربح 
 

Xduration, creditIAS 33.70 a  Disclosure من العمليات المستمرة المنسوبة إلى أصحاب حقوق الملكية العاديين للشركة األم التي تتضمن آثار مخفضة) الخسارة(الربح 
 

Xduration, creditIAS 33.70 a  Disclosure من العمليات المتوقفة المنسوبة إلى أصحاب حقوق الملكية العاديين للشركة األم التي تتضمن آثار مخفضة) الخسارة(الربح 
 

Xduration, creditIAS 33.70 a  Disclosure ٬ المنسوب إلى أصحاب حقوق الملكية العاديين للشركة األم التي تتضمن آثار مخفضة)الخسارة(الربح 
 

 ]ملخص[المتوسط المرجح لألسهم العادية والمتوسط المرجح المعدل لألسهم العادية 

sharesIAS 33.70 b  Disclosure المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المتداولة
 



sharesIAS 33.70 b  Disclosure المتوسط المرجح المعدل لعدد األسهم العادية المتداولة
 

sharesIAS 1.112 c  Common practice في عدد األسهم العادية الصادرة) االنخفاض(االرتفاع 
 

textIAS 33.70 a  Disclosure توضيح التعديالت على البسط لحساب حصة السهم من األرباح األساسية
 

textIAS 33.70 a  Disclosure توضيح التعديالت على البسط لحساب الحصة المتراجعة للسهم من األرباح
 

textIAS 33.70 b  Disclosure توضيح التعديالت بين المقام المستخدم الحتساب حصة السهم من االرباح األساسية والمتراجعة
 

sharesIAS 33.70 b  Common practice األثر التراجعي لألدوات القابلة للتحويل على عدد األسهم العادية
 

sharesIAS 33.70 b  Common practice األثر التراجعي لخيارات األسهم على عدد األسهم العادية
 

وصف األدوات التي تنطوي على أثر مستقبلي محتمل لتراجع الدخل غير مشمول في حساب حصة السهم من األرباح المتراجع 
 دخلها

textIAS 33.70 c  Disclosure
 

textIAS 33.70 d  Disclosure وصف المعامالت بعد فترة إعداد التقارير التي تغير إلى حد بعيد من عدد األسهم العادية المتداولة
 

textIAS 33.70 d  Disclosure وصف المعامالت بعد فترة إعداد التقارير التي تغير إلى حد بعيد من عدد األسهم العادية المحتملة المتداولة
 

 آثار التغيرات في أسعار الصرف األجنبي -مالحظات] ۸٤۲۰۰۰[

text blockIAS 21 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن أثر التغيرات في أسعار الصرف األجنبي 
 

textIAS 21.53  Disclosure, IAS 21.57 c  Disclosure وصف العملة الوظيفية
 

textIAS 1.51 d  Disclosure, IAS 21.53  Disclosure وصف عملة العرض
 

textIAS 21.53  Disclosure وصف السبب وراء اختالف عملة العرض عم العملة الوظيفية
 

textIAS 21.54  Disclosure وصف سبب التغيير في العملة الوظيفية
 

textIAS 21.57 b  Disclosure وصف العملة التي تُعرض بها المعلومات اإلضافية
 

textIAS 21.57 c  Disclosure وصف طرق الترجمة المستخدمة لتحديد المعلومات اإلضافية
 

Xduration, credit الصرف األجنبي) خسائر(أرباح 

IAS 21.52 a  Disclosure, IAS 7 - A Statement of 

cash flows for an entity other than a financial 
institution  Example 

Xduration, creditIAS 21.52 a  Common practice صافي أرباح الصرف األجنبي
 

Xduration, debitIAS 21.52 a  Common practice صافي خسائر الصرف األجنبي
 

Xinstant, creditIAS 21.52 b  Disclosure احتياطي فروق الصرف من التحويل
 

 ]ملخص[معدالت الصرف االجنبي 

X.XXinstantIAS 1.112 c  Common practice سعر الصرف األجنبي عند اإلقفال
 

X.XXdurationIAS 1.112 c  Common practice متوسط سعر الصرف األجنبي
 

 بيان التدفق النقدي -مالحظات] ۸٥۱۱۰۰[

text block ]نص[اإلفصاح عن بيان التدفق النقدي 
IAS 7 - Presentation of a statement of cash 

flows  Disclosure 

Xduration, creditIAS 7.40 a  Disclosure )المقبوض(العوض النقدي المدفوع 
 

Xduration, creditIAS 7.40 b  Disclosure مكوّن من النقد والنقد المعادل) المقبوض(جزء من العوض النقدي المدفوع 
 

Xduration, debitIAS 7.40 c  Disclosure النقد والنقد المعادل في شركة تابعة أو مؤسسات أعمال مملوكة أو متصرف بها
 

Xduration, debitIAS 7.40 d  Disclosure األصول عدا عن النقد أو النقد المعادل في شركة تابعة أو مؤسسة أعمال يتم امتالكها أو التصرف بها
 

Xduration, creditIAS 7.40 d  Disclosure االلتزامات في شركة تابعة أو مؤسسات أعمال مملوكة أو متصرف بها
 

text blockIAS 7.46  Disclosure ]نص[وصف السياسة المحاسبية لتحديد مكونات النقد والنقد المعادل 
 

 ]ملخص[النقد والنقد المعادل إن كان مختلفا عن بيان المركز المالي 

Xinstant, debit النقد والنقد المعادل

IAS 1.54 i  Disclosure, IAS 7.45  Disclosure, 

IFRS 12.B13 a  Disclosure 

X)instant, creditIAS 7.45  Common practice( الحسابات المكشوفة المصرفية
 

Xinstant, debitIAS 7.45  Common practice النقد والنقد المعادل المصنف كجزء من مجموعة التصرف المحتفظ بها برسم البيع
 

X)instant, creditIAS 7.45  Common practice( الفروقات األخرى في النقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية
 

Xinstant, debit إجمالي النقد والنقد المعادل في حال االختالف عن بيان المركز المالي
IAS 7.45  Common practice

 

textIAS 7.43  Disclosure توضيح المعامالت االستثمارية والتمويلية التي ال تقتضي استخدام النقد أو النقد المعادل
 

textIAS 7.44 a  Disclosure وصف استمالك األصول من خالل تحمل االلتزامات أو وسائل التمويل األخرى ذات العالقة المباشرة
 

 



textIAS 7.44 b  Disclosure وصف استمالك المنشأة من خالل إصدار حقوق الملكية
 

textIAS 7.44 c  Disclosure وصف تحويل الدين إلى حقوق ملكية
 

Xinstant, debitIAS 7.48  Disclosure النقد والنقد المعادل الذي تحتفظ به المنشأة وغير المتاح الستخدامه من قبل المجموعة
 

textIAS 7.48  Disclosure إيضاحات اإلدارة حول أرصدة النقد والنقد المعادل الهامة التي تحتفظ بها المنشأة وغير المتاحة لالستخدام من قبل المجموعة
 

text blockIAS 7.50  Example ]نص[االفصاح عن معلومات إضافية حول فهم المركز المالي للمنشأة وسيولتها 
 

Xinstant, creditIAS 7.50 a  Example تسهيالت االقتراض فير المسحوبة
 

Xduration, debitIAS 7.50 c  Example الزيادة في القدرة التشغيلية) المستخدمة في(التدفقات النقدية من 
 

Xduration, debitIAS 7.50 c  Example الحفاظ على القدرة التشغيلية) المستخدمة في(التدفقات النقدية من 
 

 ]ملخص) [مستردة(ضرائب الدخل المدفوعة 

Xduration, creditIAS 7.14 f  Example, IAS 7.35  Disclosure ٬ المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية)المستردة(ضرائب الدخل المدفوعة 
 

Xduration, creditIAS 7.14 f  Example, IAS 7.35  Disclosure ٬ المصنفة على أنها أنشطة استثمارية)المستردة(ضرائب الدخل المدفوعة 
 

Xduration, creditIAS 7.14 f  Example, IAS 7.35  Disclosure ٬ المصنفة على أنها أنشطة تمويلية)المستردة(ضرائب الدخل المدفوعة 
 

Xduration, credit )مستردة(إجمالي ضرائب الدخل المدفوعة 
IAS 7.35  Disclosure

 

 تحليل الدخل الشامل اآلخر حسب البنود -مالحظات] ۸٦۱۰۰۰[

text blockIAS 1.106A  Disclosure ]نص[االفصاح عن تحليل الدخل الشامل اآلخر حسب البند 
 

 ]ملخص[االفصاح عن تحليل الدخل الشامل اآلخر حسب البند 

tableIAS 1.106A  Disclosure ]جدول[االفصاح عن تحليل الدخل الشامل اآلخر حسب البند 
 

axisIAS 1.106  Disclosure ]محور[مكونات حقوق الملكية 
 

 member ]عضو[حقوق الملكية 
]default [

IAS 1.106  Disclosure
 

member IAS 1.106  Disclosure ]عضو[حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة األم 
 

member IAS 1.106  Disclosure ]عضو[رأس المال المصدر 
 

member IAS 1.106  Disclosure ]عضو[عالوة إصدار 
 

member IAS 1.106  Disclosure ]عضو[أسهم الخزينة 
 

member IAS 1.106  Disclosure ]عضو[حصص الملكية األخرى 
 

member IAS 1.106  Disclosure, IAS 1.79 b  Disclosure ]عضو[احتياطات أخرى 
 

 member ]عضو[فائض إعادة التقييم 
IAS 1.108  Example, IAS 16.39  Disclosure, 

IFRS 1.IG10  Disclosure 

member IAS 1.108  Example, IAS 21.52 b  Disclosure ]عضو[احتياطي فروقات الصرف من التحويل 
 

 member ]عضو[احتياطي تحوطات التدفق النقدي 

IAS 1.108  Example, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.11  Disclosure 

احتياطي األرباح والخسائر من أدوات التحوط التي تحوط االستثمارات في أدوات حقوق 
 member ]عضو[الملكية 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.108  Example 

 member ]عضو[احتياطي التغير في القيمة الزمنية للخيارات 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.108  Example, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.15  Disclosure 

 member ]عضو[احتياطي التغير في قيمة العناصر اآلجلة من العقود اآلجلة 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.108  Example, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.16  Disclosure 

 member ]عضو[احتياطي التغير في قيمة فروقات أسعار العملة األجنبية 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.108  Example, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.16  Disclosure 

 member ]عضو[احتياطي األرباح والخسائر من إعادة قياس األصول المالية المتوفرة برسم البيع 
Expiry date on application of IFRS 9  

IAS 1.108  Example 

member IAS 1.108  Example ]عضو[احتياطي الدفعات على أساس األسهم 
 

member IAS 1.108  Example ]عضو[احتياطي إعادة قياس خطط المنافع المحددة 
 



المبلغ المعترف به في دخل شامل آخر والمتراكم في حقوق الملكية المتعلقة بأصول غير 
 ] عضو[متداولة أو مجموعات تصرف محتفظ بها برسم البيع 

member 
IFRS 5 - Example 12  Example, IFRS 5.38 

 Disclosure 

 member ]عضو[احتياطي األرباح والخسائر من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية 
Effective on application of IFRS 9  

IAS 1.108  Example 

احتياطي التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي المنسوب إلى التغير في مخاطر ائتمان االلتزام 
 member ]عضو[

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.108  Example 

member IFRS 4.IG58  Disclosure ]عضو[احتياطي الكوارث 
 

member IFRS 4.IG58  Disclosure ]عضو[احتياطي التكافؤ 
 

member IFRS 4.IG22 f  Disclosure ]عضو[احتياطي خصائص المشاركة االختيارية 
 

member IAS 1.106  Disclosure, IAS 1.108  Example ]عضو[األرباح المستبقاة 
 

member IAS 1.106  Disclosure ]عضو[الحصص غير المسيطرة 
 

axis ]محور[أنواع المخاطر 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.21C  Disclosure, IFRS 7.33  Disclosure, 

IFRS 7.34  Disclosure 

 member ]عضو[المخاطر 
]default [

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.21C  Disclosure, IFRS 7.33  Disclosure, 

IFRS 7.34  Disclosure 

member IFRS 7.32  Example ]عضو[مخاطر االئتمان 
 

member IFRS 7.32  Example ]عضو[مخاطر السيولة 
 

member IFRS 7.32  Example ]عضو[مخاطر السوق 
 

member IFRS 7 - Defined terms  Disclosure ]عضو[مخاطر العملة 
 

member IFRS 7 - Defined terms  Disclosure ]عضو[مخاطر سعر الفائدة 
 

member IFRS 7 - Defined terms  Disclosure ]عضو[مخاطر السعر األخرى 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر سعر حقوق الملكية 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر سعر السلعة 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر الدفع المسبق 
 

member IFRS 7.IG32  Example ]عضو[مخاطر القيمة المتبقية 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن تحليل الدخل الشامل اآلخر حسب البند 

Xduration, creditIAS 1.7  Disclosure, IAS 1.91 a  Disclosure دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ فروق الصرف عند التحويل
 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ األصول المالية المتوافرة برسم البيع

Expiry date on application of IFRS 9  
IAS 1.7  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IAS 1.91 a  Disclosure 

Xduration, creditIAS 1.7  Disclosure, IAS 1.91 a  Disclosure دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ تحوطات التدفقات النقدية
 

Xduration, credit من تحوطات التدفقات النقدية٬ صافي الضريبة) الخسائر(األرباح 

IAS 1.91 a  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.23 c  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C b (i)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24E a  Disclosure 

Xduration, debit تعديالت إعادة التصنيف على تحوطات التدفقات النقدية٬ صافي الضريبة

IAS 1.92  Disclosure, 

Expiry date on application of IFRS 9  
IFRS 7.23 d  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C b (iv)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24E a  Disclosure 

تعديالت إعادة التصنيف على تحوطات التدفق النقدي التي من غير المتوقع أن تحدث فيها تدفقات نقدية 
 مستقبلية محوطة٬ صافي الضريبة

Xduration, debit

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C b (iv)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24E a  Disclosure 



تعديالت إعادة التصنيف على تحوطات التدفق النقدي التي يؤثر البند المحوط فيها على الربح أو الخسارة٬ 
 صافي الضريبة

Xduration, debit

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C b (iv)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24E a  Disclosure 

تعديالت إعادة التصنيف على تحوطات التدفق النقدي التي ال يتم فيها استرداد احتياطي تحوطات التدفق 
 النقدي في واحدة أو أكثر من الفترات المستقبلية٬ صافي الضريبة 

Xduration, debit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24E a  Disclosure 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ تحوطات صافي االستثمارات في عمليات أجنبية

IAS 1.91 a  Disclosure, IAS 39.102 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.13 a  Disclosure 

Xduration, credit من تحوطات صافي االستثمار في العمليات األجنبية٬ صافي الضريبة) الخسائر(األرباح 

IAS 1.91 a  Disclosure, IAS 39.102 a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C b (i)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24E a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.13 a  Disclosure 

Xduration, debit تعديالت إعادة التصنيف على تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية٬ صافي الضريبة

IAS 1.92  Disclosure, IAS 39.102  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24C b (iv)  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 7.24E a  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.14  Disclosure 

من أدوات التحوط التي تحوط االستثمارات في أدوات حقوق ) الخسائر(دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ األرباح 
 الملكية

Xduration, credit

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.7  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.91 a  Disclosure 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ التغير في القيمة الزمنية للخيارات

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.7  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.91 a  Disclosure 

دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ التغير في القيمة الزمنية للخيارات الذي يحوط البنود المحوطة المتعلقة 
 بالمعاملة

Xduration, credit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24E b  Disclosure 

دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ التغير في القيمة الزمنية للخيارات الذي يحوط البنود المحوطة المتعلقة بالفترة 
 الزمنية

Xduration, credit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24E b  Disclosure 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ التغير في قيمة العناصر اآلجلة من العقود اآلجلة

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.7  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.91 a  Disclosure 

دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ التغير في قيمة العناصر اآلجلة من العقود اآلجلة الذي يحوط البنود المحوطة 
 المتعلقة بالمعاملة

Xduration, credit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24E c  Disclosure 

دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ التغير في قيمة العناصر اآلجلة من العقود اآلجلة الذي يحوط البنود المحوطة 
 المتعلقة بالفترة الزمنية

Xduration, credit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24E c  Disclosure 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ التغير في قيمة فروقات أسعار العملة األجنبية

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.7  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.91 a  Disclosure 

دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ التغير في قيمة فروقات أسعار العملة األجنبية التي تحوط البنود المحوطة 
 المتعلقة بالمعاملة

Xduration, credit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24E c  Disclosure 

دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ التغير في قيمة فروقات أسعار العملة األجنبية التي تحوط البنود المحوطة 
 المتعلقة بالفترة الزمنية

Xduration, credit
Effective on application of IFRS 9  

IFRS 7.24E c  Disclosure 

Xduration, credit من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية) الخسائر(دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ األرباح 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.7  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.91 a  Disclosure 

Xduration, creditIAS 1.7  Disclosure, IAS 1.91 a  Disclosure الناشئة عن إعادة التقييم) الخسائر(دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ األرباح 
 

Xduration, creditIAS 1.7  Disclosure, IAS 1.91 a  Disclosure من إعادة قياس خطط المنافع المحددة) الخسائر(دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ األرباح 
 



دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي المنسوب إلى التغير في مخاطر ائتمان 
 االلتزام

Xduration, credit

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.7  Disclosure, 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.91 a  Disclosure 

حصة الدخل الشامل اآلخر للمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية٬ 
 صافي الضريبة

Xduration, creditIAS 1.91 a  Disclosure, IFRS 12.B16 c  Disclosure
 

 أسهم رأس المال واالحتياطات وحصص حقوق الملكية األخرى -مالحظات] ۸٦۱۲۰۰[

text blockIAS 1.79  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن اسهم راس المال واالحتياطات وحصص الملكية األخرى 
 

text blockIAS 1.79 a  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن أصناف أسهم رأس المال 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن أصناف أسهم رأس المال 

tableIAS 1.79 a  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن أصناف أسهم رأس المال 
 

axisIAS 1.79 a  Disclosure ]محور[أصناف أسهم رأس المال 
 

 member ]عضو[رأس مال األسهم 
]default [

IAS 1.79 a  Disclosure
 

 member ]عضو[أسهم عادية 
IAS 1.79 a  Common practice, IAS 33.66 

 Disclosure 

member IAS 1.79 a  Common practice ]عضو[األسهم الممتازة 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن أصناف أسهم رأس المال 

sharesIAS 1.79 a (i)  Disclosure عدد األسهم المفوضة
 

 ]ملخص[عدد األسهم الصادرة 

sharesIAS 1.79 a (ii)  Disclosure عدد األسهم الصادرة المدفوعة بالكامل
 

sharesIAS 1.79 a (ii)  Disclosure عدد األسهم الصادرة غير المدفوعة بالكامل
 

sharesIAS 1.106 d  Common practice إجمالي عدد األسهم الصادرة
 

X.XXinstantIAS 1.79 a (iii)  Disclosure القيمة االسمية لكل سهم
 

textIAS 1.79 a (iii)  Disclosure توضيح حقيقة أن األسهم ليس لها قيمة اسمية
 

 ]ملخص[مطابقة عدد األسهم المتداولة 

sharesIAS 1.79 a (iv)  Disclosure عدد األسهم المتداولة في بداية الفترة
 

 ]ملخص[التغيرات في عدد األسهم المتداولة 

sharesIAS 1.79 a (iv)  Disclosure في) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
 

sharesIAS 1.79 a (iv)  Disclosure عدد األسهم المتداولة في نهاية الفترة
 

textIAS 1.79 a (v)  Disclosure الحقوق واألولويات والقيود المرتبطة براس مال االسهم
 

sharesIAS 1.79 a (vi)  Disclosure عدد األسهم في المنشأة التي تملكها منشأة أخرى أو تملكها شركاتها التابعة أو الزميلة
 

sharesIAS 1.79 a (vii)  Disclosure عدد األسهم المحجوزة لإلصدار بموجب خيارات وعقود لبيع األسهم
 

textIAS 1.79 a (vii)  Disclosure وصف بنود األسهم المحتفظ بها لإلصدار بموجب الخيارات وعقود بيع األسهم
 

text blockIAS 1.79 b  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن االحتياطات ضمن حقوق الملكية 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن االحتياطات ضمن حقوق الملكية 

tableIAS 1.79 b  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن االحتياطات ضمن حقوق الملكية 
 

axisIAS 1.79 b  Disclosure ]محور[االحتياطات ضمن حقوق الملكية 
 

 member ]عضو[احتياطات أخرى 
]default [

IAS 1.106  Disclosure, IAS 1.79 b  Disclosure
 

 member ]عضو[فائض إعادة التقييم 
IAS 1.108  Example, IAS 16.39  Disclosure, 

IFRS 1.IG10  Disclosure 

member IAS 1.108  Example, IAS 21.52 b  Disclosure ]عضو[احتياطي فروقات الصرف من التحويل 
 

 member ]عضو[احتياطي تحوطات التدفق النقدي 

IAS 1.108  Example, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.11  Disclosure 

احتياطي األرباح والخسائر من أدوات التحوط التي تحوط االستثمارات في أدوات حقوق الملكية 
 member ]عضو[

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.108  Example 

Effective on application of IFRS 9  



 member ]عضو[احتياطي التغير في القيمة الزمنية للخيارات 
IAS 1.108  Example, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.15  Disclosure 

 member ]عضو[احتياطي التغير في قيمة العناصر اآلجلة من العقود اآلجلة 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.108  Example, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.16  Disclosure 

 member ]عضو[احتياطي التغير في قيمة فروقات أسعار العملة األجنبية 

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.108  Example, 

Effective on application of IFRS 9  
IFRS 9.6.5.16  Disclosure 

 member ]عضو[احتياطي األرباح والخسائر من إعادة قياس األصول المالية المتوفرة برسم البيع 
Expiry date on application of IFRS 9  

IAS 1.108  Example 

member IAS 1.108  Example ]عضو[احتياطي الدفعات على أساس األسهم 
 

member IAS 1.108  Example ]عضو[احتياطي إعادة قياس خطط المنافع المحددة 
 

المبلغ المعترف به في دخل شامل آخر والمتراكم في حقوق الملكية المتعلقة بأصول غير متداولة أو 
 ] عضو[مجموعات تصرف محتفظ بها برسم البيع 

member 
IFRS 5 - Example 12  Example, IFRS 5.38 

 Disclosure 

 member ]عضو[احتياطي األرباح والخسائر من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية 
Effective on application of IFRS 9  

IAS 1.108  Example 

احتياطي التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي المنسوب إلى التغير في مخاطر ائتمان االلتزام 
 member ]عضو[

Effective on application of IFRS 9  
IAS 1.108  Example 

member IFRS 4.IG58  Disclosure ]عضو[احتياطي الكوارث 
 

member IFRS 4.IG58  Disclosure ]عضو[احتياطي التكافؤ 
 

member IFRS 4.IG22 f  Disclosure ]عضو[احتياطي خصائص المشاركة االختيارية 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن االحتياطات ضمن حقوق الملكية 

textIAS 1.79 b  Disclosure وصف طبيعة أهداف االحتياطي ضمن حقوق الملكية
 

textIAS 1.80  Disclosure وصف الحقوق واألفضليات والقيود المصاحبة لفئة من فوائد حقوق الملكية حسب المنشأة بدون أسهم رأس المال
 

textIAS 1.136A a  Disclosure ملخص البيانات الكمية حول األدوات المالية المطروحة للتداول والمصنفة على أنها أدوات حقوق ملكية
 

textIAS 1.136A b  Disclosure معلومات حول أهداف وسياسات وعمليات إدارة التزام المنشأة إلعادة شراء أو استرداد األدوات المالية المطروحة للتداول
 

Xduration, creditIAS 1.136A c  Disclosure التدفق النقدي الصادر المتوقع عند استرداد أو إعادة شراء األدوات المالية المطروحة للتداول
 

textIAS 1.136A d  Disclosure معلومات حول كيفية تحديد التدفق النقدي الصادر المتوقع عند االسترداد أو إعادة الشراء
 

 حقوق في الحصص الناتجة من صناديق التفكيك واإلزالة والتأهيل البيئي -مالحظات] ۸٦۸۲۰۰[

text blockIFRIC 5 - Consensus  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن الحصص في الصناديق 
 

textIFRIC 5.11  Disclosure وصف طبيعة الحصص في الصناديق
 

textIFRIC 5.11  Disclosure وصف القيود المفروضة على الوصول إلى األصول في الصناديق
 

 حصص االعضاء في المنشآت التعاونية واألدوات المشابهة -مالحظات] ۸٦۸٥۰۰[

text blockIFRIC 2 - Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن حظر االسترداد٬ النقل بين االلتزامات المالية وحقوق الملكية 
 

XdurationIFRIC 2.13  Disclosure التحويل بين االلتزامات المالية وحقوق الملكية المنسوبة إلى التغير في منع التسديد
 

textIFRIC 2.13  Disclosure وصف وقت وسبب النقل بين االلتزامات المالية وحقوق الملكية المنسوب إلى التغير في حظر االسترداد
 

 القطاعات التشغيلية -محور] ۸۷۱۱۰۰[

text blockIFRS 8 - Disclosure  Disclosure ]نص[االفصاح عن القطاعات التشغيلية للمنشأة 
 

textIFRS 8.22 a  Disclosure وصف العوامال لمستخدمة لتحديد قطاعات إعداد التقارير الخاصة بالمنشأة
 

text وصف األحكام التي تصدرها اإلدارة في تطبيق معايير التجميع فيما يخص القطاعات التشغيلية
Effective 2014-07-01  

IFRS 8.22 aa  Disclosure 

textIFRS 8.22 b  Disclosure وصف أنواع المنتجات أو الخدمات التي تنتج إيرادات القطاع المبلغ عنه
 

textIFRS 8.16  Disclosure وصف مصادر اإليراد لجميع القطاعات األخرى
 

textIFRS 8.27 a  Disclosure وصف أساس المحاسبة للمعامالت بين القطاعات المبلغ عنها
 

وصف طبيعة الفروق بين قياسات أرباح وخسائر القطاعات المبلغ عنها وربح أو خسارة المنشأة قبل مصروف ضريبة الدخل أو 
 الدخل والعمليات المتوقفة 

textIFRS 8.27 b  Disclosure
 

textIFRS 8.27 c  Disclosure وصف طبيعة الفروق بين قياسات أصول القطاعات المبلغ عنها وأصول المنشأة
 



textIFRS 8.27 d  Disclosure وصف طبيعة الفروق بين قياسات التزامات القطاعات المبلغ عنها والتزامات المنشأة
 

وصف طبيعة التغيرات من الفترات السابقة في طرق القياس المستخدمة لتحديد ربح أو خسارة القطاع المبلغ عنها وأثر تلك 
 التغيرات على قياس ربح أو خسارة القطاع 

textIFRS 8.27 e  Disclosure
 

textIFRS 8.27 f  Disclosure وصف طبيعة وأثر أي مخصصات غير متسقة للقطاعات المبلغ عنها
 

text blockIFRS 8.23  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن القطاعات التشغيلية 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن القطاعات التشغيلية 

tableIFRS 8.23  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن القطاعات التشغيلية 
 

axisIFRS 8.23  Disclosure ]محور[بنود توحيد القطاع 
 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص بنود توحيد القطاعات 
]default [

IFRS 8.28  Disclosure
 

member IFRS 8.28  Disclosure ]عضو[القطاعات التشغيلية 
 

member IFRS 8.28  Disclosure ]عضو[بنود المطابقة الهامة 
 

member IFRS 8.IG4  Example ]عضو[إزالة المبالغ بين القطاعات 
 

member IFRS 8.IG4  Example ]عضو[المبالغ غير الموزعة 
 

axis ]محور[قطاعات 
IAS 36.130 d (ii)  Disclosure, IFRS 8.23 

 Disclosure 

 member ]عضو[قطاعات 
]default [

IAS 36.130 d (ii)  Disclosure, IFRS 8.28 

 Disclosure 

member IFRS 8.23  Disclosure ]عضو[القطاعات التي يتم إعداد تقارير بشأنها 
 

member IFRS 8.16  Disclosure ]عضو[جميع القطاعات األخرى 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن القطاعات التشغيلية 

Xduration, credit اإليراد

IAS 1.102  Example, IAS 1.103  Example, 

IAS 1.82 a  Disclosure, IAS 18.35 b  Disclosure, 

IFRS 12.B10 b  Example, IFRS 12.B12 b (v) 

 Disclosure, IFRS 8.23 a  Disclosure, IFRS 8.28 a 

 Disclosure, IFRS 8.32  Disclosure, IFRS 8.33 a 

 Disclosure, IFRS 8.34  Disclosure 

Xduration, credit دخل الفائدة

IAS 18.35 b (iii)  Disclosure, IFRS 12.B13 e 

 Disclosure, IFRS 8.23 c  Disclosure, IFRS 8.28 e 

 Disclosure 

Xduration, debit مصروف الفائدة

IFRS 12.B13 f  Disclosure, IFRS 8.23 d 

 Disclosure, IFRS 8.28 e  Disclosure 

Xduration, creditIFRS 8.23  Disclosure, IFRS 8.28 e  Disclosure )مصروف(دخل الفائدة 
 

Xduration, debit مصاريف االستهالك واإلطفاء

IAS 1.102  Example, IAS 1.104  Disclosure, 

IAS 1.99  Disclosure, IFRS 12.B13 d  Disclosure, 

IFRS 8.23 e  Disclosure, IFRS 8.28 e  Disclosure 

التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق ) الخسارة(حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من الربح 
 الملكية

Xduration, credit

IAS 1.82 c  Disclosure, IFRS 8.23 g  Disclosure, 

IFRS 8.28 e  Disclosure 

Xduration, debit الضريبة٬ العمليات المستمرة) دخل(مصروف 

IAS 12.79  Disclosure, IAS 12.81 c (i)  Disclosure, 

IAS 12.81 c (ii)  Disclosure, IAS 1.82 d 

 Disclosure, IAS 26.35 b (viii)  Disclosure, 

IFRS 12.B13 g  Disclosure, IFRS 8.23 h 

 Disclosure 

Xduration, debitIFRS 8.23 i  Disclosure, IFRS 8.28 e  Disclosure بنود غير نقدية جوهرية أخرى
 

Xduration, credit قبل الضريبة) الخسارة(الربح 

IAS 1.102  Example, IAS 1.103  Example, 

IFRS 8.23  Example, IFRS 8.28 b  Example 

Xduration, credit من العمليات المستمرة) الخسارة(الربح 

IAS 1.81A a  Disclosure, IFRS 12.B12 b (vi) 

 Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, IFRS 8.28 b 

 Disclosure 



Xduration, credit )الخسارة(الربح 

IAS 1.106 d (i)  Disclosure, IAS 1.81A a 

 Disclosure, IAS 7.18 b  Disclosure, IFRS 1.24 b 

 Disclosure, IFRS 12.B10 b  Example, 

IFRS 1.32 a (ii)  Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, 

IFRS 8.28 b  Disclosure 

Xinstant, debit األصول

IAS 1.55  Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e 

 Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, IFRS 8.28 c 

 Disclosure 

Xinstant, debit االستثمارات التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية

IAS 1.54 e  Disclosure, IFRS 12.B16  Disclosure, 

IFRS 8.24 a  Disclosure 

اإلضافات إلى األصول غير المتداولة عدا عن األدوات المالية٬ وأصول الضريبة المؤجلة٬ وصافي أصول 
 المنافع المحددة٬ والحقوق الناشئة بموجب عقود التأمين 

Xduration, debitIFRS 8.24 b  Disclosure, IFRS 8.28 e  Disclosure
 

Xinstant, credit االلتزامات

IAS 1.55  Disclosure, IFRS 13.93 a  Disclosure, 

IFRS 13.93 b  Disclosure, IFRS 13.93 e 

 Disclosure, IFRS 8.23  Disclosure, IFRS 8.28 d 

 Disclosure 

Xduration, debit خسارة انخفاض القيمة المعترف بها ف الربح أو الخسارة

IAS 36.126 a  Disclosure, IAS 36.129 a 

 Disclosure 

Xduration, credit عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في الربح أو الخسارة

IAS 36.126 b  Disclosure, IAS 36.129 b 

 Disclosure 

Xduration, debit خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في دخل شامل آخر

IAS 36.126 c  Disclosure, IAS 36.129 a 

 Disclosure 

Xduration, credit عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في دخل شامل آخر

IAS 36.126 d  Disclosure, IAS 36.129 b 

 Disclosure 

XdurationIAS 7.10  Disclosure, IAS 7.50 d  Disclosure )قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية 
 

Xduration, debitIAS 7.10  Disclosure, IAS 7.50 d  Disclosure )قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية 
 

Xduration, debitIAS 7.10  Disclosure, IAS 7.50 d  Disclosure )قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية 
 

textIFRS 8.28  Disclosure وصف بنود المطابقة الهامة
 

text blockIFRS 8.32  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن المنتجات والخدمات 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن المنتجات والخدمات 

tableIFRS 8.32  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن المنتجات والخدمات 
 

axisIFRS 8.32  Disclosure ]محور[المنتجات والخدمات 
 

 member ]عضو[المنتجات والخدمات 
]default [

IFRS 8.32  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن المنتجات والخدمات 

Xduration, credit اإليراد

IAS 1.102  Example, IAS 1.103  Example, 

IAS 1.82 a  Disclosure, IAS 18.35 b  Disclosure, 

IFRS 12.B10 b  Example, IFRS 12.B12 b (v) 

 Disclosure, IFRS 8.23 a  Disclosure, IFRS 8.28 a 

 Disclosure, IFRS 8.32  Disclosure, IFRS 8.33 a 

 Disclosure, IFRS 8.34  Disclosure 

text blockIFRS 8.33  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن المناطق الجغرافية 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن المناطق الجغرافية 

tableIFRS 8.33  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن المناطق الجغرافية 
 

axisIFRS 8.33  Disclosure ]محور[المنااطق الجغرافية 
 

 member ]عضو[المناطق الجغرافية 
]default [

IFRS 8.33  Disclosure
 

member IFRS 8.33 a  Disclosure, IFRS 8.33 b  Disclosure ]عضو[بلد اإلقامة 
 

member IFRS 8.33 a  Disclosure, IFRS 8.33 b  Disclosure ]عضو[بلدان أجنبية 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن المناطق الجغرافية 



Xduration, credit اإليراد

IAS 1.102  Example, IAS 1.103  Example, 

IAS 1.82 a  Disclosure, IAS 18.35 b  Disclosure, 

IFRS 12.B10 b  Example, IFRS 12.B12 b (v) 

 Disclosure, IFRS 8.23 a  Disclosure, IFRS 8.28 a 

 Disclosure, IFRS 8.32  Disclosure, IFRS 8.33 a 

 Disclosure, IFRS 8.34  Disclosure 

األصول غير المتداولة فيما عدا األدوات المالية٬ وأصول الضريبة المؤجلة٬ وأصول المنافع ما بعد التوظيف٬ 
 والحقوق الناتجة بموجب عقود التأمين 

Xinstant, debitIFRS 8.33 b  Disclosure
 

text blockIFRS 8.34  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن كبار العمالء 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن كبار العمالء 

tableIFRS 8.34  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن كبار العمالء 
 

axisIFRS 8.34  Disclosure ]محور[عمالء رئيسيون 
 

 member ]عضو[عمالء 
]default [

IFRS 8.34  Disclosure
 

member IFRS 8.34  Disclosure ]عضو[حكومة 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن كبار العمالء 

Xduration, credit اإليراد

IAS 1.102  Example, IAS 1.103  Example, 

IAS 1.82 a  Disclosure, IAS 18.35 b  Disclosure, 

IFRS 12.B10 b  Example, IFRS 12.B12 b (v) 

 Disclosure, IFRS 8.23 a  Disclosure, IFRS 8.28 a 

 Disclosure, IFRS 8.32  Disclosure, IFRS 8.33 a 

 Disclosure, IFRS 8.34  Disclosure 

X.XXdurationIFRS 8.34  Common practice نسبة إيرادات المنشأة
 

textIFRS 8.34  Disclosure معلومات حول العمالء ذوي األفضلية
 

textIFRS 8.33 a  Disclosure وصف اساس نسب اإليرادات من العمالت الخارجيين إلى دول مختلفة
 

textIFRS 8.23  Disclosure توضيح دخل الفائدة المبين مطروحا منه مصروف الفائدة
 

توضيح السبب وراء عدم اإلبالغ عن اإليرادات من عمالء خارجيين لكل منتج أو خدمة٬ أو لكل مجموعة من المنتجات أو 
 الخدمات المماثلة

textIFRS 8.32  Disclosure, IFRS 8.33  Disclosure
 

 معلومات إضافية -مالحظات] ۸۸۰۰۰۰[

text blockIAS 1.112 c  Disclosure ]نص[االفصاح عن معلومات إضافية 
 

 ]ملخص[التزامات رأسمالية 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice التزامات رأسمالية تعاقدية
 

Xinstant, creditIAS 1.112 c  Common practice االلتزامات الرأسمالية المصرّح بها لكن غير المتعاقد عليها
 

Xinstant, credit إجمالي االلتزامات الرأسمالية
IAS 1.112 c  Common practice

 

 ]ملخص[أجور المدقق 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice أجور المدقق عن خدمات التدقيق
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice أجور المدقق عن خدمات الضريبة
 

Xduration, debitIAS 1.112 c  Common practice أجور المدقق عن خدمات أخرى
 

Xduration, debit إجمالي أجور المدقق
IAS 1.112 c  Common practice

 

 ]ملخص[عدد الموظفين والمتوسط المرجح لهم 

X.XXinstantIAS 1.112 c  Common practice عدد الموظفين
 

X.XXdurationIAS 1.112 c  Common practice متوسط عدد الموظفين
 

 ]ملخص[نطاقات زمنية متفرقة 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[عند الطلب 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[خالل ما يزيد عن شهر واحد وما يقل عن شهرين 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[خالل ما يزيد عن شهرين وما يقل عن ثالثة أشهر 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[خالل ما يزيد عن ثالثة أشهر وما يقل عن أربعة أشهر 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[خالل ما يزيد عن أربعة أشهر 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[خالل ما يزيد عن ستة أشهر 
 



member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[خالل ما يزيد عن سنة واحدة وما يقل عن سنتين 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[خالل ما يزيد عن سنتين وما يقل عن ثالث سنوات 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[خالل ما يزيد عن ثالث سنوات وما يقل عن أربع سنوات 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[خالل ما يزيد عن أربع سنوات وما يقل عن خمس سنوات 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[خالل ما يزيد عن سنتين وما يقل عن خمس سنوات 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[خالل ما يزيد عن خمس سنوات وما يقل عن عشر سنوات 
 

member IAS 1.112 c  Common practice ]عضو[خالل ما يزيد عن عشر سنوات 
 

 التطبيق بأثر رجعي وإعادة البيان بأثر رجعي -محور] ۹۰۱۰۰۰[

axis ]محور[التطبيق بأثر مستقبلي وإعادة البيان بأثر رجعي 

IAS 1.106 b  Disclosure, IAS 8.28 f (i)  Disclosure, 

IAS 8.29 c (i)  Disclosure, IAS 8.49 b (i) 

 Disclosure 

 member ]عضو[المبين في الوقت الحالي 

IAS 1.106 b  Disclosure, IAS 1.20 d  Common 

practice, IAS 8.28 f (i)  Disclosure, IAS 8.29 c (i) 

 Disclosure, IAS 8.49 b (i)  Disclosure 

 member ]عضو[معلنة سابقا 

IAS 1.106 b  Disclosure, IAS 8.28 f (i)  Disclosure, 

IAS 8.29 c (i)  Disclosure, IAS 8.49 b (i) 

 Disclosure 

 member ]عضو[بسبب التغيرات في السياسة المحاسبية وتصحيح أخطاء الفترة السابقة ) االنخفاض(االرتفاع 

IAS 1.106 b  Disclosure, IAS 8.28 f (i)  Disclosure, 

IAS 8.29 c (i)  Disclosure, IAS 8.49 b (i) 

 Disclosure 

 member ]عضو[بسبب التغيرات في السياسة المحاسبية ) االنخفاض(االرتفاع 
IAS 8.28 f (i)  Disclosure, IAS 8.29 c (i) 

 Disclosure 

بسبب التغيرات في السياسة المحاسبية التي تقتضيها المعايير الدولية إلعداد التقارير ) االنخفاض(االرتفاع 
member IAS 8.28 f (i)  Disclosure, IAS 8.28 g  Disclosure ]عضو[المالية

 

member IAS 8.29 c (i)  Disclosure, IAS 8.29 d  Disclosure ]عضو[بسبب التغيرات الطوعية في السياسة المحاسبية ) االنخفاض(االرتفاع 
 

member IAS 8.49 b (i)  Disclosure, IAS 8.49 c  Disclosure ]عضو[بسبب تصحيح أخطاء الفترة السابقة ) االنخفاض(االرتفاع 
 

 الحياد عن الشروط المنصوص عليها في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية -محور] ۹۰۱۱۰۰[

axisIAS 1.20 d  Disclosure ]محور[الحياد عن شروط المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 

 member ]عضو[المبين في الوقت الحالي 

IAS 1.106 b  Disclosure, IAS 1.20 d  Common 

practice, IAS 8.28 f (i)  Disclosure, IAS 8.29 c (i) 

 Disclosure, IAS 8.49 b (i)  Disclosure 

member IAS 1.20 d  Common practice ]عضو[يتم اإلبالغ في حال التوافق مع شروط المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 

member IAS 1.20 d  Disclosure ]عضو[بسبب الحياد عن أحد الشروط الواردة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ) االنخفاض(االرتفاع 
 

 تاريخ اإلنشاء -محور] ۹۰۱٥۰۰[

axis ]محور[تاريخ اإلنشاء 
IAS 8.28 f (i)  Disclosure, IAS 8.29 c (i) 

 Disclosure, IAS 8.49 b (i)  Disclosure 

 member ]عضو[تاريخ التأخر في تقديم البيانات المالية 
IAS 8.28 f (i)  Disclosure, IAS 8.29 c (i) 

 Disclosure, IAS 8.49 b (i)  Disclosure 

 العمليات المستمرة والمتوقفة -محور] ۹۰۳۰۰۰[

axisIFRS 5 - Presentation and disclosure  Disclosure ]محور[العمليات المستمرة والمتوقفة 
 

member IFRS 5 - Presentation and disclosure  Disclosure ]عضو[إجمالي العمليات المستمرة والمتوقفة 
 

member IFRS 5 - Presentation and disclosure  Disclosure ]عضو[العمليات المستمرة 
 

member IFRS 5 - Presentation and disclosure  Disclosure ]عضو[العمليات المتوقفة 
 

 member ]عضو[مجموعات التصرف المصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع 
IFRS 5 - Presentation and disclosure  Disclosure, 

IFRS 5.38  Common practice 

 األصول وااللتزامات المصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع -محور] ۹۰٤۰۰۰[

axisIFRS 5.38  Disclosure ]محور[االصول وااللتزامات المصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع 
 

member IFRS 5.38  Disclosure ]عضو[االصول وااللتزامات غير المصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع 
 



member IFRS 5.38  Disclosure ]عضو[االصول وااللتزامات المصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع 
 

 member ]عضو[االصول غيرالمتداولة المحتفظ بها برسم البيع 
IFRS 13.IE60  Example, IFRS 5.38  Common 

practice 

 member ]عضو[مجموعات التصرف المصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع 
IFRS 5 - Presentation and disclosure  Disclosure, 

IFRS 5.38  Common practice 

 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة -محور] ۹۱۳۰۰۰[

axisIAS 27.4  Disclosure ]محور[البيانات المالية الموحدة والمنفصلة 
 

member IAS 27.4  Disclosure ]عضو[موحدة 
 

member IAS 27.4  Disclosure ]عضو[منفصل 
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