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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 the IFRS for SMEs, 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 IFRS for SMEs:
•			 Column	headings	 represent	 the	 name	 of	 an	 IFRS	 for	 SMEs	 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 IFRS for SMEs).
•			 Rows	below	column	headings	represent	the	elements	belonging	to	this	component,	which	are	IFRS	 
 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 for SMEs 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.

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.

            IFRS reference         Disclosure format   Hierarchy



 معلومات عامة حول البيانات المالية] ۱۱۰۰۰۰[

text block ]نص[اإلفصاح عن معلومات عامة حول البيانات المالية 
IFRS for SMEs  - 3 Identification of the financial 

statements  Disclosure 

textIFRS for SMEs 3.23 a  Disclosure اسم المنشأة المعدة للتقارير أو وسائل التحديد األخرى
 

textIFRS for SMEs 3.23 a  Disclosure توضيح التغير في اسم المنشاة معدة التقارير أو وسائل التعريف األخرى من نهاية فترة إعداد التقارير السابقة
 

text وصف طبيعة البيانات المالية

IFRS for SMEs 3.23 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 9.23 a  Disclosure, IFRS for SMEs 9.27 a 

 Disclosure, IFRS for SMEs 9.30 a  Disclosure 

yyyy-mm-ddIFRS for SMEs 3.23 c  Disclosure تاريخ نهاية فترة إعداد التقارير
 

textIFRS for SMEs 3.23 c  Disclosure الفترة التي تغطيها البيانات المالية
 

text وصف عملة العرض
IFRS for SMEs 3.23 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 30.26  Disclosure 

textIFRS for SMEs 3.23 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, debit الممتلكات والمصانع والمعدات

IFRS for SMEs 17.31 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.11 a  Disclosure, IFRS for SMEs 4.2 e 

 Disclosure 

Xinstant, debit العقارات االستثمارية

IFRS for SMEs 16.10 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 f  Disclosure 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.3  Common practice الشهرة
 

Xinstant, debit األصول غير الملموسة باستثناء الشهرة

IFRS for SMEs 18.27 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 g  Disclosure 

Xinstant, debit االستثمارات في الشركات الزميلة

IFRS for SMEs 14.12 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 j  Disclosure 

Xinstant, debit االستثمارات في المشاريع المشتركة

IFRS for SMEs 15.19 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 k  Disclosure 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.2 h  Disclosure األصول البيولوجية غير المتداولة٬ بسعر التكلفة مطروحا منها االستهالك المتراكم وانخفاض القيمة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.2 i  Disclosure األصول البيولوجية غير المتداولة٬ بالقيمة العادلة
 

Xinstant, debit الذمم المدينة التجارية واألخرى غير المتداولة

IFRS for SMEs 4.11 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 b  Disclosure 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.2 d  Disclosure المخزون غير المتداول
 

Xinstant, debit أصول الضريبة المؤجلة

IFRS for SMEs 29.32 d (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 o  Disclosure 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.2 n  Disclosure األصول الضريبية المتداولة٬ غير جارية
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.2 c  Disclosure أصول مالية غير متداولة أخرى
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.3  Common practice أصول غير مالية غير متداولة أخرى
 

Xinstant, debit إجمالي األصول غير المتداولة
IFRS for SMEs 4.6  Disclosure

 

 ]عضو[األصول المتداولة 

Xinstant, debit المخزون الحالي

IFRS for SMEs 13.22 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.11 c  Disclosure, IFRS for SMEs 4.2 d 

 Disclosure 

Xinstant, debit التجارة والذمم المدينة المتداولة األخرى

IFRS for SMEs 4.11 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 b  Disclosure 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.2 n  Disclosure األصول الضريبية المتداولة٬ جارية
 

 



Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.2 h  Disclosure األصول البيولوجية المتداولة٬ بسعر التكلفة مطروحا منها االستهالك المتراكم وانخفاض القيمة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.2 i  Disclosure األصول البيولوجية المتداولة٬ بالقيمة العادلة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.2 c  Disclosure أصول مالية متداولة أخرى
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.3  Common practice أصول غير مالية متداولة أخرى
 

Xinstant, debit النقد والنقد المعادل

IFRS for SMEs 4.2 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 7.20  Disclosure 

Xinstant, debit إجمالي األصول المتداولة
IFRS for SMEs 4.5  Disclosure

 

Xinstant, debit إجمالي األصول
IFRS for SMEs 4.3  Disclosure

 

 ]ملخص[حقوق الملكية وااللتزامات 

 ]ملخص[حقوق الملكية 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 f  Disclosure رأس المال المصدر
 

Xinstant, credit األرباح المستبقاة

IFRS for SMEs 4.11 f  Disclosure, IFRS for 

SMEs 6.5 a  Disclosure, IFRS for SMEs 6.5 e 

 Disclosure 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 f  Disclosure عالوة إصدار
 

X)instant, debitIFRS for SMEs 4.11 f  Disclosure( أسهم الخزينة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 f  Disclosure حصة مالكين أخرى
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 f  Disclosure احتياطي آخر
 

Xinstant, credit إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة األم
IFRS for SMEs 4.2 r  Disclosure

 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.2 q  Disclosure الحصص غير المسيطرة
 

Xinstant, credit إجمالي حقوق الملكية

IFRS for SMEs 35.13 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 q  Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 c 

 Disclosure 

 ]ملخص[االلتزامات 

 ]ملخص[االلتزامات غير الجارية 

 ]ملخص[المخصصات غير المتداولة 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 e  Disclosure المخصصات غير المتداولة لمنافع الموظفين
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 e  Disclosure مخصصات أخرى غير متداولة
 

Xinstant, credit إجمالي المخصصات غير المتداولة
IFRS for SMEs 4.2 p  Disclosure

 

Xinstant, credit الذمم الدائنة التجارية واألخرى غير المتداولة

IFRS for SMEs 4.11 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 l  Disclosure 

Xinstant, credit التزامات الضريبة المؤجلة

IFRS for SMEs 29.32 d (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 o  Disclosure 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.2 n  Disclosure االلتزامات الضريبية المتداولة٬ غير جارية
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.2 m  Common practice التزامات مالية غير متداولة أخرى
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.3  Common practice الجزء غير المتداول من االقتراضات غير المتداولة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.3  Common practice التزامات غير مالية غير متداولة أخرى
 

Xinstant, credit إجمالي االلتزامات غير الجارية
IFRS for SMEs 4.8  Disclosure

 

 ]عضو[االلتزامات المتداولة 

 ]ملخص[المخصصات المتداولة 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 e  Disclosure المخصصات المتداولة لمنافع الموظفين
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 e  Disclosure مخصصات متداولة أخرى
 

Xinstant, credit إجمالي المخصصات المتداولة
IFRS for SMEs 4.2 p  Disclosure

 

Xinstant, credit التجارة والذمم الدائنة المتداولة األخرى

IFRS for SMEs 4.11 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 l  Disclosure 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.2 n  Disclosure االلتزامات الضريبية المتداولة٬ جارية
 

 



Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.2 m  Common practice التزامات مالية متداولة أخرى
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.3  Common practice االقتراضات المتداولة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.3  Common practice الجزء المتداول من االقتراضات غير المتداولة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.3  Common practice التزامات غير مالية متداولة أخرى
 

Xinstant, credit إجمالي االلتزامات المتداولة
IFRS for SMEs 4.7  Disclosure

 

Xinstant, credit إجمالي االلتزامات
IFRS for SMEs 4.3  Disclosure

 

Xinstant, credit إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات
IFRS for SMEs 4.3  Disclosure

 

 بيان المركز المالي٬ ترتيب السيولة] ۲۲۰۰۰۰[

 ]ملخص[بيان المركز المالي 

 ]ملخص[األصول 

Xinstant, debit الممتلكات والمصانع والمعدات

IFRS for SMEs 17.31 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.11 a  Disclosure, IFRS for SMEs 4.2 e 

 Disclosure 

Xinstant, debit العقارات االستثمارية

IFRS for SMEs 16.10 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 f  Disclosure 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.3  Common practice الشهرة
 

Xinstant, debit األصول غير الملموسة باستثناء الشهرة

IFRS for SMEs 18.27 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 g  Disclosure 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.2 c  Disclosure أصول مالية أخرى
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.3  Common practice أصول غير مالية أخرى
 

Xinstant, debit االستثمارات في الشركات الزميلة

IFRS for SMEs 14.12 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 j  Disclosure 

Xinstant, debit االستثمارات في المشاريع المشتركة

IFRS for SMEs 15.19 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 k  Disclosure 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.2 h  Disclosure األصول البيولوجية٬ بسعر التكلفة مطروحا منه االستهالك المتراكم وانخفاض القيمة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.2 i  Disclosure األصول البيولوجية٬ بالقيمة العادلة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.2 d  Disclosure المخزون
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.2 n  Disclosure األصول الضريبية المتداولة
 

Xinstant, debit أصول الضريبة المؤجلة

IFRS for SMEs 29.32 d (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 o  Disclosure 

Xinstant, debit التجارة والذمم المدينة األخرى

IFRS for SMEs 4.11 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 b  Disclosure 

Xinstant, debit النقد والنقد المعادل

IFRS for SMEs 4.2 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 7.20  Disclosure 

Xinstant, debit إجمالي األصول
IFRS for SMEs 4.3  Disclosure

 

 ]ملخص[حقوق الملكية وااللتزامات 

 ]ملخص[حقوق الملكية 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 f  Disclosure رأس المال المصدر
 

Xinstant, credit األرباح المستبقاة

IFRS for SMEs 4.11 f  Disclosure, IFRS for 

SMEs 6.5 a  Disclosure, IFRS for SMEs 6.5 e 

 Disclosure 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 f  Disclosure عالوة إصدار
 

X)instant, debitIFRS for SMEs 4.11 f  Disclosure( أسهم الخزينة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 f  Disclosure حصة مالكين أخرى
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 f  Disclosure احتياطي آخر
 

Xinstant, credit إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة األم
IFRS for SMEs 4.2 r  Disclosure

 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.2 q  Disclosure الحصص غير المسيطرة
 



Xinstant, credit إجمالي حقوق الملكية

IFRS for SMEs 35.13 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 q  Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 c 

 Disclosure 

 ]ملخص[االلتزامات 

Xinstant, credit التجارة والذمم الدائنة األخرى

IFRS for SMEs 4.11 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 l  Disclosure 

 ]ملخص[مخصصات 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 e  Disclosure مخصصات لمنافع الموظفين
 

Xinstant, credit مخصصات أخرى

IFRS for SMEs 21.14 a (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.11 e  Disclosure 

Xinstant, credit إجمالي المخصصات
IFRS for SMEs 4.2 p  Disclosure

 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.2 m  Disclosure التزامات مالية أخرى
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.3  Common practice اإلقتراضات
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.3  Common practice التزامات غير مالية أخرى
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.2 n  Disclosure االلتزامات الضريبية المتداولة
 

Xinstant, credit التزامات الضريبة المؤجلة

IFRS for SMEs 29.32 d (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 o  Disclosure 

Xinstant, credit إجمالي االلتزامات
IFRS for SMEs 4.3  Disclosure

 

Xinstant, credit إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات
IFRS for SMEs 4.3  Disclosure

 

 بيان الدخل٬ حسب وظيفة المصاريف] ۳۱۰۰۰۰[

 ]ملخص[الربح أو الخسارة 

 ]ملخص) [الخسارة(الربح 

Xduration, credit اإليراد

IFRS for SMEs 23.30  Disclosure, IFRS for 

SMEs 5.5 a  Disclosure 

 تكلفة المبيعات
)X)duration, 

debit

IFRS for SMEs 5.11 b  Disclosure
 

Xduration, credit مجموع الربح
IFRS for SMEs 5.11 b  Common practice

 

Xduration, creditIFRS for SMEs 5.9  Common practice دخل آخر
 

 تكاليف التوزيع
)X)duration, 

debit

IFRS for SMEs 5.11 b  Common practice
 

 مصاريف إدارية
)X)duration, 

debit

IFRS for SMEs 5.11 b  Common practice
 

 مصروف آخر
)X)duration, 

debit

IFRS for SMEs 5.11 b  Common practice
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 5.9  Common practice األخرى) خسائر(أرباح 
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 5.9  Common practice الدخل التمويلي
 

 تكاليف التمويل
)X)duration, 

debit

IFRS for SMEs 5.5 b  Disclosure
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 5.5 c  Disclosure التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية) الخسارة(حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من الربح 
 

Xduration, credit قبل الضريبة) الخسارة(الربح 
IFRS for SMEs 5.5  Common practice

 

 الضريبة) مصروف(دخل 
)X)duration, 

debit

IFRS for SMEs 29.31  Disclosure, IFRS for 

SMEs 5.5 d  Disclosure 

Xduration, credit من العمليات المستمرة) الخسارة(الربح 
IFRS for SMEs 5.5  Common practice

 

Xduration, creditIFRS for SMEs 5.5 e  Disclosure من العمليات المتوقفة) الخسارة(الربح 
 

Xduration, credit )الخسارة(الربح 

IFRS for SMEs 35.13 c  Disclosure, IFRS for 

SMEs 5.5 f  Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 c (i) 

 Disclosure, IFRS for SMEs 7.7 b  Disclosure 



 ]ملخص[٬ المنسوب إلى )الخسارة(الربح 

Xduration, creditIFRS for SMEs 5.6 a (ii)  Disclosure ٬ المنسوب إلى مالكي الشركة األم)الخسارة(الربح 
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 5.6 a (i)  Disclosure ٬ المنسوب إلى الحصص غير المسيطرة)الخسارة(الربح 
 

 بيان الدخل٬ حسب طبيعة المصاريف] ۳۲۰۰۰۰[

 ]ملخص[الربح أو الخسارة 

 ]ملخص) [الخسارة(الربح 

Xduration, credit اإليراد

IFRS for SMEs 23.30  Disclosure, IFRS for 

SMEs 5.5 a  Disclosure 

Xduration, creditIFRS for SMEs 5.9  Common practice دخل آخر
 

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

debit

IFRS for SMEs 5.11 a  Common practice
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 5.11 a  Common practice األعمال األخرى المرسملة والتي تقوم بها المنشأة
 

 المواد الخام والقابلة لالستهالك المستخدمة
)X)duration, 

debit

IFRS for SMEs 5.11 a  Common practice
 

 مصاريف منافع الموظفين
)X)duration, 

debit

IFRS for SMEs 5.11 a  Common practice
 

 مصاريف االستهالك واإلطفاء
)X)duration, 

debit

IFRS for SMEs 5.11 a  Common practice
 

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

debit

IFRS for SMEs 5.11 a  Common practice
 

 مصاريف أخرى
)X)duration, 

debit

IFRS for SMEs 5.11 a  Common practice
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 5.9  Common practice األخرى) خسائر(أرباح 
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 5.9  Common practice الدخل التمويلي
 

 تكاليف التمويل
)X)duration, 

debit

IFRS for SMEs 5.5 b  Disclosure
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 5.5 c  Disclosure التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية) الخسارة(حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من الربح 
 

Xduration, credit قبل الضريبة) الخسارة(الربح 
IFRS for SMEs 5.5  Common practice

 

 الضريبة) مصروف(دخل 
)X)duration, 

debit

IFRS for SMEs 29.31  Disclosure, IFRS for 

SMEs 5.5 d  Disclosure 

Xduration, credit من العمليات المستمرة) الخسارة(الربح 
IFRS for SMEs 5.5  Common practice

 

Xduration, creditIFRS for SMEs 5.5 e  Disclosure من العمليات المتوقفة) الخسارة(الربح 
 

Xduration, credit )الخسارة(الربح 

IFRS for SMEs 35.13 c  Disclosure, IFRS for 

SMEs 5.5 f  Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 c (i) 

 Disclosure, IFRS for SMEs 7.7 b  Disclosure 

 ]ملخص[٬ المنسوب إلى )الخسارة(الربح 

Xduration, creditIFRS for SMEs 5.6 a (ii)  Disclosure ٬ المنسوب إلى مالكي الشركة األم)الخسارة(الربح 
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 5.6 a (i)  Disclosure ٬ المنسوب إلى الحصص غير المسيطرة)الخسارة(الربح 
 

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

 ]ملخص[بيان الدخل الشامل 

Xduration, credit )الخسارة(الربح 

IFRS for SMEs 35.13 c  Disclosure, IFRS for 

SMEs 5.5 f  Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 c (i) 

 Disclosure, IFRS for SMEs 7.7 b  Disclosure 

 ]ملخص[دخل شامل آخر 

 ]ملخص[عناصر دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ فروق الصرف عند التحويل

IFRS for SMEs 5.4 b (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 5.5 g  Disclosure 



Xduration, credit دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ تحوطات التدفقات النقدية

IFRS for SMEs 5.4 b (iii)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 5.5 g  Disclosure 

Xduration, credit الناشئة عن خطط المنافع المحددة) الخسائر(دخل شامل آخر٬ صافي الضريبة٬ األرباح 

IFRS for SMEs 5.4 b (ii)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 5.5 g  Disclosure 

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

Xduration, creditIFRS for SMEs 5.5 h  Disclosure
 

Xduration, credit إجمالي دخل شامل آخر

IFRS for SMEs 5.4 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 6.3 c (ii)  Disclosure 

Xduration, credit إجمالي الدخل الشامل

IFRS for SMEs 5.5 i  Disclosure, IFRS for 

SMEs 6.3 a  Disclosure 

 ]ملخص[الدخل الشامل المنسوب إلى 

Xduration, credit الدخل الشامل المنسوب إلى مالكي الشركة األم

IFRS for SMEs 5.6 b (ii)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 6.3 a  Disclosure 

Xduration, credit الدخل الشامل المنسوب إلى الحصص غير المسيطرة

IFRS for SMEs 5.6 b (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 6.3 a  Disclosure 

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

 ]ملخص[بيان الدخل الشامل 

Xduration, credit )الخسارة(الربح 

IFRS for SMEs 35.13 c  Disclosure, IFRS for 

SMEs 5.5 f  Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 c (i) 

 Disclosure, IFRS for SMEs 7.7 b  Disclosure 

 ]ملخص[عناصر دخل شامل آخر٬ قبل الضريبة 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ قبل الضريبة٬ فروق الصرف عند التحويل

IFRS for SMEs 5.4 b (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 5.5 g  Disclosure 

Xduration, credit دخل شامل آخر٬ قبل الضريبة٬ تحوطات التدفقات النقدية

IFRS for SMEs 5.4 b (iii)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 5.5 g  Disclosure 

Xduration, credit االكتوارية الناشئة عن خطط المنافع المحددة) الخسائر(دخل شامل آخر٬ قبل الضريبة٬ األرباح 

IFRS for SMEs 28.41 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 5.4 b (ii)  Disclosure, IFRS for SMEs 5.5 g 

 Disclosure 

Xduration, creditIFRS for SMEs 5.5 h  Disclosure حصة الدخل الشامل اآلخر للمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية٬ قبل الضريبة
 

Xduration, credit إجمالي دخل شامل آخر٬ قبل الضريبة
IFRS for SMEs 5.5  Common practice

 

X)durationIFRS for SMEs 29.32 a  Disclosure( ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر دخل شامل آخر
 

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

)X)duration, 

debit

IFRS for SMEs 29.32 a  Disclosure
 

Xduration, credit إجمالي دخل شامل آخر

IFRS for SMEs 5.4 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 6.3 c (ii)  Disclosure 

Xduration, credit إجمالي الدخل الشامل

IFRS for SMEs 5.5 i  Disclosure, IFRS for 

SMEs 6.3 a  Disclosure 

 ]ملخص[الدخل الشامل المنسوب إلى 

Xduration, credit الدخل الشامل المنسوب إلى مالكي الشركة األم

IFRS for SMEs 5.6 b (ii)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 6.3 a  Disclosure 

Xduration, credit الدخل الشامل المنسوب إلى الحصص غير المسيطرة

IFRS for SMEs 5.6 b (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 6.3 a  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, debitIFRS for SMEs 7.4 a  Example المقبوضات من مبيعات السلع وتزويد الخدمات
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.4 b  Example المقبوضات من األتاوات والرسوم والعموالت واإليرادات األخرى
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.4 f  Example المقبوضات من العقود المحتفظ بها ألغراض التعامل أو المتاجرة
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.4  Example المقبوضات من العالوات والمطالبات٬ الدفعات السنوية ومنافع السياسة األخرى
 



Xduration, debitIFRS for SMEs 7.4  Example المقبوضات النقدية األخرى من األنشطة التشغيلية
 

 ]ملخص[أصناف المدفوعات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 دفعات للموردين مقابل السلع والخدمات
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.4 c  Example
 

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

credit

IFRS for SMEs 7.4 f  Example
 

 دفعات للموظفين وبالنيابة عنهم
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.4 d  Example
 

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

credit

IFRS for SMEs 7.4  Example
 

 الدفعات النقدية األخرى من األنشطة التشغيلية
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.4  Example
 

 أرباح األسهم المدفوعة
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.15  Disclosure
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.15  Disclosure أرباح األسهم المقبوضة
 

 الفائدة المدفوعة
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.15  Disclosure
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.15  Disclosure الفائدة المقبوضة
 

 )المدفوعة(ضرائب الدخل المستردة 
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.17  Disclosure, IFRS for 

SMEs 7.4 e  Example 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.4  Disclosure التدفقات النقدية الواردة والصادرة األخرى
 

Xduration )قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية 
IFRS for SMEs 7.4  Disclosure

 

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

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.5 d  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

IFRS for SMEs 7.5 c  Disclosure
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.5 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

IFRS for SMEs 7.5 c  Example
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.5 d  Example المقبوضات النقدية األخرى من مبيعات الحصص في المشاريع المشتركة
 

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

credit

IFRS for SMEs 7.5 c  Example
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.5 b  Example عائدات من مبيعات الممتلكات والمصانع والمعدات
 

 شراء الممتلكات والمصانع والمعدات
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.5 a  Example
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.5 b  Example عائدات من مبيعات األصول غير الملموسة
 

 شراء األصول غير الملموسة
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.5 a  Example
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.5 b  Example عائدات من مبيعات أصول أخرى طويلة األجل
 

 شراء األصول طويلة األجل األخرى
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.5 a  Example
 

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

credit

IFRS for SMEs 7.5 e  Example
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.5 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

IFRS for SMEs 7.5 g  Example
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.5 h  Example مقبوضات نقدية للعقود المستقبلية والعقود اآلجلة وعقود الشراء وعقود التبادالت
 

 



Xduration, debitIFRS for SMEs 7.14  Disclosure أرباح األسهم المقبوضة
 

 الفائدة المدفوعة
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.14  Disclosure
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.14  Disclosure الفائدة المقبوضة
 

 )المدفوعة(ضرائب الدخل المستردة 
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.17  Disclosure, IFRS for 

SMEs 7.4 e  Example 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.5  Disclosure التدفقات النقدية الواردة والصادرة األخرى
 

Xduration, debit )قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية 
IFRS for SMEs 7.5  Disclosure

 

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

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.6 a  Example عائدات من أسهم اإلصدار
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.6 a  Example عائدات من إصدار أدوات حقوق ملكية أخرى
 

 دفعات لتملك أو استرداد أسهم المنشأة
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.6 b  Example
 

 دفعات أدوات حقوق الملكية األخرى
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.6  Common practice
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.6 c  Example العائدات من اإلقتراضات
 

 دفعات اإلقتراضات
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.6 d  Example
 

 دفعات التزامات التأجير التمويلي
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.6 e  Example
 

 أرباح األسهم المدفوعة
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.14  Disclosure
 

 الفائدة المدفوعة
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.14  Disclosure
 

 )المدفوعة(ضرائب الدخل المستردة 
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.17  Disclosure, IFRS for 

SMEs 7.4 e  Example 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.6  Disclosure التدفقات النقدية الواردة والصادرة األخرى
 

Xduration, debit )قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية 
IFRS for SMEs 7.6  Disclosure

 

Xduration, debit في النقد أو النقد المعادل قبل االثر الناتج عن تغيرات اسعار الصرف) االنخفاض(صافي الزيادة 
IFRS for SMEs 7.13  Disclosure

 

 ]ملخص[اثر تغيرات أسعار الصرف على النقد والنقد المعادل 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.13  Disclosure اثر تغيرات أسعار الصرف على النقد والنقد المعادل
 

Xduration, debit في النقد والنقد المعادل) االنخفاض(صافي االرتفاع 
IFRS for SMEs 7.20  Disclosure

 

Xinstant, debit النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

IFRS for SMEs 4.2 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 7.20  Disclosure 

Xinstant, debit النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

IFRS for SMEs 4.2 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 7.20  Disclosure 

 بيان التدفقات النقدية٬ الطريقة غير المباشرة] ٥۲۰۰۰۰[

 ]ملخص[بيان التدفقات النقدية 

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

Xduration, credit )الخسارة(الربح 

IFRS for SMEs 35.13 c  Disclosure, IFRS for 

SMEs 5.5 f  Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 c (i) 

 Disclosure, IFRS for SMEs 7.7 b  Disclosure 

 ]ملخص) [الخسارة(تعديالت لمطابقة الربح 

Xduration, debitIFRS for SMEs F5  Example التعديالت لمصروف ضريبة الدخل غير النقدي
 

Xduration, debitIFRS for SMEs F5  Example التعديالت لتكاليف التمويل غير النقدية
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.17  Disclosure تعديالت لمصروف ضريبة الدخل
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.8 c  Common practice تعديالت لتكاليف التمويل
 

 



Xduration, debitIFRS for SMEs 7.8 a  Common practice في المخزون) الزيادة(تعديالت النقص 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.8 a  Common practice في حسابات الذمم المدينة التجارية) الزيادة(تعديالت النقص 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.8 a  Common practice في الذمم المدينة التشغيلية األخرى) الزيادة(تعديالت النقص 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.8 a  Common practice في حسابات الذمم الدائنة التجارية) النقص(تعديالت الزيادة 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.8 a  Common practice في الذمم المدينة التشغيلية األخرى) النقص(تعديالت الزيادة 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.8 b  Common practice تعديالت لمصروف االستهالك واإلطفاء
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.8 b  Common practice المعترف بها في الربح أو الخسارة) عكس خسارة انخفاض القيمة(تعديالت لخسارة انخفاض القيمة 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.8 b  Common practice تعديالت المخصصات
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.8 b  Common practice الصرف األجنبي غير المتحققة) أرباح(تعديالت خسائر 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.8 b  Common practice تعديالت للدفعات على أساس األسهم
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.8 b  Common practice القيمة العادلة) خسائر(تعديالت ألرباح 
 

 تعديالت األرباح غير الموزعة للشركات الزميلة
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.8 b  Common practice
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.8 b  Common practice تعديالت الحصص غير المسيطرة
 

 بعد) المقبوضة(غير المدفوعة ) دخل(تعديالت المصاريف المستحقة 
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.8 b  Common practice
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.8 b  Common practice التعديالت األخرى للبنود غير النقدية
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.8 b  Common practice على التصرف في األصول غير المتداولة) األرباح(التعديالت للخسائر 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.8 c  Common practice التعديالت األخرى التي تكون اآلثار النقدية بالنسبة لها عبارة عن تدفق نقدي استثماري أو تمويلي
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.8  Disclosure )الخسارة(التعديالت األخرى لمطابقة الربح 
 

Xduration, debit )الخسارة(إجمالي التعديالت لمطابقة الربح 
IFRS for SMEs 7.8  Disclosure

 

 أرباح األسهم المدفوعة
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.15  Disclosure
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.15  Disclosure أرباح األسهم المقبوضة
 

 الفائدة المدفوعة
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.15  Disclosure
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.15  Disclosure الفائدة المقبوضة
 

 )المدفوعة(ضرائب الدخل المستردة 
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.17  Disclosure, IFRS for 

SMEs 7.4 e  Example 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.4  Disclosure التدفقات النقدية الواردة والصادرة األخرى
 

Xduration )قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية 
IFRS for SMEs 7.4  Disclosure

 

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

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.5 d  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

IFRS for SMEs 7.5 c  Disclosure
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.5 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

IFRS for SMEs 7.5 c  Example
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.5 d  Example المقبوضات النقدية األخرى من مبيعات الحصص في المشاريع المشتركة
 

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

credit

IFRS for SMEs 7.5 c  Example
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.5 b  Example عائدات من مبيعات الممتلكات والمصانع والمعدات
 

 شراء الممتلكات والمصانع والمعدات
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.5 a  Example
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.5 b  Example عائدات من مبيعات األصول غير الملموسة
 



 شراء األصول غير الملموسة
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.5 a  Example
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.5 b  Example عائدات من مبيعات أصول أخرى طويلة األجل
 

 شراء األصول طويلة األجل األخرى
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.5 a  Example
 

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

credit

IFRS for SMEs 7.5 e  Example
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.5 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

IFRS for SMEs 7.5 g  Example
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.5 h  Example مقبوضات نقدية للعقود المستقبلية والعقود اآلجلة وعقود الشراء وعقود التبادالت
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.14  Disclosure أرباح األسهم المقبوضة
 

 الفائدة المدفوعة
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.14  Disclosure
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.14  Disclosure الفائدة المقبوضة
 

 )المدفوعة(ضرائب الدخل المستردة 
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.17  Disclosure, IFRS for 

SMEs 7.4 e  Example 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.5  Disclosure التدفقات النقدية الواردة والصادرة األخرى
 

Xduration, debit )قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية 
IFRS for SMEs 7.5  Disclosure

 

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

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.6 a  Example عائدات من أسهم اإلصدار
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.6 a  Example عائدات من إصدار أدوات حقوق ملكية أخرى
 

 دفعات لتملك أو استرداد أسهم المنشأة
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.6 b  Example
 

 دفعات أدوات حقوق الملكية األخرى
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.6  Common practice
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.6 c  Example العائدات من اإلقتراضات
 

 دفعات اإلقتراضات
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.6 d  Example
 

 دفعات التزامات التأجير التمويلي
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.6 e  Example
 

 أرباح األسهم المدفوعة
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.14  Disclosure
 

 الفائدة المدفوعة
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.14  Disclosure
 

 )المدفوعة(ضرائب الدخل المستردة 
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 7.17  Disclosure, IFRS for 

SMEs 7.4 e  Example 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.6  Disclosure التدفقات النقدية الواردة والصادرة األخرى
 

Xduration, debit )قيد االستخدام(صافي التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية 
IFRS for SMEs 7.6  Disclosure

 

Xduration, debit في النقد أو النقد المعادل قبل االثر الناتج عن تغيرات اسعار الصرف) االنخفاض(صافي الزيادة 
IFRS for SMEs 7.13  Disclosure

 

 ]ملخص[اثر تغيرات أسعار الصرف على النقد والنقد المعادل 

Xduration, debitIFRS for SMEs 7.13  Disclosure اثر تغيرات أسعار الصرف على النقد والنقد المعادل
 

Xduration, debit في النقد والنقد المعادل) االنخفاض(صافي االرتفاع 
IFRS for SMEs 7.20  Disclosure

 

Xinstant, debit النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

IFRS for SMEs 4.2 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 7.20  Disclosure 

Xinstant, debit النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

IFRS for SMEs 4.2 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 7.20  Disclosure 



 بيان التغيرات في حقوق الملكية] ٦۱۰۰۰۰[

 ]ملخص[بيان التغيرات في حقوق الملكية 

tableIFRS for SMEs 6.3  Disclosure ]جدول[بيان التغيرات في حقوق الملكية 
 

axisIFRS for SMEs 6.3  Disclosure ]محور[مكونات حقوق الملكية 
 

 member ]عضو[حقوق الملكية 
]default [

IFRS for SMEs 6.3  Disclosure
 

member IFRS for SMEs 6.3  Disclosure ]عضو[حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة األم 
 

member IFRS for SMEs 6.3  Disclosure ]عضو[رأس المال المصدر 
 

member IFRS for SMEs 6.3  Disclosure ]عضو[عالوة إصدار 
 

member IFRS for SMEs 6.3  Disclosure ]عضو[أسهم الخزينة 
 

member IFRS for SMEs 6.3  Disclosure ]عضو[حصص الملكية األخرى 
 

 member ]عضو[احتياطات أخرى 
IFRS for SMEs 4.12 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 6.3  Disclosure 

member IFRS for SMEs 6.3  Common practice ]عضو[احتياطي فروقات الصرف من التحويل 
 

member IFRS for SMEs 6.3  Common practice ]عضو[احتياطي تحوطات التدفق النقدي 
 

member IFRS for SMEs 6.3  Disclosure ]عضو[األرباح المستبقاة 
 

member IFRS for SMEs 6.3  Disclosure ]عضو[الحصص غير المسيطرة 
 

axis ]محور[التطبيق بأثر مستقبلي وإعادة البيان بأثر رجعي 

IFRS for SMEs 10.13 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.14 c  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.23 b  Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 b 

 Disclosure 

 member ]عضو[المبين في الوقت الحالي 
]default [

IFRS for SMEs 10.13 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.14 c  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.23 b  Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 b 

 Disclosure 

 member ]عضو[معلنة سابقا 

IFRS for SMEs 10.13 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.14 c  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.23 b  Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 b 

 Disclosure 

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

IFRS for SMEs 10.13 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.14 c  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.23 b  Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 b 

 Disclosure 

 member ]عضو[بسبب التغيرات في السياسة المحاسبية ) االنخفاض(االرتفاع 
IFRS for SMEs 10.13 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.14 c  Disclosure 

بسبب التغيرات في السياسة المحاسبية التي تقتضيها المعايير الدولية إلعداد ) االنخفاض(االرتفاع 
 member ]عضو[التقارير المالية

IFRS for SMEs 10.13 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.13 c  Disclosure 

member IFRS for SMEs 10.14 c  Disclosure ]عضو[بسبب التغيرات الطوعية في السياسة المحاسبية ) االنخفاض(االرتفاع 
 

 member ]عضو[بسبب تصحيح أخطاء الفترة السابقة ) االنخفاض(االرتفاع 
IFRS for SMEs 10.23 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.23 c  Disclosure 

line items ]بنود سطر[بيان التغيرات في حقوق الملكية 

Xinstant, credit حقوق الملكية في بداية الفترة

IFRS for SMEs 35.13 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 q  Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 c 

 Disclosure 

 ]ملخص[التغيرات في حقوق الملكية 

 ]ملخص[الدخل الشامل 

Xduration, credit )الخسارة(الربح 

IFRS for SMEs 35.13 c  Disclosure, IFRS for 

SMEs 5.5 f  Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 c (i) 

 Disclosure, IFRS for SMEs 7.7 b  Disclosure 



Xduration, credit دخل شامل آخر

IFRS for SMEs 5.4 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 6.3 c (ii)  Disclosure 

Xduration, credit إجمالي الدخل الشامل

IFRS for SMEs 5.5 i  Disclosure, IFRS for 

SMEs 6.3 a  Disclosure 

Xduration, creditIFRS for SMEs 6.3 c (iii)  Disclosure إصدار حق الملكية
 

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

debit

IFRS for SMEs 6.3 c (iii)  Disclosure
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 6.3 c (iii)  Disclosure االرتفاع من خالل المساهمات األخرى من المالكين٬ حقوق ملكية
 

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

debit

IFRS for SMEs 6.3 c (iii)  Disclosure
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 6.3 c  Disclosure من خالل تغيرات أخرى٬ حقوق ملكية) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 6.3 c (iii)  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, creditIFRS for SMEs 6.3 c (iii)  Disclosure
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 6.3 c (iii)  Disclosure من خالل معامالت الدفع على أساس األسهم٬ حقوق ملكية) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, credit في حقوق الملكية) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IFRS for SMEs 6.3 c  Disclosure

 

Xinstant, credit حقوق الملكية في نهاية الفترة

IFRS for SMEs 35.13 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 q  Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 c 

 Disclosure 

 بيان الدخل واألرباح المستبقاة٬ افصاحات إضافية] ٦٥۰۰۰۰[

 ]ملخص[بيان الدخل واألرباح المستبقاة٬ افصاحات إضافية 

Xinstant, credit األرباح المستبقاة في بداية الفترة

IFRS for SMEs 4.11 f  Disclosure, IFRS for 

SMEs 6.5 a  Disclosure, IFRS for SMEs 6.5 e 

 Disclosure 

 أرباح األسهم المعلنة والمدفوعة أو مستحقة الدفع
)X)duration, 

debit

IFRS for SMEs 6.5 b  Disclosure
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 6.5 c  Disclosure من خالل تصحيحات األخطاء٬ األرباح المستبقاة) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 6.5 d  Disclosure من خالل التغيرات في السياسات المحاسبية٬ األرباح المستبقاة) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xinstant, credit األرباح المستبقاة في نهاية الفترة

IFRS for SMEs 4.11 f  Disclosure, IFRS for 

SMEs 6.5 a  Disclosure, IFRS for SMEs 6.5 e 

 Disclosure 

 التصنيفات الفرعية لألصول وااللتزامات وحقوق الملكية -مالحظات] ۸۰۰۱۰۰[

 ]ملخص[التصنيفات الفرعية لألصول وااللتزامات وحقوق الملكية 

 ]ملخص[الممتلكات والمصانع والمعدات 

 ]ملخص[األراضي والمباني 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 a  Common practice األراضي
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 a  Common practice مباني
 

Xinstant, debit مجموع األراضي والمباني
IFRS for SMEs 4.11 a  Common practice

 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 a  Common practice اآلالت
 

 ]ملخص[المركبات 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 a  Common practice سفن
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 a  Common practice طائرة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 a  Common practice مركبات وسيارات
 

Xinstant, debit إجمالي المركبات
IFRS for SMEs 4.11 a  Common practice

 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 a  Common practice التركيبات والتجهيزات
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 a  Common practice المعدات المكتبية
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 a  Common practice أصول االستكشاف والتقييم الملموسة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 a  Common practice اإلنشاءات قيد اإلنجاز
 



Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 a  Common practice العقارات االستثمارية التي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بموثوقية دون تكاليف أو جهود كبيرة على أساس مستمر
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 a  Common practice الممتلكات والمصانع والمعدات األخرى
 

Xinstant, debit إجمالي الممتلكات والمصانع والمعدات

IFRS for SMEs 17.31 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.11 a  Disclosure, IFRS for SMEs 4.2 e 

 Disclosure 

 ]ملخص[األصول غير الملموسة والشهرة 

 ]ملخص[األصول غير الملموسة باستثناء الشهرة 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11  Common practice أسماء العالمات
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11  Common practice أصول االكتشاف والتقييم غير الملموسة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11  Common practice أسماء الصحف وعناوين النشر
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11  Common practice برمجيات الحاسوب
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11  Common practice التراخيص واالمتيازات
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11  Common practice حقوق التأليف والبراءات وحقوق الملكية الصناعية األخرى٬ حقوق الخدمة والتشغيل
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11  Common practice الوصفات والصيغ والنماذج والتصاميم واألنماط
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11  Common practice األصول غير الملموسة قيد التطوير
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 34.15  Common practice ترتيبات امتياز تقديم الخدمات٬ المصنفة على أنها أصول غير ملموسة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11  Common practice أصول غير ملموسة أخرى
 

Xinstant, debit إجمالي األصول غير الملموسة غير الشهرة

IFRS for SMEs 18.27 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 g  Disclosure 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.3  Common practice الشهرة
 

Xinstant, debit إجمالي األصول غير الملموسة والشهرة
IFRS for SMEs 4.3  Common practice

 

 ]ملخص[أصناف المخزون الحالي 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 c (i)  Disclosure المخزون الحالي المحتفظ به برسم البيع
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 c (ii)  Disclosure األعمال الحالية قيد التنفيذ
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 c (iii)  Disclosure المواد والمستلزمات الحالية التي سيتم استهالكها في عملية اإلنتاج أو تقديم الخدمات
 

Xinstant, debit إجمالي المخزون المتداول

IFRS for SMEs 13.22 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.11 c  Disclosure, IFRS for SMEs 4.2 d 

 Disclosure 

 ]ملخص[الذمم المدينة التجارية واألخرى غير المتداولة 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 b  Disclosure الذمم المدينة غير المتداولة المستحقة من أطراف ذات عالقة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 b  Disclosure الذمم المدينة غير المتداولة المستحقة من أطراف أخرى
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 b  Disclosure الذمم المدينة غير المتداولة الناتجة عن الدخل المستحق لكن غير المفوتر بعد
 

Xinstant, debit إجمالي الذمم المدينة التجارية واألخرى غير المتداولة

IFRS for SMEs 4.11 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 b  Disclosure 

 ]ملخص[الذمم المدينة التجارية واألخرى المتداولة 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 b  Disclosure الذمم المدينة المتداولة المستحقة من أطراف ذات عالقة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 b  Disclosure الذمم المدينة المتداولة المستحقة من أطراف أخرى
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 b  Disclosure الذمم المدينة المتداولة الناتجة عن الدخل المستحق وغير المفوترة بعد
 

Xinstant, debit إجمالي الذمم المدينة التجارية واألخرى المتداولة

IFRS for SMEs 4.11 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 b  Disclosure 

 ]ملخص[التجارة والذمم المدينة األخرى 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 b  Disclosure الذمم المدينة المستحقة من أطراف ذات عالقة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 b  Disclosure الذمم المدينة المستحقة من أطراف أخرى
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.11 b  Disclosure الذمم المدينة الناتجة من الدخل المستحق لكن غير المفوتر بعد
 

Xinstant, debit إجمالي الذمم المدينة التجارية واألخرى

IFRS for SMEs 4.11 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 b  Disclosure 

 ]ملخص[النقد والنقد المعادل 



 ]ملخص[نقد 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 7.20  Common practice النقد في الصندوق
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 7.20  Common practice األرصدة لدى البنوك
 

Xinstant, debit إجمالي النقد
IFRS for SMEs 7.20  Common practice

 

 ]ملخص[النقد المعادل 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 7.20  Common practice الودائع قصيرة األجل٬ المصنفة على أنها نقد معادل
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 7.20  Common practice االستثمارات قصيرة األجل٬ المصنفة على أنها نقد معادل
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 7.20  Common practice الترتيبات المصرفية األخرى٬ المصنفة على أنها نقد معادل
 

Xinstant, debit إجمالي النقد المعادل
IFRS for SMEs 7.20  Common practice

 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 7.20  Common practice النقد والنقد المعادل اآلخرين
 

Xinstant, debit إجمالي النقد والنقد المعادل

IFRS for SMEs 4.2 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 7.20  Disclosure 

 ]ملخص[أصناف المخصصات األخرى 

 ]ملخص[مخصص الكفالة 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 21A.4  Example مخصص الضمان غير المتداول
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 21A.4  Example مخصص الضمان المتداول
 

Xinstant, credit إجمالي مخصص الكفالة
IFRS for SMEs 21A.4  Example

 

 ]ملخص[مخصص إعادة الهيكلة 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 21A.3  Example مخصص إعادة الهيكلة غير المتداول
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 21A.3  Example مخصص إعادة الهيكلة المتداول
 

Xinstant, credit إجمالي مخصصات إعادة الهيكلة
IFRS for SMEs 21A.3  Example

 

 ]ملخص[مخصص اإلجراءات القانونية 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 21A.9  Example المخصص غير المتداول لإلجراءات القانونية
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 21A.9  Example مخصص اإلجراءات القانونية الحالي
 

Xinstant, credit إجمالي مخصص اإلجراءات القانونية
IFRS for SMEs 21A.9  Example

 

 ]ملخص[مخصص الرديات 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 21A.5  Example مخصص الرديات غير المتداول
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 21A.5  Example مخصص الرديات المتداول
 

Xinstant, credit إجمالي مخصص الرديات
IFRS for SMEs 21A.5  Example

 

 ]ملخص[مخصص العقود المثقلة بااللتزامات 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 21A.2  Example مخصص العقود المثقلة بااللتزامات غير المتداول
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 21A.2  Example المخصص المتداول للعقود المثقلة بااللتزامات
 

Xinstant, credit إجمالي مخصص العقود المثقلة بااللتزامات
IFRS for SMEs 21A.2  Example

 

 ]ملخص[مخصصات متفرقة أخرى 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 e  Common practice مخصصات أخرى متنوعة غير متداولة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 e  Common practice مخصصات أخرى متنوعة حالية
 

Xinstant, credit إجمالي المخصصات المتفرقة األخرى
IFRS for SMEs 4.11 e  Common practice

 

 ]ملخص[مخصصات أخرى 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 e  Disclosure مخصصات أخرى غير متداولة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 e  Disclosure مخصصات متداولة أخرى
 

Xinstant, credit إجمالي المخصصات األخرى

IFRS for SMEs 21.14 a (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.11 e  Disclosure 

 ]ملخص[الذمم الدائنة التجارية واألخرى غير المتداولة 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 d  Disclosure الذمم الدائنة التجارية غير المتداولة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 d  Disclosure الذمم الدائنة غير المتداولة إلى أطراف ذات عالقة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 d  Disclosure الدخل المؤجل المصنف على أنه غير متداول
 



Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 d  Disclosure االستحقاقات المصنفة على أنها غير متداولة
 

Xinstant, credit إجمالي الذمم الدائنة التجارية واألخرى غير المتداولة

IFRS for SMEs 4.11 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 l  Disclosure 

 ]ملخص[الذمم الدائنة التجارية واألخرى المتداولة 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 d  Disclosure الذمم الدائنة االتجارية المتداولة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 d  Disclosure الذمم الدائنة المتداولة إلى األطراف ذات العالقة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 d  Disclosure الدخل المؤجل المصنف على أنه متداول
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 d  Disclosure االستحقاقات المصنفة على أنها متداولة
 

Xinstant, credit إجمالي الذمم الدائنة التجارية واألخرى المتداولة

IFRS for SMEs 4.11 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 l  Disclosure 

 ]ملخص[التجارة والذمم الدائنة األخرى 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 d  Disclosure ذمم دائنة تجارية
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 d  Disclosure المبالغ واجبة الدفع إلى أطراف ذات عالقة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 d  Disclosure دخل مؤجل
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.11 d  Disclosure االستحقاقات
 

Xinstant, credit إجمالي الذمم الدائنة التجارية واألخرى

IFRS for SMEs 4.11 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 l  Disclosure 

 ]ملخص[فئات األصول المالية غير المتداولة وااللتزامات المالية غير المتداولة 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 11.41 a  Disclosure األصول المالية غير المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 11.41 b  Disclosure األصول المالية غير المتداولة التي تكون عبارة عن أدوات دين٬ بالتكلفة المطفأة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 11.41 c  Disclosure األصول المالية غير المتداولة التي تكون عبارة عن أدوات حقوق ملكية٬ بسعر التكلفة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 11.41 d  Disclosure االلتزامات المالية غير المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 11.41 e  Disclosure االلتزامات المالية غير المتداولة بالتكلفة المطفأة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 11.41 f  Disclosure التزامات القرض غير المتداولة٬ بسعر التكلفة
 

 ]ملخص[فئات األصول المالية المتداولة وااللتزامات المالية المتداولة 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 11.41 a  Disclosure األصول المالية المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 11.41 b  Disclosure األصول المالية المتداولة التي تكون عبارة عن أدوات دين٬ بالتكلفة المطفأة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 11.41 c  Disclosure األصول المالية المتداولة التي تكون عبارة عن أدوات حقوق ملكية٬ بسعر التكلفة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 11.41 d  Disclosure االلتزامات المالية المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 11.41 e  Disclosure االلتزامات المالية المتداولة بالتكلفة المطفأة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 11.41 f  Disclosure التزامات القرض الحالية٬ بسعر التكلفة
 

 ]ملخص[فئات األصول المالية وااللتزامات المالية 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 11.41 a  Disclosure األصول المالية من خالل الربح أو الخسارة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 11.41 b  Disclosure األصول المالية التي تكون عبارة عن أدوات دين٬ بالتكلفة المطفأة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 11.41 c  Disclosure األصول المالية التي تكون عبارة عن أدوات حقوق ملكية٬ بسعرالتكلفة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 11.41 d  Disclosure االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 11.41 e  Disclosure االلتزامات المالية بالتكلفة المطفأة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 11.41 f  Disclosure التزامات القرض٬ بسعر التكلفة
 

 ]ملخص[احتياطات أخرى 

Xinstant, credit احتياطي فروق الصرف من التحويل

IFRS for SMEs 30.25 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.3  Common practice 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.3  Common practice احتياطي تحوطات التدفقات النقدية
 

Xinstant, credit إجمالي االحتياطات األخرى
IFRS for SMEs 4.11 f  Disclosure

 

 تحليل الدخل والمصروف -مالحظات] ۸۰۰۲۰۰[

 )ملخص(تحليل الدخل والمصاريف 

 ]ملخص[اإليراد 
 



Xduration, creditIFRS for SMEs 23.30 b (i)  Disclosure اإليراد من بيع السلع
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 23.30 b (ii)  Disclosure اإليراد من تقديم الخدمات
 

Xduration, credit اإليراد من عقود اإلنشاء

IFRS for SMEs 23.30 b (viii)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 23.31 a  Disclosure 

Xduration, creditIFRS for SMEs 23.30 b (iv)  Disclosure دخل حقوق االنتفاع
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 23.30 b (iii)  Disclosure دخل الفائدة
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 23.30 b (v)  Disclosure دخل أرباح األسهم
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 23.30 b (vi)  Disclosure اإليراد من العموالت
 

Xduration, credit الدخل من المنح الحكومية

IFRS for SMEs 23.30 b (vii)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 24.6 a  Disclosure 

Xduration, creditIFRS for SMEs 23A.25  Example اإليراد من رسوم االمتياز
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 23.30 b (viii)  Disclosure إيراد آخر
 

Xduration, credit إجمالي اإليراد

IFRS for SMEs 23.30  Disclosure, IFRS for 

SMEs 5.5 a  Disclosure 

 ]ملخص[أصناف مصاريف منافع الموظفين 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.4  Common practice األجور والرواتب
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.4  Common practice مساهمات الضمان االجتماعي
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.4  Common practice منافع موظفين أخرى قصيرة األجل
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.40  Disclosure مصروف منافع ما بعد التوظيف٬ خطط المساهمة المحددة
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.41 g (i)  Disclosure مصروف منافع ما بعد التوظيف٬ خطط المنافع المحددة
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.1  Common practice مصروف منافع اإلنهاء
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.1  Common practice منافع الموظفين طويلة االجل األخرى
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.1  Common practice مصروف آخر للموظفين
 

Xduration, debit إجمالي مصاريف منافع الموظفين
IFRS for SMEs 5.11 a  Common practice

 

 معلومات الشركات وبيان االمتثال للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية -مالحظات] ۸۱۰۰۰۰[

text blockIFRS for SMEs 3.17 e  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى 
 

textIFRS for SMEs 3.23 a  Disclosure اسم المنشأة المعدة للتقارير أو وسائل التحديد األخرى
 

textIFRS for SMEs 3.24 a  Disclosure موقع المنشأة
 

textIFRS for SMEs 3.24 a  Disclosure الشكل القانوني للمنشأة
 

textIFRS for SMEs 3.24 a  Disclosure بلد التأسيس
 

textIFRS for SMEs 3.24 a  Disclosure عنوان المكتب المسجل للمنشأة
 

textIFRS for SMEs 3.24 a  Disclosure المقر الرئيسي لألعمال
 

textIFRS for SMEs 3.24 b  Disclosure وصف طبيعة عمليات المنشأة ونشاطاتها الرئيسية
 

textIFRS for SMEs 33.5  Disclosure اسم الشركة األم
 

textIFRS for SMEs 33.5  Disclosure اسم الشركة األم النهائية للمجموعة
 

text block ]نص[بيان االمتثال للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
IFRS for SMEs 3.3  Disclosure, IFRS for 

SMEs 8.4 a  Disclosure 

textIFRS for SMEs 3.5 a  Disclosure استنتاج اإلدارة حول العرض المنصف كنتيجة للمغادرة
 

text توضيح الحياد عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
IFRS for SMEs 3.5 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 3.5 c  Disclosure 

توضيح طبيعة الشرط المنصوص عليه في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية واستنتاج سبب تعارض الشرط مع هدف البيانات 
 المالية الموضح في الشرط 

textIFRS for SMEs 3.7 a  Disclosure
 

textIFRS for SMEs 3.7 b  Disclosure توضيح التفسيرات الالزمة لتحقيق عرض عادل
 

text blockIFRS for SMEs 3.9  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن شكوك قدرة المنشأة على االستمرار كمنشأة مستمرة 
 

textIFRS for SMEs 3.9  Disclosure توضيح حقيقة وأساس إعداد البيانات المالية عندما يكون يكون مختلفا عن أساس المنشأة المستمرة
 

textIFRS for SMEs 3.9  Disclosure توضيح السبب وراء عدم اعتبار المنشأة بأنها منشأة مستمرة
 



text وصف سبب استخدام فترة إعداد تقارير أطول أو اقصر
IFRS for SMEs 3.10 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 3.10 b  Disclosure 

textIFRS for SMEs 3.10 c  Disclosure وصف الحقيقة التي تفيد بأن المبالغ المعروضة في البيانات المالية ال يمكن مقارنتها بشكل كامل
 

text blockIFRS for SMEs 3.12  Disclosure ]نص[االفصاح عن إعادة التصنيف أو التغيرات في العرض 
 

 ]ملخص[االفصاح عن إعادة التصنيف أو التغيرات في العرض 

tableIFRS for SMEs 3.12  Disclosure ]جدول[االفصاح عن إعادة التصنيف أو التغيرات في العرض 
 

axisIFRS for SMEs 3.12  Disclosure ]محور[البنود المعاد تصنيفها 
 

 member ]عضو[البنود المعاد تصنيفها 
]default [

IFRS for SMEs 3.12  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن إعادة التصنيف أو التغيرات في العرض 

textIFRS for SMEs 3.12 a  Disclosure وصف طبيعة إعادة التصنيف أو التغيرات في العرض
 

XdurationIFRS for SMEs 3.12 b  Disclosure مبلغ إعادة التصنيف أو التغيرات في العرض
 

textIFRS for SMEs 3.12 c  Disclosure وصف سبب إعادة التصنيف أو التغيرات في العرض
 

textIFRS for SMEs 3.13  Disclosure وصف السبب وراء عدم جدوى إعادة تصنيف المبالغ المقارنة
 

text blockIFRS for SMEs 8.4 b  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
 

text blockIFRS for SMEs 8.5 a  Disclosure ]نص[توضيح أسس القياس المستخدمة في إعداد البيانات المالية 
 

text blockIFRS for SMEs 8.5 b  Disclosure ]نص[وصف السياسات المحاسبية األخرى المتعلقة بفهم البيانات المالية 
 

textIFRS for SMEs 8.6  Disclosure توضيح تقديرات اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة ذات األثر الهام على المبالغ المعترف بها
 

وصف أساس إعداد وعرض المعلومات التي ال يقتضيها المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية حول المنشآت الصغيرة 
 والمتوسطة

textIFRS for SMEs 3.25  Disclosure
 

textIFRS for SMEs 8.7  Disclosure توضيح مصادر شكوك التقدير مع مخاطرة كبيرة بإجراء تعديل هام
 

text blockIFRS for SMEs 8.7  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 

tableIFRS for SMEs 8.7  Disclosure ]جدول[االفصاح عن األصول وااللتزامات التي تنطوي على مخاطر كبيرة بإجراء تعديالت هامة 
 

axisIFRS for SMEs 8.7  Disclosure ]محور[األصول وااللتزامات 
 

 member ]عضو[األصول وااللتزامات 
]default [

IFRS for SMEs 8.7  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن األصول وااللتزامات التي تنطوي على مخاطر كبيرة بإجراء تعديالت هامة 

textIFRS for SMEs 8.7 a  Disclosure وصف طبيعة األصول التي تنطوي على مخاطر كبيرة بإجراء تعديالت هامة خالل السنة المالية التالية
 

textIFRS for SMEs 8.7 a  Disclosure وصف طبيعة االلتزامات التي تنطوي على مخاطر كبيرة بإجراء تعديالت هامة خالل السنة المالية التالية
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 8.7 b  Disclosure األصول التي تنطوي على مخاطر كبيرة بحدوث تعديالت هامة خالل السنة المالية التالية
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 8.7 b  Disclosure االلتزامات التي تنطوي على مخاطر كبيرة بإجراء تعديالت هامة خالل السنة المالية التالية
 

 السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء -مالحظات] ۸۱۱۰۰۰[

text block ]نص[اإلفصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية واألخطاء 
IFRS for SMEs  - 10 Scope of this section 

 Disclosure 

text blockIFRS for SMEs 10.13 a  Disclosure ]نص[االفصاح عن التطبيق المبدئي للمعايير أو التفسيرات 
 

text blockIFRS for SMEs 10.14  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن التغير الطوعي في السياسة المحاسبية 
 

text توضيح السبب وراء عدم إمكانية تحديد مبالغ التعديالت المتعلقة بالتغير في السياسة المحاسبية
IFRS for SMEs 10.13 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.14 d  Disclosure 

text blockIFRS for SMEs 10.18  Disclosure ]نص[االفصاح عن التغيرات في التقديرات المحاسبية 
 

 ]ملخص[االفصاح عن التغيرات في التقديرات المحاسبية 

tableIFRS for SMEs 10.18  Disclosure ]جدول[االفصاح عن التغيرات في التقديرات المحاسبية 
 

axisIFRS for SMEs 10.18  Disclosure ]محور[التقديرات المحاسبية 
 

 member ]عضو[التقديرات المحاسبية 
]default [

IFRS for SMEs 10.18  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن التغيرات في التقديرات المحاسبية 

text blockIFRS for SMEs 10.18  Disclosure ]نص[وصف طبيعة التغير في التقدير المحاسبي 
 

XdurationIFRS for SMEs 10.18  Disclosure في التقدير المحاسبي) االنخفاض(االرتفاع 
 

 



text blockIFRS for SMEs 10.18  Disclosure ]نص[وصف الحقيقة التي تفيد بأن مبلغ التغير في التقدير المحاسبي هو أمر غير ممكن 
 

text blockIFRS for SMEs 10.23 a  Disclosure ]نص[وصف طبيعة األخطاء المحاسبية في الفترات السابقة 
 

textIFRS for SMEs 10.23 d  Disclosure توضيح السبب وراء عدم إمكانية تحديد مبالغ التصحيح المتعلقة بأخطاء الفترة السابقة
 

 األحداث بعد فترة إعداد التقارير -مالحظات] ۸۱٥۰۰۰[

text blockIFRS for SMEs  - 32 Disclosure  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن األحداث بعد فترة إعداد التقارير 
 

textIFRS for SMEs 32.9  Disclosure توضيح هيئة التفويض
 

yyyy-mm-ddIFRS for SMEs 32.9  Disclosure تاريخ المصادقة إلصدار البيانات المالية
 

textIFRS for SMEs 32.9  Disclosure توضيح حقيقة أن مالكي المنشأة أو غيرهم لهم السلطة لتعديل البيانات المالية بعد إصدارها
 

text blockIFRS for SMEs 32.10  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 

tableIFRS for SMEs 32.10  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن األحداث التي ال تؤدي إلى تعديل بعد فترة إعداد التقارير 
 

axisIFRS for SMEs 32.10  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 [

IFRS for SMEs 32.10  Disclosure
 

member IFRS for SMEs 32.11 a  Example ]عضو[اندماج األعمال الرئيسي 
 

member IFRS for SMEs 32.11 a  Example ]عضو[التصرف بشركة تابعة رئيسية 
 

member IFRS for SMEs 32.11 b  Example ]عضو[إعالن خطة لوقف عملية 
 

member IFRS for SMEs 32.11 c  Example ]عضو[مشتريات األصول الرئيسية 
 

member IFRS for SMEs 32.11 c  Example ]عضو[عمليات تصرف أخرى باألصول 
 

member IFRS for SMEs 32.11 c  Example ]عضو[مصادر أصول رئيسية من قبل الحكومة 
 

member IFRS for SMEs 32.11 d  Example ]عضو[تدمير معمل إنتاج رئيسي 
 

member IFRS for SMEs 32.11 e  Example ]عضو[إعالن أو بدء تنفيذ إعادة هيكلة رئيسية 
 

member IFRS for SMEs 32.11 f  Example ]عضو[إصدار أو إعادة شراء أدوات دين المنشأة أو أدوات حقوق ملكيتها 
 

member IFRS for SMEs 32.11 g  Example ]عضو[التغيرات الكبيرة غير العادية في أسعار األصول أو أسعار الصرف األجنبي 
 

member IFRS for SMEs 32.11 h  Example ]عضو[التغيرات في معدالت الضريبة أو قوانين الضريبة المشرّعة أو المعلنة 
 

member IFRS for SMEs 32.11 i  Example ]عضو[الدخول في التزامات هامة أو التزامات محتملة 
 

member IFRS for SMEs 32.11 j  Example ]عضو[بدء مقاضاة رئيسية 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن األحداث التي ال تؤدي إلى تعديل بعد فترة إعداد التقارير 

textIFRS for SMEs 32.10 a  Disclosure وصف طبيعة الحدث غير المعدل بعد فترة إعداد التقارير
 

text blockIFRS for SMEs 32.10 b  Disclosure ]نص[توضيح االثر المالي للحدث غير المعدّل بعد فترة إعداد التقارير 
 

 إعداد التقارير الخاصة بالتضخم المفرط -مالحظات] ۸۱٦۰۰۰[

text blockIFRS for SMEs  - 31 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 

textIFRS for SMEs 31.15 a  Disclosure
 

textIFRS for SMEs 31.15 b  Disclosure وصف هوية مؤشر األسعار
 

X.XXinstantIFRS for SMEs 31.15 b  Disclosure مستوى مؤشر األسعار
 

X.XXdurationIFRS for SMEs 31.15 b  Disclosure تحركات مؤشر األسعار
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 31.15 c  Disclosure من صافي المركز المالي) الخسائر(األرباح 
 

 عمليات اندماج األعمال -مالحظات] ۸۱۷۰۰۰[

text blockIFRS for SMEs  - 19 Disclosures  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن اندماج األعمال 
 

text blockIFRS for SMEs 19.25  Example ]نص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول اندماج األعمال 
 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول اندماج األعمال 

tableIFRS for SMEs 19.25  Disclosure ]جدول[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول اندماج األعمال 
 

axisIFRS for SMEs 19.25  Disclosure ]محور[اندماج األعمال 
 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص عمليات اندماج األعمال 
]default [

IFRS for SMEs 19.25  Disclosure
 

member IFRS for SMEs 19.25  Disclosure ]عضو[اندماج األعمال 
 



line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول اندماج األعمال 

textIFRS for SMEs 19.25 a  Disclosure اسم المنشأة المشتراة
 

textIFRS for SMEs 19.25 a  Disclosure وصف المنشأة المشتراة
 

yyyy-mm-ddIFRS for SMEs 19.25 b  Disclosure تاريخ االستمالك
 

X.XXinstantIFRS for SMEs 19.25 c  Disclosure النسبة المئوية لحصص حقوق الملكية المستملكة للتصويت
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 19.25 d  Disclosure تكلفة اندماج األعمال
 

textIFRS for SMEs 19.25 d  Disclosure وصف مكونات تكلفة اندماج األعمال
 

 ]ملخص[المبالغ المعترف بها في تاريخ االستمالك لكل فئة رئيسية من األصول المشتراة وااللتزامات المتحملة 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 19.25 e  Example األصول المالية المعترف بها في تاريخ االستمالك
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 19.25 e  Example المخزون المعترف به في تاريخ االستمالك
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 19.25 e  Example الممتلكات والمصانع والمعدات المعترف بها في تاريخ االستمالك
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 19.25 e  Example األصول المحددة غير الملموسة المعترف بها في تاريخ االستمالك
 

X)instant, creditIFRS for SMEs 19.25 e  Example( االلتزامات المالية المعترف بها في تاريخ االستمالك
 

X)instant, creditIFRS for SMEs 19.25 e  Example( االتزامات المحتملة المعترف بها في تاريخ االستمالك
 

Xinstant, debit )االلتزامات المتكبدة(صافي األصول المحددة المشتراة 
IFRS for SMEs 19.25 e  Example

 

Xduration, creditIFRS for SMEs 19.25 f  Disclosure األرباح المعترف بها في معاملة شراء بأسعار مخفضة
 

textIFRS for SMEs 19.25 f  Disclosure وصف بند سطر في بيان الدخل الشامل الذي يتم فيه االعتراف بالريح في معاملة شراء بأسعار منخفضة
 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في الشهرة 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.3  Common practice الشهرة في بداية الفترة
 

 ]ملخص[التغيرات في الشهرة 

Xduration, debitIFRS for SMEs 19.26 a  Disclosure االعتراف اإلضافي٬ الشهرة
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 19.26 d  Disclosure من خالل صافي فروق الصرف٬ الشهرة) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 19.26 d  Disclosure من خالل تغيرات أخرى٬ الشهرة) االنخفاض(االرتفاع 
 

X)durationIFRS for SMEs 19.26 b  Disclosure( خسارة انخفاض القيمة المعترف بها ف الربح أو الخسارة٬ الشهرة
 

X)durationIFRS for SMEs 19.26 d  Disclosure( اإلطفاء٬ الشهرة
 

 التخفيض من خالل التصرف باألعمال المملوكة سابقا٬ الشهرة
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 19.26 c  Disclosure
 

Xduration, debit في الشهرة) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IFRS for SMEs 19.26  Disclosure

 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.3  Common practice الشهرة في نهاية الفترة
 

 األطراف ذات العالقة -مالحظات] ۸۱۸۰۰۰[

text blockIFRS for SMEs  - 33 Disclosures  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن الطرف ذي العالقة 
 

textIFRS for SMEs 33.5  Disclosure اسم الشركة األم
 

textIFRS for SMEs 33.5  Disclosure اسم الشركة األم النهائية للمجموعة
 

textIFRS for SMEs 33.5  Disclosure اسم الشركة األم ذات األفضلية التي تعد بيانات مالية متوافرة للعامة
 

textIFRS for SMEs 33.5  Disclosure توضيح العالقات بين الشركة األم وشركاتها التابعة
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 33.7  Disclosure تعويضات كبار الموظفين اإلداريين
 

text blockIFRS for SMEs 33.10  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن المعامالت بين األطراف ذات العالقة 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن المعامالت بين األطراف ذات العالقة 

tableIFRS for SMEs 33.10  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن المعامالت بين األطراف ذات العالقة 
 

axisIFRS for SMEs 33.10  Disclosure ]محور[فئات األطراف ذات العالقة 
 

 member ]عضو[إجمالي المنشأة فيما يخص األطراف ذات العالقة 
]default [

IFRS for SMEs 33.10  Disclosure
 

member IFRS for SMEs 33.10  Disclosure ]عضو[أطراف ذات عالقة 
 

member IFRS for SMEs 33.10 a  Disclosure ]عضو[المنشآت التي تمارس سيطرة أو سيطرة مشتركة أو تأثيرا هاما على المنشأة 
 

member IFRS for SMEs 33.10 b  Disclosure ]عضو[المنشآت التي تمارس المنشأة عليها سيطرة أو سيطرة مشتركة أو تأثيرا هاما 
 

 



member IFRS for SMEs 33.10 c  Disclosure ]عضو[كبار الموظفين اإلداريين للمنشأة أو الشركة األم 
 

member IFRS for SMEs 33.10 d  Disclosure ]عضو[أطراف أخرى ذات عالقة 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن المعامالت بين األطراف ذات العالقة 

textIFRS for SMEs 33.9  Disclosure وصف المعامالت مع طرف ذي عالقة
 

textIFRS for SMEs 33.9  Disclosure وصف طبيعة عالقة الطرف ذي العالقة
 

 ]ملخص[معامالت األطراف ذات العالقة 

Xduration, debitIFRS for SMEs 33.12 a  Example مشتريات السلع٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 33.12 a  Example اإليراد من بيع السلع٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 33.12 b  Example مشتريات العقارات واألصول األخرى٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 33.12 b  Example مبيعات العقارات واألصول األخرى٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 33.12 c  Example الخدمات المستلمة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 33.12 c  Example اإليراد من تقديم الخدمات٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIFRS for SMEs 33.12 d  Example عقود اإليجار كمؤجر٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIFRS for SMEs 33.12 d  Example عقود اإليجار كمستأجر٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIFRS for SMEs 33.12 e  Example نقل البحث والتطوير من المنشأة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIFRS for SMEs 33.12 e  Example نقل البحث والتطوير إلى المنشأة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIFRS for SMEs 33.12 f  Example النقل بموجب اتفاقيات الترخيص من المنشأة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIFRS for SMEs 33.12 f  Example النقل بموجب اتفاقيات الترخيص إلى المنشأة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIFRS for SMEs 33.12 g  Example النقل بموجب اتفاقيات التمويل من المنشأة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIFRS for SMEs 33.12 g  Example النقل بموجب اتفاقيات التمويل إلى المنشأة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIFRS for SMEs 33.12 h  Example مخصص الضمانات المقدمة من المنشأة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIFRS for SMEs 33.12 h  Example مخصص الضمانات المقدمة إلى المنشأة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIFRS for SMEs 33.12 i  Example تسوية االلتزامات من قبل المنشأة بالنيابة عن األطراف ذات العالقة٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

XdurationIFRS for SMEs 33.12 i  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

XdurationIFRS for SMEs 33.12 j  Example
 

 ]ملخص[األرصدة غير المسددة لمعامالت األطراف ذات العالقة 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 33.9 b  Disclosure المبالغ واجبة الدفع٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 33.9 b  Disclosure المبالغ واجبة القبض٬ معامالت األطراف ذات العالقة
 

textIFRS for SMEs 33.9 b (i)  Disclosure توضيح بنود وشروط األرصدة المعلقة لمعاملة طرف ذي عالقة
 

textIFRS for SMEs 33.9 b (ii)  Disclosure توضيح تفاصيل الضمانات المقدمة أو المستلمة لألرصدة المعلقة لمعاملة طرف ذي عالقة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 33.9 c  Disclosure مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها المتعلقة باألرصدة المعلقة لمعاملة طرف ذي عالقة
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 33.9 d  Disclosure المصروف المعترف به خالل الفترة للديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها لمعاملة طرف ذي عالقة
 

 تبني المعايير الدولية ألول مرة -مالحظات] ۸۱۹۱۰۰[

text blockIFRS for SMEs  - 35 Disclosures  Disclosure ]نص[االفصاح عن تبني المعايير للمرة األولى 
 

text blockIFRS for SMEs 35.13  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 for SMEs 35.13  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 for SMEs 35.13  Disclosure ]محور[

 

 member ]عضو[المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
]default [

IFRS for SMEs 35.13  Disclosure
 

member IFRS for SMEs 35.13  Disclosure ]عضو[مبادئ المحاسبة المقبولة عموما السابقة 
 

member IFRS for SMEs 35.13  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

IFRS for SMEs 35.13 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 q  Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 c 



 Disclosure 

Xduration, credit )الخسارة(الربح 

IFRS for SMEs 35.13 c  Disclosure, IFRS for 

SMEs 5.5 f  Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 c (i) 

 Disclosure, IFRS for SMEs 7.7 b  Disclosure 

textIFRS for SMEs 35.12  Disclosure توضيح اثر التحول إلى المركز المالي المبلغ عنه
 

textIFRS for SMEs 35.12  Disclosure توضيح اثر التحول إلى األداء المالي المبلغ عنه
 

textIFRS for SMEs 35.12  Disclosure توضيح اثر التحول إلى التدفقات النقدية المبلغ عنها
 

textIFRS for SMEs 35.15  Disclosure توضيح حقيقة أن البيانات المالية للفترة السابقة هي غير معروضة
 

 الممتلكات والمصانع والمعدات -مالحظات] ۸۲۲۱۰۰[

text blockIFRS for SMEs  - 17 Disclosures  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن الممتلكات والمصانع والمعدات 
 

text blockIFRS for SMEs 17.31  Disclosure ]نص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول الممتلكات والمصانع والمعدات 
 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول الممتلكات والمصانع والمعدات 

tableIFRS for SMEs 17.31  Disclosure ]جدول[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول الممتلكات والمصانع والمعدات 
 

axisIFRS for SMEs 17.31  Disclosure ]محور[أصناف الممتلكات والمصانع والمعدات 
 

 member ]عضو[الممتلكات والمصانع والمعدات 
]default [

IFRS for SMEs 17.31  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.13 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 27.33 b  Disclosure 

member IFRS for SMEs 17.2  Common practice ]عضو[األراضي والمباني 
 

member IFRS for SMEs 17.2  Common practice ]عضو[األراضي 
 

member IFRS for SMEs 17.2  Common practice ]عضو[مباني 
 

member IFRS for SMEs 17.2  Common practice ]عضو[اآلالت 
 

member IFRS for SMEs 17.2  Common practice ]عضو[المركبات 
 

member IFRS for SMEs 17.2  Common practice ]عضو[سفن 
 

member IFRS for SMEs 17.2  Common practice ]عضو[طائرة 
 

member IFRS for SMEs 17.2  Common practice ]عضو[مركبات وسيارات 
 

member IFRS for SMEs 17.2  Common practice ]عضو[التركيبات والتجهيزات 
 

member IFRS for SMEs 17.2  Common practice ]عضو[المعدات المكتبية 
 

member IFRS for SMEs 17.2  Common practice ]عضو[أصول االكتشاف والتقييم الملموسة 
 

member IFRS for SMEs 17.2  Common practice ]عضو[الغنشاء قيد التنفيذ 
 

العقارات االستثمارية التي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بموثوقية دون تكاليف أو جهود كبيرة على 
member IFRS for SMEs 17.2  Common practice ]عضو[أساس مستمر 

 

member IFRS for SMEs 17.2  Common practice ]عضو[الممتلكات والمصانع والمعدات األخرى 
 

axis ]محور[المبلغ المسجل واالستهالك المتراكم واإلطفاء وانخفاض القيمة وإجمالي المبلغ المسجل 

IFRS for SMEs 17.31 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 17.31 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 c  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 e  Disclosure, IFRS for SMEs 20.14 

 Disclosure, IFRS for SMEs 34.10 e  Disclosure, 

IFRS for SMEs 34.7 c  Disclosure 

 member ]عضو[المبلغ المسجل 
]default [

IFRS for SMEs 17.31 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 e  Disclosure, IFRS for SMEs 20.14 

 Disclosure, IFRS for SMEs 34.7 c  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي المبلغ المسجل 

IFRS for SMEs 17.31 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 c  Disclosure, IFRS for SMEs 20.14 

 Disclosure, IFRS for SMEs 34.10 e  Disclosure 

 member ]عضو[االستهالك المتراكم٬ واإلطفاء وانخفاض القيمة 

IFRS for SMEs 17.31 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 c  Disclosure, IFRS for SMEs 20.14 

 Disclosure, IFRS for SMEs 34.10 e  Disclosure 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول الممتلكات والمصانع والمعدات 

 



textIFRS for SMEs 17.31 a  Disclosure قواعد القياس٬ الممتلكات والمصانع والمعدات
 

textIFRS for SMEs 17.31 b  Disclosure طريقة االستهالك٬ الممتلكات والمصانع والمعدات
 

textIFRS for SMEs 17.31 c  Disclosure األعمار اإلنتاجية أو معدالت اإلطفاء٬ الممتلكات والمصانع والمعدات
 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في الممتلكات والمصانع والمعدات 

Xinstant, debit الممتلكات والمصانع والمعدات في بداية الفترة

IFRS for SMEs 17.31 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.11 a  Disclosure, IFRS for SMEs 4.2 e 

 Disclosure 

 ]ملخص[التغيرات في الممتلكات والمصانع والمعدات األخرى 

اإلضافات من خالل عمليات عدا اندماج األعمال٬ الممتلكات األخرى٬ الممتلكات والمصانع 
 والمعدات

Xduration, debitIFRS for SMEs 17.31 e (i)  Disclosure
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 17.31 e (iii)  Disclosure عمليات االستمالك من خالل اندماج األعمال٬ الممتلكات والمصانع والمعدات األخرى
 

النقل إلى العقارات االستثمارية٬ عندما يتوفر مقياس موثوق للقيمة العادلة٬ الممتلكات والمصانع 
 والمعدات

)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 17.31 e (iv)  Disclosure
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 17.31 e (vii)  Disclosure من خالل صافي فروق الصرف٬ الممتلكات والمصانع والمعدات) االنخفاض(االرتفاع 
 

X)durationIFRS for SMEs 17.31 e (vi)  Disclosure( االستهالك٬ الممتلكات والمصانع والمعدات
 

X)durationIFRS for SMEs 17.31 e (v)  Disclosure( خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في الربح أو الخسارة٬ الممتلكات والمصانع والمعدات
 

XdurationIFRS for SMEs 17.31 e (v)  Disclosure عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في الربح أو الخسارة٬ الممتلكات والمصانع والمعدات
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 17.31 e (vii)  Disclosure من خالل تغيرات أخرى٬ ممتلكات ومصانع ومعدات) االنخفاض(االرتفاع 
 

 عمليات التصرف٬ الممتلكات والمصانع والمعدات
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 17.31 e (ii)  Disclosure
 

Xduration, debit في الممتلكات والمصانع والمعدات) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IFRS for SMEs 17.31 e  Disclosure

 

Xinstant, debit الممتلكات والمصانع والمعدات في نهاية الفترة

IFRS for SMEs 17.31 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.11 a  Disclosure, IFRS for SMEs 4.2 e 

 Disclosure 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 17.32 a  Disclosure الممتلكات والمصانع والمعدات٬ القيود على الملكية
 

textIFRS for SMEs 17.32 a  Disclosure وصف وجود أي قيود على الملكية والممتلكات والمصانع والمعدات
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 17.32 a  Disclosure الممتلكات والمصانع والمعدات٬ المرهونة كضمان
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 17.32 b  Disclosure التزامات تعاقدية المتالك المصانع والمعدات والممتلكات
 

 األدوات المالية -مالحظات] ۸۲۲۳۹۰[

text blockIFRS for SMEs  - 11 Disclosures  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن األدوات المالية 
 

 ]ملخص[فئات األصول المالية وااللتزامات المالية 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 11.41 a  Disclosure األصول المالية من خالل الربح أو الخسارة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 11.41 b  Disclosure األصول المالية التي تكون عبارة عن أدوات دين٬ بالتكلفة المطفأة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 11.41 c  Disclosure األصول المالية التي تكون عبارة عن أدوات حقوق ملكية٬ بسعرالتكلفة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 11.41 d  Disclosure االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 11.41 e  Disclosure االلتزامات المالية بالتكلفة المطفأة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 11.41 f  Disclosure التزامات القرض٬ بسعر التكلفة
 

textIFRS for SMEs 11.43  Disclosure وصف الطرق واالفتراضات المطبقة لتحديد القيمة العادلة
 

textIFRS for SMEs 11.44  Disclosure وصف السبب وراء عدم توفر مقياس موثوق للقيمة العادلة ألداة حق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

text blockIFRS for SMEs 11.45  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 for SMEs 11.45  Disclosure ]جدول[االفصاح عن األصول المالية المنقولة التي ال يتم إلغاء االعتراف بها بمجملها 
 

axisIFRS for SMEs 11.45  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 for SMEs 11.45  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن األصول المالية المنقولة التي ال يتم إلغاء االعتراف بها بمجملها 

textIFRS for SMEs 11.45 a  Disclosure وصف طبيعة األصول المالية المنقولة التي ال يتم إلغاء االعتراف بها بمجملها
 

 



textIFRS for SMEs 11.45 b  Disclosure وصف طبيعة مخاطر ومكافآت الملكية التي تتعرض لها المنشأة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 11.45 c  Disclosure األصول التي تستمر المنشأة في االعتراف بها
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 11.45 c  Disclosure االلتزامات ذات الصلة التي تستمر المنشأة في االعتراف بها
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 11.46 a  Disclosure األصول المالية المرهونة كضمان لاللتزامات أو االلتزامات المحتملة
 

textIFRS for SMEs 11.46 b  Disclosure وصف بنود وشروط األصول المالية المرهونة كضمان لاللتزامات أو االلتزامات المحتملة
 

وصف تفاصيل حاالت التخلف عن السداد خالل الفترة للمبلغ األصلي أو الفائدة أو صندوق أموال لسداد الديون أو شروط 
 االسترداد للقروض واجبة الدفع 

textIFRS for SMEs 11.47 a  Disclosure
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 11.47 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 for SMEs 11.47 c  Disclosure
 

 ]ملخص[دخل٬ مصروف٬ أرباح أو خسائر األدوات المالية 

 ]ملخص[من األدوات المالية ) الخسائر(األرباح 

Xduration, creditIFRS for SMEs 11.48 a (i)  Disclosure على األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) الخسائر(األرباح 
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 11.48 a (ii)  Disclosure على االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) الخسائر(األرباح 
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 11.48 a (iii)  Disclosure من األصول المالية بالتكلفة المطفأة) الخسائر(األرباح 
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 11.48 a (iv)  Disclosure من االلتزامات المالية بالتكلفة المطفأة) الخسائر(األرباح 
 

 ]ملخص[دخل ومصروف الفائدة لألصول أو االلتزامات المالية بغير القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

Xduration, creditIFRS for SMEs 11.48 b  Disclosure دخل ومصروف الفائدة لألصول المالية بغير القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 11.48 b  Disclosure مصروف الفائدة لاللتزامات المالية بغير القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

text blockIFRS for SMEs 11.48 c  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن األصول المالية 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن األصول المالية 

tableIFRS for SMEs 11.48 c  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن األصول المالية 
 

axisIFRS for SMEs 11.48 c  Disclosure ]محور[أصناف األصول المالية 
 

 member ]عضو[األصول المالية٬ صنف 
]default [

IFRS for SMEs 11.48 c  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن األصول المالية 

Xduration, debitIFRS for SMEs 11.48 c  Disclosure خسارة انخفاض القيمة الناشئة عن األصول المالية
 

text blockIFRS for SMEs 12.26  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن محاسبة التحوط 
 

text blockIFRS for SMEs 12.27  Disclosure ]نص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول التحوطات 
 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول التحوطات 

tableIFRS for SMEs 12.27  Disclosure ]جدول[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول التحوطات 
 

axisIFRS for SMEs 12.27  Disclosure ]محور[أنواع المخاطر 
 

 member ]عضو[المخاطر 
]default [

IFRS for SMEs 12.27  Disclosure
 

member IFRS for SMEs 12.17 a  Disclosure ]عضو[مخاطر سعر الفائدة ألدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة 
 

مخاطر الصرف األجنبي أو مخاطر سعر الفائدة في التزام ثابت أو معامالت تنبؤ محتملة جدا 
member IFRS for SMEs 12.17 b  Disclosure ]عضو[

 

مخاطر أسعار السلع أو االلتزامات الثابتة أو معامالت تنبؤ محتملة جدا لشراء أو بيع السلع 
member IFRS for SMEs 12.17 c  Disclosure ]عضو[

 

member IFRS for SMEs 12.17 d  Disclosure ]عضو[مخاطر الصرف األجنبي في صافي االستثمار في عمليات أجنبية 
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول التحوطات 

textIFRS for SMEs 12.27 a  Disclosure وصف نوع التحوط
 

textIFRS for SMEs 12.27 b  Disclosure وصف األدوات المالية المحددة على أنها أدوات تحوط
 

XinstantIFRS for SMEs 12.27 b  Disclosure األدوات المالية المعينة كأدوات تحوط٬ بالقيمة العادلة
 

textIFRS for SMEs 12.27 c  Disclosure وصف طبيعة المخاطر المحوطة
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 12.28 a  Disclosure من أداة التحوط٬ تحوطات القيمة العادلة) الخسائر(األرباح 
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 12.28 b  Disclosure من البند المحوط المنسوب إلى المخاطر المحوطة٬ تحوطات القيمة العادلة) الخسائر(األرباح 
 

textIFRS for SMEs 12.29 a  Disclosure وصفات الفترات التي يتوقع حدوث التدفقات النقدية فيها
 

textIFRS for SMEs 12.29 a  Disclosure وصف الفترات التي تؤثر فيها التدفقات النقدية على الربح أو الخسارة
 

 



textIFRS for SMEs 12.29 b  Disclosure وصف معامالت التنبؤ التي استخدمت فيها محاسبة التحوط في فترة سابقة والتي من غير المتوقع أن تحدث بعد اآلن
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 12.29 c  Disclosure من تحوطات التدفقات النقدية٬ صافي الضريبة) الخسائر(األرباح 
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 12.29 c  Disclosure من تحوطات التدفقات النقدية٬ قبل الضريبة) الخسائر(األرباح 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 12.29 d  Disclosure تعديالت إعادة التصنيف على تحوطات التدفقات النقدية٬ صافي الضريبة
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 12.29 d  Disclosure تعديالت إعادة التصنيف على تحوطات التدفقات النقدية٬ قبل الضريبة
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 12.29 e  Disclosure من عدم فاعلية تحوطات التدفقات النقدية المعترف بها في الربح أو الخسارة) الخسائر(األرباح 
 

 األصول غير الملموسة -مالحظات] ۸۲۳۱۸۰[

text blockIFRS for SMEs  - 18 Disclosures  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن األصول غير الملموسة 
 

text blockIFRS for SMEs 18.27  Disclosure ]نص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول األصول غير الملموسة 
 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول األصول غير الملموسة 

tableIFRS for SMEs 18.27  Disclosure ]جدول[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول األصول غير الملموسة 
 

axisIFRS for SMEs 18.27  Disclosure ]محور[أصناف األصول غير الملموسة عدا عن الشهرة 
 

 member ]عضو[األصول غير الملموسة باستثناء الشهرة 
]default [

IFRS for SMEs 18.27  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.13 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 27.33 d  Disclosure 

member IFRS for SMEs 18.27  Common practice ]عضو[أسماء الماركات 
 

member IFRS for SMEs 18.27  Common practice ]عضو[أصول االكتشاف والتقييم غير الملموسة 
 

member IFRS for SMEs 18.27  Common practice ]عضو[أسماء الصحف وعناوين النشر 
 

member IFRS for SMEs 18.27  Common practice ]عضو[برامج الكمبيوتر 
 

member IFRS for SMEs 18.27  Common practice ]عضو[التراخيص واالمتيازات 
 

member IFRS for SMEs 18.27  Common practice ]عضو[حقوق التأليف والبراءات وحقوق الملكية الصناعية األخرى٬ حقوق الخدمة والتشغيل 
 

member IFRS for SMEs 18.27  Common practice ]عضو[الوصفات والصيغ والنماذج والتصاميم واألنماط 
 

member IFRS for SMEs 18.27  Common practice ]عضو[األصول غير الملموسة فيد التطوير 
 

member IFRS for SMEs 34.15  Common practice ]عضو[ترتيبات امتياز تقديم الخدمات٬ المصنفة على أنها أصول غير ملموسة 
 

member IFRS for SMEs 18.27  Common practice ]عضو[أصول غير ملموسة أخرى 
 

axis ]محور[المبلغ المسجل واالستهالك المتراكم واإلطفاء وانخفاض القيمة وإجمالي المبلغ المسجل 

IFRS for SMEs 17.31 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 17.31 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 c  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 e  Disclosure, IFRS for SMEs 20.14 

 Disclosure, IFRS for SMEs 34.10 e  Disclosure, 

IFRS for SMEs 34.7 c  Disclosure 

 member ]عضو[المبلغ المسجل 
]default [

IFRS for SMEs 17.31 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 e  Disclosure, IFRS for SMEs 20.14 

 Disclosure, IFRS for SMEs 34.7 c  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي المبلغ المسجل 

IFRS for SMEs 17.31 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 c  Disclosure, IFRS for SMEs 20.14 

 Disclosure, IFRS for SMEs 34.10 e  Disclosure 

 member ]عضو[االستهالك المتراكم٬ واإلطفاء وانخفاض القيمة 

IFRS for SMEs 17.31 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 c  Disclosure, IFRS for SMEs 20.14 

 Disclosure, IFRS for SMEs 34.10 e  Disclosure 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول األصول غير الملموسة 

textIFRS for SMEs 18.27 d  Disclosure السطر في بيان الدخل الشامل الذي يُدمج فيه إطفاء األصول غير الملموسة) بنود(وصف بند 
 

textIFRS for SMEs 18.27 b  Disclosure طريقة اإلطفاء٬ األصول غير الملموسة عدا الشهرة
 

textIFRS for SMEs 18.27 a  Disclosure األعمار اإلنتاجية أو معدالت اإلطفاء٬ أصول غير ملموسة غير الشهرة
 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في أصول غير ملموسة غير الشهرة 

Xinstant, debit األصول غير الملموسة باستثناء الشهرة في بداية الفترة

IFRS for SMEs 18.27 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 g  Disclosure 

 ]ملخص[التغيرات في األصول غير الملموسة عدا الشهرة 



Xduration, debitIFRS for SMEs 18.27 e (i)  Disclosure اإلضافات من خالل عمليات عدا اندماج األعمال٬ األصول غير الملموسة عدا الشهرة
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 18.27 e (iii)  Disclosure عمليات االستمالك من خالل اندماج األعمال٬ األصول غير الملموسة عدا الشهرة
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 18.27 e (vi)  Disclosure من خالل صافي فروق الصرف٬ أصول غير ملموسة غير الشهرة) االنخفاض(االرتفاع 
 

X)durationIFRS for SMEs 18.27 e (iv)  Disclosure( اإلطفاء٬ األصول غير الملموسة عدا الشهرة
 

X)durationIFRS for SMEs 18.27 e (v)  Disclosure( خسارة انخفاض القيمة المعترف بها ف الربح أو الخسارة٬ أصول غير ملموسة غير الشهرة
 

XdurationIFRS for SMEs 18.27 e (v)  Disclosure عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في الربح أو الخسارة٬ أصول غير ملموسة غير الشهرة
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 18.27 e (vi)  Disclosure من خالل تغيرات أخرى٬ األصول غير الملموسة عدا عن الشهرة) االنخفاض(االرتفاع 
 

 عمليات التصرف٬ األصول غير الملموسة عدا الشهرة
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 18.27 e (ii)  Disclosure
 

Xduration, debit في األصول غير الملموسة باستثناء الشهرة) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IFRS for SMEs 18.27 e  Disclosure

 

Xinstant, debit األصول غير الملموسة باستثناء الشهرة في نهاية الفترة

IFRS for SMEs 18.27 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 g  Disclosure 

text blockIFRS for SMEs 18.28 a  Disclosure ]نص[االفصاح عن األصول غير الملموسة الهامة بالنسبة للمنشأة 
 

 ]ملخص[االفصاح عن األصول غير الملموسة الهامة بالنسبة للمنشأة 

tableIFRS for SMEs 18.28 a  Disclosure ]جدول[االفصاح عن األصول غير الملموسة الهامة بالنسبة للمنشأة 
 

axisIFRS for SMEs 18.28 a  Disclosure ]محور[األصول غير الملموسة الهامة بالنسبة للمنشأة 
 

 member ]عضو[األصول غير الملموسة الهامة بالنسبة للمنشأة 
]default [

IFRS for SMEs 18.28 a  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن األصول غير الملموسة الهامة بالنسبة للمنشأة 

textIFRS for SMEs 18.28 a  Disclosure وصف األصول غير الملموسة الهامة للمنشأة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 18.28 a  Disclosure األصول غير الملموسة الهامة للمنشأة
 

X.XXinstantIFRS for SMEs 18.28 a  Disclosure فترة اإلطفاء المتبقية لألصول غير الملموسة الهامة بالنسبة للمنشأة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 18.28 b (i)  Disclosure األصول غير الملموسة التي يتم استمالكها عن طريق منحة حكومية٬ القيمة العادلة المعترف بها مبدئيًا
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 18.28 b (ii)  Disclosure األصول غير الملموسة التي يتم استمالكها عن طريق منحة حكومية
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 18.28 c  Disclosure األصول غير الملموسة التي تكون ملكيتها محدودة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 18.28 c  Disclosure األصول غير الملموسة المرهونة كضمان مقابل االلتزامات
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 18.28 d  Disclosure التزامات تعاقدية المتالك األصول غير الملموسة
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 18.29  Disclosure مصروف البحث والتطوير
 

 الزراعة -مالحظات] ۸۲٤۱۸۰[

text blockIFRS for SMEs  - 34 Agriculture  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن األصول البيولوجية 
 

text وصف األصول البيولوجية
IFRS for SMEs 34.10 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 34.7 a  Disclosure 

textIFRS for SMEs 34.7 b  Disclosure وصف الطرق واالفتراضات المطبقة في تحديد القيمة العادلة لإلنتاج الزراعي في وقت الحصاد واألصول البيولوجية
 

text blockIFRS for SMEs 34.7 c  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن مطابقة التغيرات في األصول البيولوجية 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن مطابقة التغيرات في األصول البيولوجية 

tableIFRS for SMEs 34.2  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن مطابقة التغيرات في األصول البيولوجية 
 

axis ]محور[القياس 
IFRS for SMEs 16.10 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 34.2  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي القياس 
]default [

IFRS for SMEs 16.10 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 34.2  Disclosure 

 member ]عضو[بالقيمة العادلة 
IFRS for SMEs 16.10 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 34.2 a  Disclosure 

member IFRS for SMEs 34.2 b  Disclosure ]عضو[بسعر التكلفة 
 

axis ]محور[المبلغ المسجل واالستهالك المتراكم واإلطفاء وانخفاض القيمة وإجمالي المبلغ المسجل 

IFRS for SMEs 17.31 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 17.31 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 c  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 e  Disclosure, IFRS for SMEs 20.14 



 Disclosure, IFRS for SMEs 34.10 e  Disclosure, 

IFRS for SMEs 34.7 c  Disclosure 

 member ]عضو[المبلغ المسجل 
]default [

IFRS for SMEs 17.31 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 e  Disclosure, IFRS for SMEs 20.14 

 Disclosure, IFRS for SMEs 34.7 c  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي المبلغ المسجل 

IFRS for SMEs 17.31 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 c  Disclosure, IFRS for SMEs 20.14 

 Disclosure, IFRS for SMEs 34.10 e  Disclosure 

 member ]عضو[االستهالك المتراكم٬ واإلطفاء وانخفاض القيمة 

IFRS for SMEs 17.31 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 c  Disclosure, IFRS for SMEs 20.14 

 Disclosure, IFRS for SMEs 34.10 e  Disclosure 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن مطابقة التغيرات في األصول البيولوجية 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في األصول البيولوجية 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 34.7 c  Disclosure األصول البيولوجية في بداية الفترة
 

 ]ملخص[التغيرات في األصول البيولوجية 

XdurationIFRS for SMEs 34.7 c (i)  Disclosure من تعديل القيمة العادلة٬ األصول البيولوجية) الخسائر(األرباح 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 34.7 c (ii)  Disclosure اإلضافات من خالل عمليات عدا اندماج األعمال٬ األصول البيولوجية
 

 التخفيض بسبب الحصاد٬ األصول البيولوجية
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 34.7 c (iii)  Disclosure
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 34.7 c (iv)  Disclosure عمليات االستمالك من خالل اندماج األعمال٬ األصول البيولوجية
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 34.7 c (v)  Disclosure من خالل صافي فروق الصرف٬ األصول البيولوجية) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 34.7 c (vi)  Disclosure من خالل تغيرات أخرى٬ األصول البيولوجية) االنخفاض(االرتفاع 
 

 عمليات التصرف٬ األصول البيولوجية
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 34.7 c (vi)  Disclosure
 

Xduration, debit في األصول البيولوجية) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IFRS for SMEs 34.7 c  Disclosure

 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 34.7 c  Disclosure األصول البيولوجية في نهاية الفترة
 

textIFRS for SMEs 34.10 b  Disclosure توضيح سبب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بموثوقية لألصول البيولوجية٬ بسعر التكلفة
 

textIFRS for SMEs 34.10 c  Disclosure طريقة االستهالك٬ األصول البيولوجية٬ بالتكلفة
 

textIFRS for SMEs 34.10 d  Disclosure األعمار اإلنتاجية أو معدالت اإلطفاء٬ األصول البيولوجية بسعر التكلفة
 

 العقارات االستثمارية -مالحظات] ۸۲٥۱۰۰[

text blockIFRS for SMEs  - 16 Disclosures  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن االستثمارات العقارية 
 

text blockIFRS for SMEs 16.10 e  Disclosure ]نص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول العقارات االستثمارية 
 

 ]ملخص[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول العقارات االستثمارية 

tableIFRS for SMEs 16.10 e  Disclosure ]جدول[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول العقارات االستثمارية 
 

axis ]محور[القياس 
IFRS for SMEs 16.10 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 34.2  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي القياس 
]default [

IFRS for SMEs 16.10 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 34.2  Disclosure 

 member ]عضو[بالقيمة العادلة 
IFRS for SMEs 16.10 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 34.2 a  Disclosure 

axis ]محور[المبلغ المسجل واالستهالك المتراكم واإلطفاء وانخفاض القيمة وإجمالي المبلغ المسجل 

IFRS for SMEs 17.31 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 17.31 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 c  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 e  Disclosure, IFRS for SMEs 20.14 

 Disclosure, IFRS for SMEs 34.10 e  Disclosure, 

IFRS for SMEs 34.7 c  Disclosure 

 member ]عضو[المبلغ المسجل 
]default [

IFRS for SMEs 17.31 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 e  Disclosure, IFRS for SMEs 20.14 

 Disclosure, IFRS for SMEs 34.7 c  Disclosure 



 member ]عضو[إجمالي المبلغ المسجل 

IFRS for SMEs 17.31 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 c  Disclosure, IFRS for SMEs 20.14 

 Disclosure, IFRS for SMEs 34.10 e  Disclosure 

 member ]عضو[االستهالك المتراكم٬ واإلطفاء وانخفاض القيمة 

IFRS for SMEs 17.31 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 c  Disclosure, IFRS for SMEs 20.14 

 Disclosure, IFRS for SMEs 34.10 e  Disclosure 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن معلومات تفصيلية حول العقارات االستثمارية 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في االستثمارات العقارية 

Xinstant, debit العقارات االستثمارية في بداية الفترة

IFRS for SMEs 16.10 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 f  Disclosure 

 ]ملخص[التغيرات في االستثمارات العقارية 

Xduration, debitIFRS for SMEs 16.10 e (i)  Disclosure اإلضافات من غير عمليات اندماج األعمال٬ االستثمارات العقارية
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 16.10 e (i)  Disclosure عمليات االستمالك من خالل اندماج األعمال٬ االستثمارات العقارية
 

XdurationIFRS for SMEs 16.10 e (ii)  Disclosure من تعديل القيمة العادلة٬ االستثمارات العقارية) الخسائر(األربح 
 

النقل إلى الممتلكات والمصانع والمعدات عندما ال يعد يتوفر مقياس موثوق للقيمة العادلة٬ العقارات 
 االستثمارية

)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 16.10 e (iii)  Disclosure
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 16.10 e (iv)  Disclosure المخزون والعقارات المشغولة من المالك٬ استثمارات عقارية) إلى(النقل من 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 16.10 e (v)  Disclosure من خالل صافي فروق الصرف٬ االستثمارات العقارية) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 16.10 e (v)  Disclosure من خالل تغيرات أخرى٬ االستثمارات العقارية) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debit في العقارات االستثمارية) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IFRS for SMEs 16.10 e  Disclosure

 

Xinstant, debit العقارات االستثمارية في نهاية الفترة

IFRS for SMEs 16.10 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 f  Disclosure 

textIFRS for SMEs 16.10 a  Disclosure وصف الطرق واالفتراضات الهامة المطبقة في تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
 

textIFRS for SMEs 16.10 b  Disclosure وصف الحد الذي تعتمد فيه القيمة العادلة للعقارات االستثمارية على التقييم من قبل مقيم مستقل
 

textIFRS for SMEs 16.10 c  Disclosure توضيح القيود على قابلية تحقيق االستثمارات العقارية أو تحويل الدخل وعائدات التصرف باالستثمارات العقارية
 

XinstantIFRS for SMEs 16.10 c  Disclosure قيود على قابلية تحقيق االستثمارات العقارية أو تحويل دخل وعوائد التصرف باالستثمارات العقارية
 

textIFRS for SMEs 16.10 d  Disclosure توضيح االلتزامات التعاقدية لشراء أو إنشاء أو تطوير الممتلكات العقارية أو إلصالحها أو صيانتها أو تحسينها
 

 البيانات المالية الموحدة والمشتركة والمنفصلة -مالحظات] ۸۲٥٤۸۰[

text block ]نص[االفصاح عن البيانات المالية الموحدة والمنفصلة والمشتركة 

IFRS for SMEs  - 9 Separate financial 
statements  Disclosure, IFRS for SMEs  -

 9 Combined financial statements  Disclosure, 

IFRS for SMEs  - 9 Disclosures in consolidated 
financial statements  Disclosure 

وصف األحكام واالفتراضات الهامة المتخذة في تحديد سيطرة المنشأة على منشأة أخرى رغم أنها تمتلك أقل من نصف حقوق 
 التصويت

textIFRS for SMEs 9.23 b  Disclosure
 

yyyy-mm-ddIFRS for SMEs 9.23 c  Disclosure تاريخ نهاية فترة إعداد التقارير للبيانات المالية للمنشأة التابعة
 

textIFRS for SMEs 9.23 d  Disclosure وصف طبيعة ونطاق القيود الهامة على نقل األموال إلى المنشأة
 

text وصف طبيعة البيانات المالية

IFRS for SMEs 3.23 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 9.23 a  Disclosure, IFRS for SMEs 9.27 a 

 Disclosure, IFRS for SMEs 9.30 a  Disclosure 

textIFRS for SMEs 9.30 b  Disclosure توضيح األسباب وراء إعداد البيانات المالية المشتركة
 

textIFRS for SMEs 9.30 c  Disclosure وصف أساس تحديد المنشآت المشمولة في البيانات المالية المشتركة
 

textIFRS for SMEs 9.30 d  Disclosure وصف أساس إعداد البيانات المالية المشتركة
 

textIFRS for SMEs 9.27 b  Disclosure الطريقة المستخدمة لمحاسبة االستثمارات في الشركات التابعة
 

textIFRS for SMEs 9.27 b  Disclosure الطريقة المستخدمة لمحاسبة االستثمارات في المنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك
 

textIFRS for SMEs 9.27 b  Disclosure الطريقة المستخدمة لمحاسبة االستثمارات في المنشآت الزميلة
 

textIFRS for SMEs 9.27  Disclosure وصف تحديد البيانات المالية التي ترتبط بها البيانات المالية المنفصلة
 

 الحصص في المشاريع المشتركة -مالحظات] ۸۲٥٥۰۰[
 



text blockIFRS for SMEs  - 15 Disclosures  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن الحصص في المشاريع المشتركة 
 

text block ]نص[وصف السياسة المحاسبية لالستثمارات في المشاريع المشتركة 
IFRS for SMEs 15.19 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 8.5 b  Disclosure 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 15.19 c  Disclosure القيمة العادلة لالستثمارات في المشاريع المشتركة التي يوجد لها أسعار معلنة في السوق
 

Xinstant, debit االستثمارات في المشاريع المشتركة

IFRS for SMEs 15.19 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 k  Disclosure 

Xduration, creditIFRS for SMEs 15.20  Disclosure والتي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية) الخسائر(حصة المشاريع المشتركة من األرباح 
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 15.20  Disclosure العمليات المتوقفة والتي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية) خسائر(حصة المشاريع المشتركة من أرباح 
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 15.19 d  Disclosure االلتزامات المتعلقة بالمشاريع المشتركة
 

 االستثمارات في المنشآت الزميلة -مالحظات] ۸۲٥٦۰۰[

text blockIFRS for SMEs  - 14 Disclosures  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن االستثمار في الشركات الزميلة 
 

text block ]نص[وصف السياسة المحاسبية لالستثمار في المنشآت الزميلة 
IFRS for SMEs 14.12 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 8.5 b  Disclosure 

Xinstant, debit االستثمارات في الشركات الزميلة

IFRS for SMEs 14.12 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 j  Disclosure 

Xduration, creditIFRS for SMEs 14.13  Disclosure األرباح والتوزيعات األخرى من المنشآت الزميلة التي تتم محاسبتها بواسطة نموذج التكلفة المعترف بها كدخل
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 14.14  Disclosure المنشآت الزميلة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية) خسائر(حصة أرباح 
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 14.12 c  Disclosure القيمة العادلة لالستثمارات في المنشآت الزميلة التي يوجد لها أسعار معلنة في السوق
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 14.14  Disclosure العمليات المتوقفة للمنشآت الزميلة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية) خسائر(حصة أرباح 
 

 األصول غير المتداولة أو مجموعات التصرف المحتفظ بها برسم البيع -مالحظات] ۸۲٥۹۰۰[

text blockIFRS for SMEs 4.14  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن خطة لبيع األصل غير المتداول أو مجموعة التصرف 
 

textIFRS for SMEs 4.14 a  Disclosure وصف االصول أو مجموعة األصول وااللتزامات إذا كان لدى المنشأة اتفاقية بيع ملزمة
 

textIFRS for SMEs 4.14 b  Disclosure وصف حقائق وظروف البيع أو الخطة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 4.14 c  Disclosure األصول التي تملك المنشأة بخصوصها اتفاقية بيع ملزمة
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 4.14 c  Disclosure االلتزامات التي يكون لدى المنشأة مقابلها اتفاقية بيع ملزمة
 

 المخزون -مالحظات] ۸۲٦۳۸۰[

text blockIFRS for SMEs  - 13 Disclosures  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن المخزون 
 

text block ]نص[وصف السياسة المحاسبية لقياس المخزون 
IFRS for SMEs 13.22 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 8.5 b  Disclosure 

textIFRS for SMEs 13.22 a  Disclosure وصف صيغ تكلفة المخزون
 

XdurationIFRS for SMEs 13.22 d  Disclosure تخفيض المخزون
 

XdurationIFRS for SMEs 13.22 d  Disclosure عكس انخفاض قيمة المخزون
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 13.22 c  Disclosure تكلفة المخزون المعترف به كمصروف خالل الفترة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 13.22 e  Disclosure المخزون المرهون كضمان مقابل لاللتزامات
 

 مخصصات أخرى٬ االصول المحتملة وااللتزامات المحتملة -مالحظات] ۸۲۷٥۷۰[

text blockIFRS for SMEs  - 21 Disclosures  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن المخصصات األخرى وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة 
 

text blockIFRS for SMEs 21.14  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن المخصصات األخرى 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن المخصصات األخرى 

tableIFRS for SMEs 21.14  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن المخصصات األخرى 
 

axisIFRS for SMEs 21.14  Disclosure ]محور[فئات المخصصات األخرى 
 

 member ]عضو[مخصصات أخرى 
]default [

IFRS for SMEs 21.14  Disclosure
 

member IFRS for SMEs 21A.4  Example ]عضو[مخصص الضمان 
 

member IFRS for SMEs 21A.3  Example ]عضو[مخصص إعادة الهيكلة 
 

member IFRS for SMEs 21A.9  Example ]عضو[مخصص اإلجراءات القانونية 
 

member IFRS for SMEs 21A.5  Example ]عضو[مخصص الرديات 
 

 



member IFRS for SMEs 21A.2  Example ]عضو[مخصص العقود المثقلة بااللتزامات 
 

member IFRS for SMEs 21.14  Common practice ]عضو[مخصصات متفرقة أخرى 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن المخصصات األخرى 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في المخصصات األخرى 

Xinstant, credit مخصصات أخرى في بداية الفترة

IFRS for SMEs 21.14 a (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.11 e  Disclosure 

 ]ملخص[التغيرات في مخصصات أخرى 

Xduration, creditIFRS for SMEs 21.14 a (ii)  Disclosure المخصصات اإلضافية٬ مخصصات أخرى
 

 المخصص المستخدم٬ مخصصات أخرى
)X)duration, 

debit

IFRS for SMEs 21.14 a (iii)  Disclosure
 

 المخصص غير المستخدم المعكوس٬ المخصصات األخرى
)X)duration, 

debit

IFRS for SMEs 21.14 a (iv)  Disclosure
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 21.14 a  Common practice من خالل صافي فروق الصرف٬ المخصصات األخرى) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 21.14 a  Common practice من خالل التحويالت والتغيرات األخرى٬ المخصصات األخرى) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, credit في مخصصات أخرى) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IFRS for SMEs 21.14 a  Disclosure

 

Xinstant, credit مخصصات أخرى في نهاية الفترة

IFRS for SMEs 21.14 a (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.11 e  Disclosure 

textIFRS for SMEs 21.14 b  Disclosure وصف طبيعة االلتزام٬ مخصصات أخرى
 

textIFRS for SMEs 21.14 b  Disclosure وصف التوقيت المتوقع للتدفقات الصادرة٬ مخصصات أخرى
 

textIFRS for SMEs 21.14 c  Disclosure اإلشارة إلى الشكوك في مبلغ أو توقيت التدفقات الصادرة٬ مخصصات أخرى
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 21.14 d  Disclosure األصل المعنرف به لالستعاضة المتوقعة٬ مخصصات أخرى
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 21.14 d  Disclosure االستعاضات المتوقعة٬ مخصصات أخرى
 

text blockIFRS for SMEs 21.15  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة 

tableIFRS for SMEs 21.15  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة 
 

axisIFRS for SMEs 21.15  Disclosure ]محور[أصناف االلتزامات المحتملة 
 

 member ]عضو[االلتزامات المحتملة 
]default [

IFRS for SMEs 21.15  Disclosure
 

member IFRS for SMEs 21.15  Disclosure ]عضو[االلتزام المحتمل للضمان 
 

member IFRS for SMEs 21.15  Disclosure ]عضو[القيود على االلتزام المحتمل 
 

member IFRS for SMEs 21.15  Disclosure ]عضو[االلتزام المحتمل لإلجراءات القانونية 
 

member IFRS for SMEs 21.15  Disclosure ]عضو[االلتزامات المحتملة للعقود المثقلة بااللتزامات 
 

member IFRS for SMEs 21.15  Disclosure ]عضو[التزام محتمل لتكاليف اإلزالة واالستعادة والتأهيل 
 

member IFRS for SMEs 21.15  Disclosure ]عضو[التزامات محتملة أخرى 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة 

textIFRS for SMEs 21.15  Disclosure وصف طبيعة االلتزام٬ االلتزامات المحتملة
 

textIFRS for SMEs 21.15 a  Disclosure توضيح األثر المالي المقدر لاللتزامات المحتملة
 

XinstantIFRS for SMEs 21.15 a  Disclosure األثر المالي المقدر لاللتزامات المحتملة
 

textIFRS for SMEs 21.15 c  Disclosure توضيح احتمالية السداد٬ االلتزامات المحتملة
 

textIFRS for SMEs 21.15 b  Disclosure اإلشارة إلى الشكوك في مبلغ أو توقيت التدفقات الصادرة٬ االلتزامات المحتملة
 

textIFRS for SMEs 21.16  Disclosure وصف طبيعة األصول المحتملة
 

textIFRS for SMEs 21.16  Disclosure توضيح تقدير األثر المالي لألصول المحتملة
 

XinstantIFRS for SMEs 21.16  Disclosure األثر المالي المقدر لألصول المحتملة
 

textIFRS for SMEs 21.16  Disclosure معلومات حول األصول الطارئة بأن اإلفصاح ال يمكن ممارسته
 

textIFRS for SMEs 21.15  Disclosure معلومات حول االلتزامات الطارئة بأن اإلفصاح ال يمكن ممارسته
 

textIFRS for SMEs 21.17  Disclosure توضيح الطبيعة العامة للنزاع وسبب عدم االفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمخصص
 

 



textIFRS for SMEs 21.17  Disclosure توضيح الطبيعة العامة للنزاع وسبب عدم االفصاح عن المعلومات فيما يخص االلتزام المحتمل
 

textIFRS for SMEs 21.17  Disclosure توضيح الطبيعة العامة للنزاع وسبب عدم االفصاح عن المعلومات فيما يخص األصل المحتمل
 

 اإليرادات -مالحظات] ۸۳۱۱۱۰[

text blockIFRS for SMEs  - 23 Disclosures  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن اإليراد 
 

text block ]نص[وصف السياسة المحاسبية لالعتراف بااليراد 
IFRS for SMEs 23.30 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 8.5 b  Disclosure 

 المنح الحكومية -مالحظات] ۸۳۱٤۰۰[

text blockIFRS for SMEs  - 24 Disclosures  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن المنح الحكومية 
 

textIFRS for SMEs 24.6 a  Disclosure وصف طبيعة ومقدار المنح الحكومية المعترف بها في البيانات المالية
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 24.6 a  Disclosure المنح الحكومية
 

Xduration, credit الدخل من المنح الحكومية

IFRS for SMEs 23.30 b (vii)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 24.6 a  Disclosure 

textIFRS for SMEs 24.6 c  Disclosure اإلشارة إلى األشكال األخرى لمساعدة الحكومة مع فوائد مباشرة للمنشأة
 

textIFRS for SMEs 24.6 b  Disclosure توضيح الشروط غير المحققة أو الطوارئ األخرى المصاحبة للمساعدات الحكومية
 

 عقود اإلنشاء -مالحظات] ۸۳۱۷۱۰[

text blockIFRS for SMEs 23.31  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن اإليراد المعترف به من عقود اإلنشاء 
 

Xduration, credit اإليراد من عقود اإلنشاء

IFRS for SMEs 23.30 b (viii)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 23.31 a  Disclosure 

textIFRS for SMEs 23.31 b  Disclosure الطرق المستخدمة لتحديد إيراد عقد اإلنشاء المعترف به
 

textIFRS for SMEs 23.31 c  Disclosure الطرق المستخدمة لتحديد مرحلة إتمام اإلنشاء قيد التنفيذ
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 23.32 a  Disclosure مجموع القيمة المستحقة من العمالء على العمل المتعاقد عليه كأصل
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 23.32 b  Disclosure مجموع القيمة المستحقة من العمالء على العمل المتعاقد عليه كالتزام
 

 انخفاض قيمة األصول -مالحظات] ۸۳۲٤۱۰[

text blockIFRS for SMEs  - 27 Disclosures  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن انخفاض قيمة األصول 
 

text blockIFRS for SMEs 27.32  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن خسارة انخفاض القيمة وعكس خسارة انخفاض القيمة 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن خسارة انخفاض القيمة وعكس خسارة انخفاض القيمة 

tableIFRS for SMEs 27.32  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن خسارة انخفاض القيمة وعكس خسارة انخفاض القيمة 
 

axis ]محور[أصناف األصول 
IFRS for SMEs 20.13 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 27.32  Disclosure 

 member ]عضو[االصول 
]default [

IFRS for SMEs 20.13 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 27.32  Disclosure 

member IFRS for SMEs 27.33 a  Disclosure ]عضو[المخزون 
 

 member ]عضو[الممتلكات والمصانع والمعدات 

IFRS for SMEs 17.31  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.13 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 27.33 b  Disclosure 

member IFRS for SMEs 27.33 c  Disclosure ]عضو[الشهرة 
 

 member ]عضو[األصول غير الملموسة باستثناء الشهرة 

IFRS for SMEs 18.27  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.13 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 27.33 d  Disclosure 

member IFRS for SMEs 27.33 e  Disclosure ]عضو[االستثمارت في الشركات الزميلة 
 

member IFRS for SMEs 27.33 f  Disclosure ]عضو[االستثمارات في المشاريع المشتركة 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن خسارة انخفاض القيمة وعكس خسارة انخفاض القيمة 

Xduration, debitIFRS for SMEs 27.32 a  Disclosure خسارة انخفاض القيمة المعترف بها ف الربح أو الخسارة
 

السطر في بيان الدخل الشامل الذي تُدمج فيه خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في الربح ) بنود(وصف بند 
 أو الخسارة

textIFRS for SMEs 27.32 a  Disclosure
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 27.32 b  Disclosure عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في الربح أو الخسارة
 

السطر في بيان الدخل الشامل الذي تُعكس فيه خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في الربح ) بنود(وصف بند 
 أو الخسارة

textIFRS for SMEs 27.32 b  Disclosure
 



 عقود اإليجار -مالحظات] ۸۳۲٦۰۰[

text block ]نص[اإلفصاح عن عقود اإليجار 
IFRS for SMEs  - 20 Scope of this section 

 Disclosure 

text blockIFRS for SMEs 20.13 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 

tableIFRS for SMEs 20.13 a  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي المعترف به كأصول من قبل المستأجر 
 

axis ]محور[أصناف األصول 
IFRS for SMEs 20.13 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 27.32  Disclosure 

 member ]عضو[االصول 
]default [

IFRS for SMEs 20.13 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 27.32  Disclosure 

 member ]عضو[الممتلكات والمصانع والمعدات 

IFRS for SMEs 17.31  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.13 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 27.33 b  Disclosure 

 member ]عضو[األصول غير الملموسة باستثناء الشهرة 

IFRS for SMEs 18.27  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.13 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 27.33 d  Disclosure 

member IFRS for SMEs 20.13 a  Disclosure ]عضو[العقارات االستثمارية 
 

member IFRS for SMEs 20.13 a  Disclosure ]عضو[األصول البيولوجية 
 

member IFRS for SMEs 20.13 a  Disclosure ]عضو[أصول أخرى 
 

axis ]محور[المبلغ المسجل واالستهالك المتراكم واإلطفاء وانخفاض القيمة وإجمالي المبلغ المسجل 

IFRS for SMEs 17.31 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 17.31 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 c  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 e  Disclosure, IFRS for SMEs 20.14 

 Disclosure, IFRS for SMEs 34.10 e  Disclosure, 

IFRS for SMEs 34.7 c  Disclosure 

 member ]عضو[المبلغ المسجل 
]default [

IFRS for SMEs 17.31 e  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 e  Disclosure, IFRS for SMEs 20.14 

 Disclosure, IFRS for SMEs 34.7 c  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي المبلغ المسجل 

IFRS for SMEs 17.31 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 c  Disclosure, IFRS for SMEs 20.14 

 Disclosure, IFRS for SMEs 34.10 e  Disclosure 

 member ]عضو[االستهالك المتراكم٬ واإلطفاء وانخفاض القيمة 

IFRS for SMEs 17.31 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 18.27 c  Disclosure, IFRS for SMEs 20.14 

 Disclosure, IFRS for SMEs 34.10 e  Disclosure 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي المعترف به كأصول من قبل المستأجر 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 20.13 a  Disclosure التأجير التمويلي المعترف بع على أنه أصول
 

text block ]نص[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي وعقد اإليجار التشغيلي من قبل المستأجر 

IFRS for SMEs  - 20 Financial statements of 
lessees—operating leases  Disclosure, IFRS for 

SMEs  - 20 Financial statements of lessees—
finance leases  Disclosure 

 ]ملخص[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي وعقد اإليجار التشغيلي من قبل المستأجر 

table ]جدول[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي وعقد اإليجار التشغيلي من قبل المستأجر 
IFRS for SMEs 20.13 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.16 a  Disclosure 

axis ]محور[االستحقاق 

IFRS for SMEs 20.13 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.16 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.23 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.30 a  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي النطاقات الزمنية 
]default [

IFRS for SMEs 20.13 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.16 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.23 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.30 a  Disclosure 



 member ]عضو[في موعد أقصاه سنة واحدة 

IFRS for SMEs 20.13 b (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.16 a (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.23 a (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.30 a (i)  Disclosure 

 member ]عضو[خالل ما يزيد عن سنة واحدة وما يقل عن خمس سنوات 

IFRS for SMEs 20.13 b (ii)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.16 a (ii)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.23 a (ii)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.30 a (ii)  Disclosure 

 member ]عضو[خالل مدة تزيد عن خمس سنوات 

IFRS for SMEs 20.13 b (iii)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.16 a (iii)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.23 a (iii)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.30 a (iii)  Disclosure 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي وعقد اإليجار التشغيلي من قبل المستأجر 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 20.13 b  Disclosure دفعات التأجير التمويلي الدنيا مستحقة الدفع
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 20.16 a  Disclosure دفعات عقد التأجير الدنيا مستحقة الدفع بموجب عقد إيجار تشغيلي غير قابل لإللغاء
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 20.16 b  Disclosure دفعات عقد اإليجار واإليجار من الباطن المعترف بها على أنها مصروف
 

textIFRS for SMEs 20.13 c  Disclosure وصف ترتيبات التأجير الجوهرية من قبل المستأجر المصنفة كعقد إيجار تمويلي
 

textIFRS for SMEs 20.16 c  Disclosure وصف ترتيبات التأجير الجوهرية من قبل المستأجر المصنفة كعقد إيجار تشغيلي
 

text block ]نص[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي وعقد اإليجار التشغيلي من قبل المؤجر 

IFRS for SMEs  - 20 Financial statements of 
lessors: operating leases  Disclosure, IFRS for 

SMEs  - 20 Financial statements of lessors: 
finance leases  Disclosure 

 ]ملخص[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي وعقد اإليجار التشغيلي من قبل المؤجر 

table ]جدول[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي وعقد اإليجار التشغيلي من قبل المؤجر 
IFRS for SMEs 20.23 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.30 a  Disclosure 

axis ]محور[االستحقاق 

IFRS for SMEs 20.13 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.16 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.23 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.30 a  Disclosure 

 member ]عضو[إجمالي النطاقات الزمنية 
]default [

IFRS for SMEs 20.13 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.16 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.23 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.30 a  Disclosure 

 member ]عضو[في موعد أقصاه سنة واحدة 

IFRS for SMEs 20.13 b (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.16 a (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.23 a (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.30 a (i)  Disclosure 

 member ]عضو[خالل ما يزيد عن سنة واحدة وما يقل عن خمس سنوات 

IFRS for SMEs 20.13 b (ii)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.16 a (ii)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.23 a (ii)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.30 a (ii)  Disclosure 

 member ]عضو[خالل مدة تزيد عن خمس سنوات 

IFRS for SMEs 20.13 b (iii)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.16 a (iii)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.23 a (iii)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.30 a (iii)  Disclosure 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن عقد اإليجار التمويلي وعقد اإليجار التشغيلي من قبل المؤجر 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 20.23 a  Disclosure مجموع االستثمار في التأجير التمويلي
 

Xinstant, debit الدخل التمويلي غير المكتسب من التأجير التمويلي

IFRS for SMEs 20.23 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 20.23 b  Disclosure 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 20.23 a  Disclosure دفعات التأجير التمويلي الدنيا مستحقة القبض٬ بالقيمة الحالية
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 20.30 a  Disclosure دفعات عقد التأجير الدنيا مستحقة القبض بموجب عقد إيجار تشغيلي غير قابل لإللغاء
 



 ]عضو[اإليجارات المشروطة المعترف بها كدخل 

Xduration, creditIFRS for SMEs 20.23 e  Disclosure اإليجارات المشروطة المعترف بها كدخل المصنفة كعقود إيجار تمويلية
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 20.30 b  Disclosure اإليجارات المشروطة المعترف بها كدخل المصنفة كعقود إيجار تشغيلية
 

Xduration, credit إجمالي اإليجارات المشروطة المعترف بها كدخل
IFRS for SMEs 20.23 e  Disclosure

 

textIFRS for SMEs 20.23 c  Disclosure توضيح القيمة المتبقية غير المضمونة المستحقة على منافع المؤجر
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 20.23 d  Disclosure المخصص المتراكم لدفعات اإليجار الدنيا مستحقة القبض غير المحصّلة
 

textIFRS for SMEs 20.23 f  Disclosure وصف ترتيبات التأجير الجوهرية من قبل المؤجر المصنفة كعقد إيجار تمويلي
 

textIFRS for SMEs 20.30 c  Disclosure وصف ترتيبات التأجير الجوهرية من قبل المؤجر المصنفة كعقد إيجار تشغيلي
 

 ترتيبات الدفع على أساس األسهم -مالحظات] ۸۳٤۱۲۰[

text blockIFRS for SMEs  - 26 Disclosures  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن ترتيبات الدفع على أساس األسهم 
 

text blockIFRS for SMEs 26.18 a  Disclosure ]نص[االفصاح عن بنود وشروط االتفاق على دفع األسهم 
 

 ]ملخص[االفصاح عن بنود وشروط االتفاق على دفع األسهم 

tableIFRS for SMEs 26.18 a  Disclosure ]جدول[االفصاح عن بنود وشروط االتفاق على دفع األسهم 
 

axisIFRS for SMEs 26.18 a  Disclosure ]محور[أنواع ترتيبات الدفع على اساس األسهم 
 

 member ]عضو[ترتيبات الدفع على أساس األسهم 
]default [

IFRS for SMEs 26.18 a  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن بنود وشروط االتفاق على دفع األسهم 

textIFRS for SMEs 26.18 a  Disclosure وصف اتفاق الدفع على أساس األسهم
 

textIFRS for SMEs 26.18 a  Disclosure وصف متطلبات االستحقاق التفاق الدفع على أساس األسهم
 

textIFRS for SMEs 26.18 a  Disclosure وصف أقصى مدة للخيارات الممنوحة التفاق الدفع على أساس األسهم
 

textIFRS for SMEs 26.18 a  Disclosure وصف طريقة تسوية اتفاق الدفع على أساس األسهم
 

text blockIFRS for SMEs 26.18 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 for SMEs 26.18 b (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 26.18 b (vi)  Disclosure 

X.XXdurationIFRS for SMEs 26.18 b (ii)  Disclosure عدد خيارات األسهم التي تُمنح في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

X.XXdurationIFRS for SMEs 26.18 b (iii)  Disclosure عدد خيارات األسهم التي يتم إلغائها في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

X.XXdurationIFRS for SMEs 26.18 b (iv)  Disclosure عدد خيارات األسهم التي تُمارس في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

X.XXdurationIFRS for SMEs 26.18 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 for SMEs 26.18 b (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 26.18 b (vi)  Disclosure 

X.XXinstantIFRS for SMEs 26.18 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 for SMEs 26.18 b (vi)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 26.18 b (i)  Disclosure 

XdurationIFRS for SMEs 26.18 b (ii)  Disclosure المتوسط المرجح لسعر ممارسة خيارات األسهم التي تُمنح في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

XdurationIFRS for SMEs 26.18 b (iii)  Disclosure المتوسط المرجح لسعر ممارسة خيارات األسهم التي يتم إلغائها في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

XdurationIFRS for SMEs 26.18 b (iv)  Disclosure المتوسط المرجح لسعر ممارسة خيارات األسهم التي تُمارس في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

XdurationIFRS for SMEs 26.18 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 for SMEs 26.18 b (vi)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 26.18 b (i)  Disclosure 

XinstantIFRS for SMEs 26.18 b (vii)  Disclosure المتوسط المرجح لسعر ممارسة خيارات األسهم التي يمكن ممارستها في ترتيب الدفع على أساس األسهم
 

توضيح قياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة او القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة في الدفعات على أساس 
 األسهم التي يتم تسويتها بحقوق الملكية 

textIFRS for SMEs 26.19  Disclosure
 

textIFRS for SMEs 26.20  Disclosure وصف قياس االلتزام لترتيبات الدفع على أساس األسهم التي يتم تسويتها نقدا
 

textIFRS for SMEs 26.21  Disclosure توضيح التعديالت٬ ترتيبات الدفع على أساس األسهم المعدلة
 

textIFRS for SMEs 26.22  Disclosure توضيح قياس واالعتراف بمصروف الدفع على أساس األسهم بناء على التوزيع المعقول للمصاريف المعترف بها للمجموعة
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 26.23 a  Disclosure مصروف من معامالت الدفع على أساس األسهم
 

 



Xinstant, creditIFRS for SMEs 26.23 b  Disclosure االلتزامات من معامالت الدفع على أساس األسهم
 

 منافع الموظفين -مالحظات] ۸۳٤٤۸۰[

text blockIFRS for SMEs  - 28 Disclosures  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن منافع الموظفين 
 

text blockIFRS for SMEs 28.41  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن خطط المنافع المحددة 
 

textIFRS for SMEs 28.40  Disclosure وصف حقيقة أن الخطة متعددة أصحاب العمل أو خطة الدولة هي خطة منافع محددة
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن خطط المنافع المحددة 

tableIFRS for SMEs 28.41  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن خطط المنافع المحددة 
 

axisIFRS for SMEs 28.41  Disclosure ]محور[خطط المنافع المحددة 
 

 member ]عضو[خطط المنافع المحددة 
]default [

IFRS for SMEs 28.41  Disclosure
 

member IFRS for SMEs 28.40  Disclosure ]عضو[خطط المنافع المحدد متعددة أصحاب العمل 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن خطط المنافع المحددة 

textIFRS for SMEs 28.41 a  Disclosure وصف نوع الخطة
 

text block ]نص[وصف السياسة المحاسبية لالعتراف باألرباح والخسائر االمتوارية 
IFRS for SMEs 28.41 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 8.5 b  Disclosure 

Xduration, creditIFRS for SMEs 28.41 b  Disclosure اإلكتوارية٬ المعترف بها في الربح أو الخسارة٬ خطة المنافع المحددة) الخسائر(األرباح 
 

Xduration, credit االكتوارية الناشئة عن خطط المنافع المحددة) الخسائر(دخل شامل آخر٬ قبل الضريبة٬ األرباح 

IFRS for SMEs 28.41 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 5.4 b (ii)  Disclosure, IFRS for SMEs 5.5 g 

 Disclosure 

textIFRS for SMEs 28.41 c  Disclosure توضيح استخدامات أي عمليات تبسيط في قياس التزام المنافع المحددة
 

yyyy-mm-ddIFRS for SMEs 28.41 d  Disclosure تاريخ أحدث تقييم إكتواري شامل
 

textIFRS for SMEs 28.41 d  Disclosure وصف التعديالت التي أجريت لقياس التزام المنافع المحددة
 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 28.41 e  Disclosure التزام المنافع المحددة٬ بالقيمة الحالية في بداية الفترة
 

 )ملخص(التغيرات في التزام المنفعة المحددة٬ بالقيمة الحالية 

Xduration, creditIFRS for SMEs 28.41 e  Disclosure من خالل تكلفة الخدمة الحالية٬ التزام المنافع المحددة٬ بالقيمة الحالية) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 28.41 e  Disclosure من خالل سعر الفائدة٬ التزام المنافع المحددة٬ بالقيمة الحالية) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 28.41 e  Disclosure عمليات االستمالك من خالل اندماج األعمال٬ التزام المنفعة المحددة٬ بالقيمة الحالية
 

 اإلكتوارية٬ التزام المنفعة المحددة٬ بالقيمة الحالية) الخسائر(من خالل األرباح ) التخفيض(الزيادة 
)X)duration, 

debit

IFRS for SMEs 28.41 e  Disclosure
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 28.41 e  Disclosure مساهمات المشاركين في الخطة٬ التزام المنفعة المحددة٬ بالقيمة الحالية
 

 التخفيض من خالل المنافع المدفوعة٬ التزام المنفعة المحددة٬ بالقيمة الحالية
)X)duration, 

debit

IFRS for SMEs 28.41 e  Disclosure
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 28.41 e  Disclosure من خالل تكلفة الخدمة السابقة٬ التزام المنافع المحددة٬ بالقيمة الحالية) االنخفاض(االرتفاع 
 

 من خالل التقليصات٬ التزام المنفعة المحددة٬ بالقيمة الحالية) التخفيض(الزيادة 
)X)duration, 

debit

IFRS for SMEs 28.41 e  Disclosure
 

 من خالل التسويات التزام المنفعة المحددة٬ بالقيمة الحالية) التخفيض(الزيادة 
)X)duration, 

debit

IFRS for SMEs 28.41 e  Disclosure
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 28.41 e  Disclosure من خالل صافي فروق الصرف٬ التزام المنافع المحددة٬ بالقيمة الحالية) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, credit في التزام المنافع المحددة٬ بالقيمة الحالية) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IFRS for SMEs 28.41 e  Disclosure

 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 28.41 e  Disclosure التزام المنافع المحددة٬ بالقيمة الحالية في نهاية الفترة
 

 ]ملخص[مطابقة التغيرات في القيمة العادلة ألصول الخطة 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 28.41 f  Disclosure أصول الخطة٬ بالقيمة العادلة في بداية الفترة
 

 ]ملخص[التغيرات في أصول الخطة٬ بالقيمة العادلة 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.41 f (iii)  Disclosure االكتوارية٬ أصول الخطة٬ بالقيمة العادلة) الخسائر(من خالل األرباح ) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.41 f (iii)  Disclosure من خالل اندماجات األعمال٬ أصول الخطة٬ بالقيمة العادلة) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.41 f (iii)  Disclosure من خالل العائد المتوقع٬ أصول الخطة٬ بالقيمة العادلة) االنخفاض(االرتفاع 
 



 التخفيض من خالل المنافع المدفوعة٬ أصول الخطة٬ بالقيمة العادلة
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 28.41 f (ii)  Disclosure
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.41 f (i)  Disclosure من خالل مساهمات المشاركين في الخطة٬ أصول الخطة٬ بالقيمة العادلة) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.41 f (i)  Disclosure من خالل مساهمات صاحب العمل٬ أصول الخطة٬ بالقيمة العادلة) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.41 f (iii)  Disclosure من خالل صافي فروق الصرف٬ أصول الخطة٬ بالقيمة العادلة) االنخفاض(االرتفاع 
 

 من خالل التسويات٬ أصول الخطة٬ بالقيمة العادلة) الزيادة(التخفيض 
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 28.41 f (iii)  Disclosure
 

Xduration, debit في أصول الخطة٬ بالقيمة العادلة) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IFRS for SMEs 28.41 f  Disclosure

 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 28.41 f  Disclosure أصول الخطة٬ بالقيمة العادلة في نهاية الفترة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 28.41 f  Disclosure حقوق االستعاضة٬ بالقيمة العادلة في بداية الفترة
 

 ]ملخص[التغيرات في حقوق التعويض٬ بالقيمة العادلة 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.41 f (iii)  Disclosure االكتوارية٬ حقوق التعويض٬ بالقيمة العادلة) الخسائر(من خالل األرباح ) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.41 f (iii)  Disclosure من خالل اندماجات األعمال٬ حقوق التعويض٬ بالقيمة العادلة) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.41 f (iii)  Disclosure من خالل العائد المتوقع٬ حقوق التعويض٬ بالقيمة العادلة) االنخفاض(االرتفاع 
 

 التخفيض من خالل المنافع المدفوعة٬ حقوق التعويض٬ بالقيمة العادلة
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 28.41 f (ii)  Disclosure
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.41 f (i)  Disclosure من خالل مساهمات المشاركين في الخطة٬ حقوق التعويض٬ بالقيمة العادلة) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.41 f (i)  Disclosure من خالل مساهمات صاحب العمل٬ حقوق التعويض٬ بالقيمة العادلة) االنخفاض(االرتفاع 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.41 f (iii)  Disclosure من خالل صافي فروق الصرف٬ حقوق التعويض بالقيمة العادلة) االنخفاض(االرتفاع 
 

 من خالل التسويات٬ حقوق التعويض٬ بالقيمة العادلة) التخفيض(الزيادة 
)X)duration, 

credit

IFRS for SMEs 28.41 f (iii)  Disclosure
 

Xduration, debit في حقوق االستعاضة٬ بالقيمة العادلة) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
IFRS for SMEs 28.41 f  Disclosure

 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 28.41 f  Disclosure حقوق االستعاضة٬ بالقيمة العادلة في نهاية الفترة
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.41 g  Disclosure التكلفة المتعلقة بخطط المنافع المحددة
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.41 g (i)  Disclosure مصروف منافع ما بعد التوظيف٬ خطط المنافع المحددة
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.41 g (ii)  Disclosure التكلفة المتعلقة بخطط المنافع المحددة للفترة المدمجة في تكلفة األصول
 

text blockIFRS for SMEs 28.41 h  Disclosure ]نص[وصف النسبة المئوية أو المبلغ الذي تساهم به كل فئة رئيسية في القيمة العادلو إلجمالي أصول الخطة 
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 28.41 h  Disclosure أدوات حقوق الملكية٬ المبلغ المساهم به في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 28.41 h  Disclosure أدوات الدين٬ المبلغ المساهم به في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 28.41 h  Disclosure عقارات٬ المبلغ المساهم به في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 28.41 h  Disclosure اصول اخرى٬ المبلغ المساهم به في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

X.XXinstantIFRS for SMEs 28.41 h  Disclosure أدوات حقوق الملكية٬ النسبة المئوية المساهم بها في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

X.XXinstantIFRS for SMEs 28.41 h  Disclosure أدوات الدين٬ النسبة المئوية المساهم بها في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

X.XXinstantIFRS for SMEs 28.41 h  Disclosure عقارات٬ النسبة المساهم بها في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

X.XXinstantIFRS for SMEs 28.41 h  Disclosure أصول أخرى٬ النسبة المئوية المساهم بها في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 28.41 i (i)  Disclosure األدوات المالية الخاصة بالمنشأة المشمولة في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 28.41 i (ii)  Disclosure العقارات التي تشغلها المنشأة والمشمولة في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 28.41 i (ii)  Disclosure االصول األخرى التي تستخدمها المنشأة والمشمولة في القيمة العادلة ألصول الخطة
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 28.41 j  Disclosure العائد الفعلي على أصول الخطة وحق التعويض المعترف به كأصل
 

X.XXinstantIFRS for SMEs 28.41 k (i)  Disclosure االفتراضات اإلكتوارية لمعدالت الخصم
 

X.XXinstantIFRS for SMEs 28.41 k (ii)  Disclosure االفتراضات اإلكتوارية لمعدالت العائد المتوقع على أصول الخطة
 

X.XXinstantIFRS for SMEs 28.41 k (iii)  Disclosure االفتراضات اإلكتوارية للمعدالت المتوقعة لزيادات الراتب
 

X.XXinstantIFRS for SMEs 28.41 k (iv)  Disclosure االفتراضات اإلكتوارية للمعدالت السائدة للتكاليف الطبية
 

X.XXinstantIFRS for SMEs 28.41 k (v)  Disclosure إفتراضات إكتوارية جوهرية أخرى
 

text blockIFRS for SMEs 28.42  Disclosure ]نص[االفصاح عن منافع الموظفين طويلة االجل االخرى 
 



 ]ملخص[االفصاح عن منافع الموظفين طويلة االجل االخرى 

tableIFRS for SMEs 28.42  Disclosure ]جدول[االفصاح عن منافع الموظفين طويلة االجل االخرى 
 

axisIFRS for SMEs 28.42  Disclosure ]محور[فئات منافع الموظفين طويلة األجل األخرى 
 

 member ]عضو[منافع الموظفين طويلة االجل األخرى 
]default [

IFRS for SMEs 28.42  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[االفصاح عن منافع الموظفين طويلة االجل االخرى 

textIFRS for SMEs 28.42  Disclosure وصف طبيعة منافع الموظفين طويلة األجل األخرى
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 28.42  Disclosure التزام منافع الموظفين طويلة االجل األخرى
 

textIFRS for SMEs 28.42  Disclosure وصف تمويل التزامات منافع الموظفين طويلة األجل األخرى
 

text blockIFRS for SMEs 28.43  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن منافع نهاية الخدمة 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن منافع نهاية الخدمة 

tableIFRS for SMEs 28.43  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن منافع نهاية الخدمة 
 

axisIFRS for SMEs 28.43  Disclosure ]محور[فئات منافع إنهاء الخدمة 
 

 member ]عضو[منافع نهاية الخدمة 
]default [

IFRS for SMEs 28.43  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن منافع نهاية الخدمة 

textIFRS for SMEs 28.43  Disclosure وصف طبيعة منافع نهاية الخدمة
 

text blockIFRS for SMEs 28.43  Disclosure ]نص[وصف السياسة المحاسبية لمنافع إنهاء الخدمة 
 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 28.43  Disclosure التزام منافع نهاية الخدمة
 

textIFRS for SMEs 28.43  Disclosure وصف تمويل التزامات منافع نهاية الخدمة
 

textIFRS for SMEs 28.44  Disclosure وصف طبيعة االلتزام٬ االلتزام المحتمل لمنافع اإلنهاء
 

 ضرائب الدخل -مالحظات] ۸۳٥۱۱۰[

text blockIFRS for SMEs 29.30  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن ضريبة الدخل 
 

 ]ملخص[الضريبي ) الدخل(العناصر الرئيسية للمصروف 

Xduration, debitIFRS for SMEs 29.31 a  Example )دخل(المصاريف الضريبية المتداولة 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 29.31 b  Example تعديالت فيما يخص الضريبة الحالية للفترات السابقة
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 29.31 c  Example المتعلقة بإنشاء أو عكس الفروقات المؤقت) دخل(نفقات الضريبة المؤجلة 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 29.31 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

IFRS for SMEs 29.31  Common practice
 

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

IFRS for SMEs 29.31  Common practice
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 29.31  Common practice نفقات الضريبة المؤجلة التي تطرأ من تخفيض أو عكس تخفيض أصول الضريبة المؤجلة
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 29.31 h  Example الضريبي المرتبط بالتغيرات في السياسات واألخطاء المحاسبية المدرجة في الربح أو الخسارة) الدخل(المصروف 
 

XdurationIFRS for SMEs 29.31 e  Example األثر على المصروف الضريبي المؤجل الناتج عن المراجعة من قبل سلطات الضريبة
 

XdurationIFRS for SMEs 29.31 f  Example تعديالت لمصروف الضريبة المؤجلة الناجمة عن التغير في الوضع الضريبي للمنشأة أو المساهمين
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 29.31 g  Example الضريبي من التغير في مخصص التقييم مقابل أصول الضريبة المؤجلة) الدخل(المصروف 
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 29.31  Common practice الضريبة المؤجلة) دخل(العناصر األخرى لمصروف 
 

Xduration, debit الضريبي) الدخل(إجمالي المصروف 

IFRS for SMEs 29.31  Disclosure, IFRS for 

SMEs 5.5 d  Disclosure 

 ]ملخص[ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر دخل شامل آخر 

Xduration, debitIFRS for SMEs 29.32 a  Disclosure ضريبة الدخل المتعلقة بفروق الصرف عند التحويل الخاصة بدخل شامل آخر
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 29.32 a  Disclosure ضريبة الدخل المتعلقة بتحوطات التدفقات النقدية لدخل شامل آخر
 

Xduration, debitIFRS for SMEs 29.32 a  Disclosure ضريبة الدخل المتعلقة بخطط المنافع المحددة لدخل شامل آخر
 

Xduration إجمالي ضريبة الدخل المتعلقة بدخل شامل آخر
IFRS for SMEs 29.32 a  Disclosure

 

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

Xduration, debitIFRS for SMEs 29.32 a  Disclosure
 

 



textIFRS for SMEs 29.32 b  Disclosure توضيح الفروقات الهامة في المبلغ المعروض في بيان الدخل الشامل والمبالغ المعلن عنها لسلطات الضريبة
 

textIFRS for SMEs 29.32 c  Disclosure توضيح التغير في معدالت الضريبة المطبقة على الفترة المحاسبية السابقة
 

text blockIFRS for SMEs 29.32 d  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 

tableIFRS for SMEs 29.32 d  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن الفروقات المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة والتخفيضات الضريبية غير المستخدمة 
 

axisIFRS for SMEs 29.32 d  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 [

IFRS for SMEs 29.32 d  Disclosure
 

member IFRS for SMEs 29.32 d  Disclosure ]عضو[الفروق المؤقتة 
 

member IFRS for SMEs 29.32 d  Disclosure ]عضو[الخسائر الضريبية غير المستخدمة 
 

member IFRS for SMEs 29.32 d  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

IFRS for SMEs 29.32 d (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 o  Disclosure 

Xinstant, credit التزامات الضريبة المؤجلة

IFRS for SMEs 29.32 d (i)  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.2 o  Disclosure 

Xinstant, credit الضريبة المؤجل) اصل(صافي التزام 
IFRS for SMEs 29.32 d (i)  Disclosure

 

Xinstant, creditIFRS for SMEs 29.32 d (i)  Disclosure مخصص تقييم مقابل أصول الضريبة المؤجلة
 

text blockIFRS for SMEs 29.32 d (ii)  Disclosure ]نص[تحليل التغير في التزامات الضريبة المؤجلة 
 

text blockIFRS for SMEs 29.32 d (ii)  Disclosure ]نص[تحليل التغير في أصول الضريبة المؤجلة 
 

text blockIFRS for SMEs 29.32 d (ii)  Disclosure ]نص[تحليل التغير في مخصصات التقييم مقابل أصول الضريبة المؤجلة 
 

وصف تاريخ انتهاء الفروقات المؤقتة القابلة لالقتطاع٬ الخسائر الضريبية غير المستخدمة والتخفيضات الضريبية غير 
 المستخدمة

textIFRS for SMEs 29.32 e  Disclosure
 

textIFRS for SMEs 29.32 f  Disclosure وصف طبيعة آثار ضريبة الدخل المحتملة التي تنشأ من دفع أرباح األسهم
 

 آثار التغيرات في أسعار الصرف األجنبي -مالحظات] ۸٤۲۰۰۰[

text blockIFRS for SMEs  - 30 Disclosures  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن أثر التغيرات في أسعار الصرف األجنبي 
 

textIFRS for SMEs 30.26  Disclosure وصف العملة الوظيفية
 

text وصف عملة العرض
IFRS for SMEs 3.23 d  Disclosure, IFRS for 

SMEs 30.26  Disclosure 

textIFRS for SMEs 30.26  Disclosure وصف السبب وراء اختالف عملة العرض عم العملة الوظيفية
 

textIFRS for SMEs 30.27  Disclosure وصف سبب التغيير في العملة الوظيفية
 

Xduration, creditIFRS for SMEs 30.25 a  Disclosure الصرف األجنبي) خسائر(أرباح 
 

Xinstant, credit احتياطي فروق الصرف من التحويل

IFRS for SMEs 30.25 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 4.3  Common practice 

 بيان التدفق النقدي -مالحظات] ۸٥۱۱۰۰[

text blockIFRS for SMEs 7.1  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن بيان التدفق النقدي 
 

textIFRS for SMEs 7.18  Disclosure توضيح المعامالت االستثمارية والتمويلية التي ال تقتضي استخدام النقد أو النقد المعادل
 

textIFRS for SMEs 7.19 a  Common practice وصف استمالك األصول من خالل تحمل االلتزامات أو وسائل التمويل األخرى ذات العالقة المباشرة
 

textIFRS for SMEs 7.19 b  Common practice وصف استمالك المنشأة من خالل إصدار حقوق الملكية
 

textIFRS for SMEs 7.19 c  Common practice وصف تحويل الدين إلى حقوق ملكية
 

 ]ملخص[النقد والنقد المعادل إن كان مختلفا عن بيان المركز المالي 

Xinstant, debit النقد والنقد المعادل

IFRS for SMEs 4.2 a  Disclosure, IFRS for 

SMEs 7.20  Disclosure 

X)instant, creditIFRS for SMEs 7.20  Common practice( الحسابات المكشوفة المصرفية
 

X)instant, creditIFRS for SMEs 7.20  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
IFRS for SMEs 7.20  Common practice

 

Xinstant, debitIFRS for SMEs 7.21  Disclosure النقد والنقد المعادل الذي تحتفظ به المنشأة وغير المتاح الستخدامه من قبل المجموعة
 

textIFRS for SMEs 7.21  Disclosure إيضاحات اإلدارة حول أرصدة النقد والنقد المعادل الهامة التي تحتفظ بها المنشأة وغير المتاحة لالستخدام من قبل المجموعة
 

 ]ملخص) [مستردة(ضرائب الدخل المدفوعة 

Xduration, credit ٬ المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية)المستردة(ضرائب الدخل المدفوعة 

IFRS for SMEs 7.17  Disclosure, IFRS for 

SMEs 7.4 e  Example 

Xduration, credit ٬ المصنفة على أنها أنشطة استثمارية)المستردة(ضرائب الدخل المدفوعة 

IFRS for SMEs 7.17  Disclosure, IFRS for 

SMEs 7.4 e  Example 

Xduration, credit ٬ المصنفة على أنها أنشطة تمويلية)المستردة(ضرائب الدخل المدفوعة 

IFRS for SMEs 7.17  Disclosure, IFRS for 

SMEs 7.4 e  Example 

Xduration, credit )مستردة(إجمالي ضرائب الدخل المدفوعة 
IFRS for SMEs 7.17  Disclosure

 

 أسهم رأس المال واالحتياطات وحصص حقوق الملكية األخرى -مالحظات] ۸٦۱۲۰۰[

text blockIFRS for SMEs 4.12  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن اسهم راس المال واالحتياطات وحصص الملكية األخرى 
 

text blockIFRS for SMEs 4.12 a  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن أصناف أسهم رأس المال 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن أصناف أسهم رأس المال 

tableIFRS for SMEs 4.12 a  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن أصناف أسهم رأس المال 
 

axisIFRS for SMEs 4.12 a  Disclosure ]محور[أصناف أسهم رأس المال 
 

 member ]عضو[رأس مال األسهم 
]default [

IFRS for SMEs 4.12 a  Disclosure
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن أصناف أسهم رأس المال 

sharesIFRS for SMEs 4.12 a (i)  Disclosure عدد األسهم المفوضة
 

sharesIFRS for SMEs 4.12 a (ii)  Disclosure عدد األسهم الصادرة المدفوعة بالكامل
 

sharesIFRS for SMEs 4.12 a (ii)  Disclosure عدد األسهم الصادرة غير المدفوعة بالكامل
 

X.XXinstantIFRS for SMEs 4.12 a (iii)  Disclosure القيمة االسمية لكل سهم
 

textIFRS for SMEs 4.12 a (iii)  Disclosure توضيح حقيقة أن األسهم ليس لها قيمة اسمية
 

 ]ملخص[مطابقة عدد األسهم المتداولة 

sharesIFRS for SMEs 4.12 a (iv)  Disclosure عدد األسهم المتداولة في بداية الفترة
 

 ]ملخص[التغيرات في عدد األسهم المتداولة 

sharesIFRS for SMEs 4.12 a (iv)  Disclosure في) االنخفاض(إجمالي االرتفاع 
 

sharesIFRS for SMEs 4.12 a (iv)  Disclosure عدد األسهم المتداولة في نهاية الفترة
 

textIFRS for SMEs 4.12 a (v)  Disclosure الحقوق واألولويات والقيود المرتبطة براس مال االسهم
 

sharesIFRS for SMEs 4.12 a (vi)  Disclosure عدد األسهم في المنشأة التي تملكها منشأة أخرى أو تملكها شركاتها التابعة أو الزميلة
 

sharesIFRS for SMEs 4.12 a (vii)  Disclosure عدد األسهم المحجوزة لإلصدار بموجب خيارات وعقود لبيع األسهم
 

text blockIFRS for SMEs 4.12 b  Disclosure ]نص[اإلفصاح عن االحتياطات ضمن حقوق الملكية 
 

 ]ملخص[اإلفصاح عن االحتياطات ضمن حقوق الملكية 

tableIFRS for SMEs 4.12 b  Disclosure ]جدول[اإلفصاح عن االحتياطات ضمن حقوق الملكية 
 

axisIFRS for SMEs 4.12 b  Disclosure ]محور[االحتياطات ضمن حقوق الملكية 
 

 member ]عضو[احتياطات أخرى 
]default [

IFRS for SMEs 4.12 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 6.3  Disclosure 

member IFRS for SMEs 6.3  Common practice ]عضو[احتياطي فروقات الصرف من التحويل 
 

member IFRS for SMEs 6.3  Common practice ]عضو[احتياطي تحوطات التدفق النقدي 
 

line items ]بنود سطر[اإلفصاح عن االحتياطات ضمن حقوق الملكية 

textIFRS for SMEs 4.12 b  Disclosure وصف طبيعة أهداف االحتياطي ضمن حقوق الملكية
 

textIFRS for SMEs 4.13  Disclosure وصف الحقوق واألفضليات والقيود المصاحبة لفئة من فوائد حقوق الملكية حسب المنشأة بدون أسهم رأس المال
 

 التطبيق بأثر رجعي وإعادة البيان بأثر رجعي -محور] ۹۰۱۰۰۰[

IFRS for SMEs 10.13 b  Disclosure, IFRS for 



axis ]محور[التطبيق بأثر مستقبلي وإعادة البيان بأثر رجعي 
SMEs 10.14 c  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.23 b  Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 b 

 Disclosure 

 member ]عضو[المبين في الوقت الحالي 

IFRS for SMEs 10.13 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.14 c  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.23 b  Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 b 

 Disclosure 

 member ]عضو[معلنة سابقا 

IFRS for SMEs 10.13 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.14 c  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.23 b  Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 b 

 Disclosure 

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

IFRS for SMEs 10.13 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.14 c  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.23 b  Disclosure, IFRS for SMEs 6.3 b 

 Disclosure 

 member ]عضو[بسبب التغيرات في السياسة المحاسبية ) االنخفاض(االرتفاع 
IFRS for SMEs 10.13 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.14 c  Disclosure 

بسبب التغيرات في السياسة المحاسبية التي تقتضيها المعايير الدولية إلعداد التقارير ) االنخفاض(االرتفاع 
 member ]عضو[المالية

IFRS for SMEs 10.13 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.13 c  Disclosure 

member IFRS for SMEs 10.14 c  Disclosure ]عضو[بسبب التغيرات الطوعية في السياسة المحاسبية ) االنخفاض(االرتفاع 
 

 member ]عضو[بسبب تصحيح أخطاء الفترة السابقة ) االنخفاض(االرتفاع 
IFRS for SMEs 10.23 b  Disclosure, IFRS for 

SMEs 10.23 c  Disclosure 

 تاريخ اإلنشاء -محور] ۹۰۱٥۰۰[

axisIFRS for SMEs 10.12  Disclosure ]محور[تاريخ اإلنشاء 
 

member IFRS for SMEs 10.12  Disclosure ]عضو[تاريخ التأخر في تقديم البيانات المالية 
 

 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة والمشتركة -محور] ۹۱۳۰۰۰[

axisIFRS for SMEs 9.1  Disclosure ]محور[البيانات المالية الموحدة والمنفصلة 
 

member IFRS for SMEs 9.1  Disclosure ]عضو[موحدة 
 

member IFRS for SMEs 9.1  Disclosure ]عضو[مشتركة 
 

member IFRS for SMEs 9.1  Disclosure ]عضو[منفصل 
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