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 (14القاعدة  المحاسبية رقم )    

 محاسبة االستثمارات 
 Accounting for investment 

   
ار اعررر  لل2001\5\7اقرررجلس ارررالارساررراسسجلارسلاقرررة فل ارجقاة رررفلارررجل سه جلرررفلارارررجا لة اقررر  لارس ا ررر  لة ررراجل لل

لارسلاقة فلار ار فلبشانلسلاقبفلاالق ثساجاتل.
 األهداف والنطاق

للل- لإرى: ه فلهذهلار اع  -1
لار اجلفلبأ  اعلاالق ثساجاتل سفه سهال ارسلاقبفلعاسهال اإلاصاحلع هال. -أ
ار سسسرربلةررسنلاالقرر ثساجاتلقصررسج لال ررألل   لاررفلال ررأللار ررجل ررئ  لإرررىل اارر  لاراا ررذلسررنل رر  لبلررا  ل -ب

لاإل  اجل اال  ااشلاالق صا  ل.
ل صصفلباالق ثساجل.ار سسسبلةسنلاالق ثساجاتلاجلارشجكاتلارسق ثسج ل ارشجكاتلارس  -ج
  ضررررر ولأقرررررا بلارساار رررررفلارسلاقرررررة فلالق  ررررراإل اقررررر باا لاالقررررر ثساجاتلأ لإعرررررا  ل صررررر  فهال ارساار رررررفل - 

لارسلاقة فلرا ل لألل.
  ةررهلهررذهلار اعرر  لاررجلارس شرروتلار ررجل  رر  لباقرر ثساجلأس ارهررالاررجلشررجكاتلأ ررج لأ لبس  رر  اتلةهرر فل ل سررهل -2

ل ارا ا  ل  ل سهلارس ااعلارسق  ةا فلس هال.لالجباحلأ لارلص  لعاىلاإلسجا اتلارق   ف
لل- ق اسأللارسص الاتلار ار فلاجلهذهلار اع  ل ا الرساا سهالارسل   لأ  اهل: -3

 An Investmentاالستثمار ل
 ه لأل لارس    اتلار جل ل فظلةهالارس شرا لرررجزلبلرا  لس اج هرالأ ل  س رفلارثرج  لسرنل ر  لسرال لصرأللعا ر ل

أللا ا  لأ لع ا  لسنلل   لاالس  رابلأ ل  بلاراتلالجبراحلأ لاراا ر لسرنلاإلس راجاتل لأ لسنل  بلااتل)لعاىلشك
ررجزلاج فاعلق س  لارجأقسار فلأ لررجزلارلص  لعاىلس ااعلأ جىلسساثافلر اكلار جل لصأللعاسهالسنل ر  ل

لارا قاتلار  اجلفل.ل
 Acurrent Investmentاالستثمار قصير األجل ) المتداول (  

هذهلاالق ثساجاتلب اةاس هالاراار فلرا ق لهل ار جل كقةهال ج فلعار فلسنلارقس رفل انل ك نل ر فلاالل فاظلل  صف
ةهرالالل بلرر لعرررنلقررر فل  شررسأللهررذهلاالقرر ثساجاتل)لسلا ررفل  اج  ررفل لكرر لسرررنلار  ا ررعلاربس  ررفل ال جا لارسار ررفل)ل

لالقره ل ارق  اتل ل.
 m InvestmentLong Terاالستثمار طويل األجل  

ل ه لأ لاق ثساجلأ جلع الاالق ثساجلارس  ا  ل ارذ ل بل لس  لاالل فاظلب لعاىلق فل.
ل An Investment Propertyاالستثمار في العقارات   
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 شسأللاالق ثساجاتلاجلالجاضجل ارسبرا جليسرجلارسشرر رفل يسرجلارسقر   سفلبصر ج لج  قر فلارجلعسا راتلارس شرا ل
لارسق ثسج ل.

 Fair Valueلعادلة القيمة ا
هجلار  سفلارس ة رفلار جل سكنلأنل ق ة  لةهالس    لسنلقةرأللسشر جل برا علس اارسنل جايةرسنلارجلار ااسرأللةر فال

لق اقفلار ااسأللسعلاررسجلسباشج ل.
 Market Valueالقيمة السوقية 

لهجلارسةاغلارسسكنل لصسا لسنلة علاالق ثساجاتلاجلق  ل شطل.
 

 ification of InvestmentClassتصنيف االستثمارات 
 االقر ثساجاتل  لارفلال رأللعارىللاآل رألس بلعاىلارس شرا لار سسسربلارجلة ا ا هرالارسار رفلةرسنلاالقر ثساجاتلقصرسج للللل-4

لأنل اجزلال رىلضسنلارس    اتلارس  ا رفل ارثا  فلضسنلارس    اتل  لافلال ألل.
جكاتلار رررراسسنل ار ررررجلالل كرررر نلرهررررالار  ررررفلاررررجل  صرررر  لأنلارس شررررا لارااسررررفلاررررجلق رررراعلارسررررا لكارسصرررراجفل شررررلللل-5

س    ا هررالر س لررأللعسا ا هررالار اجلررفلاأ هررال  ضررجلإرررىلاركثسررجلسررنلاقرر ثساجا هالعاررىلأ هررالسصرر جلس رراحلراسا ا هررال
سررنلاالقرر ثساجاتلكس  ا رررفللأ ل  لاررفلال ررألل ا ررالر ة اررفلار شررا ل ار ااسررألللار اجلررفلس  ارربل صرر سفلس    ا هررا

لاتلة اكلارس    
ل- ص سفلاالق ثساجاتلاجلال جا لارسار فلضسنلارس    اتلارس  ا رفلع  ل  اجلارشج  لاآل  فل:لل-6

أنل ك نلاررجزلسنلشجاإلال جا لارسار فله لاالقر ثساجلارس قرتلرافرا زلار  ر  ل ارررذ لررنل قر سجلرف رج لللل-أل
ل بل لعنلق فلسار فلأ ل  ج لار شرسأللأسهسالاقألل.

 شا لاجلة علاق ثساجا هالاجلال جا لارسار فلة  نلأ لصا باتل ب قرتلقصرسجل بر  نلار ارجزلإسكا  فلارسلل-ب
الل سررا لس ررا جلسار ررفل ا  ررفلعرررنلعرر  لارس رر ج لعاررىل صررفس هالبررررجزلارلصرر  لعاررىلار    ررفلار بسرررفل

لر شرساهالاجلار قتلارس اقبل.
 

  cost of investmentكلفة االستثمارات 
اتلارسةاررغلارسرر ا علكررثسنلأقاقررجلراشررجاإلسضررااالإر ررفل س ررعلارسصررج ااتلارسج ب ررفلباسا ررفل  ضررسنلكافررفلاالقرر ثساجلل-7

ارشرجاإلكرراراس التل سصراجلفلار قرر سألل س ج لرالس ررفلار  سررفلارس ر ج لس اةررأللار  بلاراتلارسقرر ل فلار رجلقرر لس ضررس هال
لثسنلارشجاإل.

ار  ررا لةدصرر اجلاقرره لجاالارسررا لأ لأ ررفللاررجللارررفلق ررا لارس شررا لة سارركلاالقرر ثساجلبشرركأللكاررىلأ ل ب ررجلعررنل جلررهل-8
لل.ر فلارسص ج ل ر الق س هالاالقس فأ جا لسار فلأ جىلاانل كاففل ساكلاالق ثساجلهجلار  سفلاراا رفلرأل جا لارسا

إذال رر لشررجاإلاالقرر ثساجلعررنل جلررهلارسبا رررفلبس  رر  لا ررجليسررجل  رر  لاررانلار كافررفلار ررجلسثةررتلةهررالاالقرر ثساجل  سثررأللل-9
راا رفلراس    لارسق ة  لأ لبار  سفلارق ق فلرألقه ل)االق ثساج لارسش جا لأسهسالاكثجلس ض ع فلارجلار  راالبار  سفلا

ضاافلارسصج ااتلارسباشج لرهال.ل ل ا 
س اجلارا اجاتلارس اا فلباالق ثساجلإسجا الك  هال سثأللعا  العاىلل-10 لاالق ثساج. ا ةجلأجباحلالقه ل ا ا  لارق  اتل ا 
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  ررا لباالقرر ثساجلاررجلقرر  اتل سثررأللس س   ررفلرارسررجلس رربلسجاعررا ل رراجل لشررجاإل ارركلال جا لإذلأنلارف ا رر لعاررىلع رر لارل-11
ارق  اتل ا بفلارق ا ل  ق لهلس س الرذركلس لسأللارسش جىلق سفلارف ا  لارسقر ل فلس رذل راجل ل ارعلأ رجلاا ر  ل ل رىل

ف ا رر لارسقرر ل فل لرررذركلس رربلال قررابلاقرر ل ا ل ارركل رراجل لارشررجاإل)أ ل شررسأللارررثسنلارسرر ا علرهررذهلال جا لق سررفلار
لارف ا  ل  ق ساهالبشكأللسق  أللعنل كاففلشجاإل اكلارق  اتل.

أسررالاررجللارررفلاالقرر ثساجلاررجلالقرره لار ررجل سثررأللل رر  لارساك ررفلاا رر لاإلقررجاجلة  بلارراتلالجبرراحلقةررأللعسا ررفلارشررجاإلل-12
ق ج ا لر كاففلاالق ثساجل  ق أللبشركأللس فصرأللعرنلكافرفلشرجاإلا ا ةجلاإلسجا اتل)الجباح لعنل اكلالقه لبسثابفلا

ذالكا تله اكلصا بفلارجلار  را لبسثرأللهرذالار  فر زلسر  لار  را لة  فر زل كافرفلاالقر ثساجلب  سرفلالجبراحل االإه ل ا 
لارسق ل فل.

جل ها رفلارقر فلارجل ل  لعجضهالالت ق سأللالقه لارس ا  فلبار  سفلاالقس فلاجلاالق ثساجاتل رلقابلاالل  ا  ال-13
لسنلق سفلاالق ثساج.للتارسسبا  فلارااسفلة  ف زل اكلاالل  ا  ا

  رر  لارسقرر ثسجلعررا  لةد فرراإلارفررج لةررسنل كافررفلاالقرر ثساجلاررجلقرر  اتلاررر سنل ق س هررالار اةاررفلر قرر ج ا ل)أ لسةاررغلل-14
إلإررىل راجل لاالقر ل ا ل ب جل رفلار ص لأ لارا   لرر ىلارشرجاإل لل ذرركلعارىلسر ىلارف رج لارسس ر  لسرنل راجل لارشرجا

 ل هلسا  لعا  لثاة ال)ار قطلارثاةتل لعاىلاالق ثساجل ل  ل اا فلأ ل لسسأللسةارغلققرطلاإل فراإلارس اارهلبار صر ل
 لسرر  لإضرراافلأ ل  بلررأللققرطلاإل فرراإلسررنلار  سررفلارس ج ررفلر قرر ثساجل اع برراجللأ لارار   لرلقررابلالجبرراحل ار قررا ج

ل  فلك كاففلر ق ثساجل.ار  سفلار ا جلفلار ا
 

  forms of investmentأنواع االستثمارات  
  سثأللار شا لاالق ثساجاتلربازلارس شاتلع صجالهاسالسنللس باس فللقباب    لارس شا لباالل فاظلباالق ثساجاتلل-15

كةسرجلعارىل  را ذلهرذالعسا ا هالكشجكاتلار راسسنل ارسصراجفل بار رارجلارانل  ر  لأ ا لارس شرا ل ا سر لكا رالإنلإررىللر ل
لل  اجلف.كسال ل فظلبازلارس شاتلباالق ثساجاتلكس بنلرافا زلسنلأس ارهالأ لر ل سهلسبا اللار شا .

ه اكلأ  اعلع س  ل سكنلاع باجهالاق ثساجاتلس ق فلأ لقصسج لال ألل سكنل ا  صهالاجلارس س عاتلارج  ق فلاآل  فل-16
ل-:
لأ  اتلاق ثساجلاجلل   لارساك فلرسشج عاتلأ جىللللللللللللللللللاق ثساجاتلاررجلاقه ل هرررجل سثأللل-أ

Equity instrumentللسثلأنلارسق ثسجل س اكللصفلسنلجاالسا لارسشج علال ج.ل
اق ثساجاتلاجلق  اتل هذهل سثأللاق ثساجلعنل جلهلشرجاإلقر  اتلسصر ج لسرنلقةرأللاررسرجلسثرأللارقر  اتلار رجلل-ب

لق  اتلارلك س فل هذهلاالق ثساجاتل سثأللأ  اتل سنل)س س   فلاررسجل  ص جهالارشجكاتلارسقاهسفلأ لار
ل ار  ا ع.إس اعلار    فلر ىلارسصاجفلاجللقاباتلار  اسجلل-ج
ل certificates of depositشها اتلاالق ثساجلرس  لقصسج للللللللللل- 
لأ فلأ جا لسار فلأ جىلقاةافلرا  ا  ل.ل-هر
ل
لل-اآل  ف:لافلال أللا سكنل ا  صهالاجلارس س عاتلارج  ق فلأسالأ  اعلاالق ثساجاتل  لل-17

لاالق ثساجلاجلارا اجاتل.ل-أل
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لاالق ثساجلاجلع   لار اسسنل.-ب
ل ارق  ات.االق ثساجلاجلالقه ل-ج
لأ فلأ جا لسار فلأ جىلقاةافلرا  ا  ل.ل- 

 
  amount of investment carryingالقيمة المدرجة لالستثمارات 

 المتداولة )قصيرة اآلجل ( االستثمارات
س بلأنل  ججلاالق ثساجاتلقصسج لال أللكس    اتلس  ا رفلاجلارسسبا  فلارااسفلبقاجلاركاففلأ لارق  لأسهسالاقأللل-18

لارسسبا  ف.اجل أجل ل
اجلارس شوتليسجلارس  صصفلاجلأعسا لاالق ثساجلس بل ل س لار  سفلاإل سار فلرسلفارفلاالقر ثساجلعارىلأقراالل-19

س علأقااجلكأللص فلسنلأص افلاالق ثساجل رر الار ارجلإررىلاالقر ثساجاتل س ارالكس س عرفل الر  للسرثلسر  لس 
ل ا  زلار قاج لاجلبازلاالق ثساجاتلسنلأجباحليسجلسل  فلالق ثساجاتلأ جىل.

ق فلاجل أجل لإنل  اباتلأقااجلق  لالقه لار جلاجلصارولارس شأ ل   لارسلاقبفلع هال  س فلال   اجلار  سفلارق لل-20
لارااسف.إع ا لارسسبا  فل

اجللارفلك نلاركاففلأعاىلسنلار  سرفلارقر ق فلرسلفارفلاالقر ثساجاتلارس  ا ررفللقره لارساك رفلارأنلارفرج لسر  لا  راذهل-21
ارجللارسسبا  رف.كأقاالر ك لنلس ص لهة  لاجلار  سرفلارقر ق فل  قر سأللار قرا جليسرجلارسل  رفلارجل رأجل لإعر ا ل

للسنلال   ذلارسكاقبليجلارسل  فلكدسجا ل.ل
س  ليارهللقرابلار قرا جليسرجلارسل  رفلارجللقرابلالجبراحل ار قرا جلأسرالس صر لهةر  لار  سرفلارقر ق فلا اهرجل-22

لس ج لهالسنلاالق ثساجاتلارس  ا رفلاجلارسسبا  فلارااسفل.
ل

ل-سثا ل:ل  ضسنلسلفافلاالق ثساجاتلارس  ا رفلسال أ جل:
أجباحل)ل قا جل ليسجلل س اجل-ق  لل س اجل-كاففلل

لسل  ف
ل س اج

ل ل500)لل1500ل2000لاق ثساجاتلاجلاقه لشجكفلأ
ل1000ل8000ل7000لاق ثساجاتلاجلاقه لشجكفلب
ل ل4000)لل2500ل6500لاق ثساجاتلاجلاقه لشجكفلج

ل ل3500)لل12000ل15500لارس ررررررررررس ع
ل ل3500)للللارس ص لارس ا ب

ل
ل
 مارات طويلة األجل االستث
لس بلانل  ججلاالق ثساجاتلارسص ففلكس    اتل  لافلال أللاجلارسسبا  فلارااسفلباركاففل.-23
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ال رأللاسر  لارجلهرذهلارلاررفل  فر زلق س هرالارس ج رفلاجلق سفلاالق ثساجاتل  لافلع  لل  ثلا  فازليسجلس قتل-24
لررجزلاالع جافلبار قاج لار ا  فلعنلهذالاال  فازل.

س  ل لسسألللقابلالجباحل ار قا جلبسةاغلأ لا  فازليسجلس قتلارجلار  سرفلارس ج رفلر قر ثساجاتل  لارفلال رألل-25
ل.ل

 االستثمار في العقارات 
اررجلشررجاإلع رراجاتلررررجزلارلصرر  لعاررىلإسررجا اتلاسهررالعررنل جلررهلإس رراجللاس ارررفلل   سثرأللب  ررا لارسقرر ثسجلباقرر ثساج-26

 شرررا لقررر ال فلسرررنلقةرررأللارسقررر ثسجل فقرررفلرلأ لق اسرررفلباقررر ثساجلأس ارررر لارررجلشرررجاإلرارسرررجلأ ل شررررسأللهرررذهلارا ررراجاتلكس
ارررر ل  ارررارذلاالقررر ثساجاتلارررجلارا ررراجاتلساار رررفلارس  ررر  اتلارثاة رررفل لررر  ل…الجاضرررجلاربجاع رررفلأ لإ شررراإلسااسرررألل

افل ساسرراعلعررنلارسس اكرراتلسقرر  لةهررذهإ ضرراعهالر  رر ثاجاتلارقرر   فل  كرر نلار رر ا اتلار    ررفلار ا  ررفلعررنلاالقرر ثساجل
لل-ارس    اتلال جىلار جل س اكهالارس شا ل اجلسالساجلأسثافلعاىلارسس اكاتلاالق ثساجلفل:

الجاضجلار جلس  لل اب هالليجازلاالق ثساجل  لأللاآل أللعاىلأسأللبلا  لق س هال رر الرررجزلارة رعلار صرسجل -
لرا شا .ال أللبار جل فلاالع  ا  فل

 لار شرسا فل)أ لار جل    سهالبس  بلع  لإس اجل س لاجل ل  ئ جهالبس  بلع  ل ال لارسبا جلار جل س اكهالارس شأ -
لأ لاكثجلسنلارا   لار شرسا فل.

لارسبا جلار جل ك نلسه  ج ل ركنلس  لاق  ا هالب ص ل أ سجهالبس  بلع  ل ال لأ لاكثجلسنلارا   لار شرسا فل. -
شراياجلارسس اكراتلار رجلبلر ب لارس شرأ لإذل ااسرأللارس شرأ لهرذهلاجللاالتلساس فل  اجلارس شأ ل  ساتلسقراع  لإررىل-27

ارسس اكاتل كأ هالسس اكاتلاق ثساجلفلع  سال ك نلهذهلار  ساتلارا صجلالقأللاجلارصف فلككأللاااىلقةسأللارسثا ل
ع  سال ك نلرصالبلارساكلة ا فل ل   لعارىلسكا ربلررذالعا رفل ر اسجل ر ساتللجاقرفل صر ا فلإررىلسقر أ ج لهرذهل

ل ا فل.ارة
 اررجللرراالتلأ ررجىل ا ةررجلار رر ساتلع صررجاعلسهسرراعلاااررىلقررةسأللارسثررا لع رر سال    ررجلارس شررأ لا رر قاعل   رر  لةد اج رر لل-28

أ ضراعلاررأنلار ر ساتلارس  سررفلراضرس فلهررجلأهر لع صررجلارجلارصررف فل ررذركلالل ا ةررجلل راب ل ا  اج لارف رر  لسس اكرراتل
لاق ثساجلف.

ثبا هرالبار  سرفلاراا ررفلرهراللع  سال صبولارسس اكراتلاالقر ثساجلفل-29 سس اكراتلرل ر  لارسقراهسسنلس ربلإعرا  ل  س سهرال ا 
ذالأصرربلتلسس اكرراتلل رر  لارسقرراهسسنلسس اكرراتلاقرر ثساجلفلاس رربلأنل سررنل ررأجل ل  قررعل رسسررجل ة اررفلاقرر   اسهال ا 

جبولا لار قراج ل ا جفلبأ لبلا  لأ لهة  لر ل ا رجفلبر لسقرب اعلارجلق س هرالاراا ررفلبار ل راجل لار رسرجلارجلصرااجلارر
لر اكلارف ج ل.
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لdisposal of investmentاستبعاد االستثمارات 
ع ررر لاقررر باا لا لة رررعلأ لاقررر ثساجلس ررربلاع بررراجلارفرررج لةرررسنلار  سرررفلارسلصرررافلسرررنلهرررذالاالقررر باا ل ار  سرررفلار ا جلرررفل-30

ل       ارسق افلةهالجبولأ ل قاج للقبلس  ضىلارلا ل.
ارس شرررأ لس رربلال قررابلسررالس رر لهررذالار رربإلارسبرراعلسررنلار  سرررفلل س اكرر جلساررسنلع رر سالسرر  لة ررعل رربإلسررنلاقرر ثسا-31

لارس ج فلارذ ل ل  لعاىلأقاالس  قطلار  سفلارس ج فلرس س علسلفافلاالق ثساجلارسل فظلةهال.
ل

  of investments in a portfolio  switchesالتغير في محفظة االستثمارات 
 هالاالقرر ثساج لهاسررالبسلفاررفلر قرر ثساجاتل  ررا جلاسهررالبشرركألل ا رر لةهرر فل لرر فظلباررزلارس شررأ لار ررجل كرر نل شررا-32

 لقسنل  ع فل عا  لاق ثساجاتلارسلفافلرل ع  لة رعلاقر ثساجلسارسنلسرنلهرذهلاالقر ثساجاتلارأنلالسر ا لار رجل سكرنل
ل… لصساهال ك نلس  اج لرا  ا لةدعا  لاالق ثساجلا لاالل فاظلةهالكا صجل    ل

ة ررعلاقرر ثساجلساررسنلسررنلاقرر ثساجاتلارسلفاررفلاررأنلارفررج لةررسنلصررااجلس لصرر تلارة ررعلسررنل هررفللع رر لاقرر باا لأ -33
 ار  سرررفلارس ج رررفلسرررنل هرررفلأ رررجىل سثرررأللجبلرررالا ل قررراج لسل  رررسنل ل ررربلاالع رررجافلةهرررالاررر جالارررجللقرررابلالجبررراحل

ل ار قا جل.
ل

                            Trans of investmentإعادة تصنيف االستثمارات
إذالأعس ل ص سفلاالق ثساجاتلار  لافلال أللكاق ثساجاتلس  ا رفل فضرأللإ جا هرالارجلة ر لسقر  أللرلأسرالار  سرفلار رجل-34

ذالكا تلار  سرفلارقر ق فل ق ثةتلةهالعسا فلإعا  لار ص سفلا ا س ل ا اعللقاالاركاففلأ لقاجلارق  لأسهسالاقألل ا 
 قرا جلسل  رفل ل  رارهلارجللقرابلالجبراحل ار قرا جل.لأسرالاقأللسنلاركاففلا ا ةجلارفج ل قا جلإعا  ل ص سفل)ل

لإذالكا تلاركاففلاقأللسنلقاجلارق  لا لسئ ذلارفج لة اجلاالع باجل.
أسالإذالأعس ل ص سفلاالق ثساجاتلسنلس  ا رفلإرىلاالق ثساجاتل  لارفلال رأللاس ربلانل ر  لارسلاقربفلعاسهرالعارىلل-35

جل لاال   ا ل.لااذالكانلقاجلارق  لاقأللسنلاركاففل.لاانلارفج لاجلقراجلأقاالاركاففلأ لارق  لأسهسالاقأللاجل أ
لارق  ل ا ةجلبسثابفل قا جلسل  فل لئ ذلبارلقبانلكأل لع اصجللقابلالجباحل ار قا جل.

 
  specialized investment enterprisesمنشآت االستثمار المتخصصة 

صارولاررسجل ار جلالل قسولرهالار  ا لة  بلعلالجباحلار ا  فلعنل سكنلراس شوتلارس  صصفلاجلإ اج لاالق ثساجلرل-36
ة علاالقر ثساجاتلرلاقر باا لار رسرجاتلارجلق سرفلاقر ثساجا هالسرنلارر  ألل بررزلار ارجلعسرالإذالكا رتلهرذهلار رسرجاتل
لسل  رررفلا ليسرررجلسل  رررفل ذرررركلشرررجل فلانل كررر نلاقررر ثساجا هالس ج رررفلبار  سرررفلاراا ررررفل.لكسرررالس ررربلعارررىلسثرررأللهرررذه

لارس شوتل ضسسنلة ا ا هالارسار فلسا صالر س علار رسجاتلاجلق سفلاق ثساجا هال   لارف ج ل.ل
 س ارركلارس شرروتلارس  صصررفلاررجلاالقرر ثساجلسلفاررفلرررأل جا لارسار ررفلار اةاررفلرا قرر  لك قررسافلاقرر ثساجل  ابررفلعررنلل-37

جلعرا  لسرال كر نلار  سرفلارقر ق فل ذرركلكر نلسقاهسسهال.ل    ل اكلارس شوتلبأ جاجلاق ثساجا هالبار  سفلاراا ررفل ار ر
القاالاكثجلس  سرفل.ل  ا ةرجلهرذهلارس شراتلالجبراحل ار قرا جلارسل  رفلعرأللاقر ثساجا هالسرنللسرثلار ر هجلل1هذ

كارسكاقبل ار قا جليسجلارسل  فلرل بار ارجل    لبارسلاقبفلع ه لة فالار جل فل   ر  لهرذهلارس شراتلباإلاصراحل
لسجاتلارلاصافلاجلق سفلاق ثساجا هال   لارف ج ل.بشكأللس  ضبلعنلار ر
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 س علال اسفلالقاق فلرهذهلارس شاتل  بلعلأجباحلس أ  فلسنلة رعلاالقر ثساجاتل.ل    اربلار سسسربلسرالةرسنلالجبراحلل-38
لار ا  فلعرنلارف ا ر ل   بلاراتلالجبراحلسرنل ال رفلكل ارسكاقربلا لار قرا جلار ا  رفلعرنلة رعلهرذهلاالقر ثساجاتلسرن
 ال رفلأ ررجىل.ل بار رارجل  رر  ل ارركلارس شروتلباقرر باا ل س رعلار رسسررجاتلارلاصررافلارجلق سررفلاالقر ثساجاتلسررنلاررر  ألل

ل برزلار اجلعسالاذالكا تل اكلار رسسجاتلسل  فلا ليسجلسل  فل.ل
ل

 اإلفصاح
للcarrying valueس بلاإلاصاحلعنلارق اقفلارسلاقة فلر ل س لار  سفلارس ج فلر ق ثساجاتلل-39
س صر لاال ر ثاجلل–س بلاإلاصاحلعنلار  سفلار ا جلفلر ق ثساجاتلاجلارا اجاتل)لكافلاالق ثساجلاجلارا اجاتلل-40

لارثاة ف.ارس جاك ل لضسنلا ج لارس    اتل
لعن:س بلاإلاصاحلاجللقابلالجباحل ار قا جلل-41

لل-سن:إسجا اتلاالق ثساجلارس أ  فل -أ
لاإلس اجاتلق اإلسنلاالق ثساجاتلارس  ا رفلا ل  لافلاآل ألل.لارف ا  ل ارا ا  ل   بلااتلالجباحل ل ▪
لارس  ا رف.الجباحل ار قا جلار ا  فلعنلة علأ لإعا  ل ص سفلاالق ثساجاتل ▪
لارهة  لاجلار  سفلارق ق فل ذركلررجزلإاهاجلاالق ثساجاتلارس  ا رفلباركاففلا لارق  لأسهسالاقألل. ▪
لاجاتل  لافلاآل أل.ارهة  ليسجلارسئقتلاجلق سفلاالق ثسل-ب
لالجباحل ار قا جلار ا  فلعنلة علا لإعا  ل ص سفلاالق ثساجاتل  لافلال ألل.ل-ج

ل-اال  ف:س بلاإلاصاحل ار لاسأللاجل  جلجلاإل اج لعنلارساا ساتلل-42
ل.ار  سفلارق ق فلر ق ثساجاتلار اةافلرا  ا  ل. ▪
لكاق ثساجاتل  لافلال ألل.ل.ار  سفلاراا رفلر ق ثساجاتلاجلارا اجاتلع  لاع باجها ▪
ل.ار س  لارهاسفلارسفج ضفلعاىلاالق ثساجاتلأ ل ل لأللع ا  هال ارس لص تلسنلة اهال. ▪
لباالق ثساجات.. لاسأللسلااظلاالق ثساجاتل ذركلبار قبفلراس شوتلار جل ك نلعساهالارج  قجلار ااسألل ▪
لأص ااها.لال ألللقب. لاسأللسلااظلاالق ثساجلار  لافل ▪
لارس شأ . لاق ثساجل سثأللبسفج  ل قبفلهاسفلسنلس س علس    اتل. فاصسأللأ ▪
ل.أ فلاس  اباتل  س علةهالارس شأ لبقةبلاالق ثساجاتلكاض  فلس ارالاإل اج ل. ▪

ل.للل31/12/2001  ةهلهذهلار اع  لعاىلارة ا اتل ارلاقباتلار  اس فلراس شوتلاع باجالسنلل-43

ل
 

ل


