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 الكرام تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين
 ش.م.ق المجموعة للرعاية الطبية

 
 تقرير حول البيانات المالية

ش.م.قق)"ال ددك ة"وقوال ددضق  بددا قاتددب ققالاجاوعددةقلعكعبتددةقال اتددةلقدددقدنق ددبقالاتب ددبلقالابلتددةقالاكةقددةقل ددك ةق
واتدب قالددساقال دبااقواتدب قال تتدكالقةدضققالدكا قووقالسسدبك واتدب قق5132دتسدااكقق13الاك زقالابلضق ابقةضق

لعسدددد ةقالا  فتددددةقةددددضق،لددددصقال ددددبكتاق قواعسدددد ق  ددددمقالستبسددددبلقواتددددب قال دددددةقبلقال قدتددددةققالاسددددب ات حقددددوقق
قالاحبساتةقواإلتببحبلقالا ااةقا سكى.

ق
 اإلدارة عن البيانات الماليةمجلس مسؤولية 

عددبتتكقالدولتددةقلع قددبكتكقاإلداك ق ددضقإعددادقالاتب ددبلقالابلتددةقوعكبدفبقالددوك قعبدلددةقوةقدب قلعااجعدد قإ قاسدوولتةق
اتب دبلقابلتدةقسبلتدةقاد ققإلعدادبكوكتةققكا بتال ضقالكنباةقالداسعتةققإجكاءالقع قاسووا ،لصققو ولابلتةق قا

قس ال قووقس أ.إقع سواءقال ب جةققالابدتةس بءقا 
ق

 مسؤولية مراقب الحسابات
وعاباقال دنتققال ضقنا بقافب.قلقدق مق دنتق بققإلىإ قاسوولت  بق ضقإاداءقكويقحواق ،هقالاتب بلقالابلتةقاس  بدا ق

اا  عادددبلقبدا قالاف دددةقوو ق قدددومقا س دددت قو   تددد،قوعادددباققال قتددددوةقدددب قلاعدددبتتكقال ددددنتققالدولتدددةقال دددضق   عددد ق
ق.ابدتةال دنتققلعحلواقععىق أ تدالقاعقولةقاأ قالاتب بلقالابلتةقسبلتةقا قوس بءق

ق
عحلدواقععدىقودلدةقا دأ قالاادبلفقواإلةلدبحبلقال دضق  بدا فبقالاتب دبلقت  ااقال دنتققععىقالقتدبمقادرجكاءالقل

ةضقالاتب دبلققابدتةاابقةضق،لصق قتتمقاسب كقا س بءقال قالابلتة.ق مقاس تبكق ،هقاإلجكاءالقا بءقععىق قدتك بق
الابلتددةقسددواءقال ب جددةقعدد قاسدد ال قووقس ددأ.قع دددقإجددكاءق قتددتمقالاسددب كق أسدد،قةددضقا ع اددبكقو  اددةقالبددا ق

لعاتب دددبلقالابلتدددةقوعكبدددفبقالدددوك قعبدلدددةق قو،لدددصقلتبتدددبلقإعددددادققال دددك ةوالكنباددددةقالداسعتدددةقالا ععقدددةقارعددددادق
.قلع دددك ةإجددكاءالق دددنتققا بسدداةق قولددت قلتدددكيقإادددداءقكوت ددبقحدددواقةعبلتدددةقو  ادددةقالبددا قوالكنباددةقالداسعتددةق

الاس سداةقواعقولتةقال قدتكالقالاحبساتةقوت  ااقال دنتققوتبب قععىق قتتمقادىقاالئاةقالستبسبلقالاحبساتةق
قالاعد قا قنااقاإلداك قو ،لصق قتتمقالعكيقالعبمقلعاتب بلقالابلتة.
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قال دنتقق بةتةقو وةكقوسبسب قاعقو  قتا   بقا قإاداءقكوت ب.ابع قبد بقو قا دلةقال ضقحلع بقععتفبقسالاقوعاباق

ق
 الرأي

قق13 اددبقةددضقلع ددك ةق قالاك ددزقالاددبلضققالابدتددة قادد ق بةددةقال ددواحضقق  فددكقاعدالددة قالاتب ددبلقالابلتددةقوةددضقكوت ددبق
الدولتدةقلع قدبكتكقعاعدبتتكقلال قدتدةقلعسد ةقالا  فتدةقةدضق،لدصقال دبكتاقوةقدب ققفبو دةقب قوودائفبقالابلضق5132دتسااكق
ق.الابلتة

ق
 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

ق قا   اة قاسجاللقاحبساتة ق ح    قال ك ة قو  قكوت ب قةض قو ق  قوند قوةقب  قالجكد قالاكعتةجكي وو ققلإلجكاءال
ق قالق كيقكنم قال ك بلقال جبكتة قنب و  قوح بم ق   ققاع قق33الاتب بلقالابلتة قواق5132لس ة قا سبسضل  بم

ق ققوحسد قدلقلع ك ة. قععىقجاتعقالاععوابلقواإلتببحبلقال ضقكوت ب بقبكوكتةق غكايق دنتق ب. دقحلع ب
ععا بقواع قبد بقلمق قعقسالاقالس ةقاسبل بلق ح بمقالقب و قالا، وكقوعالهقووقال  بمقا سبسضقلع ك ةقععىق

ق أثتكق قت و قله قالابلضقابديوجهقند ق و دقععىقو قالاععوابلقالابلتةق .ععىق  ب قال ك ةقووقاك ز ب  اب
قالواكد قةضقال قكتكقالس ويقلاجع قاإلداك ق   ققاعقدةب كقوسجاللقالاجاوعة.

ق
ق
ق

قعد قإك سدلقوتددو دفق
ق
ق
ق

قددبدكزتدددددبدق دددق
ق522سجاقاكاناضقالحسبابلقكنمقق
ق5132ةاكاتكقق31قةضقةالدوحق
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ق
 الشاملبيان الدخل 

ق9112قدتسااكق31الا  فتةقةضققلعس ة
ق
ق5131ق 5132  
قلايرقن كيق لاير قطريقبلإتببح 
قققق 

ق252.182.811ق 292.999.591 قال  تتاقإتكادالق
قو511.717.331)ق (592.121.511) 1ق  بلتفقال  تتاق

    ق

ق521.722.781ق 593.151.191  الربح اإلجمالي
قق قق

ق3.227.211ق 921.021 قإتكادالقا قودائعقةضقا صقإسالاضقق
ق32.232.111ق 32.225.012 1قإتكادالقوسكى

داكتة قو88.125.122)ق (313.599.230) 2قالبكتفقعاواتةقوا 
قو53.272.711)ق (52.515.219) 2قإس فالصقعقبكالقواعدال

ق-ق (3.023.390)قق  بلتفق اوتاق
قق قق

ق323.251.212ق 321.132.130   للسنةالربح 
قق قق

قق   شاملة أخرى إيرادات
قق قق

لبةضق)سسبئكوق/قإتكادالق باعةقوسكىقتعبدق ل ت فبقإلىقالكا ق
 (3.232.202) 7قووقالسسبك قةضقة كالق حقة

ق
ق217.872

لبةضقكا قاس ثابكالقابلتةقابلقتاةقالعبدلةقا قسالاقاإلتكادالق
 319.333.101 7قال باعةقا سكى

ق
ق51.127.127

ق51.232.122ق 310.295.392 قإتكادالق باعةقوسكىقلعس ةقق قق قق
ق512.312.811ق 130.992.335  إجمالي الدخل الشامل للسنة

قق قق
ق2.12ق 9.03ق2 )باللاير القطري لكل سهم( األساسي والمخفف للسهم العائد
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 بيان المركز المالي 
ق9112قدتسااكق31ةضق

 

ق5131ق 5132   
قلايرقن كيق لاير قطري إتببحبل 

قق ق المـوجـودات
 ق ق المتداولة غير الموجودات

 221.281.288  293.512.255 2قعقبكالقواعدال

إس ثابكالقابلتةقابلقتاةقالعبدلةقا قسالاقاإلتكادالقال باعةق
 12.271.131  15.522.333 8قا سكى

 51.711.811  32.913.253ق31قاوجودالقابلتةقا بحةقلعاتعق
    ق

    ق 211.128.235  935.093.391 ق
قق ق الموجودات المتداولة

 13.583.152  10.250.905 33قاسزو 

 -  - 35قاوجودالقلاجاوعةقإس اعبدقال  ةق اح   قافبقلعاتع

 377.122.112  515.295.529 31ق،امقادت ةقوالبكتفقادةوعةقاقداب ق

 322.218.213  335.391.525 31ققوكلد قلدىقالا وص قدقوق
     

 182.122.222  139.203.231 ق

 ق قق

 3.118.222.377  3.595.119.531  إجمالي الموجودات

 ق قق

 ق ق  المساهمين والمطلوباتحقوق 

     المساهمينحقوق 

 523.113.111  523.003.111 32قكو قالاباق

 15.231.158  91.221.299 32قاح تب ضقنب و ض

 2.725.222  (3.120.395) قالقتاةقالعبدلةاح تب ضق

 118.212.233  202.201.111 قةبئيقا قإعبد قال قتتم

 322.111.382  519.019.913 قوكابحقادوك 
    ق

 852.332.281  3.192.221.923  المساهمينإجمالي حقوق 
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  تتمة - المركز المالي بيان
ق9112قدتسااكق31ةضق

 

ق5131ق 5132  
قلايرقن كيق لاير قطريقإتببحبل 
    ق

 ق ق 

 ق ق المطلوبات غير المتداولة

 -ق 21.322.012ق32قنكويق حااقةوائدق

 11.715.258  03.299.309ق38قا بةأ ق فبتةقالسداةقلعاو  ت ق
    ق

 11.715.258ق 92.120.223ق 

 ق ق المطلوبات المتداولة 

 78.112.222  25.529.502 51قواابلفقاس حقةقالدةع،امقدائ ةق

 -ق 32.053.112ق32قنكويق حااقةوائدق

 -  033.309 قاح جز قدائ ةاابلفق
    ق

 78.112.222  313.311.315 ق
    ق

 331.718.121ق 399.322.529ق إجمالي المطلوبات
    ق

 3.118.222.377  3.595.119.531  المطلوباتو  المساهمينإجمالي حقوق 

ق
 
 

ق............................قق..........................................
قسبلدقاحادقالعابديققثب ضقا قعادقاهللقباقثب ضا ققعادقاهلل
ققيالكئت قال   ت،ققاجع قاإلداك ققكئت 
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ق
 بيان التغيرات في حقوق المساهمين 

ق9112قدتسااكق31الا  فتةقةضققلعس ة

ققح تب ضقنب و ضإقق قالاباوكقق
القتاةقح تب ضقإ

قالعبدلةق
ةبئيقا قإعبد قق

قال قتتم
ق

ققكابحقادوك و
إجابلضقحقوقق
قالاسب ات 

قلايرقن كيققلايرقن كيققلايرقن كيققلايرقن كيققلايرقن كيققلايرقن كيق
قققققققققققق

 322.111.382ق 118.212.233قق2.725.222  15.231.158  523.113.111قق5132ت بتكقق3ةضقالكلتدق
 

852.332.281 

 321.172.171  321.172.171ق -ق -  -  -قلعس ةكا قال

 311.285.782  -ق 315.721.512ققو2.327.117)  -  -ق باعةقوسكىقسسبئكوإتكادالق/ق)
 ق ق

 
ق ق    

 321.172.171ق 315.721.512ققو2.327.117)  -  -ققالدساقال بااق)السسبك قال باعةوق/إجابلض
 

131.822.375 

 - قو32.117.217)ق -ق - ق32.117.217  -ق حوتاقإلىقاإلح تب ضقالقب و ض

ق1.222.122ق و1.222.122)ق -  -  -ق حوتاقإس فالصقاوجودالقوعتدق قتتافب
 - 

اسب اةقلل دوققدعمقا    ةقاإلج ابعتةقوالكتببتةق
 -ق -  -  -قو53)إتببحق

ق
قو1.218.121) قو1.218.121)

قو311.751.211) قو311.751.211)ق -ق -  -  -قو37 وزتعبلقوكابحق قدتةقادةوعةقلعاسب ات ق)إتببحق
           ق

 3.192.221.923  519.019.913  202.201.111  (3.120.395)  91.221.299  523.003.111ق5132 ديسمبر 13في الرصيد 
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 تتمة -بيان التغيرات في حقوق المساهمين 
قق9112قدتسااكق31الا  فتةقةضققلعس ة

ققح تب ضقنب و ضإقق قالاباوكقق
القتاةقح تب ضقإ

قالعبدلةق
ةبئيقا قإعبد قق

قال قتتم
ق

ققكابحقادوك و
إجابلضقحقوقق
قالاسب ات 

قلايرقن كيققلايرقن كيققلايرقن كيققلايرقن كيققلايرقن كيققلايرقن كيق
قققققققققققق

 28.788.132ق 131.135.228ققو521.128)  51.223.572  523.113.111قق5131ت بتكقق3ةضقالكلتدق
 

212.821.311 

 323.251.212  323.251.212ق -ق -  -  -قالكا قلعس ة

 51.232.122  -ق -قق51.232.122  -  -قإتكادالق باعةقوسكى
 ق ق

 
ق ق    

  -  -قإجابلضقالدساقال بااق
 323.251.212ق -قق51.232.122

 
512.312.811 

 - قو32.325.121)ق -ق - ق32.325.121  -ق حوتاقإلىقاإلح تب ضقالقب و ض

ق1.227.122ق و1.227.122)ق -  -  -ق حوتاقإس فالصقاوجودالقوعتدق قتتافب
 - 

 حوتاقت ععققابس اعبدقإس ثابكالقابلتةقابلقتاةقالعبدلةق
 - ق37.222.523ق -ققو37.222.523)  -  -قا قسالاقاإلتكادالقال باعةقوسكى

اسب اةقلل دوققدعمقا    ةقاإلج ابعتةقوالكتببتةق
 -ق -  -  -قو53)إتببحق

ق
ق(4.538.013) ق(4.538.013)

قو21.115.111) قو21.115.111)ق -ق -  -  -قو37 وزتعبلقوكابحق قدتةقادةوعةقلعاسب ات ق)إتببحق
   ق قق    ق

 852.332.281  322.111.382ق 118.212.233قق2.725.222  15.231.158 ق523.113.111ق5131دتسااكقق13ةضقالكلتدق
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ق
 بيان التدفقات النقدية 

ق9112قدتسااكق31الا  فتةقةضققلعس ة
ق

ق5131ق 5132  
قلايرقن كيق لاير قطريقبلإتببح 
قق ق 

     األنشطة التشغيلية

 323.251.212  321.132.130 قالكا قلعس ة

ق   قلعا ودقال بلتة:ق عدتالل
 53.272.711  52.515.219 2قإس فالصقعقبكالقواعدال

 8.115.212  31.121.513 38قاسل قا بةأ ق فبتةقالسداةقلعاو  ت 

 31.322.871  31.991.312 31قاسل قإل س بيقدتو قكدتئةقوا  وصقةضق حلتعفبق

ق3.182.711  (093.115) 33قاسل قلاسزو قندتمقوقا ضءقالحك ةق)كدوق/ق
ق2.758.825  2.191.132ق31قدتو قكدتئةقا  واة

ق782.872  1.093.159ق2قسسبك قا س بيقالقتاةقلاوجودالقابلتةقا بحةقلعاتعق
اسل قا س بيقالقتاةقلاوجودالقاجاوعةقاس اعبدقال  ةق

ق222.532  -ق35قافبقلعاتعق اح   
قو3.235.237)  (053.993) 1قكا قا قاس اعبدقاوجودالقابلتةقا بحةقلعاتعق

 و3.227.211)  (921.021) قإتكادقا قودائعقةضقا صقإسالاض

قو5.182.311)  (5.322.100) 1قإتكادالقوكابحقاوزعة
     

ق558.531.151  511.223.091 قال تتكالقةضقكو قالاباقالعبااوكابحقال  تتاقنااق
    قال تتكالقةضقكا قالاباقالعباا

 و1.717.871)  (1.105.220) قاسزو 

 و99.042.314)  (31.993.921) ق،امقادت ةقوالبكتفقادةوعةقاقداب ق

 32.221.213  (3.219.232) ق،امقدائ ةقواابلفقاس حقةقالدةع

 و31.721.523)  033.309 قاح جزالقدائ ة
     

ق357.551.238  322.350.331 ق:   ةقال  تتعتةا قا ال قدق
قو5.512.718)  (0.212.131) قاسب اةقادةوعةقلل دوققدعمقا    ةقاإلج ابعتةقوالكتببتةق

 و5.715.125)  (5.229.333) 38قالادةوعةقلعاو  ت قا بةأ ق فبتةقالسداة
     

ق355.513.212  302.599.009  صافي النقد من األنشطة التشغيلية     ق
     األنشطة االستثمارية

 و37.328.811)  (322.239.123) 2ق كاءقعقبكالقواعدالق

قو58.821.131)  33.111.111 قلبةضقالحك ةقةضقالودائعق جاق
ق3.122.251  023.199 قإتكادقا قودائعقةضقا صقإسالاض

قو18.228.215)  (31.330.325) ق كاءقاوجودالقابلتةقا بحةقلعاتعق
ق12.381.312  3.529.932 قا حلاللقا قاتعقاوجودالقابلتةقا بحةقلعاتعققق

 5.182.311  5.322.100 1قإتكادالق وزتعبلقوكابحقاس عاةق
     

 و12.731.171)  (23.022.212)  صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية
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 تتمة -بيان التدفقات النقدية 
قق9112قدتسااكق31الا  فتةقةضققلعس ة

ق
ق5131ق 5132  
قلايرقن كيق لاير قطريقبلإتببح 
قق ق 

     األنشطة التمويلية

 -  33.932.309 32قنكويق حااقةوائدلبةضقالحك ةقةضق

 و21.115.111)  (312.915.919) 37قوكابحقاوزعةقادةوعة

     

 و21.115.111)  (90.139.291)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    ق

 3.182.711  5.251.323  وما في حكمه الزيادة في النقد صافي 

    ق

 52.177.727  59.239.093 قت بتكق3ةضققوابقةضقح اهال قدق
     

ق52.272.183  59.193.535 31 ديسمبر  13في  وما في حكمهالنقد 
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ق
ق

 ةياألساس واألنشطة معلومات عن الشركة 
ال سللضقش.م.قق ضق ك ةققاس   ىقا  عض ك ةقالسمقباقسباقب قالاعكوةةقالاجاوعةقلعكعبتةقال اتةقش.م.ققق

ق إ قال  ب قق. حلقالسجاقال جبكيقكنمققدتسااكقققا بكتااسب اةقعباةقن كتةق مق أستسفب
ق.ن كدولةقا سبسضقلع ك ةق وقإداك قاس   ىق سللضقو  وتكقالسدابلقال اتةقةضق

 

قةضقاوكلةقن ك..قا قوسفمقال ك ةقادكجةقالدوحةق قدولةقن كقاق وق ق قإ قع وا قال ك ةقالاسج 
 

وةقب قلقكاكقا قاجع ققدتسااكققلعس ةقالا  فتةقةضقلع ك ةققةدةقععىقإلداكقالاتب بلقالابلتد القالاواةقق
ق.ةاكاتكققاإلداك قةضق

ق
  الهامةالمحاسبية والسياسات أسس اإلعداد  5
ق

 أسس اإلعداد 
قلعاعبتتكقالدولتةقلع قبكتكقالابلتةقالالدك قا قاجع قالاعبتتكققلع ك ة مقإعدادقالاتب بلقالابلتةقق قالاحبساتةوةقب 

ق.ق5132لس ةقق33الدولتةقوا  عابلقنب و قال ك بلقال جبكتةقالق كيقكنمق
ق

قق ق  قال بكتستة قال  ع ة قلاادو ق اقب  قالاتب بلقالابلتة قإعداد ققارس ث بء م قالعبدلةقا قسالاقالاوجودالقالابلتة ابلقتاة
ق.ابلقتاةقالعبدلةال ضق دكجققا كابضقوالااب ضوقوالاوجودالقالابلتةقالا بحةقلعاتعقاإلتكادالقال باعةقا سكىق

ق
ق.وةضقعكيقاتب ب فبقالابلتةقالابلتةقابللايرقالق كيقو وقالعاعةقالاس سداةق عاباقال ك ةقالاتب بل مقإعدادقق

ق
بساتةقالفباةق قد  ع قإس سدامقاعيقال قدتكالقالاحتإ قإعدادقاتب بلقابلتةقوةقب قلعاعبتتكقالدولتةقلع قبكتكقالابلتةقق

ا قاإلداك قو ق ابك ق قدتك بقوث بءقعاعتةق  اتققالستبسبلقالاحبساتة.قالاجب لقال ضق  با ققع قوتبب ق وت 
 بلقالابلتةق مقاإلةلبحق قووقع دابق  و قاإلة كاببلقوال قدتكالق باةقلعاتبقال عقتددكجةقوععىقا قال قدتكقووق

ق.52تببحقع فبقةضقا
ق
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 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 
قالاتب بلقالابلتةقق قل عصقالاس سداةقةضقإعداد قالاتب بلقالابلتةقا باقة قالا اعةقةضقإعداد إ قالستبسبلقالاحبساتة

قالاعبتت قلج ة قناا قا  قاوسكا  قولدكل قال ض قال بلتة قوالاعدلة قالجدتد  قالاعبتتك قارس ث بء قالسباقة قالابلتة كقلعس ة
ق قا  قإع ابكا  قالا عوا قوالسبكتة قال  ستكال قولج ة قالدولتة قق3الاحبساتة ق ،هقو قا قالكغمقععىق.5132ت بتك

قالاتب بلقععىابديقق أثتكلفبقويققت  قلمإ قو هقق ق5132عبمققةضقاك ق واق  اققوال عدتاللقالجدتد قالاعبتتك
ق اقا فب:قققو أثتك وال عدتاللقالجدتد قالاعبتتكةتابقتعضقولفق.قلع ك ةقالس وتةقالابلتة

 

 مشاركات الموظفين -: برامج المنافع المحددة 39تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
قالدولضق قالاحبساة قو كافقق38ت  ع قاعتبك قوو قالاو  ت  قالا بك بلقا  قةضقا ع ابك قالاوسسبلقا س، ا 

ق قععىقة كالققاح سب وسكىقع د ق عود قو  قتج قععتفب ق  قابلسداة قالا بةع قاك اب  قع د قالاحدد . قالا بةع اكااج
قس والق قععىقعدد قالا بك بلق ع اد ق ب لقاابلف قةضقحبا قال عدتاللقو ه ق ،ه ق وب  قسعاتة. ق ا بةع السداة

قالا بك بلق سلوابلقا ق  ع ةقالسدابلقسالاقال  كق قةر هقتسا قلعاوسسةقا حقتقق ،ه قال ضق قدمقالسداةق   
قال عدتاللقلع  كالقالابلتةق قالسداةق قاد  قا ق سلت قالا بك بلقةضقة كالقالسداة.قتسكيقا عواق ،ه ةتفب

ق.قا قغتكقالا ونعقو ق  و ق ،هقال عدتاللق،القلعةقابل ك ةق قحتثقو ق5132تولتوقق3ال ضق ادوقةضقووقاعدق
قالاو  ت قووقو كافقوسكى.لدتفبقاكااجقا بةعقاحدد ق،القا بك بلقا قال ك ةقلت ق

 

 5135 – 5131دورة التحسينات السنوية 
ق قالابلتة قلع قبكتك قالدولض قلعاعتبك قال حست  قالا اققععىقادةوعبلقالاعبااللق"قابس ث بء ق قا سفم" قععى ا بء 

 قتسكيقا عواقجاتعقال حست بلقا سكىققتولتوققاعبااللقالاا تةقععىقا سفمقا بكتاقا  قةضقووقاعدقال
قةضقووقاعدق  ،هقال حست بلقلعاك قا ولىقةضق ،هققال ك ة.ق اقلقتولتوققلع  كالقالاحبساتةقال ضق ادو

قالاتب بلقالابلتة.قو  ااقال حست بلقابقتعض:ق
ق

 األسهم على بناء   المعامالت مدفوعات:  المالية للتقارير الدولي المعيار
قا داءق كو قا عكتفقالا ععقةقالاوبوعبلقا قالعدتدقا وبت قوتقومق قاس قاال ققال حست ق ،اق  اتققت م

قالاحبساتةقالستبسبلقووقالابلتةقالاتب بلقععىق أثتكقويقال عدتاللقلف،هلم يكن  .السداةق كو ق عدقوال ضقوالسداة
قق.ا سفمقععىلع ك ةقحتثقو هقلت قلدتفبقويقس  قلعدةعقا بء ق

ق
   األعمال دمج:  المالية للتقارير الدولي المعيار

وقاوجودالقوو)ق ا عوابلقالال  ةقالاح اعةقالاابلفقا  بنتبلقجاتعقو قوتوب ق قاس قاال ققال عدتاق  اتققت م
قلمقووقا دكجلقسواء قق قالسسبك قووقالكا قسالاقا قالعبدلةقابلقتاةق حقب ققنتبسفبقتج قا عاباقداجقا قال ب ئة
قلع ك ةقالحبلتةقالاحبساتةقالستبسةقاعقال عدتاق ،اقت  ق.ققالابلتةقلع قبكتكقالدولضقالاعتبكق  بقق حلق  دكج

ق.لع ك ةقالاحبساتةقالستبسةقععىق أثتكقويقلهقت  قلمقوابل بلضق 
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 التشغيلية: القطاعات المعيار الدولي للتقارير المالية 
قت مق  اتققال عدتاللقاأثكقكجعضقو وب قابقتعض:ق

 ق35ضقال قك قالداجقةتج قععىقالاوسسةقاإلةلبحقع قا ح بمقال ضقنبالقافبقاإلداك قع دق  اتققاعتبكق
عق بعبلقال  تتعتةقال ضق مقداجفبقلقااوجزققب قا با ب ق،لصقول ق2ا قالاعتبكقالدولضقلع قبكتكقالابلتةق

ق ب لق قإ،ا قاب ق قتتم قةض قالاس سداة ق باشقالكا و قإجابلض قالااتعبلقوو ق)اثا والسلبئ قا ن لبدتة
 "ا ابثعة".ققالق بعبل

 

 اوجودالقالق بعبلقاعقإجابلضقالاوجودالقا عو قاإلةلبحقع فبقةق قةضقحبلةقابقإ،اققا باقة  و ق
ق قدتاهقالا باقةق قكتكق ب  ق م قابقند قالاع تة قالععتب قالقكاكقلعجفة قت ععققق ال  تتعتةالق سب، قةتاب وابلاثا

 اا عوابلقالق بع.ق

 

قالاحبساتةقالستبسةقععىق أثتكقويقلهقت  قلمقوابل بلضق قلع ك ةقالحبلتةقالاحبساتةقالستبسةقاعقال عدتاق ،اقت  ق
 .لع ك ة

ق
 غير الموجودات:  الدولي المحاسبة معيار – والمعدات واآلالت العقارات:  الدولي المحاسبة معيار

    الملموسة
ققالدولضقالاحبساةقواعتبكققالدولضقالاحبساةقلاعتبكقوةقب ققو هقو وب ق قكجعضقاأثكقال عدتاللق  اتققت م

قالقتاةقإجابلضقا عدتاقسواءقاالح  فبقتا  قال ضقالاتب بلقإلىقاإل بك قسالاقا قالاوجودالق قتتمقإعبد قتجوز
قا  اقالدة كتةقالقتاةقإجابلضقو عدتاقالدة كتةقلعقتاةقالسونتةقالقتاةقا حدتدقووقالسونتةقنتا هقإلىقلأللاقالدة كتة
قوا   بءقا س فالصقةر ق ق،لصقإلىقإببةة.قالسونتةقلعقتاةقاسبوتةقال ب جةقالدة كتةقالقتاةق  و قاحتثق  بساض
قا لاقلف،اقالدة كتةقوالقتاةقاإلجابلضقات قال بكقق وقالا كا م ق عدتاللقععىق أثتكقويقال عدتاقلف،اقت  قلم.
ق.الحبلتةقال  ك قسالاقال ك ةقسجع فبقال ضقال قتتمقإعبد 

 
  العالقة ذات األطراف إفصاحات:  الدولي المحاسبة معيار
قاإلداك قاو  ضقسدابلق قدمقال ضقالاوسسبل)قاإلداك قاوسسبلقو قوتوب ق قكجعضقاأثكقال عدتاق  اتققت م

قالكئتستة قالعالنةق،القا  كافقإلةلبحبلق سبعقعالنةق،القو كافق ضو قععىقةر هق،لص قإلىقإببةة.
قاإلداك قسدابلقاقبااقالا  اد قالالبكتفقع قابإلةلبحق قومقو قاإلداك قاوسسبلق س سدمقال ضقالاوسسة
قاوسسبلقوتةقا قإداكتةقسدابلقويق  عقىق قال ك ةقو قحتثق ابل ك ةققلعةق،وقلت قال عدتاق ،ا.قالاقداة
ق.وسكى
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ق
  –  السنوية التحسينات دورة
قاك ق واقال عدتاللق ،هققت اا قال ك ةقوندقنبال قققتولتوققا قاا داء ققال حست بلق ،هقا عواقتسكي
قق:تعضقابقال حست بلقو  اا.قالابلتةقالاتب بلق ،هقةض
ق

 العادلة القيمة قياس:  المالية للتقارير الدولي المعيار
قالابلتةقلع قبكتكقالدولضقالاعتبكقةضقالاح  ةقاس ث بءق  اتققتجوزقو هقو وب ق قاس قاال ققال عدتاللق ،هق  اق
ق حلق  دكجقال ضقا سكىقالعقودقععىقوتبب ققول  قالابلتةقوالا عوابلقالابلتةقالاوجودالقععىقةق قلت ق
ققالابلتةقلع قبكتكقالدولضقالاعتبكق  بق قالاعتبكقةضقععتهقالا لو قالاح  ةقاس ث بءق ك ةالق  اقق .
ق.ققالابلتةقلع قبكتكقالدولض

ق
  العقارية االستثمارات:  الدولي المحاسبة معيار
قال ضقوالعقبكالقالعقبكيقا س ثابكقات قال بكقققالدولضقالاحبساةقاعتبكقةضقالاسبعد قالسدابلقولفقتوب 
قوالاعدالقواآل لقالعقبكالقوي)قابل و بقت تعفب قاس سدامقت مقو هقوتوب قاس قاال  قال عدتاق ،اق  اتققت مو.
قل حدتدق ققالدولضقالاحبساةقاعتبكقةضقالاسبعد قالسدابلقولفقولت ق ققالابلتةقلع قبكتكقالدولضقالاعتبك

ق ك ةالقاع ادلقالسباقةقال  كالقةض.قوعاباقلداجقاعباعةقووقاوجودالق كاءقاعباعةق ضقالاعباعةق ب لقإ،اقاب
ق ضقالاعباعةق ب لقإ،اقابقل حدتدققالدولضقالاحبساةقاعتبكقا قاد ققالابلتةقلع قبكتكقالدولضقالاعتبكقععى

قوعاباقلداجقاعباعةقووقاوجودالق كاءقاعباعة قالاحبساتةقالستبسةقععىقتوثكق قال عدتاق ،اقةر قوابل بلض.
ق. ك ةلع
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 بعد مفعولها يسري لمو  أصدرت معايير        
.ق ك ةلعقالابلتةقالاتب بلقإلداكق بكتاقح ىقاعدقا عولفبقتسكيقولمقولدكلقال ضقوال  ستكالقالاعبتتكقتعضقةتاب
ق.الا عواقسبكتةق لا قع دابق قبكوكتةق ب لقإ،اق قالاعبتتكق ،هق  اتقق ك ةالق  وي

ق
 تاريخ السريان المعيار

ق1018ت بتكقق1 ا دوالقالابلتة:ق9الاعتبكقالدولضقلع قبكتكقالابلتةق
 1012ت بتكقق1 حسبابلقال أجتاقال   تاتة:ق11الاعتبكقالدولضقلع قبكتكقالابلتةق

 1018ت بتكقق1 ا قالعقودقاعقالعاالءقا تكادال:ق11لع قبكتكقالابلتةقالاعتبكقالدولضق
قلق عدتالل قالابلتة قلع قبكتك قالدولض ق11عاعتبك ق: قععىقق–ال ك تابلقالا  ك ة حسب قا س حوا،
 قالحل 

 1012ت بتكقق1

 1012ت بتكقق1 إتببحقال كققالاقاولةقلالس فالصقواإل  بءق:ق88وقق12اعبتتكقالاحبساةقالدولتةقلق عدتالل
قتباععلق عدتالل قالابلتة قلع قبكتك قالدولض قق10ك قالدولض قالاحبساة ق18واعتبك قووقااتعبل:

قالزاتعةقووقا بكتعهقالا  ك ةققو ك ب هقالاس ثاكقات قالاوجودالقاسب ابل
 1012ت بتكقق1

 1012ت بتكقق1  كتقةقحقوققالاع تةقةضقالاتب بلقالابلتةقالا  لعةق:ق12اعتبكقالاحبساةقالدولضقلق عدتالل
قاوسسبل:ق18قالدولضقالاحبساةقواعتبكق11وق10قالابلتةقلع قبكتكقالدولتةقلعاعبتتكق عدتالل
قال وحتدقاس ث بءق  اتقق-قا س ثابك

 1012ت بتكقق1

 1012ت بتكقق1 قالاابدك قابإلةلبح:ق1اعتبكقالاحبساةقالدولضقلق عدتالل
 1012ت بتكقق1ق1011ق-ق1011دوك قال حست بلقالس وتةق

   
قلمق  اققال ك ةقاا كا قويقاعبتتكقاوق  ستكالقووق عدتاللقوسكىقولدكلقولمقتسكيقا عولفبقاعد.

 
 اإليرادات

ق:السدابلقال اتة
قت مق قدتمقالسدابلقال اتة.قإلتكادالقع دابات مق حقتقق

 
قال وةتك:الودائعق جاقوحسبابلقالكا قا ق

قتسجاقالكا قععىقوسب قزا ضق ساضقابلكجوعقإلىقالااعفقا سبسضقالقبئمقارس سدامقسعكقالكا قال ععضقالا اق.
ق

ق:اإلتجبك
ق حقققإتكادالقاإلتجبكقع دقإس حقبنفبقععىقوسب قاإل تباقال ععضقلعااب ض.

ق
ق:إتكادالقا كابحقالاوزعة

قاإلس ثابكالقع دابقتثالقحققال ك ةقةضقإس المقااعفقا كابح.ت مق حقتققإتكادالقا كابحقالاوزعةقا ق
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 تتمة -المحاسبية الهامة  ملخص السياسات 

 
 معداتعقارات و 

ال ك ةقةضقاتب قالاك زقالابلضقااابلفقإعبد ق قتتافبقققعاعتبللإلس سدامقةضق دكجقا كابضقوالااب ضقالاح   قافبق
وسسبئكقإ س بيقالقتاةقق حققالقتاةقالعبدلةقةضق بكتاقإعبد قال قتتمق ق بن قايقإس فالصقا كا مقوال ضق اثا

الالحقة.قت مقإجكاءقوعاباقال قتتمقار   بمق بةضقح ىق ق س عفقالقتمقالدة كتةقالوك قجو كتةقع ق عصقال ضق حددق
قارس سدامقالقتاةقالعبدلةقةضق بكتاقاتب قالاك زقالابلض.

ق
قةضقاإلتكادالقال باعةقا سكىقو دكجقةضقحقوقق ق حقتقفب قا كابضقوالااب ضقت م ق قتتم قا قإعبد  ق   أ ويقزتبد 

قل   قالاوجودالقاحققققةبئيالاع تةق حلق ق قتتم قال،يق ع  قاهق ق قإعبد  قارس ث بءقالحد ق  قال قتتم إعبد 
ةضقالكا قووقالسسبك ق قوةضق ،هقالحبلةق سجاقالزتبد قةضقالكا قووقالسسبك قإلىقحدقال ق قالاسجاقسباقب .ققسباقب ق

قال،يالضقالحدققويق ق قةضقالقتاةقالدة كتةقت  أقا قإعبد ق قتتمقا كابضقوالااب ضقتدكجقةضقالكا قووقالسسبك ق
إعبد ق قتتمقالعقبكالقالا ععقةقارعبد ق قتتمقسباقةققةبئيالكلتدق قإ،اقوجدق قالاح   قاهقةضققةتهقال ق قت جبوز

قل عصقالاوجودال.
ق 

قايقعقبكقوعتدق قإس اعبد قوو قاتع قع د قالسسبك . قتسجاقةضقالكا قوو ق قتتافب اإلس فالصقععىقالااب ضقال ضقوعتد
العقبكالقااب ك قإلىقا كابحقالادوك .ققإعبد ق قتتمقةبئي قتتاهقت مق حوتاقال بئيقا قإعبد قال قتتمقالا اقضقةضق

قنااق قالاوجودالقا  قةتفب قاس سدال قال ض قال  ك  قادى قععى قاإلح تب ض قا  قجزء قتحوا ق  ق،لص قإلى ابإلببةة
ق قااعف قإ  قالدة كتقال بئيال ك ة. قالقتاة قععى قا بء قاإلس فالص قنس  قات  قال كق ق و ق قتتمقالاحوا قإلعبد  ة

قإ قال حوتاقا قس فالصقا بءقععالاوجودالقونس قا  قال قتتمقإلىققةبئيىقال ع  ةقا لعتةقلعاوجودال. إعبد 
سالاقا قسواءق ب قع دقاإلس اعبدقووقععىقوسب قا   مقععىقادىقعاكقالاوجودالق ق قت مقق ا كابحقالادوك 

قالكا قووقالسسبك .
ق

قت و قا لاقجب زقلعتكي قوع داب قابل  ع ة. قال   ت، قنتد قا قق دكجقا عاباقالكوسابلتة ق حوتعه قت م ق  قله الاعد
قا عاباقالكوسابلتةقنتدقال   ت،قإلىقال ئةقالا بساةق حلق"العقبكالقوالاعدال"قوتس فعصقوةقب قلستبسبلقال ك ة.
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 تتمة – معداتعقارات و 

ق
اإلس فالصقععىقوسب قالقس قالثبالقععىقجاتعقالعقبكالقوالاعدالقااعد لق ح س قل   ق  ع ةقايقتسجاق

قال   ت،.ق قاإل  بجتةقال قدتكتةق قو ق س فعصقا كابضقوا عاباقالكوسابلتةقنتد ا قالاوجودالقععىقادىقوعابك ب
ق ح س قاعد لقاإلس فالصقا بءقععىقا عابكقاإل  بجتةقال بلتة:

ق
قبكقاإل  بجتةقا عاق
قق

قس ةقققققق11قااب ض
قس والقققققققق2قاعدالقا  اتة
قس والقققققققق7قاعدالق اتة
قس والقققققققق2قب لقواعدال

قس والقققققققق2قستبكال
قس والقق2ق–ق1قوثبثقو ك تابل

 
ع دقاس اعبد بقووقع دابق قت ونعققووقويقجزءق بمقحققلقاادئتب ققويقا دقا قالعقبكالقوالاعدالق حقتققإلتبءت مق

ق قاس اعبد ب قا  قاس قاال  قان لبدتة قا بةع قاس سداافبوو قت م ققإدكاج. قسسبك  قوو قكا  ق حقتققوي قإلتبء قا  ت  أ
قالاوجودالق قلعاوجودالو قالدة كتة قوالقتاة قات قلبةضقا حلاللقاإلس اعبد ق)ال كق قالدسا قاتب  قت عتضقع دابةض

ق حقتققالاوجودال.
 
  مقاكاجعةقو عدتاقالقتاةقالا اقتةقلعاوجودالقووعابك بقاإل  بجتةقو كتقةقا س فالصق ققابلتةةق اقس ةقدةضق فبتق

ق.،لصإ،اقان بلقالبكوك ق
 

 خرىخالل اإليرادات الشاملة األمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
 ل تفقاإلس ثابكالقةضقودوالقوقلععىقحد دا قول اقع دقال حقتققالاادئضقتا  قلع ك ةقو ق س بكقادو قكجعةق)

قالعبدلة ق أدوالقابلقتاة ققا قالاع تة قالعبدلةاإلسالا قإ قال ل تفقابلقتاة قا سكى. سالاققا قتكادالقال باعة
قاإلتكادالقال باعةقا سكىقغتكقاساوحقاهقإ،اق ب قاإلس ثابكقةضقودا قالاع تةقاح   قاهقلعا بجك .

 
سالاقاإلتكادالقال باعةقا سكىقاادئتب قابلقتاةقالعبدلةققا ابلقتاةقالعبدلةقق قب قاإلس ثابكالقةضقودوالقالاع تة

قالقتاةق قال تتكالقةض قا  قال ب ئة قوالسسبئك قا كابح قو حقق قالعبدلة ق قب قابلقتاة قو حقب  ق  بلتفقالاعباعة. زائد
قت ةر ققالاوجودال مقإس اعبدقالعبدلةقةضقاإلتكادالقال باعةقا سكىقةضقإح تب ضقالقتاةقالعبدلةقالا كا م.قع داب

الكا قووقالسسبك قول  قتعبدققإلىالا كا اةقسباقب قةضقإح تب ضقالقتاةقالعبدلةق قتعبدق ل ت فبققا كابحقوالسسبئك
ق.الادوك  ل ت فبقةضقا كابحق
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ق

 الموجودات المالية المتاحة للبيع
قال ئةقووقلمقت مققالاوجودالقالابلتةإ ق قإابقةضق ،ه الا بحةقلعاتعق ضقاوجودالقغتكقا  قةقوال ضق مق ل ت فب

  بلتفققزائدقابلقتاةقالعبدلةقاادئتب قق دكجقلعاتعقالا بحةق ل ت فبقةضقويقا قال ئبلقا سكى.قالاوجودالقالابلتة
قافبقالا ععقةقالاعباعة .قالعبدلةقابلقتاةقلعاتعقالا بحةقالاوجودالقالابلتةقنتب ق حقبقتعبدقالاادئضقال حقتققاعد.
قا دق حلقالاع تةقحقوققةضقا  لاق ا دق حقتقفبقت مقالعبدلةقابلقتاةقالقتب قإعبد قا قال ب جةقوالسسبئكقا كابح

قالحبلةق ،هقوةضق قا س بب ققا س ثابكقتح س قووق حلتعهقووقا س ثابكقاتعقت مقح ىقوسكىقإتكادالق باعة
قلعس ةقالدساقاتب قإلىقالاع تةقحقوققبا قسباقب ققالادكجقالكا قووقالسسبك قاجاوعقتحوا قا كابحق سجا.

قا وتع كفقا وزتعبلقا كابحقالا  ساةق.قاعداقالكا قال ععضق كتقةقابس سدامق أكابحقا س ثابكالقا قالا  ساة
قوكابح"قالدساقاتب قةضقا س ثابكال ق  وزتعبل قالاوزعةقا كابحقاس المقةضقالحققإعال قع دقو،لص" قجاتع.
قةضق كةب ققال ك ةقةتهق لا قال،يقال بكتاقةضقت مق حقتقفبقالعبدتةقكقابل ق  مقال ضقا س ثابكقوااتعبلقا  كتبل

ق.ال كو قال عبندتةقالسبلةقاب دا 
ق

قععىقسعكقالكساتةقالابلتةقا سواققةضقلالس ثابكالقالا داولةقالعبدلةقالقتاةق حدتدقت مق ةضققالاسجاقال كاءقا بء 
قالاتب بلقالابلتةق بكتاقةضقاإلن باقع دقالسوق ق حدتدقت مق   ةقوسواققلفبق وجدق قال ضقلالس ثابكالقابل ساة.
قوالكجوعق قالسوققاأسعبكقحدتثب ققالا  ، قالل قبلقال ق تبلق ،هق  اا.قال قتتمق ق تبلقابس سداملفبققالعبدلةقالقتاة

.قا سكىقال قتتمق اب،جقووقالاسلواةقال قدتةقال دةقبلقو حعتاق ق اباب ققاابثعةقابلتةق دوالقالحبلتةقالسونتةقعقتاةل
قععىقالعبدلةقنتا فبق حددق قا س ثابكتةقالل بدتققةضقلالس ثابكالقابل ساة قال،يقالاوجودالقنتاةقلبةضقا بء 
ق.الل بدتققادكاءقتقداه

قق
قونتا هقا س ثابكق  ع ةقات قال كققتاثاقااعفق حوتاقت مقلعاتعقالا بحةقا س ثابكالقوحدقنتاةقا س بيقحبلةقةضق

قاتب قإلىقالاع تةقحقوققا ق قالكا قوالسسبك قاتب قةضق حقتقفبقساقق س بيإقسسبك قويق بنلب ققالحبلتةقالعبدلة
قسسبئكقكدقت م.قالكوسابلتةقاب دوالقوالسبلةقالدساقاتب قةضقالادكجةقا  س بيقسسبئكقكدقت مق ق حقب ق.قالدسا

قت  أقاحبدثقالابلتةقلألدا قالعبدلةقالقتاةقةضقالزتبد قكا قوا  قإ،اقالدساقاتب قسالاقا قالدت قودوالقا س بي
ق.الدساقاتب قةضقا  س بيقسسبك قودكجلقو قاعد

ق
 مخزونال 
قالالبكتفقققالاسزو قتدكجق قجاتع قال  ع ة ق اثا قونا. قوتفاب ق  ق حقتقفب قالاا   قالقتاة قلبةض قوو قال  ع ة اسعك

قععىقوسب قا وس قالسعكقالاكج ..ق حددقال  ع ةق ىقولولهقإلىقاونعهقو  عهقالحبلضحقا  جالا  اد قععىق اق
ق

 بنلب قويققالعااقال اتعتةقةضقوحوااسعكقالاتعققاإلس سدامق/ق حددقلبةضقالقتاةقالاا  ق حقتقفبقععىقوسب قق
قإببةتةقا ونعقلكةفبقح ىقإ ابمقالاتع.ق قدتكتةق  بلتف
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 محتفظ بها للبيعكمصنفة  مجموعة إستبعادلموجودات 
قاح   قافبقلعاتعقإ،اق ب لقنتا فبقالعبدلةقسوفق س كدقوسبسب ق وقت مق ل ت فبقاجاوعةقا س اعبدالاوجودالق)ووق

 ققاوسسةقجزءقا و ق  و ققتا  سالاقاإلس سدامقالاس اك.ق ،هقالاوجودالققا قةقاتعقولت دسالاقاعباع قدا
ق قووقاوجودالقغتكقا داولةقةكدتة.ق ك ةق باعةووق
ق

قلعاتعق دكجقابلقتاةقالدة كتةقووقاوقالال  ةقووقاجاوعةقا س اعبدالاوجودالق) لقتاةقالعبدلةق بن ق اح   قافب
قوتفابقونا.ق  بلتفقالاتعق 

ق
 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  

قا س بيقويق ق ح ابا قاو ك قوي قوجود قا  قلع أ د قالابلض قلعاك ز قاتب  ق ا ق بكتا قةض قابل قتتم قال ك ة  قوم
س ويقل حدتدقا س بيقوتةقاوجودالق ققاس ابكاق ب قبكوكتب قإجكاءقودال.قإ،اقوجدقويقاو كق ف،اق قووقإ،داوج
اعااق قدتكقلعااعفقالاا  قاس كدادهقا قالاوجودال.قالااعفقالاا  قاس كدادهقا قويقاوجودالق وققال ك ة قومق

ابقوععىق قالاتعقووقنتا فبقةضقحباقا س سدامقوتفقلع قدق بنلب ق  بلتفقادك القتاةقالعبدلةق يقاوجودالقووقوحد ق
وت مق حدتدهقل اقاوجودقاا كدهق قإ قإ،اق ب قالاوجودق قت  جقال قدقالوك قاس قعةقع قالاوجدودالقا سكىقووق
قالاوجودق قتع اك ق  قاس كداده قالاا   قالااعف قع  قاوجود ق ي قالدة كتة قالقتاة ق زتد قع داب قاوجودال. اجاوعة

د بقا ه.قلقتب قالقتاةقةضقحباقا س سدامق قت مقسلمقا س يقالقتاةقوت مق س تبهقإلىقالقتاةقالاا  قاس كدا
قالحبلتةق قالسوق ق ع  ق قدتكال قسلم ق ساة قابس سدام قالحبلتة قنتا فب قإلى قال قدتكتة قالاس قاعتة قال قدتة ال دةقبل
 قلعقتاةقالزا تةقلع قدقوالاسب كقالسبلةقابلاوجودالقالاعت ة.قل حدتدقالقتاةقالعبدلةق بنلب قال  بلتفقح ىقالاتعق

ت مقاس سدامق او،جق قتتمقاالئم.قت مق حقتققسسبئكقإ س بيقنتاةقالعاعتبلقالاس اك قةضقاتب قالدساقةضقا ودق
قالالكوةبلقالاالئاةقلو ت ةقالاوجودالقالا س بة.

ق
تعبدقال قتتمقةضق بكتاق اقاتب قلعاك زقالابلضقل حدتدقوجودقويقاو كقاأ قسسبئكقا  س بيقالادكجةقسباقب قلمق

قاوج ق عد قند ق  و  قوو قنتا فبود  قا س بل قوجد قإ،ا قالاا  ققاو ك. قلعااعف ق قدتك قاعاا قال ك ة ق قوم ق   ف،ا
قت مق ق ب ق  بلصق تتكقةضقال قدتكالقالاس سداةقل حدتدققكداس كداده. قةق قإ،ا قا س بيقادكجةقسباقب  ويقسسبك 

ق قةضق ،ه قا س بي. قو قودكجلقبسكقسسبك  قا ، قالاوجودالقالاا  قاس كداد ب قالدة كتةقنتاة قالقتاة ق زاد الحبلة
لعاوجودالقإلىقنتا فبقالاا  قاس كداد ب.ق عصقالقتاةقالزائد ق قتا  قو ق  جبوزقالقتاةقالدة كتةقال ضق ب قتا  ق

ق قت م قا س بيقلعاوجودالقةضقالس والقالسباقة. قإدكاجقويقسسبك  قت م قلم قا س فالصقلو قاعدقسلم قكد حدتد ب
ق قاتب  قةض قا  س بيق ،ه قتعبااقسسبك  قالحبلة قوةضق ،ه ق  قال قتتم قإعبد  ق دكجقالاوجودالقاااعف قلم قاب الدسا

ق ق ،ا قاعد قال قتتم. قإعبد  قا  ق ب جة ققالكدا  ع ب ق زتبد  قال  كالقالاس قاعتة قنس قاإلس فالصقةض ل وزتعقتعدا
قالاعدلةقلعاوجودالق قالدة كتة ق بن قوالقتاة ععىقوسب قا   مقععىقادىقالعاكقاإل  بجضقق قيقنتاةقا اقتة 

قالا اقض.
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 وأرصدة مدينة أخرى مدينون تجاريون 
وكلد قالادت ت قال جبكتت قابلقتاةقا لعتةقلع وا تكقاعدقسلمقاسل قلعاابلفقال ضقت ونعقعدمق حلتعفب.قق دكجق

ت مق قدتكقاسل قلال س بيقع دقوجودقدلتاقةععضق)اثاقاح اباقاإلعسبكقووقو قالادت قتواجهقا ب اقابلتةق
 قا لعتةقلع ب وك .قت مق س تيقالقتاةق باةوقاأ قال ك ةقل ق س  تعق حلتاقجاتعقالاابلفقالاس حقةقوةقب قلع كوق

الدة كتةقلعكلتدقالادت قا قسالاقاس سدامقحسب قلعاسل .قت مقإلتبءق حقتققالدتو قا س بةقالقتاةقع دابق
ق قككقاإلداك قعدمقإا ب تةق حلتعفب.

ق
 وما في حكمهالنقد  

قلاد قولعتةلفبق واكتاقإس حقبققععىق قدقةضقالل دوققووكلد قلدىقالا وصقوودائعققوابقةضقح اهت  ااقال قدققق
ق.ووقوناقثالثةقو فك

 ق
 المالية الموجودات والمطلوبات إلغاء تحقيق  

 
قالاوجودالقالابلتة

)ووقجزءقا قاوجودالقابلتةقووقجزءقا قاجاوعةقاوجودالقابلتةقاابثعةوقةضقتعتىق حقتققالاوجودالقالابلتةقق
قويقا قالحب لقال بلتة:

ق
 ق دةقبلق قدتةقا قالاوجودالق قووا  فبءقالحققةضقاس المق
 ودو ق أستكق قول  فبق  عفدقادةعفبق باعةقةضقاس المق دةقبلق قدتةقا قالاوجودالقاحقفبققال ك ةاح  ب ق

 ووق  اتكقإلىق كفقثبلثقااوج ق ك تابلقلع اكتك

 ق ققال ك ةنتبم ق)وو قا قالاوجودالقو ق دةقبلق قدتة ق س الم قو قا حوتاقحقونفب قنبا إاب ةععتب ققل و قند
قمقةععتب قا حوتاق بةةقاسب كقوا بةعقالاوجودالقووق لمق) وقا حوتاق بةةقاسب كقوا بةعقالاوجودالقووق

 الست ك قععىقالاوجودال.حوللققباب ح  ب قافبقول  ف
ق

 دةقبلق قدتةقا قاوجودالقولمق حواقووق ح   قةععتب قاجاتعققاس المةضقحباقنتبمقال ك ةقا حوتاقحقونفبقةضقق
ال ك ةقافب.ققاك اب اسب كقوا بةعقالاوجودالقولمق حواقالست ك قععىقالاوجودالق قت مق حقتققالاوجودالقاقدكق

قا لعتةققا ك اب  قالدة كتة قابلقتاة قنتبسه قت م قالاحولة قالاوجودال قععى قباب  ق  ا قتأس، قال،ي الاس اك
ق.هالقوانلىقااعفقتا  قو ق  ونعقال ك ةقو قت ع قا فبقسدادلعاوجود

ق
ق 
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 ومساهمة صندوق التقاعد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 ح س قال ك ةقاسللب قلا بةأ ق فبتةقالسداةقلاو  تفب.ق س حققالا بةأ قععىقوسب قبسكقكا  قلعاو فقواد قق

السداةقل اقاو فقوا  اباقحدقود ىقا قة ك قالسداة.ق ح س قالا بةأ قوةقب قلقب و قالعااقالق كيقوعقودقعااق
فقالا ونعةقلا بةأ ق فبتةقالسداةقععىقادىقالاو  ت قو دةعقع دقاس قبلةقالاو فقووقإ فبءقسدا ه.ق دكجقال  بلت

قة ك قالسداة.قق
ق

ابل ساةقلعاو  ت قالق كتت ق ع زمقال ك ةقااسب اةقاحدد قةضقل دوققال قبعدقلعاو  ت قالق كتت ق ح س ق  ساةقق
ق قكنم قلعقب و  قوةقب  قالق كتت  قالاو  ت  قاك ابل قا  قق51ائوتة قق5115لس ة قوالاعب بل. إ قالسب قابل قبعد

قع دقا س حقبق.ققلكةفبوت مققبلابلقال ك ةقاحدد قاف،هقالاسب اال زا
ق

 مستحقة الدفعدائنون ومبالغ  
والا ععقةقابلاببئعقالاس عاةقووقالسدابلقالاودا قااجكدقاس حقبنفبقاس قاال قت مق سجتاقا ل زاابلقالاس حقةقالدةعقق

قا قالاوكدت .اتيقال  كقع قاس المقووقعدمقاس المقال وا تكق
ق

 مخصصاتال 
وت و ق ب ئقا قوحداثقسباقةق ققال ك ة)نب و ضقووقح اضوقععىققال زامت مق  وت قاسللبلقةضقحبلةقوجودقق

وع دابقت و قاح اال قسدادق  بلتفق ،اقا ل زامقااابلفققا ل زاابلقل سوتةقان لبدتةقا بةعاح اال ق دةققاواكدقلفبق
قالوك قاوثونة.احدد ق

ق
 فوائد تحمل قروض

قالاك ا ةقالااب ك قال  بلتفق بنلب ققالاق كبةقلعاابلفقالعبدلةقابلقتاةقاادئتب ققةوائدق حااقال ضقالقكويق حقتققت م
قات قةكونبلقويقدكجو ق قال ععضق بئدسعكقال ق كتقةقابس سدامقالا  أ ق حقبقابل  ع ةقالقكويق قب .قابلاعباعة
ة ك ققسالاقالاس حقةقا نسب قعكي .قالقكويقوجاقادىقععىقالدساقاتب قةضقال فبئتةقال سوتةقواابلفقال  ع ة
ق.ا داولةق ا عوابلقالا  أ قابل  ع ةقواحد 

ق
ق.الا عوابلق حقتققإلتبءقع دقالدساقاتب قةضقالسسبئكقووقا كابحق دكج
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 االقتراض تكاليف
قجب ز قل لا ق وتعةقة ك قابلبكوك ق أس،قاوجودالقإ  بجقووقإ  بءقووقا كاءقااب ك قالا ععقةقا ن كايق  بلتف

قا سكىقا ن كايق  بلتف.قالاعت ةقالاوجودالق  بلتفقا ق جزءقكساع فبق  مق قلعاتعقووقالاس فدفقلالس سدام
ق   اد بقال ضقا سكىقوال  بلتفقال وائدقا قا ن كايق  بلتفق   و .قةتفبق  ادلقال ضقال  ك قةضق البكتفق دكج

ق.نكويقععىقابلحلواقت ععققةتابقالاوسسة
 ق
 انخفاض الموجودات المالية والمبالغ غير الممكن استردادها 
ق ب قتوجدقدلتاقةععضقععىقاح اباقا س بيقدائمقق قإ،ا ةضق بكتاق اقاتب قلعاك زقالابلضقتجكىق قتتمقل حدتدقاب

اعيقالاوجودالقالابلتة.قةضقحبلةقوجودقدلتاق ف،اق دكجقسسبك قا س بيقالاوجودالقةضقاتب قالدسا.قت مققلقتاة
  حدتدقنتاةقا  س بيق بل بلض:

ق
 . كققات قال  ع ةقوالقتاةقالعبدلةابل ساةقلعاوجودالقالادكجةقابلقتاةقالعبدلةق قت و قا  س بيق وقال وو

ق
ق و  قات  قال كق قا  س بيق و قت و  ق  قابل  ع ة قلعاوجودالقالادكجة قابل ساة قالدة كتة قالحبلتةقالقتاة والقتاة

 .لع دةقبلقال قدتةقالاس قاعتةقاسلواةقااعداقالعبئدقالسونضقلاوجودالقابلتةقاابثعة

 

قال وج قالقتاة قال كققات  قت و قا  س بيق و ق  قالا  أ  قابل  ع ة قلعاوجودالقالادكجة قوالقتاةقابل ساة دة كتة
 الحبلتةقلع دةقبلقال قدتةقالاس قاعتةقاسلواةقاسعكقال بئد قال ععضقا لعض.

ق
 المالية لألدوات تسوية 

ق ب قإ،اقةق قالابلضقالاك زقاتب قةضقالااعفقلبةضقوتدكجقالابلتةقوالا عوابلقالابلتةقلعاوجودالق سوتةقإجكاءقت م
ق قاللبةضققوسب قععىقال سوتةقةضقالكغاةق  وةكقوو هقالاحققةقالاابلفقل سوتةقالا عواقسبكيقنب و قحققبلصد  

ق.الونلق   قةضقالا عوابلقو سددقالاوجودالق حقق
 

ق
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ق
 العمالت األجنبية 

.ق ابق حواقالاوجودالقةالاعباعةضق بكتاقالاعبااللقال ضق  مقابلعااللقا ج اتةقاأسعبكقاللكفقالسبئد قق دكج
ق قةضق بكتاققالاسجعةوالا عوابلقالابلتة قاأسعبكقاللكفقالسبئد  ق دكجقاتب قالاك زقالابلضابلعااللقا ج اتة .

قاتب قالدسا.ةضق قعاعتبلقال حوتاقاجاتعقال كونبلقال ب جةق
ق

 اإليجارات
إ ق حدتدقابقإ،اق ب لقا   بنتةق اثاقووق ح ويقععىقإتجبكقتع ادقععىقجو كقا   بنتةقةضق بكتاقالسكتب قووقابق
إ،اق ب ق   ت،قا   بنتةقتع ادقععىقاس سدامقالاوجودالقالاعت ةقووقو قا   بنتةق حواقحققاس سدامقالاوجودالق ق

ق.ا   بنتةةضققح ىقوا  قلمقت مق حدتدق ،اقالحققا  اقلكت 
ق

 االلتزامات المحتملة 
قععىق   ااقاواكدق دةققتس اعدقلمقابقع فبقاإلةلبحقت م قوققالابلتةقالاتب بلقةضقالاح اعةقا ل زاابل دكج ق 

ع فبقع دقاح اباق دةقققاإلةلبحقت موقق قالابلتةقالاتب بلقةضقالاح اعةقالاوجودالقدكج ق .قا فبقان لبدتةقا بةع
قا فب.ققان لبدتةقا بةع

ق
ق اوجك قال ك ة

  مق.ق  تتعتةت مق ل ت فبق رتجبكالققجاتعقاسب كقوا بةعقاع تةقويقاوجودقال ك ة حواقةتفبقق قاإلتجبكالقال ض
إببةةقال  بلتفقالااب ك قالا  اد قاادئتب قع دقال  بويقحواقعقدقإتجبكق  تتعضقإلىقالقتاةقالدة كتةقلعاوجودالق

 الاوجك قو دكجقسالاقة ك قالعقدقععىق   قا سب ق رتكادالقإتجبك.ق
ق

ق اس أجك قال ك ة
قة ك ثبالقععىقادىقالقس قالععىقوسب ققالدسات مق حقتققادةوعبلقاإلتجبكالقال  تتعتةق البكتفقةضقاتب ق

 عقدقاإلتجبك.
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ق

 تصنيف المتداول وغير المتداول

قالاوجودالقوالا عوابل قغتكقا داواق ققق عكيقال ك ة قععىق ل تفقا داواق/ قالابلضقا بء ةضقاتب قالاك ز
 ع داب:قا داولةو  و قالاوجودالق

 

 ت ونعقو ق  حقققووقتقلدقو قت مقاتعفبقووقاس فال فبقةضقدوك قال  تتاقالعبدلة.ق 
 

 اح   قافبقوسبسب قلتكيقالا بجك .  و ق 
 

 ت ونعقو ق  حقققسالاقوث  ضقع كق فكقاعدقة ك قال قكتكق قوو 
 

 إس سداافبقل سوتةقا عوابلقلاد قونعفبقوث  ضقع كق قدقووقابقةضقح اةقابلمقتح كقو قت مق ابدلفبقووق  و ق
  فكقاعدقة ك قال قكتك.

 

 جاتعقالاوجودالقا سكىق ل فقغتكقا داولة.ق
 

قا داولةقع داب: ت مق ل تفقالا عوابلق
ق

 .ت ونعقو ق  مق سوت فبقةضقدوك قال  تتاقالعبدتة 
 

 اح   قافبقوسبسب قلتكيقالا بجك .  و ق 
 

 سالاقوث  ضقع كق فكقاعدق بكتاقال قكتكق قوو  و قاس حقةقال سوتةق 
 

 .قتوجدقحققغتكقا كو ق وسكق سوتةقالا عوابلقلاد ق ق قاقع قوث  ضقع كق فكقاعدق بكتاقال قكتك  
 

 و ل فقال ك ةقجاتعقالا عوابلقا سكىقغتكقا داولة.
 

 قياس القيمة العادلة

قسالاققق قا  قالعبدلة قابلقتاة قالابلتة قا س ثابكال قاثا قالابلتة قغتك قوالاوجودال قالابلتة قا دوال قال ك ة  قت 
والاوجودالقالابلتةقالا بحةقلعاتعق قابلقتاةقالعبدلةقةضق بكتاق اقاتب قلعاك زقالابلض.ققا تكادالقال باعةقا سكىق

دلةقلألدوالقالابلتةقوا دوالقغتكقالابلتةقال ضق قب قابلقتاةقالا ععقةقابلقتاةقالعبقاإلةلبحبل  سع قةتابقتعضق
قالعبدلةقووقت مقا ةلبحقع قنتا فبقالعبدلة:

 

 .51اتببحقققققققققال اتةقل دكجقنتب قالقتاةقالعبدلةقاإلةلبحبل -

 .51اتببحققققققققققققققالعقبكالقوالاعدالقةضق او،جقإعبد قال قتتم -

 .31وق8قاتببحققققققققققققققققققققا دوالقالابلتة -
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ق
 تتمة - قياس القيمة العادلة

القتاةقالعبدلةق ضقالثا قال،يقسوفقتس عمقلاتعقاوجودالقووقتدةعقل حوتاقإل زامقةضقاعباعةقات قا عباعت قةضق  
ةضق بكتاقالقتب .قإ قنتب قالقتاةقالعبدلةقت مقا بءقععىقإة كايقو قالاعباعةقلاتعقالاوجودالقووقل حوتاققالسوق

قالا عوابلق حدث:
 

 

 ةضقالسوققالكئتسضقلعاوجودالقووقالا عوابلق قوو 

 

 .ةضقغتب قسوققكئتستةق قةضقالسوققا ةباقابل ساةقلعاوجودالقووقالا عوابل

قتج قو ق  و قالسوققالكئتستةقووقا ةباقتا  قالولواقإلتفبقووقدسولفبقا قنااقال ك ة.ق   
ق

ا ة كاببلقال ضقسوفقتس سدافبقا عباعو قةضققابس سدامت مقنتب قالقتاةقالعبدلةق يقاوجودالقووقا عوابلق
ق قتقواو  قع داب ققا سعتكالسوق ق  قا عوابل قوو قلالعح فمققابة كاياوجودال قت لكةو  قالا عباعت  و 

 ا ن لبدتة.

 

قالا عباعت قابلسوققععىق حقتققا بةعق قةضقا ع ابكقاقدك  قتأس، قلاوجودالقغتكقابلتة قالعبدلة إ قنتب قالقتاة
قبسكق قلا عباا قاتعفب ق كتق قع  قوو قاس سدااب فب قوععىقووةبا قالاوجودالقةض قاس سدام ق كتق قع  ان لبدتة

قاوجودالقةضقوععىقووةباقاس سدااب فب.ابلسوققال،يقستس سدمقال
ق

 س سدمقال ك ةق ق تبلقال قتتمقالاالئاةقةضقال كوفقال ضق  وةكقلفبقاتب بلق بةتةقلقتب قالقتاةقالعبدلةق قاابقتزتدق
 اس سدامقالاع تبلقالبكوكتةقالوابحةقوتقعاقاس سدامقالاع تبلقغتكقالوابحة.

ق
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 تكاليف التشغيل   1
ق5131ق 5132ق
قلايرقن كيق قطريلاير ق

قققق
ق312.821.237ق 335.329.021ق  بلتفقالاو  ت ق

ق72.821.123ق 311.193.330ق  بلتفق اتةقوجكاحتةق)تدكجقالاسزو ق   ع ةقااتعبلو
ق35.313.287ق 32.301.030قالكوةبلقاج اعقا  ابء

ق5.252.111ق 1.310.011قاكاةق
ق1.533.811ق 5.325.501ق  ع ةق عبم
ق271.823ق 909.231قالونودالكوةبلق

ق3.182.711ق (093.115)قو33)كدوق/قاسل قاسزو قا قبدمقوا ئقالحك ةق)إتببحق
ق238.112ق 393.902ق  بلتفقااب ك قوسكىق

قققق
 511.717.331ق 592.121.511ق

ق
 إيرادات أخرى   0

ق5131ق 5132ق
قلايرقن كيق لاير قطريق

قققق
ق2.777.822ق 3.133.951قإتكادالقإتجبكال

ق1.221.221ق 1.009.192قع  قالبكتفقاس حقةقلع  ك قالسباقةق
ق5.182.311ق 5.322.100قإتكادالقوكابحقاوزعةق

ق3.122.153ق 993.055قإتكادالق اوت ق
ق3.235.237ق 053.993قكا قا قاس اعبدقاوجودالقابلتةقا بحةقلعاتعق

ق-ق 129.311قكا قا ق حوتاقعااللقوج اتة
ق135.871ق 291.291قإتكادالقا  وعةق

قق ق
 32.232.111ق 32.225.012ق

ق
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دارية    2  مصاريف عمومية وا 

ق5131ق 5132ق
قلايرقن كيق لاير قطريق

قققق
ق23.222.212ق 23.990.992ق  بلتفقالاو  ت ق

دتو قكدتئةقوا  وصقةضق حلتعفبقنتاةقاسل ق  س بيق
ق31.322.871ق 31.991.312قو31)إتببحق

ق2.211.132ق 2.201.139قا بةآلقوعببءقاجع قاإلداك ق
ق1.282.112ق 9.030.013قإلالحبلقولتب ةق

ق-ق 2.230.912قإتجبك
ق1.111.221ق 0.215.299ق  بلتفقسداةقالعاالءقواسبعدت ق

ق782.872ق 1.093.159قو31سسبك قا س بيقنتاةقاوجودالقابلتةقا بحةقلعاتعق)إتببحق
ق5.721.888ق 5.391.933قوا قو  بةةق

ق-ق 5.115.229ق   ولوجتبقالاععوابلقق  وتك
عال ق ق3.827.712ق 3.910.210قدعبتةقوا 

ق3.338.327ق 3.239.152ق أات 
ق5.712.851ق 3.232.912قغكاابل

ق3.311.382ق 3.311.392ق ب فقوةب  ق
ق272.777ق 3.192.503قالبكتفقح واتةق

ق3.381.811ق 333.291ق اكعبلقستكتة
ق3.388.711ق 902.111قو عب قاف تةقونب و تة

ق21.111ق 211.111قعاو ل
ق282.152ق 309.292قكسومقا  تةق

ق112.518ق 219.213قالبكتفقال  بتبلقال اتةق
ق132.811ق 031.319قالبكتفق و تف
ق118.272ق 519.329قالبكتفقس كق

ق22.332ق 39.112قا اوعبلقونك بستةق
ا س بيقنتاةقاوجودالقلاجاوعةقاس اعبدقال  ةققاسل 

 -قو35 اح   قافبقلعاتعق)إتببحق
ق

ق222.532
ق25.311ق -قسسبك قا ق حوتاقعااللقوج اتة

ق315.222ق 325.223قوسكى
قق ق
 88.125.122ق 313.599.230ق
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 األساسي والمخفف للسهم العائد 9
ععىقالا وس قالاكج قلعددققلعاسب ات قةضقال ك ةقالعبئدقالس ةقلبةضقكا قا سبسضقلعسفمقا قستمقالعبئدتح س قق

قالس ة.ا سفمقالعبدتةقالقبئاةقسالاق
ق

ق.قسالاقالس ةق قلف،اقةر قالكا قالاس فقلعسفمقت سبوىقاعقالكا قا سبسضقنبئاةق ق وجدقوسفمقاس  ةقاح اعةق
ق

قالاس فقلعسفم:وققالعبئدقا سبسضا سفمقالاس سداةقةضقحسب ققبلتا  وققتوب قالجدواقال بلضقاإلتكادق
ق

ق5131ق 5132ق
قققق

لبةضقكا قالس ةقالعبئدقلحاعةقا سفمقالعبدتةقةضقال ك ةقإلح سب قالكا ق
 ق ق 323.251.212ق 321.132.130قا سبسضق)ابللايرقالق كيو

ق52.311.311ق 52.300.311قالس ةسالاققالقبئاةقالا وس قالاكج قلعددقا سفمقالعبدتة قققق
ق2.12ق 9.03ققققققالعبئدقا سبسضقوالاس فقلعسفمق)ابللايرقالق كيو

 

 خرى   األملة شااليرادات اإلمكونات  3
ق5131ق 5132ق
قلايرقن كيق لاير قطري ق

قققق
قق  األخرى  ةحركات اإليرادات الشامل

قق ق باعةقوسكىقتعبدق ل ت فبقإلىقالكا قووقالسسبك قةضقة كالق حقةقإتكادال
ق217.872ق (3.232.202)قلبةضق)سسبك وق/قكا قا قاوجودالقابلتةقا بحةقلعاتعق

قققق
لبةضق)سسبئكوق/قإتكادالق باعةقوسكىقتعبدق ل ت فبقإلىقالكا قووق

 (3.232.202)قالسسبك قةضقة كالق حقة
ق

ق217.872 قققق
إتكادالق باعةقوسكىقل قتعبدق ل ت فبقإلىقالكا قووقالسسبك قةضقة كالق

 ق حقة
ق

ق
ق-ق 305.391.502قإعبد ق قتتمقوكابضقوااب ضق

 حوتاقت ععققابس اعبدقاس ثابكالقابلتةقابلقتاةقالعبدلةقا قسالاقاإلتكادالق
 -قال باعةقا سكى

ق
ق37.222.523

لبةضق)سسبك وق/قكا قا قاس ثابكالقابلتةقابلقتاةقالعبدلةقا قسالاق
 (9.222.915)قا تكادالقال باعةقا سكىق

ق
ق2.188.312 قققق

لبةضق)سسبئكوق/قإتكادالق باعةقوسكىقل قتعبدق ل ت فبقإلىقالكا قووق
 319.333.101قالسسبك قةضقة كالق حقة

ق
ق51.127.127 قققق

ق51.232.122ق 310.295.392قوسكىقلعس ةق)سسبئكوق/قإتكادالق باعة
ق
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  عقارات ومعدات  2

قوكابض 
ق

ق وثبثقو ك تابلقق ستبكال  اعدالوقب لق  اعدالق اتة  اعدالقا  اتةق  ااب ض
وعاباقكوسابلتةق

قنتدقال   ت،
ق

 اإلجابلض

 لايرقن كيق لايرقن كي  لايرقن كي  لايرقن كي  لايرقن كي  لايرقن كي  لايرقن كي  لايرقن كيق لايرقن كي 
                  

                  :التكلفة أو التقييم

 775.122.752  2.331.112  2.115.857  3.222.128  15.728.187  333.852.132  52.288.711  112.727.111قق518.851.181 9112ت بتكقق1ةضق

ق315.721.512 ق- ق- ق- ق- ق- ق- ق82.211.122قق12.352.321قإعبد ق قتتم
 322.232.127  33.371.172  12.212  -  3.173.711  8.221.127  3.331.112  351.712.132قق31.755.331 سالاقالس ةإببةبلق

                 ق
 3.171.225.122  37.527.231  2.118.121  3.222.128  11.513.517  353.218.225  52.718.712  221.358.311قق131.722.721 9112دتسااكقق31ةضق

                  
                  :االستهالك المتراكم

 327.383.157 ق-  7.721.882  3.321.212  52.258.322  81.171.222  37.722.551  11.125.527قق- 9112ت بتكقق1ةضق
                 ق 52.515.218 ق-  152.125  312.115  5.215.131  2.225.115  1.515.211  33.131.812قق- ا س فالصقلعس ة

دتسااكقق31ةضق ابق
قق- 9112

ق-  2.331.121  3.158.317  58.323.515  88.822.227  55.113.152  23.222.385
 

                 ق 535.151.212
قلبةضقالقتاةقالدة كتة:

 131.392.391ق9112دتسااكقق31ةضق
 

213.595.933  0.312.331  53.220.592  2.121.112  513.535  119.121  30.323.231  293.512.255 
ق
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ق
ق
ق

 تتمة - عقارات ومعدات  2
ق

قةضقاإلتكادالق قالعبدلة قالقتاة قوكابح قاردكاج قو قوم ق قتتافب قالاعبد قابلاابلف قاقتب قا كابضقوالااب ض قال ك ة  قوم
قالقتاةقالعبدلة قةضققال باعةقا سكىقوالسسبئكقةضقاتب قالكا قووقالسسبك .ق مق عتت قساتكقاس قاقل قتتم ق13 اب

ق قالا وةك قق5132دتسااك قععىقا دلة قاع ابدا  قوالااب ض قا كابض ق قتتم قو م ق  ق قتتافب قالاعبد قوالااب ض لألكابض
قابلسوققابس سدامقوسعبكقاقبك ةقاعدلةقا بء قععىقعواااقسونتةقاعت ةقاثاق اتعةقالعقبكقواونعهقوحبل ه.

ق
  ىقوس  قالاو  ت .قحددلقاإلداك قو ق ،هقالااب ضق   اق  با قا كيقوالااب ضقالاعبدق قتتافبقااب ضقالاس 

قوةقب قل اتع فبقوسلبئلفبقوالاسب كقال ب ئةقع فب. قق31 وعقا قالاوجودالقوةقب قلعاعتبكقالدولضقلع قبكتكقالابلتةق
ق

ق قإتببح قةض ق قتتافب قالاعبد قوالااب ض قلألكي قالعبدلة قالقتاة قنتب  قحوا قاإلةلبحبل ق قدتم ق ب لق51 م .
قكاببلقالكئتستةقالاس سداةق ض:قا ة 

ق
 ا وس الق:ادساللقال قتتمقغتكقالاعحو ةقالفباة

قلايرقن كيققق 221.211قسعكقالقدمقالاكاعقلألكيق
قلايرقن كيققق 33.332قسعكقالا كقالاكاعقلاا ىقالاس   ىق
قلايرقن كيققق 9.111قسعكقالا كقالاكاعقلس  قالاو  ت ق

ق
قاك  بعق قالاكاع قالقدم قال قدتكيقلعا ك/ قالابديقةضقالسعك ق)ال ق و قالزتبد  قالقتاةق  جقع  قابديقةض )ا س بيو

قالعبدلة.
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قق
 تتمة - عقارات ومعدات  2

قوكابض 
ق

ق وثبثقو ك تابلقق ستبكال  ب لقواعدال  اعدالق اتة  اعدالقا  اتةق  ااب ض
وعاباقكوسابلتةق

قال   ت،قنتد
ق

 اإلجابلض

 لايرقن كيق لايرقن كي  لايرقن كي  لايرقن كي  لايرقن كي  لايرقن كي  لايرقن كي  لايرقن كيق لايرقن كي 
                 ق

                  :التكلفة أو التقييم

 721.852.255  33.131.182  2.311.352  3.525.221  11.218.315  317.251.281  55.231.231  151.112.115قق518.851.181 9114ت بتكقق1ةضق

 37.328.811  7.121.111  528.788  521.188  3.821.182  1.311.253  1.122.281  5.511قق- إببةبلقسالاقالس ة

 -  و35.118.122)  -  -  -  -  -  35.118.122قق-ق حوتالل
 - ق- ق-  - ق- ق- ق- ق-قق- اس اعبدالقسالاقالس ةق

                 ق
 775.122.752  2.331.112  2.115.857  3.222.128  15.728.187  333.852.132  52.288.711  112.727.111قق518.851.181 9114دتسااكقق31ةضق

                  
                  :االستهالك المتراكم

 322.235.581 ق-  7.111.211  875.122  51.255.811  27.277.518  31.221.322  15.115.222قق- 9114ت بتكقق1ةضق
 53.272.711 ق-  121.322  533.117  1.312.522  2.782.132  1.312.112  2.318.228قق- ا س فالصقلعس ة

 - ق- ق-  - ق- ق- ق- ق-قق- ا ععققابإلس اعبدال
                 ق

قق- 9114دتسااكقق31ةضق
 ق-  7.721.882  3.321.212  52.258.322  81.171.222  37.722.551  11.125.527

                 ق 327.383.157
ق:صافي القيمة الدفترية

ق518.851.181ق9114دتسااكقق31ةضق
ق

582.111.711  7.213.172  32.223.221  2.311.118  125.221  232.858  2.331.112  221.281.288 
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ق

 تتمة -  عقارات ومعدات 2
ق

 إعادة تقييم األراضي والمباني
قس  و ق ابقتعض:قالدة كتةال  ع ةق قةر قالقتمقق كتقةارس سدامقالااب ضقوققنتب قا كابضإ،اق مق

ق
ق5131ق 5132ق
قلايرقن كيق لاير قطريق

قققق
 ق  األراضي

 337.717.227ق 315.099.931قال  ع ةق

 ق ق

 ق قالمباني

 328.132.572ق 131.191.591قال  ع ةق

 و12.123.818)ق (01.111.059)قاإلس فالصقالا كا م
قققق

 321.821.152ق 593.195.293 صافي القيمة الدفترية

ق
قةضق قق13 اب قق5132دتسااك قاااعف قابل باا ق ب لق  بصقعقبكالقواعدالقاس فع ة :ق5131)قلايرقن كيق331.835.223 

قلايرقن كيو.ق83.581.138
 
 األخرى  ةخالل اإليرادات الشاملإستثمارات مالية بالقيمة العادلة من  9
 

ق5131ق  5132قق
قلايرقن كيق لاير قطريق

ققققوسفمقحقوققاع تةإس ثابكقةضق
 12.271.131ق 15.522.333قا داولة

 
قققق:اس ثابكال
ق15.218.112ق 15.919.119قابل  ع ة
ق2.511.277ق (120.552)ق)السسبك وق/قالكا قا ق عدتاقالقتاةقالعبدلةلبةضق

قق ق
 12.271.131ق 15.522.333ق

 

 متاحة للبيع  موجودات مالية 31
ق5131ق 5132قق

قلايرقن كيق لاير قطريق
ققققوسفمقحقوققاع تةإس ثابكقةضق

 51.711.811ق 32.913.253قا داولةق
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 تتمة  –موجودات مالية متاحة للبيع  31
قققق:اس ثابكال
ق51.818.288ق 50.559.311قابل  ع ة
ق217.877ق (3.111.292)قا ق عدتاقالقتاةقالعبدلةقوق/قالكا السسبك )لبةضق
قو782.872)ق (0.522.112)قالقتاةق)إتببحق)وووق س بيسسبك قا

قق ق
 51.711.811ق 32.913.253ق

ق:إتببح
لايرقن كيوقسالاقالس ةقا ععقةقق782.872:ق5131لايرقن كيق)ق1.123.158 مقإدكاجقسسبك قا س بيقةضقالقتاةقاااعفق وو)

ق.قو2)إتببحققالادكجةقابس ثابكالقال ك ةقالا بحةقلعاتع
 مخزون 33

ق5131ق 5132ق
قلايرقن كيق لاير قطريق

قق ق
 51.352.152ق 50.011.339قالاوادقال اتةقواوادقوسكىققق–الاسز قالكئتسضق

 31.771.152ق 32.233.029قاللتد  تةاسزو قالاس حبكالق

 ق ق

 12.288.221ق 19.905.512ق

 و2.212.252)ق (2.333.599)قالحك ةق بنلب :قاسل قاسزو قالا قبدمقوا ئ
 ق ق

 13.583.152ق 10.250.905ق
 

قالحك ةق ب لق بل بلض:قاسزو قالا قبدمقوا ئالحك ةقةضقاسل قالق
 

ق5131ق 5132ق
قلايرقن كيق لاير قطريق قق ق

 1.518.222ق 2.912.952قت بتكق3ةضق

 3.182.711ق (093.115)قو1الاسل قلعس ةق)إتببحق)الكدوق/ق
 ق ق

 2.212.252ق 2.333.599قدتسااكق13ةضق

 
 للبيع محتفظ بهاكمصنفة  مجموعة إستبعادلموجودات  35

ق5131ق 5132قق
قلايرقن كيق لاير قطريق قق ق

 222.532ق -قاوجودالقلاجاوعةقاس اعبدقال  ةق اح   قافبقلعاتعق

 ق ق و222.532)ق -قو2اسل قا س بيقالقتاةق)إتببحق
  -ق -ق

)"ال ك ةقال باعة"وقوا  فقوالح جك ققاك زقالاتكاضقال سللضقلععتو قوا ، لعبدتةقال قنككلقالجاعتةقالعباةقغتكقق5118قةضق
قال ك ة قةضق ل تة ق اب قالدة كتةقندق5118دتسااكقق13. قو قالا حلاللقا قال ل تةقسوفق  جبوزقالقتاة قال ك ة كلقإداك 

 اح   قافبققاجاوعةقاإلس اعبدق ،هق ل تفقإعبد قع دإ س بيقالقتاةقا قت مق حقتققسسبئكققلموععتهق قللبةضقالاوجودالق
ق.قلعاتع
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ق
 تتمة  –موجودات لمجموعة إستبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع  35

ق
ق قق5131ةض ق حلقال ل تة. قوولاحلقنب و تب  ق  قال ل تة قعاعتة قال ضقإلداك  قا عتت  قال باعة قنبالقال ك ة ق  ق5133سالا

ق13الا  فتةقةضقسالاقالس ةقق.لايرقن كيق جزءقا قلبةضقالااعفقالاس كدقا قاإلس ثابكق3.225.151اس عالقال ك ةقااعفق
 .ق  كا قلع صقةضق حلتعهقالااعفقا باابيقالقتاةقاسل ق  س قا  وت  قنبالقال ك ةقق5131دتسااكق

  

 مدفوعة مقدما  المصاريف المدينة و الذمم ال 31
ق5131ق 5132ق
قلايرقن كيق لاير قطريق قق ق

 321.111.111ق 519.299.129ق)لبةضوقادت ةقق،امق جبكتة

 1.555.538ق 31.130.932قاابلفقادةوعةقاقداب قلعاوكدت 

 53.137.138ق 2.031.251قووكاققابلتةقإسالاتةاابلفقاس حقةقا ق

ق137.171ق 3.105.312قالبكتفقادةوعةقاقداب ق
 3.312.551ق 3.933.030قودائعقاس كد ق

ق221.775ق 303.101ق،امقادت ةقا قاو  ت 
 211.111ق 921.201قادت و قبسكو 

 ق ق

 377.122.112ق 515.295.529ق

قق
ق22.231.282ق:5131)لايرقن كيقق23.231.223اقتادةقإساتدةقةقدادت  جبكتةقلق،امقدا س بق ق5132اكقددتساق13ضقدبقةد اق

قالادت ةق بل بلض:ال جبكتةق ب لقالحك ةقةضقالاسل قلع،امقق. بااابلقو مق  وت قاسل قلفبقن كيوق قلاير
ق

ق5131ق 5132ق
قلايرقن كيق لاير قطريق

قق ق
 12.121.272ق 29.231.292قت بتكق3ةضق

 31.322.871ق 31.991.312قو2)إتببحق الاسل قلعس ة

 و2.758.825)ق (2.191.132)ق   ق
 ق ق

 22.231.282ق 93.230.293قدتسااكق13ةضق
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ق
 تتمة –مدفوعة مقدما  الذمم المدينة والمصاريف ال 31
 

قالادت ةقغتكقالا س بةق بل بلض:ال جبكتةقدتسااكق ب لقوعابكقال،امقق13 ابقةضقق
ق

قا أسك قةضقالسدادقول  قغتكقا س بةقالقتاةققققق

ققاإلجابلضق
غتكقا أسك قووق
قتومق121و ثكقا قققتومق121ق-ق323ققتومق321ق-ق83ققتومق81ق–ق11ققتومق11وناقا قققا س بةقالقتاة

قلايرقن كيققلايرقن كيققلايرقن كيققلايرقن كيققلايرقن كيققلايرقن كيققلايرقن كيق
قققققققققققققق

5132 
532.002.211  01.299.023  01.292.999  15.251.330  29.231.033  13.315.032  3.209.293 

ق5131
ق-قق2.222.171قق8.351.811قق21.732.222قق17.135.522قق21.882.252قق371.232.718

ق
قادةا س بدةقالقتغتدكققابل باداقالد،امقالادت دةقت وندعقو ق دكدقا دبءقععدىقالسادك قالسدباقةق قق.تومقواعد بق ع ادكقالد،امقالادت دةقا دأسك قالسددادق81ق–ق11إ قا وس قة ك قاإلئ اب قلع ك ةق  كاوحقات ق

ق.اباو ةاع افبقغتكقةر قلاقععىقباب بلقععىقال،امقالادت ةق قل،اقو ق حقال ك ةلت قا قعبد ققاس كدقابل باا
ق

ق.52ةضقإتببحققالعاعةقوسسبئكقإ س بيقنتاةقالاوجودالقالابلتةال ك ةقلاسب كقاإلئ اب قوقق مقاإلةلبحقع ق عكيق
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 ما في حكمهالنقد و  30
ق 
قال بلتة:قال دةقبلقال قدتةقت  و قا قالا ودال قدقوابقةضقح اهقةضقاتب قق

ق
ق5131ق 5132ق
قلايرقن كيق لاير قطريق

قققق
 528.312ق 591.299ق قدقةضقالل دوق

 52.527.112ق 52.219.011قوكلد قلدىقالا وص

ق321.121.131ق 21.191.131قودائعقنلتك قا جاق
قققق

 322.218.213ق 335.391.525 إجمالي النقد واألرصدة البنكية 

قو321.121.131)ق (21.191.131)ق فوكق1 بنلب :قودائعقلفبق واكتاقإس حقبققولعتةقو ثكقا ق
قق ق
ق52.272.183ق 59.193.535ق

ق
قس وتب و.ق٪3.72قإلىق٪3.2ق:5131س وتب ق)ق٪3.2قا   كاوحققوكابحاعد لققالودائع حااق

ق
 مقاإلةلبحقع ق عكيقال ك ةقلاسب كقاعد لقال بئد قو حعتاقالحسبستةقلعاوجودالقوالا عوابلقالابلتةقةضق

ق.52إتببحق
ق

 رأس المال 32
ق5131ق 5132ق
قعددقا سفمق عدد األسهمق

قققق
قق  :االمصرح بهاألسهم 

 52.311.311ق 52.300.311قلايرقن كيقلعسفمق31اقتاةققعبدتةقوسفم

ق
قلايرقن كي  عدد األسهمق

   ق
    أسهم عادية مصدرة ومدفوعة بالكامل:

 52.311.311  52.300.311قدتسااكقق13ةضق

ق

تحققلحاعةقا سفمقالعبدتةقالحلواقععىق وزتعبلقا كابحقع دابقت مقاإلعال قع فبقا قونلقآلسكقولفمقالحقق
ال ك ةقالحقوققةضقاوجودالق   ققلفبقا سفمقجاتعلولقل اقسفمقةضقاإلج ابعبلقال ضق عقد بقال ك ة.قةضق

قالا اقتة.
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 إحتياطي قانوني 39
قق ق٪31تج ق حوتاقوعقدق أست قال ك ةقق5132لس ةقق33ال ك بلقال جبكتةقالق كيقكنمقلا  عابلقنب و قوةقب 

قإلىقا ح تب ضقالقب و ض قود ىقا قكا قالس ة قإ قا قكو قالاباقالادةوعق٪21ح ىقتسبويقاإلح تب ضقق حد .
قةضقالقب و قالاقالا لو قإ قةضقالحب لغتكقنبااقلع وزتعقةضقالعبد ققضا ح تب ضقالقب و  ، وكقوعالهقععتفب

قوعقدق أست قال ك ة.
 

 توزيعات األرباح 33
قق
 توزيعات األرباح المقترحة والمدفوعةق

  
 لاير قطريق

قق
قق:5132ا كابحقالاعع ةقوالاس حقةقوالادةوعةقسالاق

 301.351.211قلايرقن كيقلعسفمقق2 قق5131 وزتعبلقا كابحقال فبئتةقلس ةق
 ق

 ق:5131والادةوعةقسالاقا كابحقالاعع ةقوالاس حقةق

 20.015.111قلايرقن كيقلعسفمقق1 قق5131 وزتعبلقا كابحقال فبئتةقلس ةق

 ق

 ققالاق كحةقلإلع ابدقسالاقإج ابعقالجاعتةقالعباةقالس وتةال وزتعبلق

 301.351.211قلايرقن كيقلعسفمق2 ق

ق
 قروض تحمل فوائد 

 5102  5102 
 قطري لاير  لاير قطري 
    

 -  93.113.109 و1نكيق جاق)
 -  31.520.011 و1نكيق جاق)

    
 33.932.309  - 

 

ق عكيقةضقاتب قالاك زقالابلضق بل بلض:
    

 -  32.053.112 الجزءقالا داواق
 -  21.322.012 الا داواققغتكقالجزء

    
 33.932.309  - 

 



 المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 
ق

قإتببحبلقحواقالاتب بلقالابلتةق
ق9112دتسااكقق31ةضق

 -37- 

  
 تتمة - قروض تحمل فوائد 

 
ق:إتببحبل

قن كقةضق جبكيقا صقا قععتفبقالحلواق مقن كيقلايرقاعتو ق سفتاقائ اب ضقاااعفققالقكي ،اققتاثا و)
ققععىقالقكيقتسدد.قن كقالا لوك قادولةقا  قةقلعاو  ت قةضق س سدااهق س  قاا ىق كاءقل اوتا
.اااعفقق فكت بقنس  ب قةبئد قالقكيقتحاا.ققابتوققا قاا داءقنس قل ا ن كيقلايرق.

ق.ال،يق مق كاوهقالاا ىقو وقاباو قاك  قالسوقق قاأسعبك
ق
قإسالاضقا صقا قععتفبقالحلواق مقن كيقلايرقاعتو ققاااعفقائ اب ضق سفتا القكيق ،اقتاثا و)

قن كقدولةاقعاكا قا قا  قةقةضقعقبكت ق كاءقل اوتا اااعفقق فكتبقنس بققععىقالقكيقتسدد.
ق قالسوققأسعبكاقكا قاعداقالقكيقتحاا.ققت بتكققا قاا داءن كيقل اقنس ققلايرق.
ق. كاو بق مقال ضالعقبكالققاك  قاباو قو و

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 39

ق  فكقالحك ةقةضقالاسل قلا بةأ ق فبتةقالسداةقلعاو  ت قةضقاتب قالاك زقالابلضق بل بلض:ق
ق

ق5131ق 5132ق
قلايرقن كيق لاير قطريق

قققق
 52.115.112ق 10.315.959قت بتكق3ةضق

 8.115.212ق 31.121.513قس ةالا و قسالاقالالاسل ق

 و5.715.125)ق (5.229.333)قا بةأ ق فبتةقالسداةقالادةوعةق
قققق

 11.715.258ق 03.299.309قدتسااكق13ةضق

 
ققسللل قل دوقال ك ة قةض قابلاسب اة قال قدتكي قنب و قق ل زاافب قلا  عابل قوةقب  قالق كتت  قلعاو  ت  ال قبعد
ققال قبعد قكنم قالق كي قق51والاعب بل قت م5115لس ة قلم قوال ض قالاس حقة قالاابلف قق. قال قبعدق حوتعفب ق تئة إلى

وال ضقلمقت مقوقن كيلايرقق388.181:ق5131)ق5132دتسااكقق13ةضقق ابقلايرقن كيق511.812قاعتلوالاعب بلق
الدائ ةقوالاابلفقالاس حقةقالدةعق)إتببحقو مقإدكاجفبقةضقحسبابلقال،امق تئةقال قبعدقوالاعب بلق حوتعفبقاعدقإلىق

قو.51
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 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع 51
ق5131ق 5132ق
قلايرقن كيق لاير قطريق

قققق
 52.212.522ق 33.552.112قدائ و ق جبكتو ق

 17.112.887ق 00.232.031قاابلفقاس حقةق

 31.237.225ق 30.513.153ق وزتعبلقوكابحقلمق  مقالا بلاةقافبق

 221.215ق 313.251ققالاو  ت قاابلفقاس عاةقاقداب قا ق

 221.221ق 223.923قإتجبكالقاس عاةقاقداب ق

 388.181ق 511.902قو38اابلفقاس حقةقلفتئةقال قبعدقوالاعب بلق)إتببحق

 1.212.131ق 0.219.120قو53والكتببتةق)إتببحقا    ةقا ج ابعتةقاسب اةقاسل قلع

قققق
 78.112.222ق 25.529.502ق

ق
ال جبكتةقوال،امقق مقاإلةلبحقع ق عكيقال ك ةقلاسب كقلكفقالعاعةقواسب كقالستولةقالا ععقةقابل،امقالدائ ة 

ق.52ةضقإتببحقالدائ ةقا سكىق
 

 واالجتماعيةدعم األنشطة الرياضية لصندوق مساهمة  53
ق  قالق كيقكنم قلعقب و  قق31وةقب  قق5112لس ة قةضقت بتك قق5131وال وبتحبلقاللبدك  قابلاسب اةقق ع زم  ال ك ة

ابلدولة.قت  ع قال وبت ققوا ج ابعتةدعمقا    ةقالكتببتةقل دوققا قلبةضقا كابحقالس وتةقلق٪5.2ا ساةق
.قوععتهق قةت مق حقتقق،لصقةضقاتب قال تتكالقققال،امقالدائ ةق  وزتعبلقا قا كابح حقتق31ب و قكنمقالا ععققابلق
قق.الاسب ات ةضقحقوقق

ق
لايرقن كيوقتاثاقق1.212.131:ق5131ن كيق)قلايرق1.112.221قنبالقال ك ةقا سلت قااعفسالاقالس ةق قق

قعاعتبلقال ك ة.قا قا قلبةضقا كابحقال ب ئةق5.2٪
ق

 االلتزامات الرأسمالية والمطلوبات المحتملة  55
 

 المطلوبات المحتملة 
ق:ا ل زاابلقالاح اعةقال بلتةقوال ضق قت ونعقو ق   بقع فبقا عوابلق باةقلدىقال ك ةق

 

ق5131ق 5132 
قلايرقن كيق لاير قطريق
قققق

 312.731ق 312.331قباب بلقا  تة

ق
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 تتمة - محتملةالمطلوبات االلتزامات الرأسمالية وال 55
 

 قانونية مطالبات  
ق

 مقكةعقدعبوىقنببئتةقاس ع ةقبدقال ك ةقةضق  اقا بلابلقابل عوتيقق ق5132دتسااكقق13 ابقةضقق و3)
قال عوتببلق قا قاللع ق قتتم قو ه قا قكويقاحباضقال ك ة قوا بلابلقوسكىقا  وعة. ق  قا داء ع قسوء
قو هق قا بءقععىقالساك قوالاععوابلقالا بحةق  الاس حقةقالدةعقالوك قاوثونة.قول  قتع قدقاحباضقال ك ةق 

عالو قععىق،لصق قلدىقال ك ةقاولتلةقق ااقو ق   ادقال ك ةقسسبئكق  تجةقلف،هقالا بلابل.لت قا قالاح
 أات ق بةتةقل ت تةقسوءقا داءقو،لصقلحابتةقال ك ةقوقا  ابءقالعباعت قةضقحبلةقلدوكقويقوح بمق عوتيق

 لمق دكجقوتةقاسللبلقةضقالاتب بلقالابلتة.قا ق عصقالدعبوى.ق
ق

 يجارمن عقود اال التزامات
 

قا قس ة.قونال  و ققاد ق ،هقالعقود مقال  بويقحواقققالاو  ت .دسعلقال ك ةقةضقعقدقإتجبكق  تتعضقلاسب  ق
ق

ق قةض ق اب قلإللتبء قنباعة قالتتك قال  تتعض قا تجبك قعقود قع  قاس قاال قالا ونعة قا تجبك قاابلف ق دتسااكقق13نتاة
ق بل بلض:

 

ق5131ق 5132 ق
قلايرقن كيق لاير قطريق
قققق

ق2.317.517ق 2.995.591قسالاقس ةقواحد 
  
 رأسمالية التزامات 

دتسااكقق13لايرقن كيق ابقةضقق11.255.111فقدكوةبلقكوسابلتةقاس قاعتةق اعدالععىقةقدلقإداك قال ك دلقدقلدن
قو.لايرقن كيق12.181.121:ق5131)ق5132
ق

 البيانات القطاعية  51
قسدابلقالكعبتةقاللحتةقوابل بلضقلت قلفبقن بعبلقوعاباقوسكى.إ قن بعقا عاباقا سبسضقلع ك ةق وق وةتكقق

ق
ق ابك قال ك ةقوعابلفبقةق قةضقدولةقن ك.ق
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 لألدوات المالية العادلة القيم 50
 

  القيم العادلة        
قق قاقبك ة قال بلض قالجدوا قتوب  قحس قال ئة قلع ك ة قلألدوالقالابلتة قالدة كتة قوالقتاة قالعبدلة قالقتاة ق مقات  ال ض

قإدكاجفبقةضقالاتب بلقالابلتة:
ق

قالعبدلةقةالقتا قالدة كتةقةالقتا 
 

ق4102ق 5102قق4102ق 5102
قلايرقن كيق لاير قطريقققن كيلايرق لاير قطري 
        

        موجودات مالية 
ق322.121.122  333.299.031قوكلد قلدىقالا وصق ق322.121.122  333.299.031 

ق371.232.718  532.002.211ق،امق جبكتةقو،امقادت ةقوسكىق ق371.232.718  532.002.211 
اوجودالقابلتةقابلقتاةقالعبدلةقا ق

ق12.271.131  15.522.333قسالاقاإلتكادالقال باعةقا سكى ق12.271.131  15.522.333 
ق51.711.811  32.913.253قاوجودالقابلتةقا بحةقلعاتعق ق51.711.811  32.913.253 

ق   ق   مالية طلوبات م
ق52.712.272  33.052.921ق،امق جبكتةقدائ ةقوا عوابلقوسكى ق52.712.272  33.052.921 

ق-  033.309 ق-  033.309قاابلفقاح جز قدائ ة
ق-  33.932.309 ق-  33.932.309قنكويق حااقةوائد

 

ا قسالاقدا قالابلتةقساللفبقاابدلةقا قا قبلقتاةقال ضقتا  ودكجلقاقالابلتةقوالا عوابلقاوجودالالقتمقالعبدلةقلعق
لقال بلتةقل قدتكقوال قدتكاق مقاس سدامقال كققات ق كةت قكاغات  قاسالفقالاتعقووقال ل تةقالجاكتة.قاعباعةقحبلتة
قالقتاةقالعبدلة:

ق

 إس اعبدقال  ةقاح   قال جبكتةقوال،امقالدائ ةقا سكىقواوجودالقاجاوعةقوال،امققا كلد قلدىقالا وص
قوققافب قلعاتع قاسا ق واكتا قالدة كتة ق قبك قنتا فب قالدائ ة قالاح جز  قل عصقالاابلف قا جا ا س حقبققنلتك 

 ا دوالقالابلتة.

 

 قاتب قالاك زقالابلض. فبتةقة ك ق ع ادقالقتاةقالعبدلةقلالس ثابكالقالادكجةقععىقا سعبكقالا داولةقةضق
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 تتمة –القيم العادلة لألدوات المالية  50
ق

تببحقالقتمقالعبدلةقلألدوالقالابلتةق س سدمقال ك ق ق ق تبلقال قتتم:قابس سدامةقال ك ت قال بلضقل حدتدقوا 
ق

ق)غتكقالاعدلةوقةضقوسواقق   ةقلاوجودالقاوقا عوابلقاابثعة.قالا داولة:قا سعبكق3الاس وىق
لادساللق وثكقا  اق اتكقواالح قععىقالقتاةقالعبدلةقالاسجعةقسواءقا  اققاس  بدا ق:قق ق تبلقوسكىق5الاس وىق

ق.ووقااب كااب كقووقغتكق
ادساللق وثكقا  اق اتكقععىقالقتاةقالعبدلةقالاسجعةقو قتا  قاالح  فبقةضققابس سدام:ق ق تبلق1الاس وىق

قالسوق.قاتب بل
ق

ق:تاةقالعبدلةقوةقب قلاس وىقالقتاةقالعبدلةالجدواقال بلضقتات ق حعتاقلألدوالقالابلتةقالاسجعةقابلق
 3مستوى ال  5مستوى ال  0مستوى ال  5132 
         لاير قطريق لاير قطريق لاير قطريق لاير قطري 

        :موجودات مالية

ا قسالاققاوجودالقابلتةقابلقتاةقالعبدلة
 -  -  3525522000  3525522000 اإلتكادالقال باعةقا سكى

ق-قق-  32.913.253  32.913.253 اوجودالقابلتةقا بحةقلعاتعق
ق-قق-  23.555.912  23.555.912ق
        

        موجودات غير مالية:

 50521302218  -  -  50521302218 وكابضقوااب ضقاعبدق قتتافب

 50521302218قق-  -  50521302218ق
 

 

ق3الاس وىققق4الاس وىققق0الاس وىققق5131 
قلايرقن كيققلايرقن كيققلايرقن كيققلايرقن كي          

        اوجودالقابلتة:

اوجودالقابلتةقابلقتاةقالعبدلةقا قسالاق
 -  -  3.8.428103  3.8.428103 اإلتكادالقال باعةقا سكى

ق51.711.811قق51.711.811 اوجودالقابلتةقا بحةقلعاتعق ق-قق- 
ق28.271.831قق28.271.831ق ق-قق- 
       ق

        اوجودالقغتكقابلتة:

 525.455.433  -  -  525.455.433 وكابضقوااب ضقاعبدق قتتافب

 525.455.433قق- ق-ق 525.455.433ق
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 اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة 52
وال ك بلققلع ك ةووعببءقاجع قاإلداك قواإلداك قالععتبققو ك ب فمقا  كافق،القالعالنةق اثاق ابكقالاسب ات ق

ق.ال ك ة.قت مقاع ابدقستبسةقا سعبكقو كو ق ،هقالاعبااللقا قنااقإداك ق مقاال فبقالكئتسو 
ق

ق بآل ض:الدساق كافق،القالعالنةقالواكد قةضقاتب قالاعبااللقاعقا ق
ق

ق5131ق 5132ق
قلايرقن كيق لاير قطريق

قققق
 3227.211ق 921.021قإتكادالقال وائدق

قققق
 352.111ق 239.123قإتكادالقإتجبكال

قققق
 و21.122)ق (599.559)قالبكتفقا  تة

قققق
 -ق (3.023.390)قالبكتفقةوائد

قققق
 -ق (3.313.119)ق أات البكتفق

ق
ق كافق،القالعالنةقالواكد قةضقاتب قالاك زقالابلضق بآل ض:اعقا قا كلد ق
قق

ق5131ق 5132ق
قلايرقن كيق لاير قطريق قققق

 52.352.332ق 59.151.933قوكلد قلدىقالا وص
قققق

 321.121.131ق 21.191.131قودائعقنلتك قا جاقق
قققق

 213.218ق 391.123قةوائدقادت ة
قققق

 -ق 33.932.309قو32ق)إتببحنكويق حااقةوائدق
 

 أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليامكافأة  
قسالاقالس ةق بل بلض:قالععتبقلع ك ةقبإلداك ولت قاوقلاسو ابكقاا بةأ قوعببءقاجع قاإلداك قاعتلقق

ق
ق5131ق 5132ق
قلايرقن كيق لاير قطريق
قق ق

ق2.211.132ق 2.201.139قا بةأ قوعببءقاجع قاإلداك 
ق1.772.111ق 0.122.211ق ابكقالاسوولت ا بةآلقإجابلضق

قق ق
ق35.153.132ق 35.952.239ق

ق
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 إدارة المخاطر المالية 59
ق

 األهداف والسياسات 
ق جبكتةقدائ ةقوا عوابلقوسكىقووكابحقاوزعةقغتكقادةوعة،امققععىقلع ك ةالكئتستةققالابلتةق   ااقالا عوابلق

.قولدىقال ك ة.قالتكيقا سبسضقلف،هقالا عوابلقالابلتةق وقالحلواقععىق اوتاقلعاعتبلقواابلفقاح جز قدائ ة
ادت ةقوسكىقوقاوجودالقابلتةقابلقتاةقالعبدلةققووكلد قالادت ت قال جبكتت اوجودالقابلتةقاس ع ةقاثاققال ك ة

ال  ةقاح   ققاس اعبداجاوعةقواوجودالقواوجودالقابلتةقا بحةقلعاتعقاإلتكادالقال باعةقا سكىققا قسالا
ق.عاعتبلقال ك ةوال ضق   أقا ق ققافبقلعاتعقو قدقووكلد قلدىقالا وص

ق
قق قالابلتة قا دوال قا  قال ب ئة قالكئتستة قالاسب ك قواسب كققلع ك ةإ  قا ئ اب  قواسب ك قالسوق قاسب ك  ض

اإلداك قااكاجعةقالستبسبلقوالاواةقةقععتفبقاتكيقإداك ق اقا ق ،هقالاسب كق قوال ضق عسلفبقةتابق قومقالستولة.ق
قتعض:

ق
 مخاطر السوق 
قق قةض قالسوق قاسب ك قالعااللق  اثا قلكف قووسعبك قال بئد  قوسعبك قاثا قابلسوق قا سعبك ق تتكال ق أثتك س ك

.قإ قالفدفقا قإداك قلع ك ةووقععىقنتاةقا دوالقالابلتةقالااعو ةققال ك ةقا ج اتةقووسعبكقا سفمقععىقكا 
قلاسب كقالسوققةضقحدودقاقاولةقاعقزتبد قالعبئدال.قال ك ةاسب كقالسوقق وقاكاناةق عكيق

ق
 طر أسعار الفائدةمخا 
قابلاوجودالقوالا عوابلقق قاادئتب  قالا ععقة قالسونتة قال بئد  قال تتكالقةضقاعد لقوسعبك قلاسب ك   عكيقال ك ة

ال ك ةقاعكبةقلاسب كقوسعبكقال بئد قا قالقكويقال ضق حااقالابلتةقلع ك ةقال ضق حااقاعد لقةوائدقعبئاة.ق
ق.ةوائد

ق
قاتب قالدساققود بهالجدواق قةضقوسعبكقال بئد قل تتكالال بااقتع  قحسبستة قاح اعة قاعقثابلقجاتعقاعقولة  

قالا تتكالقا سكى.ق
ق

 قععىقكا قال ك ةق وق أثتكقال تتكالقالا  كبةقةضقوسعبكقال بئد قلس دةقواحد ققال بااقالدساقاتب إ قحسبستةق
قق.قدتسااكققبكقةبئد قعبئاةق ابقةضقا بءقععىقالاوجودالقالابلتةقوالا عوابلقالابلتدةقاأسع
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 تتمة – إدارة المخاطر المالية 59
 

 تتمة - مخاطر أسعار الفائدة 
 

قاعب سب قل أثتكقالزتبدالقالاات ة:قال ق قةضقوسعبكقال بئد قاسبوتب قوقق أثتكقت ونعقو قت و 
ق

ق قب ال ق قةضق/الزتبد  
قا سب 

قكا القععىق أثتك 
 عس ةل

قن كيقلاير   
    

5102    
 00..52  52+ لاير قطري

    
   ق1011

 -  11+قلايرقن كي
ق
 مخاطر العمالت  
  تجةقلع تتكالقةضقوسعبكققووقال دةقبلقال قدتةقالاس قاعتةقاسب كقالعااللق ضقس كق قع قنتاةقا دوالقالابلتةق

حدقا قاسب كق تتكالقالعااللقا ج اتةقحتثق ققويقاإلداك قو قال ك ةق  عكيق د ىةضقكققالعااللقا ج اتة.
ق وجدقوتةقا عوابلقووقاوجودالقابلتةق باةقاعااللقوج اتةق ابقةضق بكتاقاتب قالاك زقالابلض.

ق
 أسعار األسهممخاطر  
قدالجق قتع  قحسبستة قال بلض ققاح تب ضدوا قوسعبك قةض قالاح اعة قالاعقولة قلع تتكال قالعبدلة قالاع تةقالقتاة وسفم

 قاعقثابلقجاتعقالا تتكالقا سكى.قت ونعقو قت و ق أثتكقال ق قةضقوسعبكقا سفمقا سبوتب قواعب سب ققالادكجة
قل أثتكقالزتبد قالاات ة:

  
او كقةضقال تتكقق

ققالسوق
ال أثتكقععىقحقوقق

قع تةالا
قلايرقن كيققق

  ق 5132
 2.355.590  ٪31+ بورصة قطر 

قققق
قققق5131

ق2.815.281قق٪31+قاوكلةقن كق
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 تتمة -إدارة المخاطر المالية  59
 

 مخاطر االئتمان 
  اثاقاسب كقا ئ اب قةضقو قت  اق كفقةضقودا قابلتةقةضقالوةبءقابل زااب هقوتسا قا،لصقسسبك قابلتةقل كفقق

ق عكيق قت اثا ققال ك ةبسك. قا قا ئ اب لاسب ك قوسبسب  ق   و  قوال ض قالابلتة قلاوجودا فب قالدة كتة قالقتاة قةض
ق.ووكلد قادت ةقوسكى،امق جبكتةقادت ةقوققوكلد قلدىقالا وص

ق
لعاسب كقا ققال ك ة قت و ق عكيققلع ك ةقابل ساةقلعاسب كقا ئ اب تةقال ب ئةقا قالاوجودالقالابلتةقا سكىق

ق قوت و قونلىققا  كافقا سكىعجز قالاوجودالقععىقال حوققع عكياس وىقل  قلف،ه قالدة كتة قلعقتاة اسبوتب 
قال بلض:

ق9114ق 5102ق
قلايرقن كيق لاير قطريق
قق ق

ق186.321.322ق 000.988.101ققوكلد قلدىقالا وص
ق173.812.742ق 509.112.211قو،امقادت ةقوسكىققادت ة جبكتةق،امق
قق ق
ق361.166.114ق 111.111.803ق

ق
 ع قدقوقق قةدالوك قاس اك قا بء قععىق قتتمقاإلداك قواعد لق بكتستقا ئ اب  قومقال ك ةقااكاناةق عكبفبقلاسب كقق

قاأ قاسلدال ك  قاقتادالقتاقا س بي قدة قدة ق5131)قكيدلايرقن ق23.231.223ة قلايرقن كيوق22.231.282:
.ق  با قالاوجودالقالابلتةقوكلد قاس حقةقا أسك ق5132دتسااكقق13 بةضقلاقباعةقالاوجودالقالابلتةق ابقةضق

ق ابقةضق بكتاقاتب قالاك زقالابلض.قا س بلق ق ع قدقاإلداك قو قنتا فبوق
 

 مخاطر السيولة 
إلداك ققال ك ةالوةبءقابل زااب فبقالابلتةقع دقاس حقبنفب.قإ قوستعةققال ك ة  اثاقاسب كقالستولةقةضقعدمقاس  بعةقق

ال زااب فبقع دقاس حقبنفبق قاسب كقالستولةق وقو ق با قاقدكقاإلا ب قو قت و قلدتفبقدائاب قستولةق بةتةقلسدادق
قالاسب ك قاساعةقال ك ة. قودو قو ق   ادقسسبئكقغتكقاقاولةقووققوال كوفقالببغ ةةضقال كوفقالعبدتةق

ق
ال ك ةققاح تب تبلقاس سداموالاكو ةقا قسالاققال اوتاقاس اكاكالاحبة ةقععىق واز قات قق وإ ق دفقال ك ةقق

قتواب قا ق بكتاقال ب وك .ق21ق–ق31   ع قسدادقالاابلفقسالاققبل ك ة.قإ ق كو قالاتعقاوال سفتاللقالا  تة
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 تتمة -إدارة المخاطر المالية  59
ق

 تتمة -مخاطر السيولة ق
ق.ةضقالسوققالحبلتةقواعد لقوسعبكقال بئد دتسااكقا بءقععىقالادةوعبلقال عبندتةقق13ةضققالابلتةقغتكقالاسلواةقلع ك ةا عوابلقالتعس قاواعتدقاس حقبقققود بهالجدواقق

ق
 اإلجمالي  سنوات 2 إلي 3  شهر 35 إلي 1  شهور 1أقل من   عند الطلبق
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطريق
قققققققققق

ققققققققق 5132ديسمبر  13
 33.052.921  -  -  33.052.921  -قق جبكتةقدائ ةق،امقدائ ةقوسكىق،امق

 39.932.252  29.131.302  32.019.591  2.319.051  -قنكويق حااقةوائدق
 30.513.153  -  -  -  30.513.153ق وزتعبلقوكابحقلمقت مقالا بلاةقافب

 0.219.120  -  -  0.219.120  -قالاسب اةقلل دوققا    ةقا ج ابعتةقوالكتببتةاسل ق
         ق

 335.393.021  29.131.302  32.019.591  53.130.320  30.513.153قاإلجابلض
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 تتمة -إدارة المخاطر المالية  59
ق

 تتمة -مخاطر السيولة  
ق

قاإلجابلضققس والق2إلضقق3قق فكق35إلضقق1قق فوكق1وناقا قققال ع ع دقق
قلايرقن كيققلايرقن كيققلايرقن كيققلايرقن كيققلايرقن كيق
قققققققققق

قققققققققق5131دتسااكقق13
ق52.712.272قق-قق-قق52.712.272قق-ق،امق جبكتةقدائ ةقوا عوابلقوسكىقق
ق31.237.225قق-قق-قق-قق31.237.225ق وزتعبلقوكابحقلمقت مقالا بلاةقافب

ق1.212.131قق-قق-قق1.212.131قق-قاسل قالاسب اةقلل دوققا    ةقا ج ابعتةقوالكتببتة
قققققققققق

ق11.723.121قق-قق-قق11.511.283قق31.237.225قاإلجابلض
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 تتمة -المالية  إدارة المخاطر 59
 

 إدارة رأس المال 
ال ك ةق وقبداب قالح دب قععدىق سد قكوسدابلتةقلدحتةقافددفقدعدمقعاعتب فدبققكو قاباقإ قالفدفقالكئتسضقإلداك ق

ق.الاسب ات قحقوقوزتبد ق
ق

دسددباق عدددتاللقععتفددبقةددضقبددوءقال تتددكالققال ددك ة قددومقق .قلددمق دددساقا ن لددبدتةا حددوااقةددضقاددرداك قا تددةقكوسددابلفبقوا 
ق13وق5132دتسدااكقق13الا  فتدةقةدضققوالال ك ةق عدتاللقةضقا  ددافقووقالستبسدبلقووقاإلجدكاءالقسدالاقالسد 

لايرقق127.217.217قاااعدفقفبوسفمقكو قالاباقوا كابحقالادوك قو مقنتبسدقععىقت ااقكو قالاباق.5131دتسااكق
قلايرقن كيو.ق122.271.382:ق5131)ق5132دتسااكقق13ن كيق ابقةضق

ق
 القيمة العادلة لألدوات المالية 53

وكلد ققالاوجودالقالابلتةق   ااقععىق   ااقا دوالقالابلتةقلع ك ةقععىقاوجودالقابلتةقوا عوابلقابلتة.ق
وادت ت ق جبكتت قواس ثابكالقابلتةقابلقتاةقالعبدلةقا قسالاقاإلتكادالقال باعةقا سكىقواوجودالققلدىقالا وص

،امقدائ ةقودائ و قبسكو قواابلفقاح جز قوالا عوابلقالابلتةق   ااقععىقت ةقوسكى.قو،امقادقابلتةقا بحةقلعاتع
قإ قالقتاةقالعبدلةقلعاوجودالقوالا عوابلقالابلتةق ق س عفقجو كتب قع قنتا فبقالدة كتة.دائ ة.ق

ق
 التقديرات المحاسبية الهامةب واالفتراضات الرئيسية المتعلقة القرارات 52

  
 التقديراتاستخدام  
إ قإعدادقالاتب بلقالابلتةقوةقب قلعاعبتتكقالدولتةقلع قبكتكقالابلتةق   ع قا قاإلداك قعااق قدتكالقواة كاببلقندق وثكقق

ق قالاتب بلققالاوجودالععىقاابلف قةضق بكتا قواإلةلبحقع قالاوجودالقوالا عوابلقالاح اعة والا عوابلقالادكجة
 قندق س عفقال  بئجقالحبلتةققكالق  مقا بءقععىقاعكةةقاإلداك قاب حداثقوا عاباالابلتة.قوابلكغمقا قو ق ،هقال قدت
قال فبئتةقال ععتةقع ق عصقال قدتكال.

ق
ال قدتكالقالاحبساتةقةضقال  ك قال ضق  مقق عدتاللالوك قا   اة.ق دكجقا سبستةققوا ة كاببل  مقاكاجعةقال قدتكالقق

وال  كالقالاس قاعتةقإ،اق ب لققال عدتا وثكقةق قععىق عصقال  ك قووقةضقة ك قق عدتاللالال قدتكقإ،اق ب لقق عدتاللةتفبق
ق وثكقععىقال  ك ت قالحبلتةقوالاس قاعتة.قال عدتالل
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 تتمة -التقديرات المحاسبية الهامةب واالفتراضات الرئيسية المتعلقة القرارات 52
ق

 تتمة – استخدام التقديرات 
 قوالالبدكقالكئتستةقلع قدتكالقالا  وصقةتفبقةضق بكتاقاتب ققالكئتستةقالا ععقةقابل  كالقالاس قاعتةإ قا ة كاببلقق

الاك زقالابلضقوال ضقلفبقاسب كقاوثك ق  سا قةضق عدتاللقجو كتةقلعقتاةقالدة كتةقلعاوجودالقوالا عوابلقسالاق
وال قدتكالقالاعبتتكقالا بحةقونلقإعدادققا ة كاببلالس ةقالابلتةقال بلتةق مق وبتحفبقةتابقتعض.ق ع ادقال ك ةقةضق

 قةا قالاا  قو ق  تتكقال كوفقالقبئاةقوا ة كاببلقالا ععقةقافبقاسا ق تتكالققالاتب بلقالابلتة.قابلكغمقا ق،لص
قع دق قافب قع  ق عصقال تتكالقةضقا ة كاببلقالا ععقة قت م قال ك ة. قع قإكاد  قالسبكجة السوققوال كوفقال بكئة

قوثفب.حد
ق

 انخفاض قيمة الذمم المدينة 
اعااق قدتكقلألكلد قال جبكتةقالادت ةقالاا  ق حلتعفبقع دابق قت و قا قالاح ااق حلتاقالاابلفققال ك ة قومقق

ابل باا.قت مق ،اقال قدتكقلعاابلفقالادت ةقالفباةقععىقوسب قةكدي.قوابقابل ساةقلعاابلفقال كدتةقغتكقالفباةقول  فبق
الزا تةققتح س قلفبقاسل قا بءقععىق واقال  ك اس حقلقالسدادقا ،قة ك ق وتعةقةت مق قدتك بقالوك قجابعتةقوق

قال ضقابىقععىقاس حقبنفب.
ق

قةضقق قق13 اب قاللحضقق5132دتسااك قلع أات  قالو  ض قال  بم ق ععتق ق م قال ك ةق  قاع قحبلتب  و   بويقال ك ة
قالو  تةقلع أات قاللحضقلعحلواقععىقالاابلفقالاس حقة.

ق
ققةضق بكتاقاتب قالاك زقالابلضق قالادت ةقإجابلضققاعف  :ق5131لايرقن كيق)ق522.221.217قااعفال،امقال جبكتة

قن كيق512.221.815 قوقلاير ققاعفو ققا س بياسل  ق)ق23.231.223قااعفالقتاة قن كي :ق5131لاير
قق22.231.282 قةضقال  كالقالاس قاعتةقلايرقن كيو. قةععتب  قالاحلعة قالاابلف قةكونبلقات  ق حقتققوتة وسوفقت م

قاتب قالدسا.والاابلفقالا ونعةقةضق
ق

 المخزون انخفاض قيمة 
ةضقالسجاللقابل  ع ةقووقالقتاةقالاا  ق حقتقفبقوتفابقونا.قع دابق لا قالاببعةقندتاةقووقغتكققتدكجقالاسزو ق

قال قدتكقععىقوسب قةكديقلعاببعةق قت مق ،ا قا فب. قالاا  ق حقتقفب ق قدتكقلبةضقالقتاة قت م لبلحةقلالس سدام
قالا قواب قالفباة. قال قدتكقالوك قال كدتة قةت م قلالس سدام قووقغتكقلبلحة قندتاة قول  فب قغتكقالفباة قال كدتة ببعة

جابعتةقلفبقوتح س قلفبقاسل قوةقب قل وعقالاببعةقودكجةقال قبدمقوقعدمقاللالحتةقععىقوسب قوسعبكقالاتعق
ق.ال بكتستة

ق
ق12.288.221:ق5131لايرقن كيق)ق18.815.512قااعفقالاسزو إجابلضققاعف قةضق بكتاقاتب قالاك زقالابلضقق

لايرقق2.212.252:ق5131لايرقن كيق)ق2.337.582قااعفواسل قالاببئعقال بل ةقوقا تئةقالحك ةققلايرقن كيو
ن كيو.قوسوفقت مق حقتققوتةقةكونبلقات ققالاابلفقالاحلعةقةععتب قةضقال  كالقالاس قاعتةقوالاابلفقالا ونعةقةضق

قاتب قالدسا.
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 القيم اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات 
القتاةقال قدتكتةقلألعابكقاإل  بجتةقلععقبكالقوالاعدالقلتكيقاح سب قا س فالص.قت مقال قدتكقاعدققال ك ة حددق 

قال جبكي. قال  ضقوو قال اتعضقوال قبدم قلعاوجودالقوال عفقوال آ ا قالا ونع قا س سدام قةضقا ع ابك  قومققو قتوس،
قاس الف مق عدتاق  ع ةقا س فالصقع دابق كىقاإلداك قاإلداك قااكاجعةقالقتاةقالا اقتةقوا عابكقاإل  بجتةقس وتب قوت

قا عابكقاإل  بجتةقع قال قدتكالقالسباقة.
ق

قانخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع 
قت ععققاب قويقدلتاقق قكتكق اق بكتاقةضق قتتمقارجكاءقال ك ةق قومق قلعاتعقالا بحةقلاوجودالةتاب قوجود لكلد

قا س بيق قععى قا اوبوعض قوحد قا س ثابكالقا قاجاوعةقووقس ثابكالنتاة قالابلتةقالاوجودالقحبلةقةض.
قا قوناقإلىقلالس ثابكقالعبدلةقالقتاةقةضقا والاقووق اتكقا س بيقالاوبوعضقالدلتاقت با ق قلعاتعقالا بحة
قكاءدال ق  ع ةقات قابل كقالا كا اةق قال ضق قب ققالسسبئكقةر قالقتاةقا س بيقععىقدلتاةضقحبلةقوجودقق.  ع  ه
ققا س ثابكقنتاةقةضقا س بيقويقب بنل ققالحبلتةقالعبدلةقوالقتاة ق م قتقال بااقالدساقاتب قةض مق سجتعهقسباق ب
ق.قال بااقالدساقاتب قةضقو سجتعفبقالاع تةقحقوققا إزال فبق

ق
قق بكتاقةض .قلعاتعقا بحةالقلعاوجودالقالعبدلةقالقتاةق ب لق ال قكتك :ق)قن كيقلايرق.

. قن كيقلايرق. قققتاةالقا س بيقسسبك اسل قلقاعو .اااعف :ق)قن كيقلايرق.
قن كيقلايرق. قاتب قإلىقالاع تةقحقوققا قلعاتعقالا بحةقالاوجودالقنتاةقا س بيقسسبئكق حّواو.
قق.الدسا

قق
 ستمراريةالامبدأ  
 اعصقالاواكدقال ضق جععفبقنبدك ققال ك ةاأ ققوان  علععىقا س اكاكقةضقوعابلفبققال ك ةنبالقاإلداك قا قتتمقاقدك ق 

لتسلقععىقععمقاأيققال ك ةععىقا س اكاكقةضقوعابلفبقةضقالاس قااقالا  وكق قابإلببةةقإلىق،لصقةر قإداك ق
ققابدتةا  اللق قاقدك  قابل صقععى ققال ك ة عقى قوععته ققنبالاب س اكاك. قالاااإلداك  قععىقرعداد تب بلقالابلتة

قوسب قاادوقا س اكاكتة.ق
ق
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قالحبلتة قلعس ة قل ضق  اب ىقاعقعكيقالاتب بلقالابلتة ق اوت قاتب بلقالاقبك ة قوعتد قت  قإلعبد قق.لقد ول  قلم
جابلضقالاوجودالقوحقوققالاسب ات قلس ةقالاقبك ة. قال اوت قويق أثتكقععىقلبةضقالكا قوا 


