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  .ق.م.البنك األھلي شبإلى السادة المساھمين  الحسابات المستقل مدققتقرير 

  الموحدة تقرير حول البيانات المالية
") المجموعة"ويشار إليھما معا بـ (وشركته التابعة ") البنك("ق .م.المرفقة للبنك األھلي شالموحدة لقد دققنا البيانات المالية 

وبيانات الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في الموحد والتي تتضمن بيان المركز المالي 
ملخص ألھم السياسات اإليضاحات، التي تشتمل على للسنة المنتھية في ذلك التاريخ والموحدة والتغيرات في حقوق الملكية 

  .األخرى المعلومات التفسيريةوالمحاسبية 

  الموحدة مجلس اإلدارة عن البيانات الماليةأعضاء مسؤولية 
ً للالموحدة ولون عن إعداد ھذه البيانات المالية ؤإن أعضاء مجلس اإلدارة مس معايير الدولية وعرضھا بشكل عادل وفقا

نظمة الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة أنھا ضرورية عن أوالمعمول بھا لوائح مصرف قطر المركزي و الماليةللتقارير 
  .سواء كانت ناتجة عن اختالسات أو أخطاء خالية من أية معلومات جوھرية خاطئةبغرض إعداد البيانات المالية الموحدة ال

  الحسابات ؤولية مدققمس
لقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير . وفقاً لما قمنا به من أعمال التدقيقالموحدة وليتنا ھي إبداء الرأي عن ھذه البيانات المالية إن مسؤ

التدقيق الدولية، والتي تتطلب منا االلتزام بأخالقيات المھنة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق بھدف الحصول على تأكيدات 
  . من أية معلومات جوھرية خاطئةالموحدة الية معقولة عن خلو البيانات الم

. الموحدة الواردة بالبيانات الماليةفصاحات اإلويشمل التدقيق القيام بإجراءات بھدف الحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ 
لبيانات المالية اخاطر وجود معلومات جوھرية خاطئة في تعتمد إجراءات التدقيق المختارة على تقديراتنا، بما فيھا تقييم م

وعند تقييم ھذه المخاطر فإننا نأخذ في االعتبار أنظمة الرقابة الداخلية . سواء كانت ناتجة عن اختالسات أو أخطاءالموحدة 
صورة عادلة وذلك بھدف تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في ظل ة بإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بالمعني

كما يشمل التدقيق أيضاً تقييماً لمدى . بغرض إبداء رأي عن مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للبنكاألوضاع القائمة وليس 
العام لعرض اجريھا اإلدارة باإلضافة إلى تقييم تقولية التقديرات المحاسبية التي مالءمة المبادئ المحاسبية المتبعة ومدى مع

التدقيق التي حصلنا عليھا كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي الذي توصلنا إننا نرى أن أدلة  . الموحدة لبيانات الماليةل
  .إليه

  الرأي 
كما في  الموحد للمجموعةتظھر بصورة عادلة، في كل الجوانب الجوھرية، المركز المالي الموحدة برأينا أن البيانات المالية 

ً للمعايير الدولية الموحدة النقدية  اوتدفقاتھالموحد المالي  اھءوأدا ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ للسنة المنتھية بذلك التاريخ وذلك وفقا
  .المعمول بھا لوائح مصرف قطر المركزيالنصوص المطبقة من للتقارير المالية و

  التقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
مسك سجالت محاسبية ي البنك .قيقألغراض التد نعتبرھا ضروريةحصلنا على جميع اإليضاحات والمعلومات التي لقد 

لقد قمنا بمراجعة تقرير مجلس اإلدارة المرفق ونؤكد على أن . تتفق مع تلك السجالتالموحدة ن البيانات المالية وإمنتظمة 
لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات ألحكام قانون مصرف قطر . البنكالمعلومات الواردة فيه تتفق مع دفاتر وسجالت 

أو لبنود النظام األساسي خالل  ٢٠٠٢لسنة ) ٥(أو قانون الشركات التجارية القطري رقم  ٢٠١٢لسنة ) ١٣(رقم  المركزي
  . ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في الموحد المالي  هأو مركز البنكجوھري على أعمال سلبي السنة يمكن أن يكون لھا أثر 

  
  

  يعقوب حبيقة
  كي بي إم جي  – شريك
  )٢٨٩(القطري رقم  راقبي الحساباتسجل م
    ٢٠١٤يناير  ١٥: التاريخ
  الدوحة

دولة قطر 
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  .الموحدة تشكل جزًء ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية ٣٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٢  

  الموحدبيان المركز المالي 

 ٢٠١٢  ٢٠١٣ إيضاحات ديسمبر  ٣١في 
    

      الموجودات
 ٨٨٠،٥٨٥  ٨1,194,554  مصارف مركزيةنقد وأرصدة لدى 

 ١،٢٩٢،٠١٠  ٩2,206,147 مستحق من البنوك 
 ١٤،٠١٣،٦٣٠  ١٠17,312,451 قروض وسلف للعمالء

 ٤،١١٩،٥٢٣  ١١5,017,542 استثمارات مالية
 ١٨٣،٢٢٥  ١٢178,057 عقارات ومعدات 

 ١١٧،١٦٧  ١٣268,419 أخرى  موجودات

 ٢٠،٦٠٦،١٤٠  26,177,170   الموجوداتإجمالي 
     

     المطلوبات 
 ١،٠٧٤،٦٦٠  ١٤1,785,008 بنوكلرصدة أ

  ١،٤٥٨،٦٢٤  1,067,695    شھادات إيداع
 ١٣،٩٥٣،٤٣٨  ١٥18,890,774 ودائع العمالء
 ١٨٢،٠٠٠  ١٦182,000 دين مساند

 ٤٩٥،٨٠٦  ١٧688,372 مطلوبات أخرى 

 ١٧،١٦٤،٥٢٨  22,613,849  إجمالي المطلوبات 
     

     حقوق الملكية
 ١،٢٧٠،٧٥٠  1,270,750 أ ١٨ رأس المال 

 ١،٣٣٧،٧٢٢  1,337,722 ب ١٨ احتياطي قانوني 
 ٢٥٤،٧٠٦  382,994 ج ١٨ احتياطي المخاطر

 ٣٧،٨٨١  28,273 د ١٨ القيمة العادلة  اتاحتياطي
 ٥٤٠،٥٥٣  543,582  أرباح  مدورة

 ٣،٤٤١،٦١٢  3,563,321  إجمالي حقوق الملكية 

 ٢٠،٦٠٦،١٤٠  26,177,170  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
  

  :ووقعھا بالنيابة عنه كل من ٢٠١٤يناير  ١٥تمت الموافقة على ھذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في 
  
  
  

...........................  

 الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

 ............................  

 صالح مراد

 الرئيس التنفيذي    مجلس اإلدارة والعضو المنتدبرئيس 
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  .الموحدة تشكل جزًء ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية ٣٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٣  

  الموحد  بيان الدخل

 ٢٠١٢  ٢٠١٣  إيضاحات  ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
      
      

 ٧٧٤،١٨٧  938,851 ١٩    فوائدإيرادات 
 )٢٣٧،٧٦٥(  (253,451) ٢٠   فوائدمصروفات 

 ٥٣٦،٤٢٢  685,400   صافي إيرادات الفوائد 
         

 ١٠٥،٩٥٣  ٢١123,342  إيرادات رسوم وعموالت 
 )٨٤٤(  -٢٢  مصروفات رسوم وعموالت

 ١٠٥،١٠٩  123,342  صافي إيرادات رسوم وعموالت 
      

 ٢٦،١٥٥  ٢٣25,420  صرف العمالت األجنبيةأرباح 
 ١٨،٤٠٩  ٢٤11,040 إيراد من االستثمارات المالية 

 ٤،٤١٤  ٢٥4,461  إيرادات تشغيلية أخرى

  ٦٩٠،٥٠٩   849,663  اإليرادات التشغيلية  صافي
     

 )١١٦،٠٥٥(  (154,511)٢٦  تكاليف موظفين
  )١٧،٥٤٧(   (22,644)١٢ إھالك 

  )١١،٥٩٣(   (2,814)  )ج( ١٠  صافي خسارة انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء
  -     (5,250)  )أ( ١٧  صافي مخصص للدعاوى القضائية

  -     (41,455)  )ج( ١١  االستثمارات الماليةصافي خسارة انخفاض قيمة 
  )٨٠،١٥٥(   (97,304)٢٧  مصروفات أخرى

   (323,978)   )٢٢٥،٣٥٠(  

  ٤٦٥،١٥٩   525,685   ربح السنة

         
         

  ٣٫٨٨   ٢٨4.14  العائد على السھم
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  .الموحدة تشكل جزًء ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية ٣٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٤  

  الموحد بيان الدخل الشامل

  ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    
 ٢٠١٢  ٢٠١٣  إيضاحات

     
      

 ٤٦٥،١٥٩  525,685    ربح السنة
          

      الدخل الشامل اآلخر للسنة

      :بنود مصنفة أو يمكن أن تصنف الحقا في الربح أو الخسارة

      :تحوطات التدفق النقدي

 ٧،٠١٩   -   الجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة
  -    1,051 )د( ١٨   محققة خالل السنة

       :موجودات مالية متاحة للبيع
  ١٩،٤١٠   (50,025) )د( ١٨   القيمة العادلة خالل السنةأرباح / ) خسائر(

  -    41,455    إلى الربح أو الخسارة ةانخفاض القيمة المحول خسارةصافي 
  -   (2,265)  )د( ١٨   محققة خالل السنة

 ١٠٦  176 )د( ١٨   وسلف للعمالءإطفاء خالل السنة عند إعادة التبويب إلى قروض 
  ٢٦،٥٣٥   (9,608)   الدخل الشامل اآلخر للسنة

  ٤٩١،٦٩٤   516,077    للسنة الدخل الشاملإجمالي 
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  .الموحدة تشكل جزًء ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية ٣٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٥  

  الموحد حقوق الملكيةبيان التغيرات في 

  

  
  إيضاح

   احتياطي قانوني    رأس المال
احتياطي 
    المخاطر

 اتاحتياطي
  القيمة العادلة

األرباح   
    المدورة

حقوق  إجمالي
  الملكية

                          

 ٢،٥١٣،٠٤٦   ٥٤٣،٥١٣   ١١،٣٤٦   ٢١٨،٦٨٤   ١،٠٣٨،٧٢٢   ٧٠٠،٧٨١    ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 

                     خالل السنة الدخل الشاملإجمالي 
  ٤٦٥،١٥٩   ٤٦٥،١٥٩    -   -   -   -    ربح السنة   
  ٢٦،٥٣٥   -   ٢٦،٥٣٥   -   -   -    الدخل الشامل اآلخر للسنة   

  ٤٩١،٦٩٤   ٤٦٥،١٥٩   ٢٦،٥٣٥   -   -   -    خالل السنة الدخل الشاملإجمالي 

                     

  -   )٣٦،٠٢٢(   -   ٣٦،٠٢٢   -   -  )ج( ١٨  محول إلى احتياطي المخاطر
  )١١،٦٢٨(    )١١،٦٢٨(   -   -   -   -  ٣٣  ٢٠١٢محول إلى صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية لسنة 

                      
                     معامالت مع مالكي حقوق الملكية معترف بھا مباشرة في حقوق الملكية

                     :مساھمات من وتوزيعات على مالكي حقوق الملكية

  -   )٤٢٠،٤٦٩(   -   -   -   ٤٢٠،٤٦٩  )أ(١٨  إصدار أسھم مجانية    

  ٤٤٨،٥٠٠   -   -   -   ٢٩٩،٠٠٠   ١٤٩،٥٠٠  )أ(١٨  حقوقإصدار أسھم    

  ٤٤٨،٥٠٠    )٤٢٠،٤٦٩(   -   -   ٢٩٩،٠٠٠   ٥٦٩،٩٦٩    إجمالي المساھمات من والتوزيعات على مالكي حقوق الملكية

 ٣،٤٤١،٦١٢   ٥٤٠،٥٥٣   ٣٧،٨٨١   ٢٥٤،٧٠٦   ١،٣٣٧،٧٢٢  ١،٢٧٠،٧٥٠    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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  .الموحدة تشكل جزًء ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية ٣٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٦  

   الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية

  

  
  إيضاح

   احتياطي قانوني    رأس المال
احتياطي 
    المخاطر

احتياطيات 
  القيمة العادلة

األرباح   
    المدورة

حقوق  إجمالي
  الملكية

                          

٣،٤٤١،٦١٢   ٥٤٠،٥٥٣   ٣٧،٨٨١   ٢٥٤،٧٠٦  ١،٣٣٧،٧٢٢ ١،٢٧٠،٧٥٠    ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 

                     إجمالي الدخل الشامل خالل السنة
  ٥٢٥،٦٨٥   ٥٢٥،٦٨٥    -   -   -   -    ربح السنة   
  )٩،٦٠٨(   -   )٩،٦٠٨(   -   -   -    الدخل الشامل اآلخر للسنة   

  ٥١٦،٠٧٧   ٥٢٥،٦٨٥   )٩،٦٠٨(   -   -   -    إجمالي الدخل الشامل خالل السنة

                     

  -  )١٢٨،٢٨٨(   -   ١٢٨،٢٨٨   -   - )ج( ١٨  محول إلى احتياطي المخاطر
  )١٣،١٤٢(    )١٣،١٤٢(   -   -   -   -  ٣٣  ٢٠١٣محول إلى صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية لسنة 

                      
                     حقوق الملكية معترف بھا مباشرة في حقوق الملكية مالكيمعامالت مع 

                     :مساھمات من وتوزيعات على مالكي حقوق الملكية

  )٣٨١،٢٢٦(  )٣٨١،٢٢٦(   -   -   -   -  )أ( ١٨  توزيعات أرباح مدفوعة

  )٣٨١،٢٢٦(  )٣٨١،٢٢٦(   -   -   -   -    حقوق الملكية مالكيإجمالي المساھمات من والتوزيعات على 

٣،٥٦٣،٣٢١   ٥٤٣،٥٨٢   ٢٨،٢٧٣   ٣٨٢،٩٩٤  ١،٣٣٧،٧٢٢ ١،٢٧٠،٧٥٠    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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  .الموحدة تشكل جزًء ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية ٣٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٧  

  الموحد بيان التدفقات النقدية
   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 ٢٠١٢  ٢٠١٣ إيضاحات  
      

        التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
  ٤٦٥،١٥٩  525,685    السنة قبل الضريبة) خسارة/ (ربح

        :تعديالت للبنود التالية
  ١١،٥٩٣  2,814  )ج( ١٠  عمالءلصافي خسارة انخفاض قيمة القروض والسلف ل

  -  5,250  )ط( ١٧  صافي مخصص الدعاوى القضائية
  -  41,455  )ج( ١١  صافي خسارة انخفاض قيمة االستثمارات المالية

  ١٧،٥٤٧  22,644  ١٢  إھالك 
 )٩،٣٢٧(  (4,346)  24  بيع األوراق المالية المتاحة للبيع صافي ربح

  )٢٢٨(  -   من استبعاد عقارات ومعدات ربح
  ٤٨٤،٧٤٤   593,502    يةمطلوبات التشغيلالموجودات والقبل التغيرات في  ربح

  )١١٣،١٥٣(  (202,602)  8المصرف المركزي أرصدة لدىالتغير في 
 )١،٦٨٤،٠٩٨(  (3,323,078)  ١٠  وسلف للعمالء التغير في قروض

  ٩٤،١٢٨  (151,252) ١٣األخرى الموجوداتالتغير في 
  ٧٤٧،٠٩٨  710,348 ١٤ لبنوكلأرصدة التغير في 

 ١،٢٦٣،٢٣٨  4,937,336 ١٥ التغير في ودائع العمالء
 ١،١٩٧،٨٥١   (390,929)    التغير في شھادات اإليداع

 ٤٠،١٦٣   192,566  ١٧  األخرىالتغير في المطلوبات 
  ٥٣٥،٧٧٥  ٢،٣٦٥،٨٩١  من أنشطة التشغيل صافي النقد الناتج

         التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 )٢،٥٠٥،٤٧٠(  (2,440,376)    اقتناء استثمارات مالية

  ١،٠٤٩،٨٨٤  1,498,691    متحصالت من بيع استثمارات مالية
  )١٩،٢٣٧(  (17,476)  ١٢  اقتناء عقارات ومعدات 

  ٢٠٨   -    متحصالت من بيع عقارات ومعدات
 )١،٤٧٤،٦١٥(  (959,161)    أنشطة االستثمار المستخدم فيصافي النقد 

         التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
  ٤٤٨،٥٠٠  -    أسھم جديدة/ حقوقأسھم متحصالت من إصدار 
  -  (381,226)    توزيعات أرباح مدفوعة

  ٤٤٨،٥٠٠  (381,226)    أنشطة التمويل )المستخدم في(/ النقد الناتج منصافي 

  )٤٩٠،٣٤٠(  1,025,504    في النقد وما يعادله ) النقص/ (صافي الزيادة
  ٢،٠٠٩،٦٩١  1,519,351    يناير ١النقد وما يعادله في 
  ١،٥١٩،٣٥١  2,544,855  ٣٠  ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 

        التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح 
  ٨٧٤،٣٣٣  ٩١١،٤١١    فوائد مستلمة
  ٢٣٨،٦٦٦  ٢٥٤،٧٢٧    فوائد مدفوعة

  ٩،٠٨٢  ٦،٦٩٤    توزيعات أرباح مستلمة
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  .الموحدة تشكل جزًء ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية ٣٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٨  

  الكيان الصادر عنه التقرير  ١

كشركة مساھمة عامة بموجب المرسوم  ١٩٨٣في دولة قطر عام ") البنك("ق .م.تم تأسيس البنك األھلي ش
شارع سحيم بن  العنوان المسجل للبنك ھو. ٨٩٨٩رقم السجل التجاري للبنك ھو . ١٩٨٣لسنة  ٤٠األميري رقم 

تتألف البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة . في دولة قطرفي مدينة الدوحة  ٢٣٠٩حمد في منطقة السد ص ب 
شركات ("ومنفردين ") المجموعة("يشار إليھما معا (من البنك وشركته التابعة  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في  المنتھية

 ١٧بشكل رئيسي األعمال المصرفية للشركات واألفراد وأنشطة الوساطة ولھا  المجموعةتزاول "). المجموعة
  .فرعا في قطر

  :ھي للبنكالشركة التابعة الرئيسية 

  رأس مال الشركة بلد التأسيس  اسم الشركة
أنشطة 
  الشركة

  نسبة الملكية 

٢٠١٣  

 نسبة الملكية 

٢٠١٢  

  ١٠٠  ١٠٠  وساطة  مليون لایر قطري ٥٠ قطر و.ش.شركة األھلي للوساطة ش

  

  س اإلعداداأس  ٢

  بيان االلتزام  )أ(

ً للمعايير الدولية للتقارير المالية الموحدة البيانات المالية  دتم إعدا الدولي للمعايير  الصادرة عن المجلسوفقا
  .المحاسبية والبنود المطبقة للوائح مصرف قطر المركزي

  أساس القياس  )ب(

تم إعداد البيانات المالية الموحدة بناء على أساس التكلفة التاريخية باستثناء البنود الھامة التالية في بيان المركز   
  :المالي الموحد والتي تم قياسھا بالقيمة العادلة

 المشتقات 
 الموجودات المالية المتاحة للبيع 
 للتحوط الموجودات والمطلوبات المالية المعترف بھا والمسجلة كبنود تحوط في عالقات القيمة العادلة المؤھلة.  

  العملة الوظيفية وعملة العرض  )ج(

عدا ما تمت اإلشارة فيما . للمجموعةبالرياالت القطرية وھي العملة الوظيفية الموحدة تم عرض ھذه البيانات المالية   
تم تقييم العملة  .بالريال القطري إلى أقرب ألف لایرإليه بخالف ذلك، تم تقريب المعلومات المالية المعروضة 

 .الوظيفية للشركة التابعة للمجموعة بالريال القطري

  استخدام األحكام والتقديرات   )د(

من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات  لدولية للتقارير الماليةالمعايير ايتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة بموجب   
والمطلوبات  موجوداتوافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنھا التقرير لل

  .قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات. واإليرادات والمصروفات

يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية . بھا على نحو مستمر تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة  
  .في السنة التي تتم فيھا مراجعة التقديرات وفي أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك

تم على وجه التحديد وصف المعلومات عن المجاالت الھامة للشكوك حول التقديرات واألحكام الحرجة في تطبيق   
  .٥التي لھا األثر األھم على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية الموحدة باإليضاح  السياسات المحاسبية
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٩  

 السياسات المحاسبية الھامة ٣

 تم تطبيق السياسات المحاسبية الھامة التالية بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في ھذه البيانات المالية  
  .المجموعةكيانات الموحدة، وتم تطبيقھا باتساق من قبل 

  أساس التوحيد  )أ

    الشركة التابعة  )١

ات التابعة في يتم إدراج البيانات المالية للشرك. المجموعة اتسيطر عليھ شركة مستثمر فيھالشركات التابعة ھي ا  
ة شركتسيطر المجموعة على  .من تاريخ بداية السيطرة وإلى تاريخ توقف تلك السيطرة البيانات المالية الموحدة

ولديھا  بالشركة مستثمر فيھاإذا كانت عرضة إليرادات أو لديھا حق في إيرادات متنوعة من ارتباطھا  مستثمر فيھا
  . الشركة المستثمر فيھالك ه اإليرادات من خالل سلطتھا على تالقدرة على التأثير على ھذ

تتماشى مع السياسات المحاسبية التي التابعة عندما يكون ذلك ضروريا ل ةتغيير السياسات المحاسبية للشركتم   
  .تتبعھا المجموعة

  المعامالت المستبعدة عند التوحيد  )٢

يتم استبعاد األرصدة واإليرادات والمصروفات بين شركات المجموعة الناشئة من التعامالت بين شركات   
بنفس طريقة المكاسب غير المحققة يتم استبعاد الخسائر غير المحققة . المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة

  .ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه انخفاض في القيمة

  العملة األجنبية  )ب

  المعامالت واألرصدة بالعملة األجنبية  

 الخاصةيتم تحويل التعامالت بعمالت أجنبية أو تلك التي تتطلب سدادا بعملة أجنبية إلى العمالت الوظيفية   
  .بمعدالت الصرف اآلنية في تواريخ المعامالتلعمليات با

والمطلوبات النقدية بعمالت أجنبية في تاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية باستخدام معدالت  الموجوداتيتم تحويل   
والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية التي تقاس  الموجوداتيعاد تحويل . الصرف اآلنية السائدة في ذلك التاريخ

يتم تحويل . لقيمة العادلة إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف اآلني في ذلك التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلةبا
والمطلوبات غير المالية التي تقاس من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام معدل الصرف  الموجودات

  .في تاريخ المعاملة

رف العمالت األجنبية الناتجة من سداد المعامالت بالعمالت األجنبية والناشئة عن التحويل يتم االعتراف بفروق ص  
  .والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في الربح أو الخسارة موجوداتبأسعار الصرف في نھاية الفترة لل

    )ج

  


