
 

 

 

 
 2015 المعدل (32رقم ) معيار المحاسبة المصرى

 األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع
 و العمليات غير المستمرة

 
 هدف المعيار

ليالددس بهألهددىهي دد  ههغيد هلياسفلةيددصهيهدف هذددالهلياريددى هحيدد هسلفيدفهمحددبة هليالىحددألصهألىي حددألصهي  ددة  -1
ابدد هة دد هه–ا هددىهوهةيسببدد هذددالهلياريددى ههلإلف ددى ليأليدد ههةفي يددصهادد  هليرابيددىمهغيدد هلياحددسا  هةه

هاىهيب ه:ه-ليخ ةصه
فأ دة هالدس بهألهدىهي د  هليأليد هابد ههيسألةيألهدىلأل دة هليسد هسحدسةف هليطد ةبهلي  ادصههقيدى  (م)

محى هليقياصهليففس يصهمةهليقياصهليرىفيصهاخ ةاًىها هىهسفىيي هليألي هميهادىهمقد هاد هليسةقد هاد ه
هسبكهلأل ة ه.يلحى همىهحذ كه

فأ دددة هالدددس بهألهدددىهي ددد  هليأليددد ههيسألةيألهدددىاددد  هلأل دددة هليسددد هسحدددسةف هليطددد ةبهلي  ادددصهةه) (ههههههه
فاىهسر  ه سىئجهليرابيىمهغي هلياحدسا  ها   دبصهفد هقىئادصههقىئاصهليا ف هلياىي ا   بصهف ه

هليفخ ه.
ه

 نطاق المعيار 
ايددد هلأل دددة هغيددد هسحددد ىهاسببألدددىمهليسألةيددد هةهليرددد  هليا  دددةصهابيهدددىهفددد هذدددالهلياريدددى هابددد ه  -2

فاددىههوةهابدد ه ايدد ها اةاددىمهم ددة هليا طددأ هليسدد هحدديس هليددسخبصها هددىهه(ه1)لياسفلةيددصهليارسدد  هألهددىه
ههههههههههههههههسحددددد ىهاسببألدددددىمهليقيدددددى هفددددد هذدددددالهلياريدددددى هابددددد ه ايددددد هلأل دددددة هغيددددد هلياسفلةيدددددصهليارسددددد  هألهدددددى

لهسبددكهلأل ددة هليددةل ف هفدد هفياددىهاد (هوهف4 اةادىمهليسدد هحدديس هليددسخبصها هدىه)هليددةل ف هفدد هلي قدد  ه اليةه
  هةهليس ها هليا ا هم هيحسا هقيىحهىهبألقًىهيباريى هلياطى هحيي ه.5لي ق  ه 

 

(ه هاد  هليقددةلئ هلياىييددص هوه ه1ف يد هاسفلةيددصهبألقدًىهياريددى هليالىحددألصهليا د ىه قدد ه)هلياألةألددصلأل دة ه -3
فأ دة هالدس بهألهدىهي د  هليأليد هألةيألهىهيسلي  اصهليط ةبههلحسي ىءح هألرفههفأ ة هاسفلةيصهسألةيألهىيرىفه

ةهألىي حددألصهي  ددة هليسدد هسقدد هفدد هلي ئددصهليسدد هاددىف هاددىهسرسأل ذددىهليا طددأ هم هددىهغيدد ههوبألقددًىهيهددالهلياريددى ه
فأ ددة هاسفلةيدددصهوهاددىهيددد ههسألةيألهدددىيدددس هليل ددة هابيهدددىهأل يددصهحادددىف هليأليدد هوه هي ددة ههه اسفلةيددصهةهليسدد

 س بهألهىهي   هليألي هبألقًىهيهالهلياريى ه.فأ ة هالهيسألةيألهىليط ةبهلي  اصههسحسة 

ه
ه

__________________________________________________________________ 

هاألددىي بألقددًىهيبحديةيصهوهسرسألدد هلأل ددة هغيد هلياسفلةيددصهذد هسبددكهلأل دة هليسدد هسلسدةىهابدد ههسألةيألهدى(هألىي حدألصهي  ددة هليسد هيددس ه1)
سبدكههسألةيد  هابد ه3فث ها همث  هاط هطه ًلهألردفهسدى ياهلياي ل يدصه.هةيحد ىه دصهلي قد  ه يسةق هم هيس هلحس فلفذىهألرفها ة هم

 لأل ة ه.

ه1ه-ه32
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سقة هليا طأ هفد هألرد هلألليدى هألدىيسخبصهاد ها اةادصهاد هلأل دة ها ساردصهفد ه د قصهةللدف هوهةقدفه -4
 اةادصهاد هقفهسفدة هاهواث هذاههليا اةاصهه.يفة هذالهليس   ها لةألًىهألألر هل يس لاىمهلياألىط  ه

ةهي ددة هم هسسنددا ههوه(2)ةلددف هةللددف هوهمةه دد ءهادد هةلددف هاةيددف هيب قددفهمةههليةلددفلمهلياةيددف هيب قددفهوه
هههههههههههههههههههههيس لادددددددددىمهألىيا طدددددددددأ هألادددددددددىهفددددددددد هايدددددددددكهلأل دددددددددة هلياسفلةيدددددددددصهل  دددددددددة همةهلألهليا اةادددددددددصهم هاددددددددد 

 هادد هطدد ةبهليقيددى هليسدد ه5 ها هددىهألاة دد هلي قدد  ل يس لاددىمهلياسفلةيددصهةهلأل ددة هلي ددى ىهليددسخبصهةه
هيقد هفلخدد ه بددىطهطد ةبهليقيددى هليسدد هههةهحالهفددى هملددفهلأل دة هغيدد هلياسفلةيددصهويقسنديهىهذددالهلياريدى ه
ادد هليا اةاددصهليسدد هحدديس هليددسخبصها هددىهوهفدد  هطدد ةبهليقيددى ههلًهيطددف ه دد ءه–يحددسب اهىهذددالهلياريددى ه

ألليدديهيددس هقيددى هليا اةاددصهابدد ههسحدد ىهابدد هليا اةاددصهأل اسهددىهوفدد هذددالهلياريددى هليا  ددةصهابيهددىه
 ه18ةسلدففهلي قد لمه ه.ميهادىهلقد ههوهمحى هقياسهىهليففس يصهمةهقياسهىهليرىفيصهاخ ةاًىها هىهسفىيي هليألي 

فلخددد هليا اةادددصهه فددد هابددد هلدددفةهل يس لادددىمهه هلياسببألدددىمهلي  ادددصهيقيدددى هلأل دددة ه23 هةه 19ةه 
 .لي ى ىهليسخبصها هىه

 

ابدد هلأل ددة هليسىييددصهةهليسدد هس بيهددىههه(3)  ددةصهابيهددىهفدد هذددالهلياريددى ه هسحدد ىهملفددى هليقيددى هليا -5
لي دددى ىها اةادددصهلياددد ههحدددسقبصهألدددالسهىهمةهم دددةً هسطدددف ه ددد ءلًهاهلياردددىيي هلياألي دددصهوهحادددىهأل ددد سهىهم دددة ًه

 ليسخبصها هىه:

ه((.24م ة هن يأليصهاؤ بصه)اريى هليالىحألصهليا  ىه ق ه) (م)
 ((ه.38اريى هليالىحألصهليا  ىه ق ه)لأل ة هلي ىطئصها ها ليىهليرىابي ه)ه ( )

ه(ه.26)ج(ههههلأل ة هلياىييصهفلخ ه بىطهاريى هليالىحألصهليا  ىه ق ه)
هاب ى .)ف(ههههه
لأل دة هغيدد هلياسفلةيدصهليسدد هيدس هقيىحدهىهألقياسهددىهليرىفيدصهاخ ددةاًىها هدىهسفدىيي ه قبددصهليأليد هبألقددًىهه)ذدد(ه

ه(.35ياريى هليالىحألصهليا  ىه ق ه)
فيدصهألاة دد هاقدةفهليسدأاي هبألقددًىهيبسر يد هليددةل فهفد هاريدى هليالىحددألصهليا د ىه قدد هليلقدةطهليسرىق (ة)

(37.) 

 

اسببألددىمهليسألةيدد هةليردد  هةليقيددى هليددةل ف هفدد هذددالهلياريددى هةلياببددة هسبأليقهددىهابدد هلأل ددة هغيدد هه-م5ه
ابد ههلياسفلةيصه)همةهليا اةاىمهلي ى ىهليسخبصها هى(هةلياألةألصهفاسل بهألهىهي   هليأليد هسحد ىهميندىًه

لأل ددة هغيدد هلياسفلةيددصه)همةهليا اةاددىمهلي ددى ىهليددسخبصها هددى(هةلياألةألددصهليالددس بهألهددىهيبسة يدد هابدد ه
هليا كهأل  سه هذاهه)هالس بهألهىهيبسة ي هاب هليا ك(ه.

ه
 
ه

ه(هح هم د هألا دد فهم هيفدة هادد هلياسةقدد هسةيدفهسددففقىمه قفيددصهاد هم دد هادىهمةهادد ها اةاددصهاد هلأل ددة هادد هأليرهدىهوهةيددي هادد 2)
ل حسا ل هف هلحسخفلاهىهوهف  هسبكهلأل ة هس ألحهمق هلاساىفًلهاب هليسففقىمهلي قفيصهلياسةيف ها هلأل ة هلألخ ىهوهةا هث ه

ًًها اةاددصهلي ددى ىهليددسخبصها هددىهةليسدد هفى ددمهسطددف ه دد ءليفد  ه ةلددف هاةيددف هيب قددفهاحددسقبصههاد هليةلددف هلياةيددف هيب قددفهوهس ددألحهًل
هألالسهى.

ه.الىحألصها  يصهمخ ىهةل ألصهليسبأليط هليس هسحسب  هقيى هلأل ة هليار يصهبألقًىهيارىيي ه19 هة 18ق سي ه ةايكهألخ  هلي (ه3)ههههه
ه
ه



 2015ليارف هه(32اريى هليالىحألصهليا  ىه ق ه)

3 - 32 

)ههههببةألدصهفيادىهيسربدطهألىأل دة هغيد هلياسفلةيدصيالىحأل هليا  ىهذالهلإلف ىلىمهليايلففهلياريى هلهه- 5
ليأليدد همةهليرابيددىمهغيدد هه دد  هددى(هلياألةألددصهابدد هم هددىهالددس بهألهددىهيلي ددى ىهليددسخبصها ههصمةهليا اةادد

ليالىحدددألصهليا ددد يصهلألخددد ىهابددد هذددداههلياحدددسا  هةه هس بألدددطهابددد هلإليندددىلىمهليدددةل ف هفددد هاردددىيي ه
هل  ة ه)همةهليا اةاص(هاىهي هسف هذاههليارىيي هسسبب ه:

حف ىلىمهالفف هفيادىهيسربدطهألىأل دة هغيد هلياسفلةيدصه)همةهليا اةادصهلي دى ىهليدسخبصها هدى(ه (م)
 ىهالس بهألهىهي   هليألي همةهليرابيىمهغي هلياحسا  ه.لياألةألصهاب هم ه

حف ىلىمهلة هقيى هلأل ة هةلإليس لاىمهندا هليا اةادصهلي دى ىهليدسخبصها هدىهةليسد هسقد ه ( )
(هةسفددة هذدداهه32نددا ه بددى هاسببألددىمهليقيددى هليددةل ف هفدد هاريددى هليالىحددألصهليا دد ىه قدد ه)

 يقةلئ هلياىييصه.ل ف ىلىمهغي هاة ةف هم ً هف هلإلينىلىمهلألخ ىهاب هل

قدددفهيفدددة هاددد هلينددد ة ىهااددد هحف دددىلىمهمندددىفيصهاددد هلأل دددة هغيددد هلياسفلةيدددصه)همةهليا اةادددصه
لي ى ىهليسخبصها هى(هةلياألةألصهاب هم هدىهالدس بهألهدىهي د  هليأليد همةهليرابيدىمهغيد هلياحدسا  هاد ه

 ههةفقد  ه15(هةخى دصهفقد  ه 1م  هسبأليطهلياسببألىمهليرىاصهليةل ف هف هاريى هالىحألصها  ىه ق ه)
ه ها هايكهلياريى ه.125  

ه

مجموعببات الجببارى الببتهل  منهببا ( تفصببول محببتفظ التبويببا األصببول غيببر المتداولببة )  و 
 بها لغرض البيع 

مجموعببة الجببارى الببتهل  منهببا( تفصببول محببتفظ بهببا التببوا المنأببفة األصببل غيببر المتببداول )  و  -6
قيمتها الدفترية ، بأتل  ساسى ، من صفقة بيع لغرض البيع ، إذا تان من المتوقع  ن يتم استرداد 

 وليس من االستمرار فى استهدامها .

ه
ه

ا اةادصهلي دى ىهليدسخبصهليةيف هسسلقطهليلىيصهلياألي صهف هلي ق  هليحىألقصهوهي  هم هيفدة هلأل د ه)همةه -7
يدصهةهليارسدىف هفة هابيهىهألفة هميصهط ةبهح هط ةبهليأليد هليسقبيفيهيبألي هلي ة ىهأللىيس هليس هىًها هىه(هاسىل

 أليرهىهاى .هللساى يسبكهلأل ة هةهي  هم هيفة ه

 

ههههههةلسدد هيفدددة هللسادددى هليأليدد هاىييدددًىهوهي ددد هم هيبسدد  هلياحدددسةىهليا ىحددد هادد هلإلفل  هألخبدددصهأليددد هلأل ددد  -8
وهةي د هسلفيدفهلياطدس ىا اةادصهلي دى ىهليدسخبصها هدى(هوههفادىهي د هم هيفدة هثادصهأل  دىاجه طدبهيلي)ه

فددد هحساددى هليخبددصه.هاددد ةً هابدد هايدددكهوهي دد هم هيددس هليسحدددةيطهلي ددىفهةهلي طدددبههم هيفددة هقددفهسددد هليألددفء
قياسدد هليرىفيددصهليلىييددصه.ههيس ىحدد هادد ا اةاددصهلي ددى ىهليددسخبصها هددىه(هيأليردد هألحددر هارقددة هليي  د ه)ه

ألقيدفذىهفرابيدصهأليد هفىابدصههسحداحفاىهي  هم هيفة ها هلياسةقد هم هسحدسةف هاابيدصهليأليد هليطد ةبهليسد ه
ةي دد هم هسطددي هه- ه9فياددىهاددفلهاددىهذددةهاحدداة هألدد هفدد هلي قدد  ه ه-ادد هسددى ياهليسألةيدد ههةللددفاددى هخدد  ه

يدد لمه ةذ يددصهفدد هليخبددصهمةهم دد هحدديس هيلإل دد لءلمهلياسخددا هإلساددى هليخبددصهحيدد هاددف هللساددى هحلددفليهس 
ىها دفهسقيدي هادهليلحدألى لياحىذاي هفألفهليرةلا هليسد هسؤخداهفد ههةسرسأل هاةلفقصليس ل  ها هذاههليخبصه.

 اىييصهلأللساى ه.هفى مهاابيصهليألي حاله
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ه
سبسدد  هألخبددصهأليدد هسددؤفىهحيدد هفقددفل هليحدديب  هابدد هطدد فصهسىألرددصهم هسقددة هألسألةيدد هفىفددصههليسدد ابدد هليا طددأ هه–مه8

يس لادددىمهذدداههليطددد فصهليسىألردددصهفالددس بهألهدددىهي ددد  هليأليدد ها دددفاىهسسلقدددطهليطدد ةبهليدددةل ف هفددد ه م ددة هةلت
غيددد ههمقبيدددصهقهلقدددةطهاادددىهحالهفى دددمهليا طدددأ هحدددسلس بهأللقدددةط هأل ددد هلي بددد ه8 هحيددد ه 6لي قددد لمهاددد ه 

 .ليألي هم ه ههفحيب  هف هليط فصهليس هفى مهسىألرصهألرا
 

.هح هم هسافيددفههاددى ليأليدد هألفثدد هادد ههإلساددى قددفهسددؤفىهلأللددفليهمةهليبدد ة هحيدد هلاسددفلفهلياددف هلي  اددصه -9
لي دى ىهليدسخبصها هدى(هفأ دة هها اةادصلي هسلدة هفة هس د ي هلأل د ه)هلياف هلي  اصهإلسادى هليأليد ه

هالدس بهألهدىهي دد  هليأليد هحالهادىهفددى هليسدأخي ه ل ردًىهحيدد هملدفليهمةهبد ة هخى  ددصهاد هح لف هليا طددأ هوه
ا اةادصهلي)ههههههألخبدصهأليد هلأل د هسؤففهلحدسا ل هليا طدأ هفد هليس لاهدىهةهحالهسةلف مهلألفيصهليفىفيصهليس 
 ليط ةبهليةل ف هف هليابلطه) (ه.هلحسي ىءفة هليلى ها فهلي ى ىهليسخبصها هى(.هةفايكهي

 

حالهفدى هيهدالهليسألدىف هألأ ة همخ ىهغي هاسفلةيصهليألي هسألىف هلأل ة هغي هلياسفلةيصههاابيىمسسنا هقفه -10
 .(ه10 ةذ هس ى ىهبألقًىهياريى هليالىحألصههليا  ىه ق ه)

 

يس دد  هفيدد ه لقددًىها ددفاىهسطددس ىهليا طددأ هم ددً هغيدد هاسددفلة )ها اةاددصه ددى ىهليددسخبصها هددىه(هأل يددصهل -11
ا اةادصهلي دى ىهليدسخبصها هدى(هفأ دة هالدس بهألهدىهلييي هح هوهابيهىهسألةي هلأل  هغي هلياسفلة ه)ه

هليردددى هليةللدددفطددد بههلحدددسي ىءاددد هسدددى ياهطددد لئ هوهةيقس ددد هذدددالهليس ددد  هابددد ههلًهي ددد  هليأليددد هلاسألدددى ه
مىهط بهاد ههلحسي ىء هسةق ه (هةاب9 ه)هفياىهافلهاىهيحاحهأل هف هلي ق  ه 8ليا  ةصهابي هف هلي ق  ه 

 هفدد هايددكهليسددى ياهخدد  ه8 ههةه 7ليطدد ةبهلألخدد ىهغيدد هلياحددسةفى هةهليا  ددةصهابيهددىهفدد هلي قدد سي ه 
 فس  هق ي  ه لقصهاب هليط لء)هاىف هاىهسفة هث ثصهمطه (ه.

 

وه ههيدص هىيدصهلي سد  هلياىي هألردفهسدى ياه8 هةه 7ليطد ةبهليا  دةصهابيهدىهفد هلي قد سي ه هلحدسي ىءف هلىيصه -12
فأ دة هالدس بهألهدىها اةادصهلي دى ىهليدسخبصها هى(ليهمةي ة هيبا طأ هسألةيد هلأل د هغيد هلياسدفلة ه)ه

سبدكهليطد ةبهفد هسدى ياه لدطههلحسي ىءي   هليألي هف هسبكهليقةلئ هلياىييصها فهح فل ذىه.هح هم  هوها فه
فدددد ههلإلف ددددى بدددد هليا طددددأ هرفلياىييددددصهير ددددفل هوههياي ل يددددصهوهةيفدددد هقألدددد هلاساددددىفهليقددددةلئ ابدددد هسددددى ياهل
 . ه)م(هةه) (هةه)ف(ه41 هلي ق  ا هلياربةاىمهلياألي صهف ههلإلينىلىم

 
يألة هلأل  هغي هلياسفلة ه)همةهليا اةاصهلي ى ىهليسخبصها هى(هفالس بهألهىهيبسة ي هابد هم دلى هه-م12

هدددى(هحيدددد هألسة يدددد هلأل ددد ه)همةهليا اةادددصهلي ددددى ىهليدددسخبصها هليا طدددأ ها دددفاىهسفددددة هليا طدددأ هابس ادددص
م ددلى هليا طددأ ه.هادد هم دد هسلقددطهايددكهي دد هم هيفددة هلأل دد هاسىلددًىهيبسة يدد هفددة ًلهفدد هلىيسدد هلي لذ ددصه

قددفههليةل ألددصههةيفدة هليسة يدد هاؤفدفًله.هةيفدد هيفدة هليسة يدد هاؤفددفًلهي د هم هسفددة هح د لءلمهحساددى هليسة يد 
هءلمل د هم هسطدي هلإل دد هةيه.ةيفدة هذ دىكهسةقدد هإلحدسفاىي هخد  هحدد صهةللدف هاد هسدى ياهليسألةيدد هألدفمم
يد هم د هاد هغيد هلياسةقد هلدفةيهس ييد ه دةذ ىهابد هليسة يد همةه هلياببة همفلئهىهإلحدسفاى هليسةههليةل ألص

م هليسة يدد هحدديس هليس ل دد هفيدد ه.هةسرسألدد هاةلفقددصهلياحددىذاي هفألددفهليرةلادد هليسدد هسؤخدداهفدد هليلحددألى ها ددفه
هحالهفى مهاابيصهليسة ي هاؤفف هم ه ه.هاىسقيي ه

 
 



 2015ليارف هه(32اريى هليالىحألصهليا  ىه ق ه)

5 - 32 

  المتوقفة عن العملول غير المتداولة األص

هاسةقدد هادد هليرادد غيدد هاسددفلة ه)ا اةاددصهلي ددى ىهليددسخبصها هددى(هه هي ددة هيبا طددأ هم هس دد هم دد ًه -13
ةي  دد هليحددأل هفدد هايددكهحيدد هم هليقياددصهليففس يددصهيهددالهلأل دد همةههوفأ ددة هالددس بهألهددىهي دد  هليأليدد ه

فدد هل حددسخفل ه.هح هم دد هحالهلحددسةفمههليا اةاددصهحدديس هلحددس فلفذىهألطددف همحىحدد هادد هخدد  هل حددسا ل 
م هوهابد هليا طدأ هه)م(هحيد ه)ج( 32 ههلي قد  فد هليطد ةبهلياألي دصههلياسةق دصهاد هليراد ا اةاصهلأل دة ه

غيد هاحدسا  هبألقدًىهاابيدىمهابد هم هدىههذداهههسقيفهلي سىئجهةهليسففقىمهلي قفيدصهليخى دصهألا اةادصهلأل دة 
ههههههههههههةسسندددددا هلأل ددددددة هغيددددد هلياسفلةيددددددصهولحددددددسخفلاهىهه هفدددددد هسدددددى ياهليسةقدددددد هاددددد 34 هةه 33يب قددددد لمه 

ا اةادىمهلي دى ىهليلأل ة هغي هلياسفلةيدصه)هلياسةق صها هليرا ها اةاىمهلي ى ىهليسخبصها هى(هلي)ه
)همةههههههةلأل ددة هغيدد هلياسفلةيددصههليددسخبصها هددى(هلياقدد  هلحددسخفلاهىهلسدد ه هىيددصهاا ذددىهل قس ددىفى

 .ألفً ها هأليرهىهحيقىفهىها هليرا هألطف ه هىئ (هلياق  ههىلي ى ىهليسخبصها ا اةاىمهلي
 
 

  هسرىيجهليا طأ هم ً هغي هاسفلة هس هحيقىف ها هليرا هألطف هاؤقمهاب هم  ها ا هل حس  ىءها  ه. -14
 

 
والمبوبببة تمحببتفظ  مجموعببات الجببارى الببتهل  منهببا(القيبباس األصببول غيببر المتداولببة )  و 

 بها لغرض البيع
 

  مجموعة الجارى التهل  منها(ال)  و  المتداولير قياس األصل غ

تفصببول  المبوبببة( و منهببامجموعببة الجببارى الببتهل  التقببيس المنأببفة األصببل غيببر المتببداول )  و  -15
 و القيمة العادلة مهصوماً منها تتباليف البيبع  القيمة الدفتريةمحتفظ بها لغرض البيع على  ساس 

  يهما  قل . 

ه
غيد هلياسددفلة ه)همةهليا اةاددصهلي دى ىهليددسخبصها هددىه(هةلياألةألدصهفأ ددة هالددس بههسقدي هليا طددأ هلأل دد ه-م15

ألهىهي   هليسة يد هابد هم دلى هليا طدأ هابد همحدى هلي  ديفهليدففس ىهمةهليقيادصهليرىفيدصهاخ دةاًىها هدىه
 سفىيي هليسة ي هميهاىهمق ه.

ه
 

ا هدددى(هليطددد ةبهلي  ادددصها اةادددصهلي دددى ىهليدددسخبصهليحالهلحدددسةف هملدددفهلأل دددة هلياطدددس ل ههلدددفيثًىه)همةه -16
 حديؤفىهحيد هقيدى هلأل د ه15 (هفد  هسبأليدطهلي قد  ه 11لي قد  ه ه ل د فالس بهأل هي   هليألي ه)ههيسألةيأل 

ابد هذدالهلألحدى ههي هيألدة م  ها اةاص(ها فهل اس ل هلألةي هاب همحى هقياس هليففس يصهوهفاىهليمةه)ه
هيقدى ةابيد هوهه.ه(سفب صهليألي هميهاىهمق هاًىها هىوهمةهليقياصهليرىفيصهاخ ةهه)هاب هحألي هلياثى هوهليسفب ص

ا اةادددصهلي ددى ىهليدددسخبصها هددى(هليددداىهسدد هطددد لؤهههف دد ءههاددد هاابيددصهس ايددد هلألاادددى ههليلأل دد ه)همةه
 ألىيقياصهليرىفيصهاخ ةاًىها هىهسفىيي هليألي ه.

 

قددة هألقيددى هحالهفددى هادد هلياسةقدد هلحددس  لطهاابيددصهليأليدد هألفثدد هادد هاددى هةللددفهوهي دد هابدد هليا طددأ هم هس -17
ةألىي حألصهأليصه يىف هف هليقياصهليلىييصهيسفىيي هليألي هليسد هس طدأهاد هاد ة ههوسفىيي هليألي هألقياسهىهليلىييصه

 ليةقمهوهيس هقيفذىهف هلأل ألى همةهليخحىئ هفسفىيي هساةي ه.
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لألةيد ههليسألةيد قألد ههليقياصهليففس يصهي   ه)همةه اي هلأل ة هةهل يس لاىمهف هليا اةادص(هفدة لًهقى هس -18
ليأليدد هبألقددًىهيارددىيي هليالىحددألصهه دد  يهالددس بهألهددىا اةاددصهلي ددى ىهليددسخبصها هددى(هفأ ددة هلييدد ه)همةه

 ليا  يصهلياراة هألهىه.
 

 ددى ىهليددسخبصها هددىه.هيددس هحاددىف هقيددى هليقياددصهابيددصهحاددىف هقيددى ه لقددصهيا اةاددصهم دة ها دفهح دد لءها -19
ليففس يصهأليصهم ة هةهليس لاىمه هسق هفلخ ه بىطهةهط ةبهليقيى هليا  ةصهابيهدىهفد هذدالهلياريدى ه

هنا ها اةاصهم ة ه ى ىهليسخبصها هىهةهاألةألصهفأ ة هالس بهألهدىهي د  هليأليد ههه هىهسفخ ةهيفوه
اددة هألهددىهوهقألد هحاددىف هقيدى هليقياددصهليرىفيدصهاخ ددةاًىها هددىهاردىيي هليالىحددألصهليا د يصهليارةايدكهبألقددًىهي

 سفىيي هألي ها اةاصهلأل ة هلي ى ىهليسخبصها هىه.
ه

 

 االعتراف بهسائر االضمحالل فى القيمة وعتسها 

سقة هليا طأ هألقيفهليخحىئ هلي ى اصها هلنال  هقياصهلأل دة هألىي حدألصهألىهسخ دي هاألدفئ همةه لدطه -20
ا اةاصهلي ى ىهليخبصها هى(هاخ دةاًىها هدىهسفدىيي هليأليد هوهفد هليلدفةفهليمةههيبقياصهليرىفيصهي   ه)

  .19ليس هي هيس هفيهىهل اس ل هألسبكهليخحىئ هبألقًىهيب ق  ه 
 

فد هليقيادصهليرىفيدصهاخ دةاًىها هدىهسفدىيي هاب هليا طأ هل اس ل هألىأل ألى هلي ى اصها هميدصه يدىف ه لقدصه -21
خحىئ هل نال  هقياصهلأل ة هليس لفايدصهليسد هسد هل اسد ل هألهدىهألي هلأل  هوهألط بهم هسسرفىهقياصه

لندال  هقياددصه (ه31بألقدًىهيهدالهلياريدى همةهسد هقيدفذىهاحدألقًىهبألقدًىهياريدى هليالىحدألصهليا د ىه قد ه)هحادى
 .ه لأل ة 

 

ي هاب هليا طأ هم هسرس  هألىأل ألى هلي ى اصها هميصه يىف ه لقصهفد هليقيادصهليرىفيدصهاخ دةاًىها هدىهسفدىي -22
 :ألي ها اةاصهلأل ة هلي ى ىهليسخبصها هىه

ه. ه19ليس هي هيس هخ يهىهقيفهسبكهلأل ألى هبألقًىهيب ق  ه ف هليلفةفهه (م)
ليسددد هسددد ههةهقيادددصهلأل دددة هليس لفايدددصهفددد هندددال  ل ألطددد بهادددف هس ىة ذدددىهيقيادددصهخحدددىئ هةهيفددد ه) (ه

ليالىحددألصهليا دد ىه قدد هفدد هليحددىألطهبألقددًىهياريددى ههمةهيهددالهلياريددى ل اسدد ل هألهددىههحددةلءهبألقددًىه
 .ألهالهلياريى (هاب هلأل ة هغي هلياسفلةيصهليس هسق هف ه بىطهط ةبهليقيى هليخى صه31)

 

ألىي حدألصهيا اةادصهلأل دة ههألهدىسؤفىهخحىئ هلنال  هقياصهلأل ة ه)همةهميصهم ألدى ه لقدص(هليارسد  ه -23
ندا هليا اةادصهههاسفلةيدصهلي ى ىهليسخبصها هىهحي هخ  ه)مةه يىف (هليقياصهليففس يصهي  دة هغيد هلي

هلي قد سي ليس هسق هفد ه بدىطهطد ةبهليقيدى هليسد هيقسنديهىهذدالهلياريدى هةايدكهألس سيد هليسة يد هليدةل فهفد ه
 (ه.31 ها هاريى هليالىحألصهليا  ىه ق ه)122ةه هه)م(هةه) (هه 104 

ه

سفلة هه)هددددغيد هليامةهليخحدىئ هليسد هيدد هيدس هل اسد ل هألهددىهفد هسدى ياهأليدد هلأل د ههيدس هل اسد ل هألىأل ألددى  -24
لياسببألدددىمهلياس دددبصههسبهددد ةهه.اددد هليدددففىس هل حدددسألرىفا اةادددصهلي دددى ىهليدددسخبصها هدددىه(هفددد هسدددى ياهلي

 ألرابيصهل حسألرىفها هليففىس هف ه:

ه.ه ألىأل ة هليثىألسصه ه(هليخىص10 ها هلياريى هليالىحألصهليا  ىه ق ه)72 هحي ه 67لي ق لمها ه  (م)
غيد هههههههههألىأل دة ه ليخىصهه(23) ها هاريى هليالىحألصهليا  ىه ق ه117 هحي ه 112لي ق لمها ه ةه) (ه

 .ه لياباةحص
ه
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ىهادد هلأل ددة هغيدد هلياسفلةيددصهوهبىياددىهم هددىهأل هي ددة هيبا طددأ هلحددى هقياددصهحذدد كه)همةهلحددسه كه(ه -25
فأ دة هاألةألدصهاألةألصهفأ ة هالس بهألهدىهي د  هليأليد همةهفى دمهندا ها اةادصه دى ىهليدسخبصها هدىه

 د  هليأليد ه.هةيدس هل حدسا ل هفد هقيدفهلي ةلئدفهةهغي ذدىهاد هليا د ةفىمهلياسربقدصهألىيس لادىمهالس بهألهىهي
ها اةاصهلأل ة هلي ى ىهليسخبصها هىهةهلياألةألصهفأ ة هالس بهألهىهي   هليألي ه.

 
 

 التغييرات فى هطة بيع  صول 

الدس بهألهدىهي د  ها اةادصهلي دى ىهليدسخبصها هدى(هابد هم هدىهليحالهقىامهليا طأ هألسألةي هلأل د ه)همةه -26
 هيدد هسرددفهاة ددةف هوهي دد هابدد هليا طددأ هم ه9 هحيدد ه 7ليأليدد هوهةيفدد هليطدد ةبهليددةل ف هفدد هلي قدد لمهادد ه 

 ا اةاصهلي ى ىهليسخبصها هى(هاب هم هىهالس بهألهىهي   هليألي ه.ليسسةق ها هسألةي هلأل  ه)ه
 

يألدد هفأ دد هالددس بهألدد هابدد هليا طددأ هم هسقددة هألقيددى هلأل دد هغيدد هلياسددفلة هليدداىهيددس هليسةقدد هادد هسألةه -27
ا اةاددصهلي ددى ىهليددسخبصها هددىهةهلياألةألددصهفأ ددة هب)مةهليدداىهسدد هليسةقدد هادد هسندداي  هيهليأليدد هي دد  

 ا هليقياسي هليسىييسي هميهاىهمق ه:هألأىالس بهألهىهي   هليألي ه(ه

ا اةادصهلي دى ىهليدسخبصها هدىه(هفأ د هالدس بهألد هليليقياصهليففس يصهقألد هسألةيد هلأل د ه)همةه (م)
ا هسرفيبهىهألأىهحذ كهمةهلحسه كهفى ها هليااف هم هيس هل اس ل هأل هحالهيد ههي   هليألي هو

ا اةاصهلي ى ىهليسخبصها هى(هقدفهسد هسألةيألهدىهفأ دة هالدس بهألهدىهي د  هلييف هلأل  ه)همةه
هليألي ه.

ه.(4)مةه) (ههقياصهلأل  هليقىألبصهي حس فلفهف هسى ياهليق ل هليسىي هألرف هليألي هههههههههه
ه
ه

سثألدمهميددصهسحدةيصه  ادصهابد هليقياددصهليففس يدصهي  د هغيد هلياسددفلة هليداىهيدس هليسةقدد هم ههأ هابد هليا طد -28
ا هسألةيأل هفأ  هالس بهأل هي   هليألي هندا هليدفخ هلي ىطدنهاد هليرابيدىمهلياحدسا  هفد هلي سد  هليسد ه

يسحددةيصهةابدد هليا طددأ هحف لجهلهوخ يهددىههاحددسةفى  ه9 هحيدد ه 7يدد هسرددفهليطدد ةبهليددةل ف هفدد هلي قدد لمهادد ه 
 هح ه37مةهليخحددىئ هلي ىس دصهبألقددًىهيب قدد  ه هليافىحد ليادافة  هابدد هالمهقىئادصهليددفخ هلياحددسخفاصهإلف لجه

 ة فمه.
ه

لياألةألدصهةهحالهقىامهليا طأ هألىحسألرىفهم  همةهليس ل هألالس ها ها اةاصهلأل دة هلي دى ىهليدسخبصها هدىههه -29
ا اةادصهلي دى ىهلييس لادىمهلياسألقيدصهفد هاب هم هىهالس بهألهىهي   هليألي هوهيحسا هقيى هلأل ة هةهل 

ليا اةادصهيبطد ةبهليدةل ف هفد هلي قد لمهاد ههلحدسي ىءليسخبصها هىهفا اةادصهوهةيقس د هايدكهفقدبهابد ه
 ه.هةخ فًىهيايكهوهيس هقيى هاىهسألق ها هم ة هغي هاسفلةيصهف هليا اةاصهوهةليسد هسحدسةف ه9 هحي ه 7 

فأ ددة هالددس بهألهدىهي دد  هليأليدد هوهفد هابدد هلددف هوهحاددىههلي  اددصهيسألةيألهدىهليطدد ةبفد ها هددىهابدد هلدف ه
ةهيسةقد هألقياسهىهليففس يدصهمةهألقياسهدىهليرىفيدصهاخ دةاًىها هدىهسفدىيي هليأليد هميهادىهمقد هفد هايدكهليسدى ياه.ه

 . 26ميصهم ة هغي هاسفلةيصه هسحسةف هليط ةبهفأ ة هالس بهألهىهي   هليألي هبألقًىهيب ق  ه هسألةي 
ه
ه
 

ه__________________________________________________________________
حالهفى هلأل  هغي هلياسفلة ه  ءلًها هةلف هاةيف هيب قفهوهف  هليقياصهليقىألبصهي حس فلفهسفة هقياس هليففس يصهليس هفى ها هليا س  ه (4)

ًىهياريدى هليالىحدألصهليا د ىه قد هم هيس هل اس ل هألهىهألرفهخ  هميصهخحىئ هلنال  ه ىس دصهاد هليةلدف هلياةيدف هيب قدفهةايدكهبألقد
(31.) 

ه
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ه
ه

 اإلفصاحالعرض و 
ئم الماليبة مبن تقيبيم على المنأفة  ن تعرض و تفصب  عبن المعلومبات التبى تمتبن مسبتهدمى القبوا -30

             يببة للعمليببات غيببر المسببتمرة و االسببتبعادات التببى تجببرى علببى األصببول غيببر المتداولببة اآلثببار المال
 رى التهل  منها (.مجموعات الجاال)  و 

ه

 عرض العمليات غير المستمرة 

يسفددة هاددىهيببددطهابيدد ها  دد هادد ها ى دد هليا طددأ هليرابيددىمهةهليسددففقىمهلي قفيددصهليسدد هيافدد هسايي ذددىه -31
ألةندددة هاددد ه ىليدددصهليسطددد ي هةهألغددد ل هحادددفلفهليسقدددى ي هلياىييدددصهاددد هألقيدددصهليا طدددأ .هألار ددد ه خددد هم ه

يب قددفهمةها اةاددصهادد هليةلددفلمهلياةيددف هيب قددفهوهخدد  هفددى هادد هطددأ  هم هي ددألحهةلددف هاةيددف ههلير  دد 
 ل لس ىبهأل هي   هليألي ه.

 

ةهسرسأل هليرابيصهغي هلياحسا  هألاثىألصهملدفها ى د هليا طدأ هليسد هحادىهقدفهسد هليس د  هفيهدىهمةهسد هسألةيألهدىه -32
 فالس بهأل هي   هليألي هوهة

هساث هخبًىهس ى يًىهفألي ًلههاحسقً همةها بقصه   لفيصهيبرابيىم. (م)
ةه) (هسطف ه د ءًلهاد هخبدصهةللدف ها حدقصهيبس د  هفد هخدبهس دى ىهفأليد هاحدسق همةها بقدصه   لفيدصهم

هيبرابيىمه.
هحاىف هأليرهى.هأل يصمةه)ج(هط فصهسىألرصهس هط لؤذىه

ه
ه

هاب هليا طأ هم هس  حها ه: -33
ه هيسنا ها اةعه:األب هةللفهف ه ب هقىئاصهليفخ (م)

هبىعهلين يألص.م ألى هليرابيىمهغي هلياحسا  همةهخحىئ ذىهألرفهلقس (1)
(هلأل ألددى همةهليخحددىئ هألرددفهلقسبددىعهليندد يألصهلي ىس ددصهادد هليقيددى هألىيقياددصهليرىفيددصهاخ ددةاًىه2ةه)ههههههههههههههههه

هههههها اةاددىمهلي ددى ىهليددسخبصها هددىليا هددىهسفددىيي هليأليدد همةهادد هليس دد  هفدد هلأل ددة همةه
هةهليس هسسأي ها هىهليرابيصهغي هلياحسا  

هةهسقحيا هحي ه:ه م افة هف هلي ق  هسلبي هلياألب هليةللفهليا ( )
حيدددد لفلمهليرابيددددىمهغيدددد هلياحددددسا  هةها دددد ةفىسهىهةهم ألىلهددددىهمةهخحددددىئ ذىهقألدددد هلقسبددددىعه (1)

هلين يألصه.
ه(.24ياريى هليالىحألصهليا  ىه ق ه)لين يألصهاب هليفخ هبألقًىهها ء(هه2ةه)هههههههههههههههه
ىيقياددصهليرىفيددصهاخ ددةاًىها هددىهسفددىيي هألا ددفهليقيددى همةهليخحددىئ هليارسدد  هألهددىههليافىحدد (هه3ةه)هههههههههههههههه

ا اةاىمهلي ى ىهليسخبصها هدىهليسد هسسطدف هليليألي هوهمةها فهليس   هف هلأل ة ههمةه
ها هىهليرابيصهغي هلياحسا  ه.

لياساادصهيبقدةلئ هلياىييدصهمةهفد ه دب هقىئادصههلإليندىلىمي دة هاد  هليسلبيد هليادافة هفد ههةه
 هفد هأل دفهيلدففهلس دىي هندلبيد هفد ه دب هقىئادصهليدفخ هوهيدس ها هةهحالهسد هاد  هليسهوليفخ ه

ألىيرابيدددىمهغيددد هلياحدددسا  هوهمىهم هيدددس ها نددد هاحدددسقً هاددد هليرابيدددىمهلياحدددسا  ه.هةه هيردددفه
ا اةاددىمهلي ددى ىهليددسخبصها هددىهليسدد هسرددفهألاثىألددصهطدد فىمهبليسلبيدد هلياددافة ه  اددًىهألىي حددألصهي
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 ةبهلي  اصهيسألةيألهىهفالدس بهألهدىهي د  هليأليد ها دفهسىألرصهس هط لؤذىهلفيثًىهةهليس هسحسةف هليط
ه (.11لي ق  ه ه ل  ليط لءه)ه

 ددىف هليسددففقىمهلي قفيددصهلياسربقددصهألفدد هادد هم طددبصهليسطدد ي هةهل حددسثاى هةهليساةيدد هليخى ددصه (ج)
لياساادصهيبقدةلئ ههلإليندىلىمحاىهف ههلإلف ىلىمألىيرابيىمهغي هلياحسا  ه.هةي ة ها  هذاهه

ا اةادددىمهب  ادددصهألىي حدددألصهيهلإلف دددىلىمةه هسردددفهذددداهههوالسهدددىيدددصهيلئ هلياىليقدددةههفددد لياىييدددصهمةه
ةليسددد هسحدددسةف ههلي ددى ىهليدددسخبصها هدددىهلياؤي ددصهاددد هليطددد فىمهليسىألرددصهليسددد هسددد هطدد لؤذىهلدددفيثًىه

  (.11 ق  ه ليه ل  ليط ةبهلي  اصهيسألةيألهىهفالس بهألهىهي   هليألي ها فهليط لءه)

 

فد هفسد  هحدىألقصهار ةندصهفدد هادد ه ه33ليدةل ف هفد هلي قد  ه ه دىلىملإلفابد هميدصها طدأ هم هسريدفهادد  ه -34
 ليقةلئ هلياىييصه.

ه
ليسحددةيىمهليسدد هسدد هحفخىيهددىهفدد هلي سدد  هليلىييددصهابدد هلياألددىي هليسدد هسدد ها نددهىهاحددألقًىهادد هليرابيددىمهغيدد ه -35

لياحددسا  هوهةليسدد هسس دد هألطددف هاألىطدد هألىيس دد  هفدد هليرابيددىمهغيدد هلياحددسا  هفدد هفسدد  هحددىألقصهوهيددس ه
اد هبأليردصهسبدكهليسحدةيىمهةهقياسهدىهههلإلف دى يدس ههةهويألهىهاحسقبصهسلمهأل فهليرابيىمهغي هلياحسا  هسألةه

 ةهفياىهيب هماثبصهيبب ة هليس هس طأهفيهىهذاههليسحةيىمه:

لدد هألرددد هلياطدددىف هلي ىطدددئصهادد هطددد ةبه ددد قصهليأليددد هوهاثدد هلددد هسحدددةيىمهحدددر هليطددد لءهمةه (م)
هىه.ا هلياطس ههليسرهفلملياحىئ هلياسربقصهألألر ه

لددد هألرددد هلياطدددىف هلي ىطدددئصهاددد هةهلياس دددبصهاألىطددد  هألرابيدددىمهلير  ددد هقألددد هأليرددد هوهاثددد ه ( )
 ل يس لاىمهليأليئيصهةهليس لاىمهناى هليا سجهليس هيلس بهألهىهليألىئ ه.

 .حةيصهاس بصهاألىط  هألرابيصهليس   ا ليىهليرىابي هط يبصهم هسفة هليسه بى سحةيصهليس لاىمه (ج)
 

ملدفها ى د ذىهابد هم دد هالدس بهألد هي د  هليأليدد هوهيدس هحادىف هس دد ي هحالهسةق دمهليا طدأ هاد هس دد ي ه -36
 هحيد ه33 سىئجهاابيىمهلير   هلياىهس ها ند هاحدألقًىهفد هليرابيدىمهغيد هلياحدسا  هبألقدًىهيب قد لمهاد ه 

ليار ةندصه.ههلي سد لمه هوهفاىهيس هحف ل  هف هقىئاصهليفخ هلي ىسجها هليرابيىمهلياحسا  هاد ه ايد ه35 
هي هلي س لمهليحىألقصهاب هم  هقفهس هحاىف ها نهىه.أليى هاألىيس ههة

 
ابددد هليا طدددأ هليسددد هسبسددد  هألخبدددصهأليددد هسدددؤفىهحيددد هفقدددفل هليحددديب  هابددد هطددد فصهسىألردددصهم هس  دددحهاددد هه-م36

 ها دفاىهسفدة هليطد فصهليسىألردصهساثد ها اةادصه دى ىه36 هحيد ه 33لياربةاىمهلياببةألصهف هلي ق لمها ه 
ه .32مهغي هلياحسا  هبألقًىهيب ق  ه ليسخبصها هىهسحسةف هسر ي هليرابيى

ه
  و الهسائر المتصلة بالعمليات المستمرة المتاسا

ا دفهحاددىف هقيددى هم دد هغيد هاسددفلة ه)همةها اةاددصه ددى ىهليددسخبصههخحددىئ مةههافىحدد هميددصيدس هحف لجهه -37
حسةف هطد ةبهليرابيدصهغيد هلياحدسا  هفد هقىئادصهي   هليألي هةه هيها هى(هةهلياألة هاب هم  هالس بهأل 

 أل ألى هةهليخحىئ هلي ىطئصها هليرابيىمهلياحسا  ه.ل

 
 عرض  صل غير متداول  و مجموعة جارى التهل  منها و المبوبة على  نها محتفظ بها لغرض البيع
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الدددس بهألددد هي ددد  هليأليددد هةهلأل دددة هسقدددة هليا طدددأ هألرددد  هلأل ددد هغيددد هلياسدددفلة هةهلياألدددة هفأ ددد ه -38
ألةألددصهفالددس بهألهددىهي دد  هليأليدد هاحددسقبصهادد هحددىئ هليفلخبددصهنددا ها اةاددصه ددى ىهليددسخبصها هددىهةهليا

ةهلياألةألددصهها اةاددصهلي ددى ىهليددسخبصها هددىليةيددس هادد  هليس لاددىمههوقىئاددصهليا فدد هلياددىي لأل ددة هفدد ه
ةه هيدس ههوقىئادصهليا فد هليادىي هاب هم هىهالس بهألهىهي د  هليأليد هاحدسقبصهاد هل يس لادىمهلألخد ىهفد ه

 هلأل دة هاد همذدهلإلف ى ةيس ههولاىمهةها نهىهفاألب هةللفهح  لءهاقى صهألي هسبكهلأل ة هةهل يس ه
مةهفدددد هقىئاددددصهليا فدددد هلياددددىي هالددددس بهألهددددىهي دددد  هليأليدددد ها   ددددبصهحددددةلءهفدددد هةهل يس لاددددىمهلياألةألددددصهف

هأل دةف .هةسقدة هليا طدأ هألرد  همىه39ياىهافلهاىهسحاحهألد هلي قد  ه فههلياسااصهيبقةلئ هلياىييصههلإلينىلىم
ا اةاددصهلي دى ىهليدسخبصها هددى(هةهلياألةألدصهفالدس بهألهددىهليلياسدفلة ه)همةها اردصهاس دبصهألىأل دد هغيد ه

 .هليفخ هليطىا هلآلخ هث هحثألىسهىهف ي   هليألي ه
 

 

ا اةادصهلي دى ىهليدسخبصها هددىهاألدى  هاد هطد فصهسىألردصهسدد هطد لؤذىهادؤخ ًلهةسحدسةف هليطدد ةبهليحالهفى دمه -39
اد هههلإلف دى  (ها فئداهي دألحه11لي ق  ه ه  ل لي  اصهيسألةيألهىهفالس بهألهىهي   هليألي ها فهليط لءه)ه

 . هلأل ة هةهل يس لاىمهغي هاببة مذ
ه
ه

 هسقة هليا طأ هأل اىف هسألةي همةهحاىف ها  هلياألدىي هليسد هسد ها ندهىهألىي حدألصهي  دة هغيد هلياسفلةيدصه -40
ةهلياألةألددصهابدد هم هددىههها اةاددىمهلي ددى ىهليددسخبصها هددىليمةهلأل ددة هةهل يس لاددىمهليسدد هسسددأي ها هددىه

 ف هلي س لمهليحىألقصه.هقةلئ هليا ف هلياىي الس بهألهىهي   هليألي هف ه

 
 فصاحات  إضافية  إ

لياساادصهيبقددةلئ هلياىييدصهفد هلي سد  هليسدد ههلإليندىلىمابد هليا طدأ هم هس  دحهاد هلياربةاددىمهليسىييدصهفد هه -41
لدس بهألدد ها اةادصهلي دى ىهليددسخبصها هدى(هفأ د هالييدس هفيهدىهحادىهس د ي هلأل دد هغيد هلياسدفلة ه)همةه

 ي   هليألي همةهألير ه:

ها اةاصهلي ى ىهليسخبصها هىه(.ليأليى هألىأل  هغي هلياسفلة ه)همةه (م)
ههههههههأليددددى هألةقددددىئ هليأليدددد هةهب ةفدددد هوهمةهليةقددددىئ هةهليبدددد ة هليسدددد همفمهحيدددد هليس دددد  هلياسةقدددد هوه ( )

 ةهليةحيبصهةهليسةقيمهلياسةقري هيبس   هلياافة .

 هةهليأل دفهليداىهيسندا ه22 هحي ه 20ًىهي صهلي ق لمها ه لأل ألى همةهليخحىئ هليارس  هألهىهبألق (ج)
سبكهلأل ألى هةهليخحىئ هف هقىئاصهليفخ هوهةذدالههفد هلىيدصهادىهيد هسفد هسبدكهلأل ألدى هةهليخحدىئ ه

 .ار ةنصهألطف هاحسق هف ه ب هقىئاصهليفخ ه
ا اةاددصهلي ددى ىهليددسخبصهليح همافدد هوهليقبددىعهليدداىهيردد  هفيدد هلأل دد هغيدد هلياسددفلة ه)همةه (ف)

 (.33بألقًىهياريى هليالىحألصهليا  ىه ق ه)ه ىه(هةهليار ةها ه

 

فددد هفسددد  هلسخدددىاهليقددد ل ههلإلف دددى  هوهابددد هليا طدددأ ه29 همةهلي قددد  ه 26فددد هلىيدددصهحددد يى همىهاددد هلي قددد  ه  -42
هههها اةاددصهلي ددى ىهليددسخبصها هددى(هوهادد هأليددى هألىيةقددىئ ليألس ييدد هخبددصهأليدد هلأل دد هغيدد هلياسددفلة ه)همةه

لسخددىاهليقدد ل ههةمثدد هذددالهليقدد ل هابدد ه سددىئجهليرابيددىمهفدد هلي سدد  هليار ةنددصههةهليبدد ة هليسدد هسددؤفىهحيدد 
هةا هميصهفس لمهحىألقصهابيهىهس ها نهى.

ه


