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 المالیة.جزًءا من ھذه البینات  ۲۹إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٦ 

  .)ش.م.ق.عالمجموعة للرعایة الطبیة (
  بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ إیضاحات 
     
     

 ٤۸٤٬۲۱۱٬٤۹٥  ٤۹۰٬٦۷۸٬٤۹٤  التشغیلإیرادات 
 )۲۸٥٬۱٥۲٬٤۰۲(  )۲۹٤٬٤۰۰٬۷۹۳( ۱۹ تكالیف التشغیل
 ۱۹۹٬۰٥۹٬۰۹۳  ۱۹٦٬۲۷۷٬۷۰۱  إجمالي الربح

     
 ۸٬۸۹۱٬۱۱٦   ۸٬۸۲۸٬۷۷۹ ۲۰ إیرادات أخرى

 ۱٬٤۳۲٬۳۲۱  ۱٬٤۸۳٬۱۲۰  إیرادات من ودائع في بنوك
 )۹۱٬۳۷۲٬۳۰٥(  )۹٦٬۷٥۱٬۸۳٥( ۲۱ مصروفات عمومیة وإداریة

 )۱٬۰۰٥٬۷۸۱(  )۳۰۰٬۰۰۰( ۱۰ مخصص انخفاض قیمة ذمم مدینة
 )٥٦٬۱٦۱(     ۱۰٬۷٦٦  مخصص انخفاض قیمة مستحقات من بنوك

 )۳۱٬۳۷۰٬٤۷۸(  )۲۲٬۷۷۲٬٥۳۳( ٥ إھالك ممتلكات ومعدات
 -  ) ٤٬٦۲٥٬۲۹۹( ۷ إھالك موجودات حق استخدام

 )۱٬۰٦٦٬٤۸٤(  ) ۳٬۹٥۱٬۹۲٥( ۲۲ تكالیف تمویل
 ۸٤٬٥۱۱٬۳۲۱  ۷۸٬۱۹۸٬۷۷٤  ربح السنة

     
     الدخل الشامل اآلخر

     بنود لن یتم إعادة تصنیفھا الحقا إلى الربح أو الخسارة:
التغیرات في القیمة العادلة للممتلكات المسجلة بالقیمة 

 ۳٦٬٥۲٦٬۰۷٦  -  العادلة
لیة بالقیمة العادلة الستثمارات ماالتغییرات في القیمة 

 ۹٬۸۸٦٬۳۷٦  ۱۱٬۲۷٤٬۷٥۱ ۸/۲ ن خالل الدخل الشامل اآلخرالعادلة م
 ٤٦٬٤۱۲٬٤٥۲  ۱۱٬۲۷٤٬۷٥۱  الدخل الشامل األخر للسنة

 ۱۳۰٬۹۲۳٬۷۷۳  ۸۹٬٤۷۳٬٥۲٥  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 العائدات األساسیة والمخففة للسھم الواحد

 ۰٫۳۰  ۰٫۲۸ ۲۳ القطري للسھم الواحد)(باللایر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جزًءا من ھذه البینات المالیة. ۲۹إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
۷ 

  .)ش.م.ق.عالمجموعة للرعایة الطبیة (
  بیان التغیرات في حقوق الملكیة

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 
 رأس
  المال

 احتیاطي
  قانوني

احتیاطي القیمة 
  العادلة

 فائض
  إعادة تقییم

 أرباح
  مدورة

 جماليإ
 حقوق الملكیة

            
 ۱٬۰۱۷٬۹۸۳٬۸۸٥  ۹۱٬٤۷۷٬۲٥۳  ٥٦۳٬٤۷۸٬۹۲۱  )۲٬۲۳۰٬٦٥۲(  ۸۳٬۸۱۷٬۳٦۳  ۲۸۱٬٤٤۱٬۰۰۰ ۲۰۱۹ینایر  ۱ي ید فالرص

 ۷۸٬۱۹۸٬۷۷٤  ۷۸٬۱۹۸٬۷۷٤  -  -  -  - ربح السنة
 ۱۱٬۲۷٤٬۷٥۱  -  -  ۱۱٬۲۷٤٬۷٥۱  -  - الشامل األخر الدخل

 ۸۹٬٤۷۳٬٥۲٥  ۷۸٬۱۹۸٬۷۷٤  -  ۱۱٬۲۷٤٬۷٥۱  -  - إجمالي الدخل الشامل
 -  )۷٬۸۱۹٬۸۷۷(  -  -  ۷٬۸۱۹٬۸۷۷  - تحویل إلى االحتیاطي القانوني

 -  ٤٬۰۱۱٬۲۲۱  )٤٬۰۱۱٬۲۲۱(  -  -  - تحویل إھالك موجودات معاد تقییمھا
 )۱٬۹٥٤٬۹٦۹(  )۱٬۹٥٤٬۹٦۹(  -  -  -  - )۱٤(إیضاح مساھمة في الصندوق االجتماعي والریاضي 

 )۸٤٬٤۳۲٬۳۰۰(  )۸٤٬٤۳۲٬۳۰۰(  -  -  -  - )۱٥مساھمین (إیضاح توزیعات أرباح نقدیة مدفوعة لل
 ۱٬۰۲۱٬۰۷۰٬۱٤۱  ۷۹٬٤۸۰٬۱۰۲  ٥٥۹٬٤٦۷٬۷۰۰  ۹٬۰٤٤٬۰۹۹  ۹۱٬٦۳۷٬۲٤۰  ۲۸۱٬٤٤۱٬۰۰۰ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 

            

 
 رأس
  المال

 احتیاطي
  قانوني

احتیاطي القیمة 
  العادلة

 فائض
  إعادة تقییم

 أرباح
  مدورة

 جماليإ
 حقوق الملكیة

 ۱٬۰۰۱٬۷٤۹٬۲۹٥  ۱۲۲٬٦٥٤٬۸۸۳  ٥۳٤٬۱٤۸٬٦٦۳  )۱۱٬۸٦۱٬٤۸۲(  ۷٥٬۳٦٦٬۲۳۱  ۲۸۱٬٤٤۱٬۰۰۰ ۲۰۱۸ینایر  ۱لرصید في ا
 ۸٤٬٥۱۱٬۳۲۱  ۸٤٬٥۱۱٬۳۲۱  -  -  -  - ربح السنة

 ٤٦٫٤۱۲٫٤٥۲  -  ۳٦٬٥۲٦٬۰۷٦  ۹٬۸۸٦٬۳۷٦  -  - الشامل األخر الدخل

 ۱۳۰٫۹۲۳٫۷۷۳  ۸٤٬٥۱۱٬۳۲۱  ۳٦٬٥۲٦٬۰۷٦  ۹٬۸۸٦٬۳۷٦  -  - إجمالي الدخل الشامل

 -  ۲٥٥٬٥٤٦  -  )۲٥٥٬٥٤٦(  -  - تحویل أرباح بیع استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 -  )۸٬٤٥۱٬۱۳۲(  -  -  ۸٬٤٥۱٬۱۳۲  - تحویل إلى االحتیاطي القانوني

 -  ۷٬۱۹٥٬۸۱۸  )۷٬۱۹٥٬۸۱۸(  -  -  - تحویل إھالك موجودات معاد تقییمھا
 )۲٬۱۱۲٬۷۸۳(  )۲٬۱۱۲٬۷۸۳(  -  -  -  - )۱٤مساھمة في الصندوق االجتماعي والریاضي (إیضاح 

 )۱۱۲٬٥۷٦٬٤۰۰(  )۱۱۲٬٥۷٦٬٤۰۰(  -  -  -  - )۱٥للمساھمین (إیضاح توزیعات أرباح نقدیة مدفوعة 
 ۱٫۰۱۷٫۹۸۳٫۸۸٥  ۹۱٬٤۷۷٬۲٥۳  ٥٦۳٫٤۷۸٫۹۲۱  )۲٬۲۳۰٬٦٥۲(  ۸۳٬۸۱۷٬۳٦۳  ۲۸۱٬٤٤۱٬۰۰۰ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 



 

 جزًءا من ھذه البینات المالیة. ۲۹إلى  ۱اإلیضاحات المرفقة من تشكل 
۸ 

  .)ش.م.ق.عالمجموعة للرعایة الطبیة (
  بیان التدفقات النقدیة

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ إیضاح 
     أنشطة التشغیل

 ۸٤٬٥۱۱٬۳۲۱  ۷۸٬۱۹۸٬۷۷٤  ربح السنة
     لتالیة:تعدیالت للبنود ا

 ۳۱٬۳۷۰٬٤۷۸  ۲۲٬۷۷۲٬٥۳۳ ٥ إھالك ممتلكات ومعدات
 -  ٤٬٦۲٥٬۲۹۹ ۷ إھالك موجودات حق استخدام

 ۱٤٬۳٥۰٬٤٦٤  ۹٬٥۸٥٬۹۳٤ ۱۷ مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
 ۱٬۰۰٥٬۷۸۱  ۳۰۰٬۰۰۰ ۱۰ مخصص انخفاض قیمة ذمم مدینة

 ۱٬۹۹۰٬٤۲۳  ۳٦۳٬۰٥۰ ۹ الحركة، صافيمخصص مخزون قدیم وبطيء 
 )۱٬٤۳۲٬۳۲۱(  )۱٬٤۸۳٬۱۲۰(  إیرادات من ودائع لدى بنك إسالمي

 )۲٬۸۱۸٬۹۹۰(  )۲٬٥۷٥٬۱٥٥( ۲۰ إیرادات أرباح موزعة
 ۱٬۰٦٦٬٤۸٤  ۳٬۹٥۱٬۹۲٥  تكالیف تمویل

 )۳۱٬۱۰۰(  -  أرباح بیع معدات
     

 ۱۳۰٬۰۱۲٬٥٤۰  ۱۱٥٬۷۳۹٬۲٤۰  المال العاملأرباح التشغیل قبل التغیرات في رأس 
     تغیرات رأس المال العامل:

 ۲٬٤٦٥٬۲٥۱  ۱٬۲۱٥٬٦۱۸  المخزون
 ٥٬۲۱۱٬۸٥۲  )۱٤۳٬٤۰٤(  ذمم مدینة ومدفوعات مقدما

 )۱٬۹٦۷٬۱۰۰(  ۳٬۲٦۸٬۸٤٦  ذمم دائنة ومستحقات
 -  ٥٤۰٬۰۱۱  محتجزات دائنة

 ۱۳٥٬۷۲۲٬٥٤۳  ۱۲۰٫٦۲۰٫۳۱۱  النقد الناتج من أنشطة التشغیل
 ۱۰٬۰٦٥٬۷٤۸  ٥٬۰۰۰٬۰۰۰  دائع ألجلكة في الوصافي الحر

 )۲٬۰۰۰٬۰٤۹(  )۲٬۱۱۲٬۷۸۳(  مساھمة مدفوعة للصندوق االجتماعي والریاضي
 )٦٬۸٦٥٬٦۲۲(  )٤٬۱۰۸٬۱۱٦( ۱۷ مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة

 )۱٬۰٦٦٬٤۸٤(  )٥۰٥٬٤۱۳(  فوائد تمویلیة مدفوعة
 ۹۳۷٬۹۸٥  ۱٬٥۲۲٬۳٦۹  إیرادات من ودائع لدى بنك إسالمي

 ۲٬۸۱۸٬۹۹۰  ۲٬٥۷٥٬۱٥٥  ۲۰ إیرادات أرباح موزعة مستلمة
 ۱۳۹٬٦۱۳٬۱۱۱  ۱۲۲٫۹۹۱٫٥۲۳  صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

     أنشطة االستثمار
 )۲۸٬۲۷۸٬٦۷٤(  )٤۷٬٦۷۳٬۳۰٤( ٥ شراء ممتلكات ومعدات (أ)
 ۳۱٬۱۰۰  -  متحصالت من بیع معدات

من  مالیة بالقیمة العادلة موجوداتمن بیع الت متحص
 ۳٬٤٤٥٬۹۲۰  - ۸ خالل الدخل الشامل اآلخر

صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة 
 )۲٤٬۸۰۱٬٦٥٤(  )٤۷٬٦۷۳٬۳۰٤(  االستثمار

     أنشطة التمویل
 ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰  جدیدة تم الحصول علیھا خالل السنة تسھیالت بنكیة

 )۱٥٬۱۷۳٬۷۳۷(  )۱۹٬٤۷٤٬۲۳٤(  خالل السنة تسھیالت بنكیةادات دس
 )۱۱۰٬۰٥۲٬٦۸۸(  )۸۱٬٤۰٤٬۷۱٥(  أرباح موزعة مدفوعة

 -  )٦٬۷٥۸٬۰۰۰(  مدفوعات مطلوبات إیجار

 )۱۱۳٬۲۲٦٬٤۲٥(  )۸۸٬٦۳٦٬۹٤۹(  المستخدمة في أنشطة التمویلصافي التدفقات النقدیة 
 ۱٬٥۸٥٬۰۳۲  )۱۳٬۳۱۸٬۷۳۰(  قد وما یعادلھالنفي الزیادة  /صافي (االنخفاض) 
 ٥۲٬۰٥۳٬۳۷۸  ٥۳٬٦۳۸٬٤۱۰  ینایر  ۱النقد وما یعادلھ في 
 ٥۳٬٦۳۸٬٤۱۰  ٤۰٬۳۱۹٬٦۸۰ ۱۱ دیسمبر ۳۱النقد وما یعادلھ في 

حتى لایر قطري غیر مدفوعة  ۷٫٤۲۷٫۰۰۰التي تبلغ وضافات إلى األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ ال تزال بعض اإل(أ) 
.۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱



  .ش.م.ق.عالمجموعة للرعایة الطبیة 
 

  المالیة البیاناتإیضاحات حول 
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

 
۹ 

 ةالرئیسی ةطنشواأل الشركة معلومات ۱
. ھي ش.م.ق.عالمعروفة سابقا باسم شركة المستشفى األھلي التخصصي  .ش.م.ق.عالمجموعة للرعایة الطبیة 

. إن النشاط ۱۸۸۹٥بموجب السجل التجاري رقم  ۱۹۹٦دیسمبر  ۳۰شركة مساھمة قطریة تم تأسیسھا بتاریخ 
إن عنوان الشركة المسجل  وتطویر الخدمات الطبیة في دولة قطر.ھو إدارة مستشفى تخصصي األساسي للشركة 

إن أسھم الشركة مدرجة في بورصة  .٦٤۰۱ب .صشارع أحمد بن علي، وادي السیل، الدوحة، دولة قطر، ھو 
 قطر.

في  ركة أیًضا مركًزا طبیًاتقدم الشركة الخدمات الطبیة من خالل مستشفى األھلي الواقعة في وادي السیل. تدیر الش
 .۲۰۱۹الوكرة بدأ عملیاتھ خالل شھر فبرایر 

 وفقا لقرار مجلس اإلدارة بتاریخ   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیةللشركة  البیانات المالیةتم اعتماد إصدار 
 .۲۰۲۰ فبرایر ٤

 والعرض أساس اإلعداد ۲
عاییر المحاسبیة الدولیة ر الدولیة للتقاریر المالیة المصدرة من مجلس المتم إعداد البیانات المالیة للشركة وفقاً للمعایی

 . ۲۰۱٥لسنة  ۱۱ومتطلبات قانون الشركات التجاریة القطري رقم 
ً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء الموجودات المالی الدخل ة بالقیمة العادلة من خالل تم إعداد البیانات المالیة طبقا

 واألراضي والمباني التي تدرج بالقیمة العادلة. ستثمارات العقاریةاالو الشامل اآلخر
 .للشركة وعملة العرض الوظیفیةالبیانات المالیة باللایر القطري وھو العملة عرض تم 

تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة  وتقدیرات، أحكاما مالیةالبیانات أجرت اإلدارة، عند إعداد ھذه ال
والمطلوبات والدخل المصروفات الواردة في التقریر. قد تختلف النتائج الفعلیة عن التقدیرات.  لموجوداتومبالغ ا

ر القائمة علیھا بصورة مستمرة. یتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات بأثتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات 
 مستقبلي.

للبیانات عقید، أو عندما تكون االفتراضات والتقدیرات ھامة المجاالت التي تتضمن درجة أعلى من التقدیر أو الت
 .۲۹المالیة تم اإلفصاح عنھا في إیضاح 

 التغیرات في السیاسات المحاسبیة ۳
المحاسبیة بانتظام على جمیع الفترات المعروضة في ھذه باستثناء التغییرات الواردة أدناه، طبقت الشركة السیاسات 

 البیانات المالیة.
 "اإلیجارات" ۱٦لي للتقاریر المالیة رقم ر الدوالمعیا

نموذًجا محاسبیًا واحًدا مدرًجا في المیزانیة العمومیة للمستأجرین. ونتیجة  ۱٦قدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
أجر، بموجودات حق االستخدام التي تمثل حقھا في استخدام الموجودات ومطلوبات لذلك، اعترفت الشركة، كمست

أي أن المؤجرین  -معیار السابق یجار التي تمثل التزامھا بدفع مدفوعات اإلیجار. تظل محاسبة المؤجرین مماثلة للاإل
 یواصلون تصنیف عقود اإلیجار على أنھا عقود تمویل أو عقود إیجار تشغیلیة.

 عقد اإلیجار تعریف
ج معدل بأثر رجعي، لم یتم بموجبھ تعدیل باستخدام منھ ۱٦طبقت الشركة المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

أثر تطبیق المعیار الجدید بأثر رجعي. وبناء علیھ، لم یتم تعدیل معلومات المقارنة  معلومات المقارنة وتم بیأن
الشركة بموجودات حق االستخدام ومطلوبات اإلیجار في بیان المركز المالي، . اعترفت ۲۰۱۸المعروضة لسنة 

و لیة لمدفوعات اإلیجار المستقبلیة عند التطبیق (المعدلة حسب أي نفقات إیجار مدفوعة مسبقًا أوتقاس بالقیمة الحا
 ۱لمبدئي للمعیار الجدید في مستحقة). نتیجةً لذلك، لم تكن ھناك تعدیالت على أرباح الشركة المدورة عند التطبیق ا

 .۲۰۱۹ینایر 
 ۱ات اإلیجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في عند قیاس مطلوبات اإلیجار، قامت الشركة بخصم مدفوع

 . یتم الكشف عن تفاصیل التغییرات في السیاسات المحاسبیة في القسم التالي.۲۰۱۹نایر ی
لعقد ما إذا كان الترتیب أو أنھ یحتوي على إیجار بموجب تفسیر لجنة في السابق كانت الشركة تحدد في وقت إبرام ا

ا تحدید ما إذا كان الترتیب یحتوي على إیجار. اآلن تقوم الشركة بتقییم ما إذ ٤ة الدولیة رقم تفسیرات التقاریر المالی
كما ھو موضح أدناه. بموجب كان العقد یمثل إیجارا أو أنھ یحتوي على إیجار استنادا إلى التعریف الجدید لإلیجار 

یحتوي على عقد إیجار إذا كان العقد یمنح حقًا في ، یكون اإلیجار عقًدا أو ۱٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 .بمقابل التحكم في استخدام موجود محدد لفترة زمنیة

یق األسلوب العملي لإلعفاء من التقییم اختارت الشركة تطب ۱٦عند االنتقال إلى المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
فقط على العقود  یار طبقت الشركة المعبل . بالمقا ۲۰۱۹ر ینای ۱وذلك فى  الذي تكون فیھ المعامالت بمثابة عقود

وتفسیر لجنة تفسیرات التقاریر  ۱۷التي تم تحدیدھا سابقا على أنھا إیجارات بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 
 .فى التطبیق األولى ٤یة الدولیة رقم المال
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 التغیرات في السیاسات المحاسبیة (تابع) ۳
 ع)"اإلیجارات" (تاب ۱٦م تقاریر المالیة رقالمعیار الدولي لل

 تعریف عقد اإلیجار (تابع)
فقط على العقود التي تم الدخول فیھا أو تغییرھا في أو بعد  ۱٦لذا فقد تم تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 .۲۰۱۹ینایر  ۱
شركة بتخصیص المقابل في العقد على كل في وقت البدء في إعادة تقییم عقد یحتوي أحد مكونات اإلیجار تقوم ال

مكون من مكونات اإلیجار وغیر اإلیجار على أساس أسعارھا النسبیة الفردیة. مع ذلك فإن إیجارات العقارات التي 
تكون فیھا الشركة مستأجرا فقد اختارت الشركة عدم فصل البنود بخالف اإلیجار وستقوم بدال عن ذلك بالمحاسبة 

 اإلیجار كمكون إیجار واحد.عن اإلیجار وغیر 
 كمستأجر

 ى الشركة عقود إیجار للمباني لعملیاتھا ووحدات سكنیة لموظفیھا.لد
كمستأجر قامت الشركة سابقا بتصنیف اإلیجارات كإیجارات تشغیل وتمویل استنادا إلى تقییمھا لما إذا كان اإلیجار 

تعترف  ۱٦ة رقم بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیقد أدى إلى تحویل جمیع مخاطر وحوافز الملكیة بشكل كبیر. 
الشركة باستخدام أصول حق االستخدام والتزامات إلیجار بالنسبة لمعظم اإلیجارات، أي أن ھذه اإلیجارات داخل 

 المیزانیة العمومیة.
ات ذات القیمة ومع ذلك فقد اختارت الشركة االعتراف بأصول حق االستخدام والتزامات اإلیجار لبعض اإلیجار

شھر). تعترف الشركة بمدفوعات اإلیجار المصاحبة لھذه اإلیجارات  ۱۲األجل (أقل من  المنخفضة والعقود قصیرة
 كمصروف بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. 

میزانیة تقوم الشركة بعرض أصول حق االستخدام التي ال تستوفي تعریف االستثمار العقاري بصورة منفصلة في ال
 العمومیة.

 امموجودات حق االستخد
تعترف الشركة بموجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر الموجود لالستخدام). یتم 
قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، مطروًحا منھا أي خسائر متراكمة من انخفاض القیمة واإلھالك، وتعدیلھا 

دات حق االستخدام على مبلغ مطلوبات اإلیجار المعترف س لمطلوبات اإلیجار. تشتمل تكلفة موجوعن أي إعادة قیا
بھ، والتكالیف المباشرة األولیة المتكبدة، ومدفوعات اإلیجار التي تم إجراؤھا في أو قبل تاریخ البدء، مطروًحا منھا 

ھایة حصول على ملكیة الموجود المستأجر في نأي حوافز إیجار مستلمة. ما لم تكن الشركة على یقین معقول من ال
مدة عقد اإلیجار، یتم إھالك موجودات حق االستخدام المعترف بھا على أساس القسط الثابت على مدى العمر 

 اإلنتاجي المقدر ومدة اإلیجار، أیھما أقل. تخضع موجودات حق االستخدام إلى انخفاض القیمة.
 مطلوبات اإلیجار

اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي یتعین بمطلوبات شركة اإلیجار، تعترف الفي تاریخ بدء عقد 
في إجراؤھا على مدى مدة عقد اإلیجار. تتضمن مدفوعات اإلیجار مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة 

مد على مؤشر أو المتغیرة التي تعتومدفوعات اإلیجار ) مطروًحا منھا حوافز اإلیجار المستحقة القبض جوھرھا
معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. تتضمن مدفوعات اإلیجار أیًضا سعر ممارسة خیار 

أن تمارسھ الشركة ومدفوعات غرامات إنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة عقد بشكل معقول الشراء الذي من المؤكد 
مؤشر  مدفوعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد علىب العترافنھاء. یتم اركة تمارس خیار اإلیجار تعكس أن الشاإل

 الدفع.إلى  ؤديأو سعر كمصروف في الفترة التي یحدث فیھا الحدث أو الشرط الذي ی
یجار إذا ي في تاریخ بدء اإلعند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضاف

للتحدید بسھولة. بعد تاریخ البدء، یتم زیادة مبلغ مطلوبات  ةفي عقد اإلیجار غیر قابل ةالضمنیتكلفة التمویل  تكان
مقابل مدفوعات اإلیجار المقدمة. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس  اوتخفیضھ تكلفة التمویلاإلیجار لیعكس تراكم 

دیل أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في مدفوعات اإلیجار الثابتة ر إذا كان ھناك تعة لمطلوبات اإلیجاالقیمة الدفتری
 أو تغییر في التقییم لشراء الموجود.

 اإلیجارات قصیرة األجل وإیجارات الموجودات منخفضة القیمة
ل (أي عقود عقود اإلیجار قصیرة األجتطبق الشركة إعفاء االعتراف بعقود اإلیجار على المدى القصیر على 

شھًرا أو أقل من تاریخ البدء وال تحتوي على خیار شراء). كما تطبق أیًضا إعفاء إیجار  ۱۲تبلغ مدتھا  اإلیجار التي
االعتراف بالموجودات منخفضة القیمة على عقود إیجار المعدات المكتبیة التي تعتبر منخفضة القیمة. یتم إدراج 

لموجودات منخفضة القیمة كمصروفات على یرة األجل وعقود تأجیر اجار على عقود اإلیجار قصمدفوعات اإلی
لایر قطري تعتبر موجودات  ۱۸٫۲۰۰أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. الموجودات التي تقل قیمتھا عن 

 منخفضة القیمة.
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 التغیرات في السیاسات المحاسبیة (تابع) ۳
 إلیجارات" (تابع)"ا ۱٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 االنتقال
العقارات على أنھا عقود إیجار تشغیلیة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم في السابق، صنفت الشركة عقود إیجار 

 ۲۰. وشملت ھذه عقود إیجار المباني واإلقامة للموظفین. تتراوح مدة عقود إیجار الشركة بین سنة واحدة و۱۷
 ر القابلة لإللغاء.خیاًرا لتجدید عقد اإلیجار لسنوات إضافیة بعد انتھاء الفترة غیسنة. تتضمن بعض عقود اإلیجار 

عند االنتقال، تم قیاس مطلوبات اإلیجار بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المتبقیة، مخصومة بمعدل االقتراض 
لتزامات اإلیجار، بعد تعدیلھا . تم قیاس موجودات حق االستخدام بمبلغ مساو ال۲۰۱۹ینایر  ۱اإلضافي للشركة في 

 مسبقًا أو مستحقة.بواسطة أي مدفوعات إیجار مدفوعة 
على عقود اإلیجار  ۱٦العملیة التالیة عند تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  الوسائلاستخدمت الشركة 

 :۱۷م رقالمصنفة سابقًا على أنھا عقود إیجار تشغیلیة بموجب معیار المحاسبة الدولي 
بتطبیق المعیار فقط على العقود التي تم تحدیدھا  اختارت الشركة استخدام وسیلة االنتقال العملیة التي تسمح -

للجنة المعاییر الدولیة للتقاریر   تفسیر رقمو ۱۷المحاسبة الدولي رقم  رتطبق معیابسابقًا على أنھا عقود إیجار 
 األولي. التطبیقفي تاریخ المالیة 

، لھا مدة إیجار بدایة العقداستخدام إعفاءات االعتراف لعقود اإلیجار التي، في تاریخ ركة أیًضا اختارت الش -
تعتمد على شھًرا أو أقل وال تحتوي على خیار شراء ("عقود إیجار قصیرة األجل") وعقود اإلیجار التي  ۱۲

 منخفضة القیمة"). الموجوداتذو قیمة منخفضة ("موجود 
 د االنتقالعن –المالیة  على البیانات اآلثار

، اعترفت الشركة بموجودات حق استخدام وبمطلوبات ۱٦عند االنتقال إلى المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 .۲۰۱۹ینایر  ۱لایر قطري في  ۱٫۱۷۱٫۷۷٥إیجار بمبلغ 

صم امت الشركة بخات تشغیلیة، قعند قیاس مطلوبات اإلیجار لعقود اإلیجار التي تم تصنیفھا على أنھا إیجار
. یبلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة ۲۰۱۹ینایر  ۱مدفوعات اإلیجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في 

 ٪  والذي یعكس أسعار االقتراض بالسوق.٥المطبق 
 ۲۰۱۹ینایر  ۱ 

 ۸٫٤۱٤٫٥۰۰ البیانات المالیة للشركةكما ھو موضح في  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱التزام اإلیجار التشغیلي في 
 ۷۱٫۷۲۷٫۰۲٥ ۲۰۱۹ینایر  ۱مخصوم باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في 

 )٥٥٥٫۲٥۰( شھر عند االنتقال ۱۲إعفاء االعتراف باإلیجارات األقل من 
 ۷۱٫۱۷۱٫۷۷٥ ۲۰۱۹ینایر  ۱مطلوب اإلیجار المعترف بھ في 

  
ما أدى م تأخذ بخیار التجدید لعقد واحد م، ل۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱اإلیجار كما في عند إفصاح الشركة عن مطلوبات 

ومطلوبات اإلیجار المسجلة  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱إلى اختالف جوھري بین مطلوب اإلیجار الذي تم اإلفصاح عنھ في 
 .۱٦عند تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 ترة الحالیةعلى الف -اآلثار على البیانات المالیة 
، فیما یتعلق بعقود اإلیجار التي تم تصنیفھا سابقًا على أنھا ۱٦مالیة رقم ر الدولي للتقاریر الكنتیجة لتطبیق المعیا

لایر قطري كموجودات حق االستخدام  ٦٦٫٤٦٤٫۰۲٥عقود إیجار تشغیلیة، اعترفت الشركة بمبلغ 
 .۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لایر قطري كمطلوبات إیجار كما في  ٦۷٫۷۷٦٫۸۹٦و

، اعترفت الشركة بتكالیف ۱٦معیار الدولي للتقاریر المالیة رقم د اإلیجار ھذه بموجب الأیًضا، فیما یتعلق بعقو
دیسمبر  ۳۱، بدالً من مصاریف اإلیجار التشغیلي. خالل فترة االثني عشر شھًرا المنتھیة في والتمویلاإلھالك 

كتكالیف  قطري لایر ۳٫٤٤٥٫٥۷۲ قطري كمصروف إھالك لایر ٤٫٦۲٥٫۲۹۹، اعترفت الشركة بمبلغ ۲۰۱۹
، اعترفت الشركة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الناتجة عن ھذه العقود. بالنسبة لفترة االثني عشر شھًرا المنتھیة في  التمویل
 لایر قطري كمصاریف اإلیجار التشغیلي. ٤٫٤۹٦٫۹۹۷بمبلغ 

 المعاییر الصادرة ولكنھا لم تصبح ساریة
ھا مبكرا. ومع ذلك، ویسمح بتطبیق ۲۰۱۹ینایر  ۱ي تبدأ بعد المعاییر الجدیدة للفترات السنویة التیسري عدد من 

فإن الشركة لم تعتمد في وقت مبكر المعاییر الجدیدة أو المعدلة في إعداد البیانات المالیة. من غیر المتوقع أن یكون 
 انات المالیة للشركة:للمعاییر والتفسیرات المعدلة التالیة تأثیر كبیر على البی

 لمفاھیمي في المعاییر الدولیة للتقاریر المالیةلمراجع لإلطار اتعدیالت على ا -
 )۳تعریف النشاط التجاري (تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  -
 معاییر المحاسبة الدولیة)من  ۸ورقم  ۱تعریف األھمیة النسبیة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  -
 ، عقود التأمین۱۷قاریر المالیة رقم المعیار الدولي للت -
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 سیاسات المحاسبیة الھامةالملخص  ٤
 اإلیرادات

 یتم االعتراف باإلیرادات عندما یتم تقدیم الخدمات الطبیة. الخدمات الطبیة:
 یتم االعتراف باإلیراد عندما یتم تحویل األدویة للمریض. بیع األدویة:

بالرجوع إلى المبلغ األساسي القائم یسجل الربح على أساس زمني نسبي  الربح من الودائع ألجل وحسابات التوفیر:
 باستخدام سعر الربح الفعلي المطبق.

یتم االعتراف بإیرادات اإلیجار من العقارات االستثماریة كإیرادات على أساس القسط الثابت على  اإلیجار:إیراد 
یرادات اإلیجار، على منوحة كجزء ال یتجزأ من إجمالي إمدى فترة عقد اإلیجار. یتم االعتراف بحوافز اإلیجار الم

 مدى مدة عقد اإلیجار.
یرادات األرباح الموزعة من االستثمارات عندما یثبت حق الشركة في یتم االعتراف بإ إیرادات األرباح الموزعة:

 استالم مبلغ األرباح.
 ممتلكات ومعدات

ادة تقییمھا عملیات الشركة في بیان المركز المالي بمبالغ إع تدرج األراضي والمباني المحتفظ بھا لالستخدام في
والتي تمثل القیمة العادلة في تاریخ إعادة التقییم، ناقص أي إھالك متراكم الحق وخسائر انخفاض القیمة الالحقة. 

دد باستخدام تلف القیم الدفتریة بصورة جوھریة عن تلك التي تحیتم إجراء أعمال التقییم بانتظام كافي حتى ال تخ
 .التقریرالقیمة العادلة في تاریخ 

أي زیادة تنشأ من إعادة تقییم األراضي والمباني یتم االعتراف بھا في الدخل الشامل اآلخر وتدرج في حقوق الملكیة 
و إعادة تقییم لنفس الموجودات محقق سابقاً في الربح أتحت فائض إعادة التقییم، باستثناء الحد الذي تعكس بھ نقص 

 و الخسارة إلى حد النقص المسجل سابقاً.الخسارة، وفي ھذه الحالة تسجل الزیادة في الربح أ
أي نقص في القیمة الدفتریة ینشأ من إعادة تقییم األراضي والمباني یدرج في الربح أو الخسارة إلى الحد الذي 

ممتلكات المتعلقة بإعادة تقییم سابقة لتلك لرصید، إذا وجد، المحتفظ بھ في فائض إعادة تقییم الیتجاوز فیھ النقص ا
 ت.الموجودا

یتم تسجیل جمیع الموجودات األخرى بالتكلفة، بالصافي من اإلھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة المتراكمة، 
 إن وجدت.

ید تقییمھ یتم ي الربح أو الخسارة. عند بیع أو استبعاد أي عقار أعیسجل اإلھالك على المباني التي أعید تقییمھا ف
قي في فائض إعادة تقییم العقارات مباشرة إلى األرباح المدورة. باإلضافة إلى تحویل الفائض من إعادة التقییم المتب

إن مبلغ الفائض ذلك، یحول جزء من االحتیاطي على مدى الفترة التي استخدمت فیھا الموجودات من قبل الشركة. 
ط اإلھالك بناء على اء على القیمة الدفتریة إلعادة تقییم الموجودات وقسالمحول ھو الفرق بین قسط اإلھالك بن

التكلفة األصلیة للموجودات. إن التحویل من فائض إعادة التقییم إلى األرباح المدورة، سواء كان عند االستبعاد أو 
 ودات، ال یتم من خالل الربح أو الخسارة.على أساس منتظم على مدى عمر الموج

لیة قید التنفیذ بالتكلفة. وعندما یكون الموجود جاھز للغرض المعد لھ، یتم تحویلھ من األعمال ال الرأسماتدرج األعم
 الرأسمالیة قید التنفیذ إلى الفئة المناسبة تحت "الممتلكات والمعدات" ویتم إھالكھ وفقاً لسیاسات الشركة.

لمعدات بمعدالت تحتسب لشطب تكلفة أي من ھالك على أساس القسط الثابت على جمیع الممتلكات وایسجل اإل
لى مدى أعمارھا اإلنتاجیة التقدیریة، وال یتم إھالك األراضي واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ. تحتسب الموجودات ع

 معدالت اإلھالك بناء على األعمار اإلنتاجیة المقدرة التالیة:
       ۲۰۱۸    ۲۰۱۹ 

 سنة ٥۰   سنة      ٤۰      مباني
 سنة ۲۰    -    تحسینات على مباني مستأجرة

 سنوات ۷-۱   سنوات       ٥     معدات مكتبیة
 سنوات ۱۰-۱   سنوات        ۷     معدات طبیة

 سنوات ۷-۱   سنوات        ٥     آالت ومعدات
 سنوات ۷-٥   سنوات        ٥      سیارات

 سنوات ۷-۱   سنوات    ٥-٤     أثاث وتركیبات
غاء االعتراف بأي بند من الممتلكات والمعدات أو أي جزء ھام حققت مبدئیاً عند استبعادھا أو عندما ال یتوقع إل یتم

نشأ من إلغاء االعتراف منافع اقتصادیة مستقبالً من استبعادھا أو استخدامھا. یتم إدراج أي ربح أو خسارة ی
ة الدفتریة للموجودات) في بیان الدخل عندما یُلغي بالموجودات (الفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیم

 االعتراف بالموجودات.
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، إذا اإلھالكفي نھایة كل سنة مالیة تتم مراجعة وتعدیل القیمة المتبقیة للموجودات وأعمارھا اإلنتاجیة وطریقة 
 اقتضت الضرورة ذلك.

األعمار اإلنتاجیة مما أدى إلى تغییر في لموجوداتھا الثابتة  لألعمار اإلنتاجیة تقییًماخالل السنة أجرت الشركة 
بمبلغ  اإلھالكھو انخفاض في مصروف . كان تأثیر ھذه التغییرات ارنتھا بالسنة السابقةالمتوقعة التي زادت عند مق

 لایر قطري. ۷٫۷٦۰٫۲۳٦
 المخزون

افي القیمة الممكن تحقیقھا، أیھما أقل. تمثل التكلفة جمیع المصاریف المتكبدة عر التكلفة أو صیدرج المخزون بس
 الحالي. تحدد التكلفة على أساس الوارد أوالً یصرف أوالً.على كل منتج حتى وصولھ إلى موقعھ وشكلھ 

لعمل الطبیعیة ناقصاً أي تكالیف تحدد صافي القیمة الممكن تحقیقھا على أساس االستخدام / سعر البیع في أحوال ا 
 تقدیریة إضافیة متوقع صرفھا حتى إتمام البیع.

 استثمارات عقاریة
لكسب اإلیجارات أو لزیادة رأس المال  االحتفاظ بھاعقاریة إال عندما یتم  ال تعتبر األراضي والمباني استثمارات

 أو كلیھما.
المعامالت وتكالیف االقتراض التي یمكن عزوھا بما في ذلك تكالیف مبدئیًا بالتكلفة، عقاریة الستثمارات االیتم قیاس 

قائم في الوقت الذي یتم فیھ  يعقاراستثمار ن . تشمل القیمة الدفتریة تكلفة استبدال جزء مموجودمباشرةً إلى بناء ال
 االعتراف. بعد يعقارالستثمار تكبد التكلفة في حالة استیفاء معاییر االعتراف؛ ویستبعد تكالیف الصیانة الیومیة 

بالقیمة العادلة، مما یعكس ظروف السوق في تاریخ التقریر. یتم إدراج عقاریة الستثمارات االالمبدئي، یتم إدراج 
في بیان الربح أو الخسارة في السنة عقاریة الستثمارات لالاألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغیرات في القیم العادلة 

 التي تنشأ فیھا.
بشكل دائم من  االستثمار العقاريعندما یتم سحب عندما یتم استبعادھا أو عقاریة الستثمارات باال إلغاء االعترافیتم 

خروج العقار االستخدام وال یتوقع أي منافع اقتصادیة مستقبلیة من بیعھ. یتم إدراج أي مكاسب أو خسائر عند 
 استبعاده.أو  خروجھ من الخدمةلخسارة في سنة في بیان الربح أو ا استبعادهأو االستثماري من الخدمة 

 ودات غیر المالیةانخفاض قیمة الموج
تقوم الشركة بالتقییم في تاریخ كل بیان للمركز المالي للتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض قیمة أي 

ض قیمة أیة موجودات، موجـودات. إذا وجد أي مؤشر كھذا، أو إذا كان ضروریاً إجراء اختبار سنوي لتحدید انخفا
رداده من الموجودات. المبلغ الممكن استرداده من أي موجودات ھو تقوم الشركة بعمل تقدیر للمبلغ الممكن است

القیمة العادلة ألي موجودات أو وحدة مدرة للنقد ناقصاً تكالیف البیع أو قیمتھا في حال االستخدام أیھما أعلى، ویتم 
األخرى أو مجموعة ال إذا كان الموجود ال ینتج النقد بصورة مستقلة عن الموجـودات تحدیده لكل موجود بمفرده، إ

 موجودات.
عندما تزید القیمة الدفتریة ألي موجود عن المبلغ الممكن استرداده، یعتبر الموجود منخفض القیمة ویتم تخفیضھ 

خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة  إلى القیمة الممكن استردادھا منھ. لقیاس القیمة في حال االستخدام، یتم
الحالیة باستخدام نسبة خصم تعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقد والمخاطر الخاصة إلى قیمتھا 

 بالموجودات المعینة.
یفة وظل مالءمةیتم االعتراف بخسائر انخفاض قیمة العملیات المستمرة في بیان الدخل في بنود المصروفات ال

 الموجودات التي انخفضت قیمتھا.
تاریخ كل بیان للمركز المالي لتحدید وجود أي مؤشر بأن خسائر االنخفاض في القیمة المدرجة  تقییم في یتم إجراء

ً لم تعد موجودة أو تكون قد انخفضت قیمتھا. إذا وجد مؤشر كھذا، تقوم الشركة بعمل تقدیر للمبلغ الممكن  سابقا
ر في التقدیرات المستخدمة لتحدید قیمة رد أي خسارة انخفاض مدرجة سابقاً فقط إذا كان ھنالك تغی استرداده. یتم

الموجودات الممكن استردادھا منذ أن أدرجت آخر خسارة انخفاض في القیمة. في ھذه الحالة تزاد القیمة الدفتریة 
مكن أن تتجاوز القیمة الدفتریة التي كان یمكن للموجودات إلى قیمتھا الممكن استردادھا. تلك القیمة الزائدة ال ی

د خصم اإلھالك لو لم یتم إدراج أي خسارة انخفاض في قیمة الموجودات في السنوات السابقة. یتم رد تحدیدھا بع
خسارة انخفاض القیمة ھذه في بیان الدخل ما لم تدرج الموجودات بمبلغ إعادة التقییم، وفي ھذه الحالة یعامل 

ھالك في الفترات المستقبلیة لتوزیع القیمة زیادة ناتجة من إعادة التقییم. بعد ھذا الرد یعدل قسط اإلاالنعكاس ك
 الدفتریة المعدلة للموجودات، ناقص أي قیمة متبقیة، على أساس منتظم على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي.
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 قیاس المبدئياف والاالعتر
التجاریة المدینة وسندات الدین عندما تنشأ. یتم إثبات جمیع الموجودات المالیة یتم االعتراف مبدئیا بالذمم 

 والمطلوبات المالیة األخرى في البدایة عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدیة لألداة.
بالقیمة العادلة ة بدون مكون تمویلي كبیر) أو مطلوب مالي مبدئیا یتم قیاس موجود مالي (ما لم یكن ذمم تجاریة مدین

باإلضافة إلى، لعنصر غیر مدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكالیف المعامالت التي یمكن أن 
 ة.تنسب مباشرة إلى االستحواذ علیھا. یتم قیاس ذمم تجاریة مدینة بدون مكون تمویلي كبیر بسعر المعامل

 التصنیف والقیاس الالحق
 . الموجودات المالیة۱

عند االعتراف المبدئي، یتم تصنیف موجود مالي وقیاسھ: بالتكلفة المطفأة، أو استثمار في دین بالقیمة العادلة من 
ة خالل الدخل الشامل اآلخر، أو استثمار في حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقیم

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
یف الموجودات المالیة عقب االعتراف المبدئي ما لم تغیر الشركة نموذج أعمالھا إلدارة الموجودات ال یتم تصن

المالیة، وفي ھذه الحالة یتم تصنیف جمیع الموجودات المالیة المتأثرة في الیوم األول من الفترة المشمولة بالتقریر 
 ر في نموذج األعمال.بعد التغیی

بالتكلفة المطفأة إذا استوفت الشروط التالیة وكانت غیر مصنفة بالقیمة العادلة من خالل  یتم قیاس الموجودات المالیة
 الربح أو الخسارة:

 كان محتفظ بھا في نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدیة التعاقدیة، و -
إلى تدفقات نقدیة التي لیست إال مدفوعات الیة التي تؤدي في تواریخ محددة ة للموجودات المالشروط التعاقدی -

 على المبلغ األصلي القائم. وإیراد التمویلللمبلغ األصلي 
یتم قیاس استثمار الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفى الشروط التالیة وكان غیر مصنف 

 عادلة من خالل الربح أو الخسارة:بالقیمة ال
بھا في نموذج أعمال یتحقق ھدفھ عن طریق كل من جمع تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع موجودات كان محتفظ  -

 مالیة، و
الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة التي تؤدي في تواریخ محددة إلى تدفقات نقدیة التي لیست إال مدفوعات  -

 على المبلغ األصلي القائم. تمویلوإیراد الللمبلغ األصلي 
اف المبدئي لالستثمار في األسھم غیر المحتفظ بھا للمتاجرة، قد تختار الشركة بال رجعة إدخال تغییرات عند االعتر

الحقة في القیمة العادلة لالستثمار في الدخل الشامل اآلخر. یتم إجراء ھذا االختیار على أساس كل استثمار بطریقة 
 منفردة.

لمطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على النحو لموجودات المالیة غیر المصنفة بالتكلفة اع اجمی
المبین أعاله یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. عند االعتراف المبدئي، قد تقوم الشركة بتحدید 

و بالقیمة العادلة من خالل تطلبات التي سیتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة أال رجعة فیھ لموجودات مالیة إما تستوفي الم
الدخل الشامل اآلخر على أنھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك یزیل أو یخفف كثیرا من عدم 

 تطابق محاسبي قد ینشأ خالف ذلك.
 تقییم نموذج األعمال -أ) الموجودات المالیة  

یحتفظ فیھ بموجود مالي على مستوى محفظة ألن ھذا یعكس بشكل بتقییم ھدف نموذج األعمال الذي لشركة تقوم ا
 أفضل الطریقة التي تدار بھا األعمال وتقدیم المعلومات لإلدارة. المعلومات التي تؤخذ في االعتبار تتضمن:

ة العملیة. وھي تشمل ما إذا كانت السیاسات واألھداف المعلنة للمحفظة وتطبیق تلك السیاسات في الممارس -
 تحقیق تدفقات نقدیة من خالل بیع موجوداتوالتعاقدیة  التمویلاتیجیة اإلدارة تركز على جني إیرادات استر

 ،واالحتفاظ بھ ألغراض السیولة
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن ھذا نموذج األعمال)  -

 كیفیة إدارة تلك المخاطر،و
جم وتوقیت المبیعات في فترات سابقة وأسباب مثل ھذه المبیعات وتوقعاتھا حول نشاط المبیعات عدد مرات وح -

المستقبلي. غیر أنھ، ال یتم النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبیعات بشكل منعزل، ولكن كجزء من تقییم 
 تحقیق التدفقات النقدیة. إلدارة الموجودات المالیة وكیفیة كةشرللشامل لكیفیة تحقیق الھدف المعلن 

یتم قیاس الموجودات المالیة، المحتفظ بھا لغرض المتاجرة أو التي یتم إدارتھا وتقییم أدائھا على أساس القیمة العادلة، 
 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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 (تابع) التصنیف والقیاس الالحق
 . الموجودات المالیة (تابع)۱

وإیراد تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة لیست إال مدفوعات عن أصل الدین  -ب) الموجودات المالیة 
 التمویل

االعتراف المبدئي. یتم تعریف للموجود المالي عند  ألغراض ھذا التقییم، یتم تعریف "أصل الدین" بأنھ القیمة العادلة
" بأنھا مقابل عن القیمة الزمنیة للمال والمخاطر االئتمانیة المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة إیراد التمویل"

یة)، معینة من الزمن وغیرھا من المخاطر األساسیة لإلقراض والتكالیف (مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلدار
 ح.وكذلك ھامش الرب

، تأخذ الشركة وتكلفة التمویلعند تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة لیست سوى مدفوعات عن أصل الدین 
بالشروط التعاقدیة لألداة. ویشمل ذلك تقییم ما إذا كان الموجود المالي یحتوي على شرط تعاقدي یمكن أن یغیر 

ث ال یمكنھ الوفاء بھذا الشرط. عند إجراء ھذا التقییم، تأخذ الشركة في لنقدیة التعاقدیة بحیتوقیت أو مبلغ التدفقات ا
 االعتبار ما یلي:

 األحداث الطارئة التي من شأنھا تغییر مبلغ أو توقیت التدفقات النقدیة؛ -
ت فوعاالمد التعاقدیة، بما في ذلك ممیزات األسعار المتغیرة؛التمو لفة التمویلتكالشروط التي قد تعدل سعر  -

 التمدید؛ ومقدما وممیزات 
الشروط التي تحد من مطالبة الشركة بالتدفقات النقدیة من موجودات محددة (على سبیل المثال ممیزات عدم  -

 حق الرجوع على المقترض).
ما إذا كان المبلغ المدفوع مقد وتكلفة التمویلتتوافق میزة المدفوعات مقدما مع المدفوعات فقط من معیار أصل الدین 

على المبلغ األصلي المعلق، والتي قد تشمل  وتكلفة التمویلالمبالغ غیر المسددة من أصل الدین یمثل إلى حد كبیر 
 تعویض إضافي معقول عن اإلنھاء المبكر للعقد.

ة باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لموجود مالي تم الحصول علیھ بخصم أو عالوة على قیمتھ االسمیة التعاقدیة، فإن المیز
وتكلفة التي تسمح أو تتطلب الدفع مقدما بمبلغ یمثل بشكل كبیر المبلغ اإلسمي التعاقدي المستحق (ولكن غیر مدفوع) 

التعاقدیة (والتي قد تشمل أیضا تعویض معقول إضافي عن اإلنھاء المبكر) تتم معاملتھا كما ھو الحال وفق  التمویل
 المدفوعات مقدما غیر ذات أھمیة عند االعتراف المبدئي.ھذا المعیار إذا كانت القیمة العادلة لمیزة 

یما عدا في الفترة التي تعقب تغییر الشركة ال یعاد تصنیف الموجودات المالیة في أعقاب االعتراف المبدئي بھا، ف
 لنموذج أعمالھا إلدارة الموجودات المالیة.

 القیاس الالحق واألرباح والخسائر –الموجودات المالیة ج) 
دات المالیة وجوالم

بالقیمة العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة

صافي األرباح یتم قیاس ھذه الموجودات الحقا بالقیمة العادلة. یتم االعتراف ب
أو إیراد األرباح الموزعة، في الربح أو  إیراد التمویلوالخسائر، بما في ذلك 

 الخسارة.
الموجودات المالیة 

 بالتكلفة المطفأة
الفعلیة.  تكلفة التمویلودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة ھذه الموجیتم قیاس 

(إن  التمویلیتم تقلیل التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القیمة. یتم االعتراف بإیرادات 
وجدت)، وأرباح وخسائر أسعار صرف العمالت األجنبیة وانخفاض القیمة في الربح 

 ي ربح أو خسارة من استبعاد في الربح أو الخسارة.أو الخسارة. یتم االعتراف بأ
مة أدوات الدین بالقی

العادلة من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

الذي  التمویلیتم قیاس ھذه الموجودات الحقا بالقیمة العادلة. یتم االعتراف بإیراد 
الفعلیة، وأرباح وخسائر تحویل عمالت  إیرادات التمویلیحتسب باستخدام طریقة 

اح ة. یتم االعتراف بصافي األربنبیة وانخفاض القیمة في الربح أو الخسارأج
والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر. عند إلغاء االعتراف، تتم إعادة تصنیف 

 األرباح والخسارة المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.
االستثمارات في حقوق 

لة الملكیة بالقیمة العاد
من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر

بالقیمة العادلة. یتم االعتراف بتوزیعات األرباح یتم قیاس ھذه الموجودات الحقا 
كإیراد في الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزیعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء 
من تكلفة االستثمار. یتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل 

 شامل اآلخر وال یتم استبعادھا أبدا من الربح أو الخسارة.ال
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ٤
 األدوات المالیة (تابع)

 (تابع) التصنیف والقیاس الالحق
 التصنیف والقیاس الالحق واألرباح والخسائر –. المطلوبات المالیة ۲

ارة. یتم ل الربح أو الخسبالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خال یتم تصنیف المطلوبات المالیة على أنھا مقاسة
تصنیف المطلوب المالي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنیفھ كمحتفظ بھ للمتاجرة، أو أنھ مشتق 

یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من أو تم تصنیفھ على ھذا النحو عند االعتراف المبدئي. یتم قیاس المطلوبات المالیة التي 
، في تكلفة التمویلمة العادلة ویتم تسجیل صافي األرباح والخسائر، بما في ذلك أي خالل الربح أو الخسارة  بالقی

الفعلیة.  تكلفة التمویلالربح أو الخسارة. یتم قیاس المطلوبات المالیة األخرى الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة 
ومكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبیة في الربح أو الخسارة. یتم احتساب أي ربح  تكلفة التمویلساب یتم احت

 بح أو الخسارة.أو خسارة عند عدم االعتراف أیًضا في الر
 انخفاض قیمة الموجودات المالیة

 تعترف الشركة بمخصصات الخسارة بالنسبة للخسائر االئتمانیة المتوقعة عند:
 بالتكلفة المطفأة؛ و دات المالیةقیاس الموجو •
 قیاس سندات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. •

االنخفاض في القیمة بمبلغ یعادل الخسائر االئتمانیة المتوقعة مدى الحیاة، فیما عدا تقیس الشركة مخصص خسارة 
 ا:شھر ۱۲ما یلي، والذي یقاس على أنھ خسائر ائتمانیة متوقعة لمدة 

 االستثمارات المالیة في الدین التي یتم تحدید أن لھا مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ التقریر؛ و •
 رى والتي لم تزید مخاطرھا االئتمانیة بصورة كبیرة منذ االعتراف بھا مبدئیا.األدوات المالیة األخ •

ة منذ االعتراف المبدئي وعند تقدیر عند تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان لموجود مالي قد زادت بصورة كبیر
ت الصلة والمتاحة بدون المجموعة المعلومات المعقولة والتي یمكن تأییدھا ذاالخسائر االئتمانیة المتوقعة تدرس 

تكالیف أو جھود غیر ضروریة. یتضمن ذلك المعلومات والتحلیل الكمي والنوعي استنادا إلى الخبرة التاریخیة 
 ئتماني المطلع ومتضمنة المعلومات المستقبلیة.للشركة والتقییم اال

جاوزت موعدھا ألكثر من و تتفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على موجود مالي قد زادت بصورة كبیرة ل
۳۰. 

 تعتبر الشركة أن الموجود المالي متعثر عندما یكون:
، بدون لجوء المجموعة إلى إجراءات من غیر المرجح أن یدفع المقترض التزاماتھ االئتمانیة للشركة بالكامل -

 حتفاظ بھا)؛ أومثل تحقیق الضمانة (لو كان یتم اال
 .۳٦٥استحقاقھ ألكثر من الموجود المالي قد تجاوز موعد  -

الخسائر االئتمانیة المتوقعة مدى الحیاة ھي الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن جمیع األحداث االفتراضیة 
 عمر المتوقع لألداة المالیة.المحتملة خالل ال

ي تنتج عن األحداث شھرا ھي جزء من الخسائر االئتمانیة المتوقعة الت ۱۲الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة 
شھرا من تاریخ التقریر (أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة  ۱۲االفتراضیة التي من الممكن حدوثھا خالل 

ى للمدة التي تؤخذ في االعتبار عند تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي أقصى األقصالحد  شھرا). ۱۲أقل من 
 ھا لمخاطر االئتمان.مدة تعاقدیة تتعرض الشركة خالل
 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة

قع، مخصوًما تقوم الشركة بحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة استناًدا إلى سیناریوھات قیاس النقص النقدي المتو
النقدي (أي الفرق بین یتم قیاس الخسائر االئتمانیة بالقیمة الحالیة لجمیع حاالت العجز مناسب. فعلي  إیراد تمویلب

 التدفقات النقدیة المستحقة لشركة وفقا للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع الشركة استالمھا).
ا زیادة كبیرة في رحلتین. بالنسبة لمخاطر االئتمان التي لم یكن لھیتم االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة في م

یتم االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة للخسائر االئتمانیة الناجمة عن  مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي،
). شھرا ۱۲دة وقعة لمیة المتخسائر االئتماناللمقبلة (ا اشھر ۱۲حدوثھا خالل الـ التي من الممكن  حاالت التعثر

یجب تكوین مخصص األولي،  یادة كبیرة في مخاطر االئتمان منذ االعترافكان لھا ز لمخاطر االئتمان التيبالنسبة 
(العمر المتوقع  التعثرلتعرض، بغض النظر عن توقیت خالل العمر المتبقي ل الخسائر االئتمانیة المتوقعةخسارة عن 

 .یة)خسائر االئتمانلل
 



  .ش.م.ق.عالمجموعة للرعایة الطبیة 
 

  البیانات المالیةإیضاحات حول 
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

 
۱۷ 

 لسیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)ص املخ ٤
 األدوات المالیة (تابع)

 (تابع)انخفاض قیمة الموجودات المالیة 
 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة (تابع)

 :فیما یلي العناصر الرئیسیة لحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة
مقابل المستحق من البنوك، والستثمارھا في سندات تستخدم الشركة النھج العام لحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

محدد من قبل وكالة التصنیف االئتماني الخارجیة ونھج مبسطة لحساب مد على تصنیف السند كما ھو الدین التي تعت
الخسائر االئتمانیة المتوقعة مقابل الموجودات المالیة األخرى المسجلة بالتكلفة المطفأة والتي تعتمد على معدالت 

 لتعثر السابقة للشركة المتعلقة بھذه الموجودات.ا
السداد خالل أفق زمني معین. تستمد احتمالیة التخلف عن السداد  احتمال التعثر ھو تقدیر الحتمال التخلف عن •

المستخدمة من قبل البنوك واالستثمار في أدوات الدین من تقییم السوق وتعتمد على نوع التعرض (أي 
سیادة) وتصنیف الطرف المقابل. بالنسبة للموجودات األخرى المدرجة بالتكلفة المطفأة، الشركات، البنوك، ال

اب ذلك على أساس معدل التخلف عن السداد السابق للشركة. یتم تقدیر احتمال التعثر بالنظر إلى یتم حس
 السیناریوھات االقتصادیة والمعلومات المستقبلیة.

ألخذ في االعتبار التغییرات ض في تاریخ التعثر في المستقبل، مع اإن التعرض عند التعثر ھو تقدیر للتعر •
، سواء كان مقرًرا بعقد وإیراد التمویلالمتوقعة في التعرض بعد تاریخ التقریر، بما في ذلك سداد أصل الدین 

 المستحق من المدفوعات الفائتة.التمویل  وإیرادأو غیر ذلك، 
اشئة في الموجود عند حدوث تعثر في وقت معین. ویستند لخسارة النھي تقدیر لبافتراض التعثر ن الخسارة إ •

إلى الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وتلك المتوقع استردادھا من الطرف المقابل مع مراعاة 
من كنسبة مئویة  بافتراض التعثرالخسارة االسترداد المحتمل من تحقیق أي ضمانات. عادة ما یتم التعبیر عن 

 .التعرض عند التعثر
 یتم خصم الخسائر االئتمانیة المتوقعة بإیراد التمویل الفعلي على الموجود المالي.

تخصص الشركة أصولھا خاضعة لحسابات الخسائر االئتمانیة المتوقعة في واحدة من ھذه الفئات، وتحدد على النحو 
 التالي:

االئتمانیة الخسائر 
 ۱۲المتوقعة لمدة 

 شھرا
 

شھًرا كجزء من الخسائر االئتمانیة المتوقعة  ۱۲الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة  حتسابیتم ا
إمكانیة حدوث على مدى عمر الدین التي تمثل الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن 

. تقوم الشركة باحتساب تقریرالشھًرا بعد تاریخ  ۱۲ خاللأداة مالیة  منحاالت تعثر 
خالل  شھرا بناًء على توقع حدوث التعثر ۱۲انیة المتوقعة لمدة االئتم الخسائرمخصص 

علی ًرا شھ ۱۲ّدة قعة لمولمتا احتمالیات التعثرق بیطتم یتشھًرا بعد تاریخ التقریر.  ۱۲
ر بسع مھاوخصالخسارة بافتراض التعثر  فيبة رومض التعرض عند التعثرل قبن مؤات تنب
 .مناسبلا لیةلفعدة الفائا

االئتمانیة ائر الخس
المتوقعة على مدى 

 عمر الدین
 

عندما تظھر أداة زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان منذ إنشائھا، تسجل شركة مخصص 
مماثلة لتلك التي  المتبعة  لیاتإن اآلللخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر الدین. 

احتمالیة التعثر تقدر شرحت أعاله، بما في ذلك استخدام سیناریوھات متعددة، ولكن 
الفائدة  والخسارة بافتراض التعثر على مدى عمر األداة. یتم خصم الخسائر المتوقعة بسعر

 .المناسب الفعلي
بالخسائر بالنسبة لألدوات المالیة التي تعتبر منخفضة القیمة االئتمانیة، تعترف الشركة  انخفاض القیمة

دوات. تشبھ ھذه الطریقة موجودات الخسائر ھذه األاالئتمانیة المتوقعة على مدى عمر الدین ل
 .%۱۰۰مع وضع نسبة التعثر ، االتمانیة المتوقعة على مدى عمر الدین

 المستقبلیةالمعلومات 
 تعتمد الشركة في نماذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة على معلومات مستقبلیة مثل المدخالت االقتصادیة:

 ماليمعدالت نمو الناتج المحلي اإلج •
 مؤشر أسعار النفط •

 الموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة
لمسجلة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالیة افي تاریخ كل تقریر تقوم الشركة بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة 

قیمتھا االئتمانیة. یعتبر الموجود  في أدوات الدین المسجلة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد انخفضت
تمانیة" عند وقوع واحد أو أكثر من األحداث التالیة أثرا ضارا على التدفقات المالي على أنھ قد "انخفضت قیمتھ االئ

النقدیة المستقبلیة المقدرة للموجود المالي. الدلیل على أن موجودا مالیا قد انخفضت قیمتھ االئتمانیة یتضمن البیانات 
 تالیة التي یمكن مالحظتھا:ال
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 (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 األدوات المالیة (تابع)

 انخفاض قیمة الموجودات المالیة (تابع)
 (تابع) الموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة

 الصعوبات المالیة الكبیرة التي تواجھ المقترض أو المصدر، •
 عد االستحقاق،التعثر أو تجاوز مو خرق للعقد مثل حادثة •
 المقترض سیدخل في إفالس أو عملیة إعادة تنظیم أخرى؛ أوأصبح من المرجح بأن  •
 اختفاء السوق النشطة للورقة المالیة بسبب الصعوبات المالیة •

 عرض مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة في بیان المركز المالي
الدفتریة اإلجمالیة القیمة  مالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة منیتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات ال

إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة ألدوات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال  للموجودات.
 لقیمة العادلة.تقلل من القیمة الدفتریة لھذه الموجودات المالیة في بیان المركز المالي، والذي یظل عند ا

الدخل  المطفأة في الموجودات بالتكلفةبلغ مساٍو للمخصص الذي نشأ عند قیاس بم بدال من ذلك، یتم االعتراف
الدخل الشامل . یتم إعادة تدویر الربح المتراكم المعترف بھ في أو الخسارة للربح مقابل بمصروف الشامل اآلخر

 لموجودات.إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد ااآلخر 
توقعات معقولة باسترداد  الشركةیتم شطب القیمة الدفتریة اإلجمالیة لموجود مالي عندما ال یكون لدى  الشطب

بالنسبة للعمالء األفراد، تتبع الشركة سیاسة شطب القیمة الدفتریة اإلجمالیة عندما  موجود مالي بأكملھ أو جزء منھ.
الخبرة السابقة في استرداد الموجودات المماثلة. بالنسبة  ًما استناًدا إلىیو ۳٦٥یكون األصل المالي مستحقًا لمدة 

لعمالء الشركات، تقوم الشركة بشكل فردي بإجراء تقییم فیما یتعلق بتوقیت ومقدار الشطب بناًء على ما إذا كان 
ظل . برغم ذلك، قد تأن تسترد جزءاً كبیراً من المبلغ المشطوب الشركةال تتوقع ھناك توقع معقول لالسترداد. 

الموجودات المالیة التي شطبت خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام باإلجراءات التي تتبعھا المجموعة السترداد 
 المبالغ المستحقة.
 بالموجودات المالیةإلغاء االعتراف 

مشابھة، عند مالیة (أو جزءا من األصل المالي أو جزءا من شركة لدیھا أصول  تستبعد الشركة األصل المالي
 :االقتضاء) فقط عندما

 ،الموجودتنتھي صالحیة الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة الناتجة عن  -
عند نقل الشركة حقوقھا الستالم تدفقات نقدیة من الموجود، ولكن افترضت أن التزام دفعھا بالكامل دون تأخیر  -

 كبیر من طرف ثالث بموجب اتفاقیة "قبض ودفع"،
الشركة حقوقھا في استالم تدفقات نقدیھ من األصل المالي أو تحملھا التزاما بدفع التدفقات النقدیة ل عند نق -

المستلمة بالكامل دون تأخیر كبیر إلى طرف ثالث بموجب ترتیب "العبور". وقیام الشركة أ) بنقل جمیع مخاطر 
أو تحتفظ جوھریاً بكافة مخاطر ومزایا ي ومزایا ملكیة األصل لجھة أخرى، أو ب) لم تنقل الشركة األصل المال

 ملكیتھ واستمرت بالسیطرة على األصل المنقول.
مخاطر  ولم تحول أو تختفظ بصورة كبیرة بجمیععندما تنقل الشركة حقوقھا في استالم تدفقات نقدیة من أصل مالي 

ظ بھا من األصل والتزامھا حتفالمسیطرة على األصل، تعترف الشركة بالحصة ولم تحول الملكیة األصل  وامتیازات
بالدفعات ذات الصلة. ویقاس األصل المنقول والدفعات المطلوبة على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي حافظت 

یقاس االلتزام المستمر على ھیئة كفالة بشأن األصل المنقول بالقیمة الدفتریة لألصل أو أقصى قیمة  علیھا الشركة.
 كة دفعھ، ایھما اقل.لشرن للالعتبار الذي یمك

عندما تنقل الشركة حقوقھا في تلقي التدفقات النقدیة من أحد األصول ولم تنقل أو تحتفظ بشكل كبیر بجمیع مخاطر 
وامتیازات األصل ولم تنقل السیطرة على األصل، یتم االعتراف باألصل إلى حد استمرار مشاركة الشركة في 

لتي تأخذ شكل ضمان على األصل المنقول بالقیمة الدفتریة األصلیة لألصل، ة اتمراألصول. یتم قیاس المشاركة المس
 والحد األقصى للمبلغ الذي قد یُطلب من الشركة سداده، أیھما أقل.

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة
ء صالحیتھا. تقوم انتھا تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بمطلوب مالي عند الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة أو إلغاؤھا أو

الشركة أیًضا بإلغاء االعتراف بمطلوب مالي عندما یتم تعدیل شروطھ وتكون التدفقات النقدیة للمطلوبات المعدلة 
 مختلفة اختالفًا كبیًرا، وفي ھذه الحالة یتم االعتراف بمطلوب مالي جدید یستند إلى الشروط المعدلة بالقیمة العادلة.

المالي، یتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة المستحقة والمبلغ المدفوع (بما في ذلك أي أي عند استبعاد مطلوب 
 موجودات غیر نقدیة تم تحویلھا أو مطلوبات مفترضة) في الربح أو الخسارة.
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ٤
 مقاصة األدوات المالیة
طلوبات المالیة، ویتم تسجیل المبلغ الصافي في بیان المركز المالي إذا كان ھناك المالیة والمتتم مقاصة الموجودات 

حق قانوني واجب النفاذ حالیًا لمقاصة المبالغ المعترف بھا وكان ھناك نیة للتسویة على أساس صافي، لتحقیق 
 الموجودات و تسویة المطلوبات في وقت واحد.

 النقد وما یعادلھ
على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع لھا تواریخ استحقاق أصلیة لمدة ثالثة  النقد وما یعادلھیشتمل 

 أشھر أو أقل.
 المدفوعات مقدما

تمثل المصروفات المدفوعة مقدماً المصروفات التي لم یتم تكبدھا بعد ولكنھا مدفوعة بالفعل نقًدا. یتم تسجیلھا مبدئیًا 
لمدفوع. وبالتالي، یتم تسجیلھا في الربح أو الخسارة عند استخدامھا أو انتھاء قیاسھا بمبلغ النقد اكموجودات ویتم 

 صالحیتھا مع مرور الوقت.
 مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ومساھمة صندوق التقاعد

وظف ومدة على أساس آخر راتب للم مكافآتتحتسب الشركة مخصصاً لمكافآت نھایة الخدمة لموظفیھا. تستحق ال
ً لقانون العمل القطري وعقود عمل  مكافآتموظف وإكمال حد أدنى من فترة الخدمة. تحتسب الالخدمة لكل  وفقا

الموظفین وتدفع عند استقالة الموظف أو إنھاء خدمتھ. تدرج التكالیف المتوقعة لمكافآت نھایة الخدمة على مدى فترة 
 الخدمة.

ي صندوق التقاعد للموظفین القطریین تحتسب كنسبة شركة بمساھمة محددة فبالنسبة للموظفین القطریین تلتزم ال
الخاص بالتقاعد والمعاشات. إن التزامات  ۲۰۱٤لسنة  ۱٤مئویة من مرتبات الموظفین القطریین وفقاً للقانون رقم 

 الشركة محددة بھذه المساھمات ویتم صرفھا عند االستحقاق. 
 ذمم دائنة ومستحقات

غ التي سیتم دفعھا في المستقبل عن ببضائع أو خدمات مستلمة سواء صدرت االعتراف بالمطلوبات عن المبالیتم 
 عنھا فاتورة للشركة أم ال.

 المخصصات
یتم تكوین مخصصات في حالة وجود التزام (قانوني أو حكمي) على الشركة ناشئ من أحداث سابقة، ویكون محتمالً 

یكون محتمالً سداد تكالیف ھذا االلتزام بمبالغ محددة دیة لتسویة االلتزامات وعندما تدفق موارد لھا منافع اقتصا
 بصورة موثوقة.
 تسھیالت بنكیة

مبدئیاً بالقیمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصاً التكالیف المباشرة المرتبطة بالمعاملة.  بالتسھیالت البنكیة االعترافیتم 
ة سعر الفائدة الفعلي، وتدرج أي فروقات بین التكلفة الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریق التسھیالت البنكیةتقاس 

رض األقساط المستحقة خالل فترة واحدة بالتكلفة ومبالغ التسویة النھائیة في بیان الدخل على مدى أجل القروض. تع
 المطفأة كمطلوبات متداولة.

 المطلوبات.ب االعترافتدرج األرباح أو الخسائر في بیان الدخل عند إلغاء 
 العمالت األجنبیةتحویل 

ادة تحویل یتم تسجیل المعامالت بالعمالت األجنبیة مبدئیًا بسعر الصرف المعمول بھ في تاریخ المعاملة. یتم إع
الموجودات والمطلوبات النقدیة المقومة بالعمالت األجنبیة وفقًا لسعر الصرف المعمول بھ في نھایة فترة التقریر. 

التكلفة التاریخیة بالعملة األجنبیة باستخدام سعر الصرف في تاریخ بلتي یتم قیاسھا یتم تحویل البنود غیر النقدیة ا
الحقًا. یتم تحویل البنود غیر النقدیة المقاسة بالقیمة العادلة بالعملة األجنبیة  تعدیلھاالمعاملة األولیة وال یتم إعادة 

ادلة. تؤخذ جمیع الفروق في صرف العمالت باستخدام أسعار الصرف في التاریخ الذي تم فیھ تحدید القیمة الع
االعتراف بالمكاسب أو الخسائر فیھا  یتمالتي بنود الب مااألجنبیة إلى الربح أو الخسارة خالل تلك الفترة ما عدا 

 مباشرة في حقوق الملكیة، حیث یتم عندئذ االعتراف بالربح أو الخسارة بعد خصم مكون الصرف في حقوق الملكیة.
 لمصروفاتالتكلفة وا

التكالیف والمصروفات ھي انخفاض في المنافع االقتصادیة خالل الفترة المحاسبیة في شكل تدفقات خارجیة أو 
نقصان في الموجودات أو تكبد مطلوبات تؤدي إلى انخفاض في حقوق الملكیة، بخالف تلك المتعلقة بالتوزیعات 

المصروفات في الربح أو الخسارة في الفترة التي یتم تكبدھا على المشاركین في حقوق الملكیة. یتم إدراج التكالیف و
 فیھا.
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ٤
 ة االقتراضتكلف

تتم رسملة تكالیف االقتراض إذا كانت تنسب بشكل مباشر إلى شراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤھل. األصول المؤھلة 
طویلة من الوقت لالستعداد لالستخدام المقصود أو البیع. إلى الحد الذي  ھي األصول التي تستغرق بالضرورة فترة

لغرض الحصول على أصل مؤھل، یتم تحدید مبلغ تكالیف االقتراض یتم فیھ اقتراض األموال على وجھ التحدید 
السنة،  المؤھلة للرسملة على ذلك األصل على أنھ تكالیف االقتراض الفعلیة المتكبدة على ھذا االقتراض خالل

 مطروًحا منھا أي إیرادات استثمار على استثمار مؤقت لتلك القروض.
بشكل عام واستخدامھا لغرض الحصول على أصل مؤھل، یتم تحدید مبلغ إلى الحد الذي یتم فیھ اقتراض األموال 

ل. یجب أن تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة من خالل تطبیق معدل قابل للرسملة على النفقات على ذلك األص
غیر المسددة خالل السنة،  التسھیالتالمرجح لتكالیف االقتراض المطبقة على یكون معدل الرسملة ھو المتوسط 

بخالف القروض التي تم إجراؤھا خصیًصا لغرض الحصول على أصل مؤھل. یجب أال یتجاوز مبلغ تكالیف 
 بدة خالل تلك السنة.االقتراض المرسملة خالل السنة مقدار تكالیف االقتراض المتك

لالستخدام المقصود قید التنفیذ ویتم تكبد  تبدأ رسملة تكالیف االقتراض عندما تكون األنشطة الالزمة إلعداد األصل
النفقات وتكالیف االقتراض. تتم رسملة تكالیف االقتراض حتى یتوفر األصل لالستخدام المقصود منھ. إذا تجاوزت 

غ القابل لالسترداد، یتم االعتراف بخسارة انخفاض القیمة. تشمل تكالیف االقتراض القیمة الدفتریة لألصل المبل
والتكالیف األخرى المتكبدة فیما یتعلق باقتراض األموال، وكذلك فروق الصرف الناشئة عن  ات التمویلإیرادرسوم 

إیرادات یھ بمثابة تعدیل لتكالیف القروض بالعمالت األجنبیة المستخدمة لتمویل ھذه المشاریع، إلى الحد الذي تعتبر ف
 .التمویل

 دھا في السنة التي تحدث فیھا.یتم تسجیل جمیع تكالیف االقتراض األخرى عند تكب
 اإلیجارات

 ۲۰۱۹ینایر  ۱السیاسة المطبقة قبل 
و ما إذا إن تحدید ما إذا كانت االتفاقیة تمثل أو تحتوي على إیجار یعتمد على جوھر االتفاقیة في تاریخ السریان أ

حق استخدام الموجودات، حتى وإن كان تنفیذ االتفاقیة یعتمد على استخدام الموجودات المعینة أو أن االتفاقیة تحول 
 لم یتم تحدید ھذا الحق بشكل صریح في االتفاقیة.

 الشركة كمؤجر
إیجارات تشغیلیة. تتم اإلیجارات التي ال تحول فیھا الشركة جمیع مخاطر ومنافع ملكیة أي موجود یتم تصنیفھا ك

ً عند التفاوض حول عقد إیجار تشغیلي إلى القیمة الدفتریة للموجودات  إضافة التكالیف المباشرة المتكبدة مبدئیا
 دات إیجار. المؤجرة وتدرج خالل فترة العقد على نفس األساس كإیرا

 الشركة كمستأجر
یان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة یتم االعتراف بمدفوعات اإلیجارات التشغیلیة كمصاریف في ب

 عقد اإلیجار.
 ۲۰۱۹ینایر  ۱ منالسیاسة المطبقة 

، إذا كان العقد یتضمن في بدایة العقد، تقوم الشركة بتقییم ما إذا كان  اإلیجار ھو عقد، أو یحتوي على عقد إیجار
لتقییم ما إذا كان العقد ینطوي على الحق في  الحق في السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل.

الدولي للتقاریر المالیة رقم السیطرة على استخدام أصل محدد، تستخدم الشركة تعریف عقد اإلیجار في المعیار 
۱٦. 

 الشركة كمستأجر
من بدایة أو عند تعدیل العقد الذي یحتوي على عنصر اإلیجار، تخصص الشركة مقابل في العقد لكل عنصر في 

عقود اإلیجار على أساس أسعاره المستقلة النسبیة. ومع ذلك، بالنسبة لعقود إیجار الممتلكات، اختارت الشركة عدم 
 ر اإلیجار كعنصر إیجار واحد.فصل المكونات التي ال تتضمن إیجارا وحساب مكونات اإلیجار وغی

ریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر تعترف الشركة بموجودات حق االستخدام في تا. موجودات حق االستخدام
الموجود لالستخدام). یتم قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، مطروًحا منھا أي خسائر متراكمة من انخفاض 

ي إعادة قیاس لمطلوبات اإلیجار. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مبلغ القیمة واإلھالك، وتعدیلھا عن أ
لمعترف بھ، والتكالیف المباشرة األولیة المتكبدة، ومدفوعات اإلیجار التي تم إجراؤھا في أو قبل مطلوبات اإلیجار ا

معقول من الحصول على ملكیة تاریخ البدء، مطروًحا منھا أي حوافز إیجار مستلمة. ما لم تكن الشركة على یقین 
االستخدام المعترف بھا على أساس القسط الموجود المستأجر في نھایة مدة عقد اإلیجار، یتم إھالك موجودات حق 

الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة اإلیجار، أیھما أقل. تخضع موجودات حق االستخدام إلى انخفاض 
 القیمة.
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)ملخص  ٤
 اإلیجارات (تابع)

 (تابع) ۲۰۱۹ینایر  ۱السیاسة المطبقة من 
 (تابع)الشركة كمستأجر 

في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تعترف الشركة بمطلوبات اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي یتعین 
اإلیجار. تتضمن مدفوعات اإلیجار مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة في إجراؤھا على مدى مدة عقد 

القبض ومدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو  جوھرھا) مطروًحا منھا حوافز اإلیجار المستحقة
ًضا سعر ممارسة خیار معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. تتضمن مدفوعات اإلیجار أی

عقد  الشراء الذي من المؤكد بشكل معقول أن تمارسھ الشركة ومدفوعات غرامات إنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة
اإلیجار تعكس أن الشركة تمارس خیار اإلنھاء. یتم االعتراف بمدفوعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر 

 یحدث فیھا الحدث أو الشرط الذي یؤدي إلى الدفع.أو سعر كمصروف في الفترة التي 
اإلضافي في تاریخ بدء اإلیجار إذا  عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض

الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسھولة. بعد تاریخ البدء، یتم زیادة مبلغ مطلوبات إیراد التمویل  كان
وتخفیضھ مقابل مدفوعات اإلیجار المقدمة. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس  إیراد التمویلاإلیجار لیعكس تراكم 

مدة اإلیجار أو تغییر في مدفوعات اإلیجار الثابتة  تریة لمطلوبات اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر فيالقیمة الدف
 أو تغییر في التقییم لشراء الموجود.

 اإلیجارات قصیرة األجل وإیجارات الموجودات منخفضة القیمة
د اإلیجار قصیرة األجل (أي عقود تطبق الشركة إعفاء االعتراف بعقود اإلیجار على المدى القصیر على عقو

شھًرا أو أقل من تاریخ البدء وال تحتوي على خیار شراء). كما تطبق أیًضا إعفاء إیجار  ۱۲ھا اإلیجار التي تبلغ مدت
االعتراف بالموجودات منخفضة القیمة على عقود إیجار المعدات المكتبیة التي تعتبر منخفضة القیمة. یتم إدراج 

منخفضة القیمة كمصروفات على على عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود تأجیر الموجودات  مدفوعات اإلیجار
لایر قطري تعتبر موجودات  ۱۸٫۲۰۰أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. الموجودات التي تقل قیمتھا عن 

 منخفضة القیمة.
 الشركة كمؤجر

 افع ملكیة أي موجود یتم تصنیفھا كإیجارات تشغیلیة. تتماإلیجارات التي ال تحول فیھا الشركة جمیع مخاطر ومن
ً عند التفاوض حول عقد إیجار تشغیلي إلى القیمة الدفتریة للموجودات  إضافة التكالیف المباشرة المتكبدة مبدئیا

 المؤجرة وتدرج خالل فترة العقد على نفس األساس كإیرادات إیجار. 
المعیار الدولي  لمطبقة على الشركة كمؤجر في الفترة المقارنة مختلفة عنبشكل عام، لم تكن السیاسات المحاسبیة ا

باستثناء تصنیف عقد اإلیجار من الباطن الذي تم إبرامھ خالل فترة التقریر الحالیة والذي  ۱٦للتقاریر المالیة رقم 
 أدى إلى تصنیف عقد إیجار تمویلي.

في عقد اإلیجار الرئیسي والعقد من الباطن  حصصھاحاسبة عن تقوم بالمعندما تكون الشركة مؤجًرا وسیًطا، فإنھا 
بشكل منفصل. تقوم بتقییم تصنیف عقد اإلیجار لعقد من الباطن مع اإلشارة إلى أصل حق االستخدام الناشئ عن 
عقد اإلیجار الرئیسي، ولیس باإلشارة إلى األصل. إذا كان عقد اإلیجار ھو عقد إیجار قصیر األجل تقوم الشركة 

 قد اإلیجار من الباطن على أنھ عقد إیجار تشغیلي.إذن یتم تصنیف عالموضح أعاله،  بتطبیق اإلعفاء
، فإن الشركة تطبق المعیار الدولي للتقاریر مكونات ال تحتوي على إیجارو إیجارإذا كان الترتیب یتضمن مكونات 

 لتخصیص المقابل في العقد. ۱٥المالیة رقم 
 االلتزامات المحتملة

ات المحتملة في البیانات المالیة، ویتم اإلفصاح عنھا ما لم یستبعد تدفق موارد تشتمل على منافع تدرج االلتزام ال
اقتصادیة منھا. ال تدرج الموجودات المحتملة في البیانات المالیة، ویتم اإلفصاح عنھا عند احتمال تدفق منافع 

 اقتصادیة منھا. 
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 ة (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھام ٤
 تصنیف المتداول وغیر المتداول

تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في بیان المركز المالي بناء على تصنیف متداول / غیر متداول، وتكون 
 الموجودات متداولة عندما:

 ھا في دورة التشغیل العادلة.إھالكیتوقع أن تتحقق أو یقصد أن یتم بیعھا أو  •
 المتاجرة.رض تكون محتفظ بھا أساساً لغ •
 یتوقع أن تتحقق خالل اثني عشر شھر بعد فترة التقریر، أو •
تكون نقد أو ما في حكمة مالم یحظر أن یتم تبادلھا أو استخدامھا لتسویة مطلوبات لمدة أقلھا اثني عشر شھر  •

 بعد فترة التقریر.
 جمیع الموجودات األخرى تصنف غیر متداولة. 

 ا:ندمیتم تصنیف المطلوبات كمتداولة ع

 یتوقع أن تتم تسویتھا في دورة التشغیل العادیة. •

 تكون محتفظ بھا أساساً لغرض المتاجرة. •

 تكون مستحقة التسویة خالل اثني عشر شھر بعد تاریخ التقریر، أو •

 ال یوجد حق غیر مشروط تؤخر تسویة المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شھر بعد تاریخ التقریر. •
 المطلوبات األخرى غیر متداولة.وتصنف الشركة جمیع 

 األرباح للسھم
الخسارة لحاملي األسھم العادیة للمجموعة على المتوسط  ساسي للسھم الواحد بقسمة الربح أویتم احتساب العائد األ

 لسھم من خالل تعدیل األرباح وعددل األرباح المخففةالمرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. یتم احتساب 
 تأثیر من أیة أدوات مخففة.مقابل األسھم 

 قیاس القیمة العادلة
تقیس الشركة األدوات المالیة والموجودات غیر المالیة مثل االستثمارات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل   

مالي. تتخلص فیما یلي الشامل اآلخر والموجودات المالیة المتاحة للبیع، بالقیمة العادلة في تاریخ كل بیان للمركز ال
وات المالیة واألدوات غیر المالیة التي تقاس بالقیمة العادلة أو یتم اإلفصاح اإلفصاحات المتعلقة بالقیمة العادلة لألد

 عن قیمتھا العادلة:
 ۲٦إیضاح   اإلفصاحات الكمیة لتدرج قیاس القیمة العادلة       •

 ٥إیضاح    الممتلكات والمعدات في نموذج إعادة التقییم •

 ۸إیضاح       األدوات المالیة •
الثمن الذي سوف یستلم لبیع موجودات أو یدفع لتحویل التزام في معاملة بین متعاملین في السوق القیمة العادلة ھي 

في تاریخ القیاس. إن قیاس القیمة العادلة یتم بناء على افتراض أن المعاملة لبیع الموجودات أو لتحویل المطلوبات 
 تحدث:

 في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات، أو •

 رئیسیة، في السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو المطلوبات. في غیاب سوق •
 یجب أن تكون السوق الرئیسیة أو األفضل یمكن الوصول إلیھا أو دخولھا من قبل الشركة. 

ضات التي سوف یستخدمھا متعاملون في السوق یتم قیاس القیمة العادلة ألي موجودات أو مطلوبات باستخدام االفترا
 سعیر موجودات أو مطلوبات، بافتراض أن المتعاملین یتصرفون لمصلحتھم االقتصادیة.عندما یقومون بت

إن قیاس القیمة العادلة لموجودات غیر مالیة یأخذ في االعتبار مقدرة المتعاملین بالسوق على تحقیق منافع اقتصادیة 
عامل آخر بالسوق الذي لموجودات في أعلى وأفضل استخداماتھا أو عن طریق بیعھا لمتعن طریق استخدام ا

 سیستخدم الموجودات في أعلى وأفضل استخداماتھا.
في الظروف التي تتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، بما یزید  مالءمةالتقییم التستخدم الشركة تقنیات 

واضحة ویقلل استخدام المعطیات غیر الواضحة.استخدام المعطیات الضروریة ال
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 الممتلكات والمعدات ٥

  مباني  أراضي 
تحسینات على 
  أثاث وتركیبات  سیارات  وأجھزةمعدات   معدات طبیة  معدات مكتبیة  مباني مستأجرة

أعمال رأسمالیة 
 اإلجمالي  قید التنفیذ

                    
                    التكلفة أو التقییم:

 ۱٬۲٤۰٬۸۹۸٬٥٤٦  ٦۹٬٥۸۱٬٥۲۳  ۱۰٬۸۲٥٬٦٥۱  ۱٬۹۱۷٬۱٦۰  ۳۷٬۰۹۰٬٦٥۸  ۱۸۲٬۱٤۱٬۸٤۷  ۳٦٬۹۳۰٬۷٦۸  -  ٤۷۳٬۷۷۷٬٤۱۲  ٤۲۸٬٦۳۳٬٥۲۷ ۲۰۱۹ینایر  ۱في 
إضافات خالل 

 ٥٥٬۱۰۰٬۳۰٤  ٥۰٬٥٦۹٬۷۷۷  ۷٥٦٬۱٤۲  -  ۳٥٤٬۸۱۳  ۲٬۲٥۷٬۳۱۰  ۸۹۲٬۱٦۷  -  ۲۷۰٬۰۹٥  - السنة
من  إعادة تصنیف

أعمال رأسمالیة 
 -  )٤۹٬۰٤۸٬۷۳۳(  -  -  -  -  -  ٤۹٬۰٤۸٬۷۳۳  -  - قید التنفیذ

إلى  إعادة تصنیف
 )۳۱٬۹۰٥٬٦۸۱(  -  -  -  -  -  -  -  )۱٤٬٥۰۸٬۳۰٦(  )۱۷٬۳۹۷٬۳۷٥( ةعقاری اتاستثمار

دیسمبر  ۳۱في 
۲۰۱۹ ٤۱۱٬۲۳٦٬۱٥۲  ٤٥۹٬٥۳۹٬۲۰۱  ٤۹٬۰٤۸٬۷۳۳  ۳۷٬۸۲۲٬۹۳٥  ۱۸٤٬۳۹۹٬۱٥۷  ۳۷٬٤٤٥٬٤۷۱  ۱٬۹۱۷٬۱٦۰  ۱۱٬٥۸۱٬۷۹۳  ۷۱٬۱۰۲٬٥٦۷  ۱٬۲٦٤٬۰۹۳٬۱٦۹ 

                    
                    إھالك متراكم:

 ۲۹۸٬۱۹۳٬۰۹٤  -  ۸٬۸۹٥٬۱۳٦  ۱٬٤۳۰٬۹۷٤  ۳٤٬٤٥٥٬۷۲٤  ۱۲۸٬۱٥۲٬۲٥۸  ۲۸٬٤٦۸٬٦٦۹  -  ۹٦٬۷۹۰٬۳۳۳  - ۲۰۱۹ینایر  ۱في 
 ۲۲٬۷۷۲٬٥۳۳  -  ٤۳۲٬٦۸۰  ۹۱٬۰٦۰  ۷٤٦٬۲۳۱  ۷٬۰۸٥٬٤٤٥  ۱٬۹۰۹٬۳۳۹  ۲٬۲٤٤٬۸٤۲  ۱۰٬۲٦۲٬۹۳٦  - إھالك للسنة

إعادة تصنیف إلى 
 )٤٬۸۱۷٬۸۰٦(  -  -  -  -  -  -  -  )٤٬۸۱۷٬۸۰٦(  - استثمارات عقاریة

دیسمبر  ۳۱في 
۲۰۱۹ -  ۱۰۲٬۲۳٥٬٤٦۳  ۲٬۲٤٤٬۸٤۲  ۳۰٬۳۷۸٬۰۰۸  ۱۳٥٬۲۳۷٬۷۰۳  ۳٥٬۲۰۱٬۹٥٥  ۱٬٥۲۲٬۰۳٤  ۹٬۳۲۷٬۸۱٦  -  ۳۱٦٫۱٤۷٫۸۲۱ 

                    
صافي القیمة 

                    الدفتریة:
                    

دیسمبر  ۳۱في 
۲۰۱۹ ٤۱۱٬۲۳٦٬۱٥۲  ۳٥۷٫۳۰۳٫۷۳۸  ٤٦٬۸۰۳٬۸۹۱  ۷٬٤٤٤٬۹۲۷  ٤۹٬۱٦۱٬٤٥٤  ۲٬۲٤۳٬٥۱٦  ۳۹٥٬۱۲٦  ۲٬۲٥۳٬۹۷۷  ۷۱٬۱۰۲٬٥٦۷  ۹٤۷٬۹٤٥٬۳٤۸ 
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 ت (تابع)الممتلكات والمعدا ٥

  أثاث وتركیبات  سیارات  معدات وأجھزة  معدات طبیة  معدات مكتبیة  مباني  أراضي 
أعمال رأسمالیة 

 اإلجمالي  قید التنفیذ
                  

                  التكلفة أو التقییم:
 ۱٬۱۷٦٬۲۲۸٬۲۹٦  ٥۲٬۲۰٥٬٥۰۳  ۹٬۲۰۲٬۰۲۲  ۱٬٦۳۹٬۳٥۹  ۳٦٬۳۰۷٬۲۲٤  ۱۷۷٬۰۲۸٬٤٤٥  ۳٤٬٤۰٥٬٤۲۰  ٥٥٤٬٦۳۲٬۱۰٦  ۳۱۰٬۸۰۸٬۲۱۷ ۲۰۱۸ینایر  ۱في 

 ۲۸٬۲۷۸٬٦۷٤  ۱۷٬۳۷٦٬۰۲۰  ۱٬٦۲۳٬٦۲۹  ٤۱۲٬۳۰۱  ۷۸۳٬٤۳٤  ٥٬۱۱۳٬٤۰۲  ۲٬٥۲٥٬۳٤۸  ٤٤٤٬٥٤۰   إضافات خالل السنة
 ۳٦٬٥۲٦٬۰۷٦          -    )۸۱٬۲۹۹٬۲۳٤(  ۱۱۷٬۸۲٥٬۳۱۰ إعادة تقییم

 )۱۳٤٬٥۰۰(      )۱۳٤٬٥۰۰(    -       استبعادات خالل السنة
 ۱٫۲٤۰٫۸۹۸٫٥٤٦  ٦۹٬٥۸۱٬٥۲۳  ۱۰٬۸۲٥٬٦٥۱  ۱٬۹۱۷٬۱٦۰  ۳۷٬۰۹۰٬٦٥۸  ۱۸۲٬۱٤۱٬۸٤۷  ۳٦٬۹۳۰٬۷٦۸  ٤۷۳٬۷۷۷٬٤۱۲  ٤۲۸٫٦۳۳٫٥۲۷ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

                  
                  إھالك متراكم:

 ۲٦٦٬۹٥۷٬۱۱٦  -  ۸٬٥۲٥٬۳٤٤  ۱٬٤۲۷٬٦٤٤  ۳۳٬۰٦۸٬۹۰٥  ۱۱٦٬٥٥۲٬۹۱۸  ۲٥٬٥۹۰٬۲٥۰  ۸۱٬۷۹۲٬۰٥٥  - ۲۰۱۸ینایر  ۱في 
 ۳۱٬۳۷۰٬٤۷۸  -   ۳٦۹٬۷۹۲   ۱۳۷٬۸۳۰   ۱٬۳۸٦٬۸۱۹  ۱۱٬٥۹۹٬۳٤۰  ۲٬۸۷۸٬٤۱۹  ۱٤٬۹۹۸٬۲۷۸  - إھالك للسنة

 )۱۳٤٬٥۰۰(  -  -  )۱۳٤٬٥۰۰(  -  -  -  -  - استبعادات السنة
 ۲۹۸٬۱۹۳٬۰۹٤  -  ۸٬۸۹٥٬۱۳٦  ۱٬٤۳۰٬۹۷٤  ۳٤٬٤٥٥٬۷۲٤  ۱۲۸٬۱٥۲٬۲٥۸  ۲۸٬٤٦۸٬٦٦۹  ۹٦٬۷۹۰٬۳۳۳  - ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

                  
                  صافي القیمة الدفتریة:

                  
 ۹٤۲٬۷۰٥٬٤٥۲   ٦۹٬٥۸۱٬٥۲۳   ۱٬۹۳۰٬٥۱٥   ٤۸٦٬۱۸٦   ۲٬٦۳٤٬۹۳٤  ٥۳٬۹۸۹٬٥۸۹  ۸٬٤٦۲٬۰۹۹  ۳۷٦٬۹۸۷٬۰۷۹  ٤۲۸٫٦۳۳٫٥۲۷ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 إعادة تقییم األرض والمباني

، تم إدراج  ۲۰۱۸و ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في كما  ن الربح أو الخسارة.تقوم الشركة بقیاس األرض والمباني بمبالغ معاد تقییمھا بأرباح بالقیمة العادلة المعترف بھا في الدخل الشامل اآلخر والخسائر في بیا
 مستقل. ُمثمنمن قبل  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في بناًء على تقریر التقییم المؤرخ  ۳المستوى  بموجب قییم المصنفإعادة الت بمبلغاألراضي والمباني 

إلى األدلة المستندة إلى السوق،  تم تقییم األراضي والمباني بالرجوع تعتقد اإلدارة أنھ ال توجد أحداث أو تغییرات في الظروف تشیر إلى حدوث تغییر كبیر في القیمة العادلة لألرض من آخر تقییم تم إجراؤه.
م المحددة مثل طبیعة العقار وموقعھ وحالتھ. تتكون األرض والمباني المعاد تقییمھا من مباني المستشفى وأماكن سكن الموظفین. یقع التقییوذلك باستخدام أسعار قابلة للمقارنة تم تعدیلھا وفقًا لعوامل السوق 

 لقیمة العادلة.ا تدرج نم ۳ المستوىالعادل للممتلكات تحت 
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۲٥ 

 الممتلكات والمعدات (تابع) ٥

 إعادة تقییم األرض والمباني
 إن االفتراضات األساسیة المستخدمة في التقییم ھي:

 المدى     مدخالت تقییم ھامة ال یمكن مالحظتھا
 لایر قطري ۲٬۰۰۰–لایر قطري  ٤۲٥    السعر لكل قدم مربع من األرض

 لایر قطري ٦٫۲۸۸ –لایر قطري  ۲٬٤۷۰ مربع من مبنى المستشفى مترلكل ھالك تكلفة االستبدال بعد اإل
 لایر قطري ٦٬۲۱۳ –لایر قطري ۳٫٥٦۳ لكل متر مربع لمكان إقامة الموظفینتكلفة االستبدال بعد اإلھالك 
 تكالیف االقتراض المرسملة

. ۲۰۲۱في عام  مشروع التوسعةن ومن المتوقع االنتھاء م ۲۰۱۸لمستشفى في عام ل توسعةبدأت الشركة بناء 
 ٥۳٫۸۹٤٫۳۲٥بمبلغ  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  المرسملة ضمن األعمال الرأسمالیة قید التنفیذوكانت القیمة الدفتریة 

ترتیب مشترك. بلغت ب بنك في دولة قطرالمشروع  یُمّول). ۲۰۱۸في  لایر قطري ۱۱٫۹٤٤٫۲۸۹لایر قطري (
لایر قطري  ۱٫۰٥۰٫۰۰۳، ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في  قیمة تكالیف االقتراض المرسملة خالل

االقتراض المؤھلة للرسملة  ). كان معدل الفائدة المستخدم لتحدید مقدار تكالیف۲۰۱۸في  لایر قطري ۳٥۷٫۷۱٤(
 ٪ وھو معدل الفائدة الفعلي لالقتراض المحدد.٤٫٥

 التغیر في التقدیرات
اإلنتاجي للممتلكات والمعدات مما أدى إلى تغییرات في العمر المتوقع  لعمرل، أجرت الشركة مراجعة ۲۰۱۹خالل 

اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات ھو انخفاض في مصروف لممتلكاتھا ومعداتھا. إن تأثیر التغییرات في العمر 
 لایر قطري. ۷٫۷٦۰٫۲۳٦بقیمة إلھالك ا

 استثمارات عقاریة ٦

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 -  - ینایر ۱في 
 -  ۲۷٫۰۸۷٫۸۷٥ تحویل من الممتلكات والمعدات

 -  - صافي الخسارة من قیاس القیمة العادلة
 -  ۲۷٫۰۸۷٫۸۷٥ صافي القیمة الدفتریة

دیسمبر  ۳۱للشركة من األراضي والمباني التي یتم تأجیرھا لطرف ثالث. كما في العقاریة  االستثماراتتتكون 
كنتیجة العقاریة  االستثماراتالثابتة إلى  الموجوداتمن  الموجودات ، قامت الشركة بإعادة تصنیف ھذه۲۰۱۹

المكتسبة من ھذه  یجاراآلن لكسب إیرادات اإلیجار. بلغت إیرادات اإل تفظ بھاالمح العقاراتلتغییر استخدام ھذه 
 .۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لایر قطري للسنة المنتھیة في  ۱٫۱۰٤٫۰۰۰العقاریة  االستثمارات

وال توجد التزامات تعاقدیة لشراء أو إنشاء أو تطویر استثماراتھا العقاریة ة أي قیود على قابلیة لیس لدى الشرك
 أو لإلصالح والصیانة والتحسینات.ریة عقااستثمارات 

الرئیسیة لتقییم العقارات  والمدخالتلقیمة العادلة ووصف أسالیب التقییم المستخدمة تدرج اعن  اإلفصاحتم 
 .۲٦ إلیضاحافي  االستثماریة
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۲٦ 

 االستخدام ومطلوبات اإلیجارموجودات حق  ۷

 خالل الفترة: والتغیراتحق االستخدام المعترف بھا  لموجوداتفیما یلي القیم الدفتریة 
    

 -   ، كما وردت۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ كما في
 ۷۱٫۱۷۱٫۷۷٥   ۱٦أثر التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 ۷۱٫۱۷۱٫۷۷٥   ، كما عدلت۲۰۱۹ینایر  ۱كما في 
 )٤٫٦۲٥٫۲۹۹(   سنةمصروف اإلھالك خالل ال

 )۸۲٫٤٥۱(   ۲۰۱۹أثر إلغاء إیجار في 
 ٦٦٫٤٦٤٫۰۲٥   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

 :خالل الفترة والتغیراتاإلیجار  لمطلوباتفیما یلي القیم الدفتریة 
 -   ، كما وردت۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ كما في

 ۷۱٫۱۷۱٫۷۷٥   ۱٦للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم بیق األولي أثر التط
 ۷۱٫۱۷۱٫۷۷٥   ، كما عدلت۲۰۱۹ینایر  ۱كما في 

 ۳٫٤٤٥٫٥۷۲   للسنة التمویل تكلفة
 )٦٫۷٥۸٫۰۰۰(   مدفوعات مطلوبات اإلیجار

 )۸۲٫٤٥۱(   ۲۰۱۹أثر إلغاء إیجار في 
 ٦۷٫۷۷٦٫۸۹٦   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

 
    

 ۳٫٤۰٤٫۱۰۸   متداول
 ٦٤٫۳۷۲٫۷۸۸   غیر متداول

 ٦۷٫۷۷٦٫۸۹٦   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱مطلوبات اإلیجار كما في 

للشركة في بیاناتھا المالیة. تم توضیح  ۱٦لتقاریر المالیة رقم لھذه ھي السنة األولى من تطبیق المعیار الدولي 
 .٤ اإلیضاحالتغییرات في السیاسات المحاسبیة الھامة في 

 :۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱فیما یلي المبالغ المعترف بھا في الربح أو الخسارة للسنة المنتھیة في 
    

 ٤٬٦۲٥٬۲۹۹   مصروف إھالك موجودات حق االستخدام
 ۳٬٤٤٥٬٥۷۲   على مطلوبات اإلیجار التمویل تكلفة

مصروف متعلق بمطلوبات قصیرة األجل (مدرجة في تكلفة 
 ۲۰٤٬٤۳۷   المبیعات)

 ۸٬۲۷٥٬۳۰۸   لي المبلغ المعترف بھ في الربح أو الخسارةإجما

ً یتضمن عقد اإلیجار المتعلق بعیادة الوكرة خیار تمدید.  في تحدید ما إذا كان خیار  استخدمت اإلدارة افتراًضا ھاما
 .۲۹ یضاحفي اإل ھذا االفتراض الھامعن  اإلفصاحالتمدید مؤكًدا إلى حد معقول أم ال. تم 

 مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات ۸

  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    *استثمار في أسھم حقوق ملكیة

 ٥۲٬۰٥۸٬۹۷٤  ٦۳٬۳۳۳٬۷۲٥ مدرجة

 :في حقوق الملكیة في التاليالستثمارات ل تتمثل التكلفة و القیمة العادلة ۸/۱
  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ٥٤٬۲۸۹٬٦۲٦  ٥٤٬۲۸۹٬٦۲٦ بالتكلفةاستثمار 
 )۲٬۲۳۰٬٦٥۲(  ۹٬۰٤٤٬۰۹۹ تعدیل القیمة العادلة

 ٦۳٬۳۳۳٬۷۲٥  ٥۲٬۰٥۸٬۹۷٤ 
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۲۷ 

 استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (تابع) ۸

 كما یلي: السنةالحركة على استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل  ۸/۲
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    
 ٤٥٬٦۱۸٬٥۱۸  ٥۲٬۰٥۸٬۹۷٤ ینایر ۱ي ف

 ۹٬۸۸٦٬۳۷٦  ۱۱٬۲۷٤٬۷٥۱ التغییر في القیمة العادلة
 )۳٬٤٤٥٬۹۲۰(  - سنةاستثمارات مباعة خالل ال

 دیسمبر ۳۱في 
٦۳٬۳۳۳٬۷۲

٥  ٥۲٬۰٥۸٬۹۷٤ 

 المخزون ۹
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۲۰٬٤٤۸٬۹۹۰  ۱٥٬۱٥۷٬٤۰٥ المواد الطبیة ومواد أخرى  
 ۸٬۸۹۳٬۰۳٤  ۱۱٬۳۱۷٬۹۰۹ ات الصیدالنیةمخزون المستحضر

 ۲٦٬٤۷٥٬۳۱٤  ۲۹٬۳٤۲٬۰۲٤ 
 )٦٬۲٥٤٬٦۸۰(  )٤٬۹٦٦٬٦٤۲( ناقصاً: مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة

 ۲۱٬٥۰۸٬٦۷۲  ۲۳٬۰۸۷٬۳٤٤  
  الحركة في مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة كانت كالتالي:

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ٤٬۲٦٤٬۲٥۷  ٦٬۲٥٤٬٦۸۰ ینایر ۱في 
 ۱٬۹۹۰٬٤۲۳  ۳٦۳٬۰٥۰ )۱۹(إیضاح   مخصص خالل السنة

 -  )۱٬٦٥۱٬۰۸۸( شطب
 ٦٬۲٥٤٬٦۸۰  ٤٬۹٦٦٬٦٤۲ دیسمبر ۳۱في 

 مدفوعة مقدًماالذمم المدینة والمصاریف ال ۱۰
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۱۳۹٬۲۱۸٬٤٥۱  ۱٤۳٬۲۳٥٬٤۷٦ إجمالي الذمم التجاریة المدینة 
  ۱٥٬۸۷٦٬٥۲۷  ۱۲٬٤۷۰٬۱٤۸ وردینمبالغ مدفوعة مقدماً للم

  ۳٬۹۹٦٬٦٦٥  ۳٬۹۹٦٬٦٦٥ وسیطمبالغ مستحقة من 
  ۱٬۲٦۱٬۹۷٥  ۱٬۲۳٤٬٦٤۷ ودائع مستردة

 ً   ٤٬۹۰۷٬۰۷٥  ۲٬۳٦۷٬٤٥٦ مصاریف مدفوعة مقدما
  ۲٬۲۰٦٬۸۳٥  ٤٬٥۳۳٬۲۱٤ مستحقات من موظفین

 ۱٬۲۸٥٬۲٤۹  ۱٬٥٥۲٬٦٥٥ أخرى
 ۱٦۹٬۳۹۰٬۲٦۱  ۱٦۸٬۷٥۲٬۷۷۷ 

 ً  )۷٥٬۳۹۳٬٥۹۰(  )۷٦٬۲۲٦٬۹۲۱( : مخصص النخفاض دیون ردیئة ومشكوك في تحصیلھا ناقصا
 ۹۳٬۱٦۳٬۳٤۰  ۹۳٬۳٥۹٬۱۸۷ 



  .ش.م.ق.عالمجموعة للرعایة الطبیة 
 

  البیانات المالیةإیضاحات حول 
 طريباللایر الق ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

 
۲۸ 

 (تابع) الذمم المدینة والمصاریف المدفوعة مقدًما ۱۰
 لذمم التجاریة المدینة كالتالي:كانت الحركة في مخصص ا

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۷٥٬۰۹٥٬۷۰٤  ۷٥٬۳۹۳٬٥۹۰ ینایر ۱في 
 ۱٬۰۰٥٬۷۸۱  ۳۰۰٬۰۰۰  مكون للسنةال

 )۷۰۷٬۸۹٥(  ٥۳۳٬۳۳۱ )شطبرد شطب (
 ۷٥٬۳۹۳٬٥۹۰  ۷٦٬۲۲٦٬۹۲۱ دیسمبر ۳۱في 

یوم وبعدھا تعتبر الذمم المدینة متأخرة السداد. بناء على  ۹۰ – ۳۰إن متوسط فترة االئتمان للشركة تتراوح بین 
لیس من عادة الشركة أن تحصل على  .غیر منخفضة القیمةبالكامل الذمم المدینة الخبرة السابقة، یتوقع أن ترد 

 .، واألرصدة غیر مضمونةضمانات على الذمم المدینة
اإلیضاح وخسائر انخفاض قیمة الموجودات المالیة في  والعمالت تم اإلفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان

۲۸. 
 یعادلھما النقد و ۱۱

 نقدیة یتكون من البنود التالیة:في بیان التدفقات ال یعادلھالنقد وما 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

    
 ۹۱٬۲٥۱  ۷۰٬٥٤۷ نقد في الصندوق

 ۲۳٬٦۰۳٬۳۲۰  ٤۰٬۲۹٤٬٥۲۸ أرصدة لدى البنوك
 ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۳٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ودائع قصیرة األجل 

 )٥٦٬۱٦۱(  )٤٥٬۳۹٥( ناقصا: مخصص انخفاض في قیمة المستحقات من البنوك
 ۹۳٬٦۳۸٬٤۱۰  ۷٥٬۳۱۹٬٦۸۰ نكیة إجمالي النقد واألرصدة الب

 )٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰(  )۳٥٬۰۰۰٬۰۰۰( یوما ۹۰ناقصاً: ودائع لھا تواریخ استحقاق أصلیة أكثر من 
 ٤۰٬۳۱۹٬٦۸۰  ٥۳٬٦۳۸٬٤۱۰ 

 ).۲۰۱۸في  ٪ سنویاً ۳ سنویاً (متوسط ٪۳٫۷٥تحمل الودائع معدالت أرباح بمتوسط 
ت والمطلوبات المالیة في إیضاح داوتحلیل الحساسیة للموجو لتكلفة التمویتم اإلفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر 

۲۸. 
 الحركة في مخصص انخفاض القیمة المستحقة من البنوك ھي كما یلي:

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 -  ٥٦٫۱٦۱ ینایر ۱في 
 ٥٦٫۱٦۱  - مخصص خالل السنة

 -  )۱۰٫۷٦٦( رد مخصص
 ٥٦٫۱٦۱  ٤٥٫۳۹٥ دیسمبر ۳۱في 
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۲۹ 

 رأس المال ۱۲
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 عدد األسھم  عدد األسھم 

    األسھم المصرح بھا:
 ۲۸۱٫٤٤۱٫۰۰۰  ۲۸۱٫٤٤۱٫۰۰۰ لایر قطري للسھم ۱أسھم عادیة بقیمة 

 
 عدد األسھم  عدد األسھم 

    أسھم عادیة مصدرة ومدفوعة بالكامل:
 ۲۸٫۱٤٤٫۱۰۰  ۲۸۱٫٤٤۱٫۰۰۰ ونھایة السنةبدایة في 

صول على توزیعات األرباح عندما یتم اإلعالن عنھا من وقت آلخر ولھم الحق في یحق لحملة األسھم العادیة الح
 صوت لكل سھم في االجتماعات التي تعقدھا الشركة. جمیع األسھم لھا نفس الحقوق في موجودات الشركة المتبقیة.

 ۲۰۱۹مارس  ۳۱یة في للتعلیمات الصادرة عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، وافقت الجمعیة العامة غیر العادوفقًا 
تم استبدالھا للسھم الواحد لایر قطري  ۱أسھم جدیدة بقیمة اسمیة قدرھا  ۱۰أي أسھم،  ۱۰إلى كل سھم  یمعلى تقس

أدى ذلك إلى زیادة في عدد األسھم المصرح بھا  . وقدللسھم الواحد لایر قطري ۱۰بسھم واحد قدیم بقیمة اسمیة 
. بدأ إدراج األسھم الجدیدة في بورصة قطر اعتباًرا من سھًما ۲۸۱٫٤٤۱٫۰۰۰إلى  ۲۸٫۱٤٤٫۱۰۰من  والقائمة

 .۲۰۱۹أبریل  ۱٥
 قانوني احتیاطي ۱۳

٪ كحد ۱۰وعقد تأسیس الشركة یجب تحویل  ۲۰۱٥لسنة  ۱۱وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجاریة القطري رقم 
٪ من رأس المال المدفوع. إن االحتیاطي ٥۰أدنى من ربح السنة إلى االحتیاطي القانوني حتى یساوي اإلحتیاطي 

 والنظام األساسيعلیھا في القانون المذكور أعاله  القانوني غیر قابل للتوزیع في العادة إال في الحاالت المنصوص
 لشركة.ل

 مساھمة في الصندوق االجتماعي والریاضي ۱٤
، تلتزم الشركة بالمساھمة بنسبة ۲۰۱۰ر والتوضیحات الصادرة في ینای ۲۰۰۹لسنة  ۱۳وفقاً للقانون القطري رقم 

دولة. یتطلب التوضیح المتعلق بالقانون رقم ٪ من صافي األرباح السنویة للصندوق االجتماعي والریاضي بال۲٫٥
 . الملكیةذلك في بیان التغیرات في حقوق ب ح. وعلیھ، فیتم االعترافالذمم الدائنة كتوزیعات من األرباب االعتراف ۱۳

) یمثل ۲۰۱۸في  لایر قطري ۲٫۱۱۲٫۷۸۳طري (لایر ق ۱٫۹٥٤٫۹٦۹ ، قامت الشركة بتخصیص مبلغخالل السنة
 صافي األرباح الناشئة من عملیات الشركة.٪ من ۲٫٥

 توزیعات األرباح ۱٥
 والمقترحة توزیعات األرباح المدفوعة 

 لایر قطري  
  :۲۰۱۹األرباح المعلنة والمستحقة والمدفوعة خالل 

 ۸٤٫٤۳۲٫۳۰۰ لایر قطري للسھم  ۳، ۲۰۱۸رباح النھائیة لسنة توزیعات األ
  :۲۰۱۸األرباح المعلنة والمستحقة والمدفوعة خالل 

 ۱۱۲٫٥۷٦٫٤۰۰ لایر قطري للسھم  ٤ ،۲۰۱۷توزیعات األرباح النھائیة لسنة 

 ۷۸٫۸۰۳٫٤۸۰ لایر قطري لكل سھم بقیمة إجمالیة۰٫۲۸اقترح مجلس إدارة الشركة دفع توزیعات أرباح بمبلغ 
 العتماد في اجتماعات الجمعیة العمومیة.لرفع ھذا االقتراح لایر قطري، وسیتم 
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۳۰ 

 تسھیل بنكي ۱٦
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۱۹٬۹۰۳٬۷۹۰  ٥٬۰٦۷٬۹۷۲ )۱( تسھیل بنكي
 ۱۱٬۱۰۲٬۲۳۹  ۲٥٬٤٦۳٬۸۲۱ )۲( تسھیل بنكي

 ۳۰٬٥۳۱٬۷۹۳  ۳۱٬۰۰٦٬۰۲۹ 
 تعرض في بیان المركز المالي كالتالي:

    
 ۱٤٬۹۷٤٬٤۳۰  ۱۱٬٤٤۸٬٦۳۰ الجزء المتداول 

 ۱٦٬۰۳۱٬٥۹۹  ۱۹٬۰۸۳٬۱٦۳ المتداول  غیر الجزء
 ۳۰٬٥۳۱٬۷۹۳  ۳۱٬۰۰٦٬۰۲۹ 

 مالحظات:
لتمویل  ملیون لایر قطري تم الحصول علیھ من أحد البنوك في دولة قطر ۷۰بمبلغ تسھیالً  البنكيتسھیل الیمثل ھذا  )أ(

قسًطا  ٦۰على  التسھیللموظفین في منطقة المنصورة بدولة قطر. یسدد ا قامةشراء مبنى الستخدامھ كمكان إل
 .۲۰۲۰أبریل  ۳۰ویستحق في لایر قطري  ۱٫۲۷۸٫٥۱٤شھریًا بمبلغ 

تمویل قطر ل ملیون لایر قطري تم الحصول علیھ من أحد البنوك في دولة ۱۲بمبلغ  البنكي تسھیالً تسھیل الیمثل ھذا  )ب(
لایر قطري لكل قسـط  ۲۲٤٫۰۹٤قسطا شھریا بمبلغ  ٦۰على  تسھیل. یسدد الى األھلي تجدیدات المباني بالمستشف

ملیون لایر قطري  ۱۹إضافي بقیمة  تسھیل ، حصلت الشركة على۲۰۱۹في . ۲۰۲۳أغسطس  ۱٥في  تستحق 
 ٤۰۲٫۹۲۲قسط شھري بقیمة  ٥۲على  التسھیللتمویل مشروعھا التوسعي داخل مبنى المستشفى الرئیسي. یتم سداد 

 ٪.٤٫٥معدل ربح سنوي قدره  التسھیل. یحمل ۲۰۲۳أغسطس  ۱٥ستحق في یلایر قطري و

 مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ۱۷
 نھایة الخدمة للموظفین في بیان المركز المالي كالتالي: مكافآتص لتظھر الحركة في المخص

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ٥۲٬٦۹۱٬٦٤۸  ٦۰٬۱۷٦٬٤۹۰ ینایر ۱في 
  ۱٤٬۳٥۰٬٤٦٤  ۹٬٥۸٥٬۹۳٤ ل السنةالمكون خال

 )٦٬۸٦٥٬٦۲۲(  )٤٬۱۰۸٬۱۱٦( مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة 
 ٦۰٬۱۷٦٬٤۹۰  ٦٥٬٦٥٤٬۳۰۸ دیسمبر ۳۱في 

خصصت الشركة اللتزامھا التقدیري بالمساھمة في صندوق التقاعد للموظفین القطریین وفقاً لمتطلبات قانون التقاعد 
 . المبالغ المستحقة والتي لم یتم تحویلھا إلى ھیئة التقاعد والمعاشات بلغت ۲۰۰۲نة لس ۲٤والمعاشات القطري رقم 

) والتي لم یتم ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  لایر قطري ۱۷٤٫۷۷٤( ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لایر قطري كما في  ۱۸۷٫۹۱۱
لمستحقة الدفع في إیضاح تحویلھا بعد إلى ھیئة التقاعد والمعاشات وتم إدراجھا في حسابات الذمم الدائنة والمبالغ ا

۱۸. 
 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ۱۸

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۳۱٬۸۳٦٬٦٤۷  ۳۳٬۲٤۲٬۳۷۸ تجاریة دائنةذمم 
 ۳۷٬٥۷٤٬۲٥٥  ٤۸٬٤۰۸٬٦۷٦ مصروفات مستحقة

 ۲۱٬٤۰۳٬٦۳٦  ۲٤٬٤۳۱٬۲۲۱ توزیعات أرباح مستحقة
 ۱٬٦۹۹٬۳۱۸  ۱۱٥٬٤۱۰ مستحق للموظفین

 ۱۷٤٬۷۷٤  ۱۸۷٬۹۱۱ )۱۷التقاعد والمعاشات (إیضاح  مبالغ مستحقة لھیئة
 -  ۲۷٬٤۰۱ إیرادات غیر محققة

مخصص للمساھمة في الصندوق االجتماعي والریاضي (إیضاح 
۱٤( ۱٬۹٥٤٬۹٦۹  ۲٬۱۱۲٬۷۸۳ 

 ۱۰۸٬۳٦۷٫۹٦٦  ۹٤٬۸۰۱٬٤۱۳ 
الذمم لدائنة التجاریة وتم اإلفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر صرف العملة ومخاطر السیولة المتعلقة بالذمم ا

 .۲۸الدائنة األخرى في إیضاح 
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۳۱ 

 تكالیف التشغیل ۱۹
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

    
 ۱۸۲٬۱٥٥٬٥۸۹  ۱۸۱٬٤۲۷٬۱۱۰ تكالیف الموظفین 

 ۷٦٬۲۱٦٬٥۱۹  ۸۰٬٤۳۱٬٥۹٦ تكالیف طبیة وجراحیة (یدرج المخزون كتكلفة مبیعات)
 ۱۱٬٥٦۸٬۲۳۱  ۲۲٬۱٥۸٬۹۲۷ مصروفات مجتمع األطباء

 ۳٬۲۸۸٬۱۳۷  ٤٬۳۲۷٬٦۰٥ مرافق
 ۳٬۲۰٥٬٤۹٦  ۳٬٦۷۸٬٦٦٦ تكلفة طعام

 ۱٬۲۲۰٬۹٥٥  ۱٬۱۷۸٬۳۸٤ الوقودمصروفات 
 ۱٬۰۱۰٬۰٥٥  ۸۳٥٬٤٥٥ تكالیف مباشرة أخرى 

 ۱٬۹۹۰٬٤۲۳  ۳٦۳٬۰٥۰ )۹مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة (إیضاح 
 ٤٬٤۹٦٬۹۹۷  - إیجار

 ۲۹٤٬٤۰۰٬۷۹۳  ۲۸٥٬۱٥۲٬٤۰۲ 

 إیرادات أخرى ۲۰
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۲٬٦۹۸٬۱۷٤  ۳٬۷٤۰٬۰٤٥ إیرادات إیجارات
 ۲٬۸۱۸٬۹۹۰  ۲٬٥۷٥٬۱٥٥ إیرادات أرباح موزعة 

 ٤۹۲٬۳۳٤  ٥۳۱٬۱۹۲ إیرادات تموین
 ۹٥۹٬۰۷٥  ٤۰۰٬۳٦٥ عكس مصاریف مستحقة للسنة السابقة 

 ۱۸۷٬۳٥۰  ۲٥۰٬۸٦۷ ربح من تحویل عمالت أجنبیة
 ۱٬۷۳٥٬۱۹۳  ۱٬۳۳۱٬۱٥٥ إیرادات متنوعة 

 ۸٬۸۲۸٬۷۷۹  ۸٬۸۹۱٬۱۱٦ 

 مصروفات عمومیة وإداریة    ۲۱
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ٥٥٬۳٥۲٬۷۲۳  ٦۰٬۳٥٤٬۱۲۷ تكالیف الموظفین
 ٦٬۹۳۲٬٥۳٥  ۷٬٥۲٤٬۹۹٥ إصالحات وصیانة

 ٥٬۰۸٥٬٦٤٥  ٥٬۸۱۸٬۹۲۲ تكالیف خدمة العمالء ومساعدین
 ۳٬۰۱٤٬۳۱۱  ۳٬٥٥۰٬۸۷۱ تأمین

 ۳٬٥۱۸٬۰۸۲  ۳٬۱٦۹٬۹۷٤ ھاتف وفاكس
 ۳٬۰۷٥٬٤۱۱  ۲٬۹۳٥٬۳۳٦ أمن ونظافة

 ۲٬۹۷٥٬۰٥٤  ۲٬۸٦۰٬٦۲۳ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 ۲٬٥۳۳٬۷۸٦  ۲٬۱٥۹٬۹۱۸ دعایة وإعالن

 ۱٬٥۷۱٬۳۲۳  ۱٬۸٤۹٬۷۸۷ تطویر تكنولوجیا المعلومات
 ۱٬۲۷۱٬۹٥۰  ۱٬٥۸۸٬٤٦۳ أتعاب قانونیة ومھنیة

 ۱٬۰۰۲٬٤٦۱  ۱٬۰٥٥٬۰٤۷ رسوم بنكیة
ت لجنةمكافآ  ۱٬۰۲۰٬۰۰۰  ۱٬۰۲۰٬۰۰۰ 

 ۱٬۰٦٤٬۰۸٤  ۹٥۲٬۱٦٤ طباعة وقرطاسیة
 ۹۳۱٬٦٦۹  ۷۱۹٬٥٦٦ مصاریف حكومیة 

 ٦۲۰٬۳٥۸  ٦۱٦٬٦۸٥ مصاریف النفایات الطبیة
 ٥٥۸٬۹۳٦  ۲۷۱٬۸۸۷ تبرعات خیریة

 ۸٤۳٬۹۷۷  ۳۰۳٬٤۷۰ أخرى
 ۹٦٬۷٥۱٬۸۳٥  ۹۱٬۳۷۲٬۳۰٥ 
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۳۲ 

 تكلفة تمویل ۲۲
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 -  ۳٬٤٤٥٬٥۷۲ على مطلوبات إیجار ف تمویل تكالی
 ۱٬۰٦٦٬٤۸٤  ٥۰٦٬۳٥۳ التسھیل  االسالمىعلى تكالیف تمویل 

 ۳٬۹٥۱٬۹۲٥  ۱٬۰٦٦٬٤۸٤ 

 للسھم ةوالمخفف ةاألساسی اتالعائد ۲۳
د للسھم بتقسیم صافي ربح السنة العائد للمساھمین في الشركة على المتوسط المرجح لعد ةاألساسی اتحتسب العائدت

 األسھم العادیة القائمة خالل السنة.
 ال توجد أسھم مخففة محتملة قائمة خالل السنة، لھذا فإن الربح المخفف للسھم یتساوى مع الربح األساسي.

 مستخدمة في حساب العائد األساسي والمخفف للسھم:یوضح الجدول التالي اإلیراد وتفاصیل األسھم ال
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

العائد لحملة األسھم العادیة في الشركة  صافي ربح السنة
 ۸٤٬٥۱۱٬۳۲۱  ۷۸٬۱۹۸٬۷۷٤ الحتساب الربح األساسي (باللایر القطري)

 *۲۸۱٬٤٤۱٬۰۰۰  ۲۸۱٬٤٤۱٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة
 ۰٫۳۰  ۰٫۲۸ العائد األساسي والمخفف للسھم (باللایر القطري)

 ۲۰۱۹مارس  ۳۱ات الصادرة عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة في وفقًا للتعلیم* 
تم استبدالھا للسھم الواحد لایر قطري  ۱أسھم جدیدة بقیمة اسمیة قدرھا  ۱۰أي أسھم،  ۱۰إلى كل سھم  یمعلى تقس

ك إلى زیادة في عدد األسھم المصرح بھا . وقد أدى ذلللسھم الواحد لایر قطري ۱۰بسھم واحد قدیم بقیمة اسمیة 
بورصة قطر اعتباًرا من . بدأ إدراج األسھم الجدیدة في سھًما ۲۸۱٫٤٤۱٫۰۰۰إلى  ۲۸٫۱٤٤٫۱۰۰من  والقائمة

 وبالتالي، تم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة بأثر رجعي. .۲۰۱۹أبریل  ۱٥
 ة االلتزامات الرأسمالیة والمطلوبات المحتمل ۲٤

 المطلوبات المحتملة
 لدى الشركة االلتزامات المحتملة التالیة والتي ال یتوقع أن تنشا عنھا مطلوبات ھامة:

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۲۷۷٫۰۰۰  ۲۷۷٫۰۰۰ ضمانات بنكیة

 مطالبات قانونیة
شكل  في من قبل المرضى او طرف ثالث ، تم رفع دعاوى قضائیة مختلفة ضد الشركة۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

لقد قامت اإلدارة مستخدمة حكمھا  بتقییم ما إذا كانت مطالبات بالتعویض عن سوء األداء، ومطالبات أخرى متنوعة.
. عالوة على ذلك، لدى ستضر لتسویة أي دعاوى تعویض عن سء األداء من خالل فھمھا لمالبسات كل دعوى

مطالبات التعویض عن سوء األداء والتي سوف ل ي كوالتي تغطالشركة بولیصة تأمین كافیة لتغطیة سوء األداء 
 حیث ان الجزء الباقي مغطى من قبل شركة التأمین.التأمین) حسب بولیصة (تتحمل الشركة الجزء القابل للخصم 

 یتوقع أن یكون المبلغ القابل لالقتطاع فیما یتعلق بالمطالبة غیر جوھري.
 لتزامات رأسمالیةا

لایر قطري  ٥۸٫۲۳۲٫۹۱۰بمبلغ  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في لیة مستقبلیة اعتمدت اإلدارة مصروفات رأسما
 ).۲۰۱۸ قطري في لایر ٥۸٬۷٥۳٬۹۷٤(

 معلومات قطاعیة ۲٥
 إن قطاع األعمال الرئیسي للشركة ھو تقدیم خدمات الرعایة الصحیة وبالتالي لیس لھا قطاعات أعمال أخرى.

 أعمالھا في دولة قطر فقط.تزاول الشركة 
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 لةالقیم العادقیاس  ۲٦
یوضح الجدول التالي مقارنة حسب الفئة بین القیمة العادلة والقیمة الدفتریة لألدوات المالیة للشركة التي تم إدراجھا 

 في البیانات المالیة:
 العادلةالقیمة   القیمة الدفتریة 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

        موجودات مالیة 
 ۹۳٬٦۰۳٬۳۲۰  ۷٥٬۲۹٤٬٥۲۹  ۹۳٬٦۰۳٬۳۲۰  ۷٥٬۲۹٤٬٥۲۹ أرصدة لدى البنوك 
ذمم تجاریة وأخرى 

 ۱٤۷٬۹٦۹٬۱۷٥  ۱٥٤٬٥٥۲٬٦٥۷  ۱٤۷٬۹٦۹٬۱۷٥  ۱٥٤٬٥٥۲٬٦٥۷ مدینة
موجودات مالیة بالقیمة 
العادلة من خالل الدخل 

 ٥۲٬۰٥۸٬۹۷٤  ٦۳٬۳۳۳٬۷۲٥  ٥۲٬۰٥۸٬۹۷٤  ٦۳٬۳۳۳٬۷۲٥ الشامل اآلخر
        

        مطلوبات مالیة
ریة وأخرى ذمم تجا

 ۹٤٬۸۰۱٬٤۱۳  ۱۰۸٬۳٦۷٫۹٦٦  ۹٤٬۸۰۱٬٤۱۳  ۱۰۸٬۳٦۷٫۹٦٦ دائنة
 ۸۸۱٬٥٥۰  ۱٬٤۲۱٬٥٦۱  ۸۸۱٬٥٥۰  ۱٬٤۲۱٬٥٦۱ مبالغ محتجزة دائنة

 ۳۱٬۰۰٦٬۰۲۹  ۳۰٬٥۳۱٬۷۹۳  ۳۱٬۰۰٦٬۰۲۹  ۳۰٬٥۳۱٬۷۹۳ تسھیالت بنكیة

كن بموجبھ تبادل األداة المالیة في معاملة یتم إدراج القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بالمبلغ الذي یم
حالیة بین أطراف راغبة، بخالف عملیة البیع الجبري أو التصفیة. تم استخدام الطرق واالفتراضات التالیة لتقدیر 

 القیمة العادلة:

لدائنة إن القیمة الدفتریة لألرصدة لدى البنوك والذمم التجاریة واألخرى المدینة والذمم التجاریة واألخرى ا •
 األجل لھذه األدوات. قصیرةوالمبالغ المستحقة الدفع تقارب قیمتھا العادلة بشكل كبیر نتیجة االستحقاقات 

 األسھم في نھایة فترة التقریر.تستند القیمة العادلة لالستثمارات المدرجة إلى أسعار  •
 ترتیب القیم العادلة

 العادلة لألدوات المالیة باستخدام تقنیات التقییم:تستخدم الشركة الترتیب التالي لتحدید وإیضاح القیم 
 : األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.۱المستوى 
نادا إلى مدخالت توثر بشكل كبیر ومالحظ على القیمة العادلة المسجلة سواء بشكل : طرق أخرى است۲المستوى 

 مباشر أو غیر مباشر، و
: طرق باستخدام مدخالت توثر بشكل كبیر على القیم العادلة المسجلة وال یمكن مال حظتھا في بیانات ۳مستوى ال

 السوق.
 لقیمة العادلة وفقاً لمستوى القیمة العادلة:الجدول التالي یبین تحلیل لألدوات المالیة المسجلة با

        الموجودات المالیة
 ۳لمستوى ا  ۲المستوى   ۱المستوى   ۲۰۱۹ 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة 
 -  -  ٦۳٬۳۳۳٬۷۲٥  ٦۳٬۳۳۳٬۷۲٥ من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ٦۳٬۳۳۳٬۷۲٦  ٥۳٬۳۳۳٬۷۲٥  -  - 
        

        المالیةالموجودات غیر 
 ۷٦۸٬٥۳۹٬۸۹۰  -  -  ۷٦۸٬٥۳۹٬۸۹۰ أرض ومبنى معاد تقییمھا

 ۲۷٫۰۸۷٫۸۷٥  -  -  ۲۷٫۰۸۷٫۸۷٥ استثمارات عقاریة
 ۷۹٥٬٦۲۷٬۷٦٥  -  -  ۷۹٥٬٦۲۷٬۷٦٥ 
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 (تابع) لةالقیم العادقیاس  ۲٦
 (تابع) ترتیب القیم العادلة
        الموجودات المالیة

 ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   ۲۰۱۸ 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة 
 -  -  ٥۲٬۰٥۸٬۹۷٤  ٥۲٬۰٥۸٬۹۷٤ من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ٥۲٬۰٥۸٬۹۷٥  ٤۲٬۰٥۸٬۹۷٤  -  - 
        

        الموجودات غیر المالیة
 ۸۰٥٬٦۲۰٬٦۰٦  -  -  ۸۰٥٬٦۲۰٬٦۰٦ أرض ومبنى معاد تقییمھا

 ۸۰٥٬٦۲۰٬٦۰٦  -  -  ۸۰٥٬٦۲۰٬٦۰٦ 

و خالل الفترة، ولم یتم إجراء عملیات نقل إلى أ ۲والمستوى  ۱لم تكن ھناك عملیات نقل بین قیاسات المستوى 
 .سنةخالل ال ۳خارج قیاسات القیمة العادلة من المستوى 

 ۳لمستوى لتسویة القیم العادلة 
 :۳االفتتاحیة إلى األرصدة الختامیة للقیم العادلة من المستوى یوضح الجدول التالي تسویة من األرصدة 

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۷۸۳٫٦٤۸٫۲٦۸  ۸۰٥٫٦۲۰٫٦۰٦ ینایر ۱الرصید كما في 
 ٤٤٤٫٥٤۰  ۲۷۰٫۰۹٥ إضافات

 )۱٤٫۹۹۸٫۲۷۸(  )۱۰٫۲٦۲٫۹۳٦( إھالك
 ۳٦٫٥۲٦٫۰۷٦  - إعادة تقییمربح 

 ۸۰٥٫٦۲۰٫٦۰٦  ۷۹٥٫٦۲۷٫۷٦٥ دیسمبر ۳۱الرصید كما في 

 ال یمكن مالحظتھا ھامةتقنیات التقییم ومدخالت 
تم إدراجھا بالقیمة العادلة استعانت الشركة بخبیر تقییم مؤھل من طرف ثالث إلجراء تقییم لموجوداتھا الثابتة التي 

خبیر التقییم التابع لطرف ثالث األسالیب والتقنیات المعترف بھا عموًما  ت. واستخدم۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
المماثلة. تشمل األسالیب المطبقة منھج مقارنة السوق بغرض تقییم قطع  الموجوداتلتقییم القطاع  اكمعیار في ھذ
خبراء التقییم  استخدم. إلھالكبعد ابینما تم تقییم المباني باستخدام نھج تكلفة االستبدال  الشركة تملكھااألراضي التي 

في تحدید نموذج التقییم المناسب والنظر في المدخالت التي ال یمكن مالحظتھا والمستخدمة في  فھمھمالمستقلون 
موضوع التقییم ونطاق تكالیف  تالعقاراالمتشابھة في خصائص  الموجوداتنموذج التقییم والتي تشمل تحدید 

 وتقییم تقادم الممتلكات. بعد اإلھالكاالستبدال 
 براء التقییم المستقلین لتحدید القیم العادلة ھي كما یلي:التقنیات المستخدمة من قبل خ

 السوقالقائم على مقارنة النھج 
لسوق، یتم المقارنة القائم على اقًا لنھج السوق. وفالقائم على مقارنة التم تقییم قطع أراضي الشركة باستخدام نھج 

مماثلة تم بیعھا خالل فترة معقولة من تاریخ التقییم.  بناًء على معامالت مماثلة لعقارات للعقاراتتقدیر القیمة العادلة 
 .بالعقاراتالختالف في الحجم والموقع والخصائص األخرى الخاصة عن االمعامالت المماثلة ھي تعدیالت 

 ستبدال بعد اإلھالكاالتكلفة 
التكلفة الحالیة  بعد اإلھالك. تمثل تكلفة االستبدال بعد اإلھالكتم تقییم مباني الشركة باستخدام طریقة تكلفة االستبدال 

المادي وجمیع أشكال التقادم والتحسین التھالك المكافئ الحدیث ناقًصا الخصومات المترتبة على  الموجودالستبدال 
المتبقي، وتكالیف  االنتاجي والعمركس عوامل التقادم مثل الحالة المادیة، قیمة العقار لتع دیلتعذات الصلة. یتم 

 الفعلي. للموجودالتشغیل المقارنة والكفاءة النسبیة واألداء الوظیفي 
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 (تابع) لةالقیم العادقیاس  ۲٦
 (تابع) ال یمكن مالحظتھا ھامةتقنیات التقییم ومدخالت 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  ۳لمستوى لأسالیب التقییم المستخدمة في قیاس القیم العادلة یوضح الجدول التالي 
التي ال یمكن مالحظتھا. لم تقم المستخدمة  ھامةللموجودات غیر المالیة المقاسة بالقیمة العادلة وكذلك المدخالت ال

ترض أن تكون القیم متوافقة مع تلك ، ویف۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱غیر المالیة كما في  لموجوداتھاالشركة بإجراء تقییم 
 ، حیث لم یكن ھناك تغییر كبیر في سوق العقارات خالل الفترة .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في المستخدمة 

مدخالت ھامة  تقنیة التقییم النوع
غیر قابلة 
 للمالحظة

القیمة المقدرة  النطاق المستخدم
 قد تزیدللعقار 

 ) إذاتنخفض(
 نھج المقارنة القائم أرض

 على السوق
السعر لكل قدم 

مربع باللایر 
 القطري

 –لایر قطري  ٤۲٥
لایر قطري  ۲٫۰۰۰

 لكل قدم مربع

زاد (انخفض) 
السعر لكل قدم 

 مربع
نھج تكلفة االستبدال  مبنى

 بعد اإلھالك
تكلفة االستبدال 

بعد اإلھالك لكل 
 متر مربع

لایر قطري  ۲٫٤۷۰
لایر  ٦٫۹۸۸ –

 قطري لكل قدم مربع

ض) زاد (انخف
السعر لكل متر 

 مربع

 األطراف ذات العالقةإفصاحات  ۲۷
تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا للشركة، والشركات 

نفوذ كبیر علیھا. تعتمد إدارة الشركة التي تسیطر علیھا تلك األطراف أو تسیطر علیھا بصورة مشتركة أو لھا 
 سة األسعار وشروط ھذه المعامالت.سیا

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة الواردة في بیان الدخل كاآلتي:
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۱٬٤۳۲٬۳۲۱  ۱٬٤۸۳٬۱۲۰ من ودائع لدى بنك إسالميإیرادات 
 ٤٤٤٬٥٦٤  ٥٤۷٬۱۸۱ إیرادات إیجارات

 )٦۱٬۹۷۸(  )۳۹٬٤۳۰( رسوك بنكیة
 )۱٬٤۲٤٬۱۹۸(  )۱٬٥٥۲٬٤۱۲( لفة اقتراض مرسملة)(متضمنة تك تكلفة التمویل

 )۱۰٬٥٤۸٬٥۳۲(  )۱۳٬۰٤٤٬۹۲۸( مصاریف تأمین

 :بیان المركز المالي كاآلتيفي  الواردةمع األطراف ذات العالقة  األرصدة
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۲۳٬٥٥۹٬۲۹۷  ٤۰٬۱۹۷٬٤٥۸ أرصدة لدى بنوك
 ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۳٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ودائع قصیرة األجل

 ٤۹٤٬۳۳٦  ٤٥٥٬۰۸۷ رادات مستحقة من ودائع لدى بنك إسالميإی
 ۳۱٬۰۰٦٬۰۲۹  ۳۰٬٥۳۱٬۷۹۳ )۱٦(إیضاح  تسھیالت بنكیة

 ٤٬٦۱٤٬۱٤٥  ۲٥۰٬۱٦۷ ذمم تجاریة دائنة

 موظفي اإلدارة العلیاو مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 تي:مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا خالل السنة كاآلكانت 

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۲٬۹۷٥٬۰٥٤  ۲٬۸٦۰٬٦۲۳ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 ۱٬۰۲۰٬۰۰۰  ۱٬۰۲۰٬۰۰۰ مكافآت لجنة

 ٤٬۲٥۸٬۳٥۰  ٤٬۲۸۱٬۱٥۰ إجمالي مكافآت موظفي اإلدارة العلیا
 ۸٬۱٦۱٬۷۷۳  ۸٬۲٥۳٬٤۰٤ 
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 إدارة المخاطر المالیة ۲۸
 األھداف والسیاسات

ئیسیة للشركة على ذمم تجاریة دائنة ومطلوبات أخرى وأرباح موزعة غیر مدفوعة تشتمل المطلوبات المالیة الر
ومبالغ محتجزة دائنة. الغرض األساسي لھذه المطلوبات المالیة ھو الحصول على تمویل لعملیات الشركة. ولدى 

القیمة العادلة من موجودات مالیة مختلفة مثل المدینین التجاریین وأرصدة مدینة أخرى وموجودات مالیة بالشركة 
خالل اإلیرادات الشاملة األخرى وموجودات مالیة متاحة للبیع وموجودات مجموعة استبعاد مصنفة محتفظ بھا 

 للبیع ونقد وأرصدة لدى البنوك، والتي تنشأ من عملیات الشركة.
ان ومخاطر السیولة. لمخاطر الرئیسیة الناشئة من األدوات المالیة للشركة ھي مخاطر السوق ومخاطر االئتمإن ا

 تقوم اإلدارة بمراجعة السیاسات والموافقة علیھا بغرض إدارة كل من ھذه المخاطر، والتي نلخصھا فیما یلي:
 مخاطر السوق

وأسعار صرف العمالت األجنبیة  تكالیف التمویللسوق مثل تتمثل مخاطر السوق في خطر تأثیر تغیرات األسعار با
كة أو على قیمة األدوات المالیة المملوكة للشركة. إن الھدف من إدارة مخاطر السوق وأسعار األسھم على ربح الشر

 ھو مراقبة تعرض الشركة لمخاطر السوق في حدود مقبولة مع زیادة العائدات.
 تكلفة التمویلمخاطر 

ً بالموجودات والمطل تكالیف التمویلتتعرض الشركة لمخاطر التغیرات في  وبات المالیة السوقیة المتعلقة مبدئیا
 .التسھیالت البنكیة تكلفة تمویل. الشركة معرضة لمخاطر یحتسب علیھا تكالیف تمویل متغیرةللشركة التي 

، مع ثبات جمیع تكالیف التمویلالجدول أدناه یعكس حساسیة بیان الدخل الشامل لتغیرات معقولة محتملة في 
 المتغیرات األخرى. 

لسنة واحدة على ربح الشركة، بناء  تكالیف التمویلتأثیر التغیرات المفترضة في إن حساسیة بیان الدخل الشامل ھو 
 .۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ائدة عائمة كما في مالیة بأسعار فعلى الموجودات المالیة والمطلوبات ال

 مساویاً ومعاكساً لتأثیر الزیادات المبینة: تكالیف التمویل یتوقع أن یكون تأثیر النقص في  

 
نقص ال/الزیادة

 في نقاط األساس
تأثیر على  

 الربح للسنة
 لایر قطري   

۲۰۱۹    
 )۷٦٫۳۲۹(  ۲٥+ لایر قطري

    
۲۰۱۸    

 )۷۷٬٥۱٥(  ۲٥+ لایر قطري
 مخاطر العمالت 

مخاطر العمالت ھي خطر تقلب قیمة األدوات المالیة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة نتیجة للتغیرات في أسعار 
ألجنبیة. في رأي اإلدارة أن الشركة تتعرض ألدنى حد من مخاطر تغیرات العمالت األجنبیة حیث ال العمالت ا
 مطلوبات أو موجودات مالیة ھامة بعمالت أجنبیة كما في تاریخ التقریر.توجد أیة 

 مخاطر أسعار األسھم
ملة في أسعار أسھم الملكیة المدرجة، الجـدول التالي یعكس حساسیة احتیاطي القیمة العادلة للتغیرات المعقولة المحت

ار األسھم متساویاً ومعاكساً لتأثیر الزیادة مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى. یتوقع أن یكون تأثیر النقص في أسع
 المبینة:

التغیر في مؤشر  
  السوق

التأثیر على 
 حقوق الملكیة

 لایر قطري   
۲۰۱۹    

 ٦٫۳۳۳٫۳۷۳  ٪۱۰+ بورصة قطر
    

۲۰۱۸    
 ٥٫۲۰٥٫۸۹۷  ٪۱۰+ بورصة قطر 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالیة ۲۸
 مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان في أن یفشل طرف في أداة مالیة في الوفاء بالتزاماتھ ویسبب بذلك خسارة مالیة لطرف آخر. تتمثل 
یة والتي تتكون أساساً من أرصدة لدى یتمثل تعرض الشركة لمخاطر االئتمان في القیمة الدفتریة لموجوداتھا المال

 البنوك وذمم تجاریة مدینة وأرصدة مدینة أخرى.
بالنسبة للمخاطر االئتمانیة الناشئة من الموجودات المالیة األخرى للشركة، یكون تعرض الشركة للمخاطر من عجز 

 ودات على النحو التالي:األطراف األخرى، ویكون أقصى مستوى للتعرض مساویاً للقیمة الدفتریة لھذه الموج
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۹۳٬٦۰۳٬۳۲۰  ۷٥٬۲۹٤٬٥۲۸ أرصدة لدى البنوك 
 ۷۲٬٥۷٥٬٥۸٥  ۷۸٬۳۲٥٬۷۳٦ ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى 

 ۱٥۳٬٦۲۰٬۲٦٤  ۱٦٦٬۱۷۸٬۹۰٥ 

ألطراف الثالثة المالیة للشركة بناًء على خبرتھا التاریخیة مع ا للموجوداتیوضح الجدول أدناه جودة االئتمان 
 المقابلة:

 ۲۰۱۹ 
  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  

  اإلجمالي

الخسائر االئتمانیة 
 ۱۲المتوقعة لمدة 

  شھر

الخسائر 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
  مدى عمر الدین

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على 

  الدینمدى عمر 
        

 ۱۰٤٫۹٥٤٫۷۸۸  -  -  ۱۰٤٫۹٥٤٫۷۸۸ درجة أ
 ۱۲٤٬۹۳۷٬۷۹۲  ۱۱٤٬۱٥٤٬٥۹۲  -  ۱۰٬۷۸۳٬۲۰۰ درجة ب

 ۲۲۹٫۸۹۲٫٥۸۰  ۱۱٤٬۱٥٤٬٥۹۲  -  ۱۱٥٫۷۳۷٫۹۸۸ إجمالي القیمة الدفتریة
 )۷٦٬۲۷۲٬۳۱٦(  )۷٥٬۰۷۹٬۸۲٥(  -  )۱٬۱۹۲٬٤۹۱( مخصص الخسارة

 ۱٥۳٫٦۲۰٫۲٦٤  ۳۹٬۰۷٤٬۷٦۷  -  ۱۱٤٫٥٤٥٫٤۹۷ القیمة الدفتریة
 
 ۲۰۱۸ 
  ۳المستوى   ۲ستوى الم  ۱المستوى  

  اإلجمالي

الخسائر االئتمانیة 
 ۱۲المتوقعة لمدة 

  شھر

الخسائر 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
  مدى عمر الدین

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على 

  مدى عمر الدین
        

 ۱۱٥٫٥۰۲٫۱۲۲  -  -  ۱۱٥۰٥۰۲٫۱۲۲ درجة أ
 ۱۲٦٬۱۲٦٬٥۳٤  ۱۱٤٬۱٥٤٬٥۹۲  -  ۱۱٬۹۷۱٬۹٤۲ درجة ب

 ۲٤۱٫٦۲۸٦٥٦  ۱۱٤٬۱٥٤٬٥۹۲  -  ۱۲۷٫٤۷٤٫۰٦٤ إجمالي القیمة الدفتریة
 )۷٥٬٤٤۹٬۷٥۱(  )۷٤٬٤۹۲٬۲۱٤(  -  )۹٥۷٬٥۳۷( مخصص الخسارة

 ۱٦٦٫۱۷۸٫۹۰٥  ۳۹٬٦٦۲٬۳۷۸  -  ۱۲٦٫٥۱٦٫٥۲۷ القیمة الدفتریة

 .إلدارة ومعدالت تاریخیةتقوم الشركة بمراقبة تعرضھا لمخاطر االئتمان بصورة مستمرة بناًء على تقییم ا
من األعضاء الذین یدفعون باستمرار قبل تاریخ االستحقاق. تتضمن  بالمستحقات"أ"  الدرجةتتعلق ذمم المدینة من 

. تشتمل الذمم المدینة الشركةالمستحقات التي یتم جمعھا في تواریخ استحقاقھا دون بذل جھد من  "ب"الدرجة 
 لدىع النقد ودیض قیمتھا على تلك المستحقة السداد ولكنھا ال تزال قابلة للتحصیل. المستحقة السداد ولكنھا لم تنخف

 .في الدرجة "أ"عتبر تبنوك ذات سمعة طیبة في البالد، وبالتالي، 
 مخاطر السیولة

ارة تتمثل مخاطر السیولة في عدم استطاعة الشركة الوفاء بالتزاماتھا المالیة عند استحقاقھا. إن وسیلة الشركة إلد
دائماً سیولة كافیة لسداد التزاماتھا عند استحقاقھا، في مخاطر السیولة ھو أن تضمن بقدر اإلمكان أن یكون لدیھا 

 الظروف العادیة والظروف الضاغطة، ودون أن تتكبد خسائر غیر مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة.
المرونة من خالل استخدام احتیاطیات الشركة إن ھدف الشركة ھو المحافظة على توازن بین استمرار التمویل و

 یوماً من تاریخ الفاتورة. ۹۰ – ۳۰كیة. إن شروط البیع بالشركة تتطلب سداد المبالغ خالل والتسھیالت البن
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 (تابع) إدارة المخاطر المالیة ۲۸
 (تابع) مخاطر السیولة

دیسمبر بناء على  ۳۱ة للشركة في الجدول أدناه یلخص مواعید استحقاق المطلوبات المالیة غیر المخصوم
 الحالیة في السوق. وتكالیف التمویلالمدفوعات التعاقدیة 

  شھور ۳أقل من   عند الطلب ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 ۱۲إلى  ۳

 اإلجمالي  سنوات ٥إلى  ۱  اشھر
          

وأخرى ذمم تجاریة 
 ۳۳٬۲٤۲٬۳۷۸  ۲٦۰٬۰۸٥  ٤٬۱۳٤٬۲۷۹  ۲۸٬۸٤۸٬۰۱٤  - دائنة

 ۳۲٬۷۸۱٬۱۹۰  ۲۰٬۱٤۸٬۰۳۰  ٦٬۹۱٦٬٥٦۹  ٥٬۷۱٦٬٥۹۱  -  نكیةتسھیالت ب
توزیعات أرباح غیر 

 ۲٤٬٤۳۱٬۲۲۱  -  -  -  ۲٤٬٤۳۱٬۲۲۱ مطالب بھا
مخصص المساھمة 

في الصندوق 
االجتماعي 
 ۱٬۹٥٤٬۹٦۹  -  -  ۱٬۹٥٤٬۹٦۹  - والریاضي

 ۱۰۳٬٦٦٤٬۰۰۰  ۹۷٬۲۹۸٬۰۰۰  ٤٬٦۳۸٬۰۰۰  ۱٬۷۲۸٬۰۰۰  - مطلوبات إیجار
 ۱۹٦٬۰۷۳٬۷٥۸  ۱۱۷٬۷۰٦٬۱۱٥  ۱٥٬٦۸۸٬۸٤۸  ۳۸٬۲٤۷٬٥۷٤  ۲٤٬٤۳۱٬۲۲۱ إلجماليا

 

  شھور ۳أقل من   عند الطلب ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 ۱۲إلى  ۳

  شھرا
 ٥إلى  ۱

 اإلجمالي  سنوات
          

ذمم تجاریة وأخرى 
 ۳۱٬۸۳٦٬٦٤۷  -  -  ۳۱٬۸۳٦٬٦٤۷  - دائنة

 ۳۲٬۷۸۱٬۳۸٥  ۱٤٬۷٥۰٬۰۹٦  ۱۳٬٥۲۳٬٤٦۷  ٤٬٥۰۷٬۸۲۲  -  تسھیالت بنكیة
توزیعات أرباح غیر 

 ۲۱٬٤۰۳٬٦۳٦  -  -  -  ۲۱٬٤۰۳٬٦۳٦ مطالب بھا
مخصص المساھمة 

في الصندوق 
 ۲٬۱۱۲٬۷۸۳  -  -  ۲٬۱۱۲٬۷۸۳  - االجتماعي والریاضي

 ۸۸٬۱۳٤٬٤٥۱  ۱٤٬۷٥۰٬۰۹٦  ۱۳٬٥۲۳٬٤٦۷  ۳۸٬٤٥۷٬۲٥۲  ۲۱٬٤۰۳٬٦۳٦ اإلجمالي

الیة مستحقة الدفع مطلوبات مالمتاحة لتسویة األخرى المدینة والذمم المدینة لتجاریة االذمم و نقد الشركة بلغ
 على التوالي. ۲۰۱۸و ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لایر قطري كما في  ۱٦٦٫۱۷۸٫۹۰٥لایر قطري و ۱٥۳٫٦۲۰٫۲٦٤
 إدارة رأس المال

حة بھدف دعم عملیاتھا إن الھدف الرئیسي إلدارة رأس مال الشركة ھو ضمان الحفاظ على نسب رأسمالیة صحی
 وزیادة حقوق المساھمین.

تقوم الشركة بإدارة بنیة رأسمالھا وإدخال تعدیالت علیھا في ضوء التغیرات في األحوال االقتصادیة. لم تدخل 
 ۳۱و ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الشركة تعدیالت في األھداف أو السیاسات أو اإلجراءات خالل السنوات المنتھیة في 

لایر  ۳٦۰٫۹۲۱٫۱۰۲وتم قیاسھا بمبلغ ل رأس المال أسھم رأس المال واألرباح المدورة . یشم۲۰۱۹دیسمبر 
 ).۲۰۱۸لایر قطري في  ۳۷۲٫۹۱۸٫۲٥۳( ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱قطري كما في 

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۱٦٫۰۳۱٫٥۹۹  ۱۹٫۰۸۳٫۱٦۳ طویلة األجل تسھیالت
    

 ۱٦٫۰۳۱٫٥۹۹  ۱۹٫۰۸۳٫۱٦۳ صافي الدین
    

 ۳۷۲٫۹۱۸٫۲٥۳  ۳٦۰٬۹۲۱٬۱۰۲ الملكیة إجمالي حقوق
    

 ۳۸۸٫۹٤۹٫۸٥۲  ۳۸۰٬۰۰٤٬۲٦٥ إجمالي رأس المال
    

 %٤  %٥ نسبة المدیونیة
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 المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للشكوك في التقدیرات األحكام ۲۹
 استخدام التقدیرات

مالیة تتطلب من اإلدارة عمل تقدیرات وافتراضات قد تؤثر إن إعداد البیانات المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر ال
والمطلوبات المدرجة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاریخ البیانات  الموجوداتعلى مبالغ 

ائج النھائیة ء على معرفة اإلدارة باألحداث واألعمال الحالیة، قد تختلف النتالمالیة. وبالرغم من أن ھذه التقدیرات تتم بنا
 الفعلیة عن تلك التقدیرات.

األساسیة بصورة منتظمة. تدرج تعدیالت التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي تتم  واالفتراضاتتتم مراجعة التقدیرات 
نت على تلك الفترة أو في فترة التعدیل والفترات المستقبلیة إذا كافیھا تعدیالت التقدیر إذا كانت التعدیالت تؤثر فقط 

 التعدیالت تؤثر على الفترتین الحالیة والمستقبلیة.
إن االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالفترات المستقبلیة، والمصادر الرئیسیة للتقدیرات المشكوك فیھا في تاریخ بیان 

خالل  مؤثرة تتسبب في تعدیالت جوھریة للقیمة الدفتریة للموجودات والمطلوباتالمركز المالي والتي لھا مخاطر 
السنة المالیة التالیة تم توضیحھا فیما یلي. تعتمد الشركة في االفتراضات والتقدیرات المعاییر المتاحة وقت إعداد 

ضات المتعلقة بھا بسبب تغیرات البیانات المالیة. بالرغم من ذلك، فمن الممكن أن تتغیر الظروف القائمة واالفترا
ة الشركة. یتم عكس تلك التغیرات في االفتراضات المتعلقة بھا عند السوق والظروف الطارئة الخارجة عن إراد

 حدوثھا.
 انخفاض قیمة الذمم المدینة

یتطلب نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة من انخفاض القیمة معلومات مستقبلیة تستند إلى افتراضات عن التغیرات 
ن اإلدارة تحدید بعضھا البعض. كما یتطلب مافع على الدوافع االقتصادیة وكیف تؤثر ھذه الدوالمستقبلیة لمختلف 

مدخال رئیسیا في قیاس الخسائر االئتمانیة ل احتمالیة التعثر الذمم المدینة. تمثفي مختلف فئات  احتمالیة التعثر
ویتضمن حسابھ المتوقعة وتستلزم إجراء حكًما ھاما؛ وھو تقدیر الحتمال التخلف عن السداد على مدى زمني محدد، 

مة من المتوقع أنھ في ظل نموذج االنخفاض في القیوافتراضات وتوقعات عن الظروف المستقبلیة.  بیانات سابقة
 .مبكةعتراف بخسائر ائتمانیة في وقت اال، سیتم الجدید

 القیمة العادلة للممتلكات المسجلة بموجب نموذج إعادة التقییم
ن مة بیظفي معاملة منتزام لتل ایوتحعند فعھ م دیتموجود أو ع بید ستالمھ عنم اسیتذي لر السعاي ھلة دلعاالقیمة ا
 س.لقیاایخ رفي تاوق لسافي ن کیرلمشاا

تسجل الشركة ممتلكاتھا (التي یتم استخدامھا لعملیاتھا التجاریة) بموجب نموذج إعادة تقییم لمعیار المحاسبة الدولي 
ن طریق إشراك خبیر تقییم عقارات لتقییمھا في تاریخ . یتم إعادة تقییم ھذه الموجودات على أساس دوري ع۱٦رقم 

للتقییم الطرف الثالث األسالیب والتقنیات المعترف بھا بشكل عام كمعیار ن م المقیمینبیان المركز المالي. یستخدم 
لنقدیة تدفقات ا. تتضمن ھذه التقنیات المقارنة بین المبیعات أو التدفقات النقدیة المخصومة أو رسملة القطاعفي ال

أو مناطق جغرافیة مماثلة. لعقارات مماثلة  السائد تي تستند علیھ باستخدام معدل الرسملةالمستقبلیة للموجود ال
المقارنة،  الموجوادتیستخدم خبراء التقییم حكمھم في تحدید أسلوب التقییم المناسب لتقییم الموجودات، وتحدید 

لكل متر  المھلكةمة في نماذج التقییم بما في ذلك تكلفة االستبدال وتحدید مدخالت التقییم غیر الملحوظة المستخد
تم اإلفصاح عن تقییم اإلدارة للتغیر في القیمة  وسعر السوق لكل مربع قدم من األرض. مربع من المساحة المبنیة

 .٥العادلة في اإلیضاح 
 انخفاض قیمة المخزون

ن تحقیقھا أیھما أقل. عندما تصبح البضاعة قدیمة أو غیر یدرج المخزون في السجالت بالتكلفة أو القیمة الممك
صافي القیمة الممكن تحقیقھا منھا. یتم ھذا التقدیر على أساس فردي للبضاعة الفردیة صالحة لالستخدام یتم تقدیر 

یة لھا الھامة. أما البضاعة الفردیة غیر الھامة ولكنھا قدیمة أو غیر صالحة لالستخدام فیتم التقدیر بصورة جماع
 أسعار البیع التاریخیة.ویحتسب لھا مخصص وفقاً لنوع البضاعة ودرجة التقادم وعدم الصالحیة على أساس 

 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات
تحدد الشركة األعمار التقدیریة اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات لغرض احتساب اإلھالك. یتم التقدیر بعد أن یؤخذ في 

التجاري. تقوم اإلدارة بمراجعة الستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبیعي والتقادم الفني أو االعتبار ا
عندما ترى اإلدارة اختالف األعمار اإلنتاجیة عن  ھالكالقیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویاً ویتم تعدیل تكلفة اإل

 اإلفصاحراجعة لألعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات التي تم خالل السنة، أجرت اإلدارة م التقدیرات السابقة.
 .٤ یضاحإلعنھا في ا



  .ش.م.ق.عالمجموعة للرعایة الطبیة 
 

  البیانات المالیةإیضاحات حول 
 طريباللایر الق ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

 
٤۰ 

 المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للشكوك في التقدیرات (تابع) األحكام ۲۹
 مبدأ االستمراریة

د التي تجعلھا قادرة قامت اإلدارة بتقییم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالھا واقتنعت بأن الشركة تملك الموار
المنظور، باإلضافة إلى ذلك فإن إدارة الشركة لیست على علم بأي مشكالت على االستمرار في أعمالھا في المستقبل 

مادیة تلقى بالشك على مقدرة الشركة باالستمرار. وعلیھ قامت اإلدارة بإعداد البیانات المالیة على أساس مبدأ 
 االستمراریة.

 یجار وموجودات حق االستخداماإل مطلوباتتقییم 
 مطلوباتمن الشركة إصدار أحكام وتقدیرات تؤثر على تقییم  ۱٦رقم لتقاریر المالیة لیتطلب تطبیق المعیار الدولي 

، ۱٦رقم اإلیجار وموجودات حق االستخدام. وتشمل ھذه تحدید العقود في نطاق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 تدفقات النقدیة المستقبلیة.لخصم ال ةالمستخدمفة التمویل وتكلوتحدید مدة العقد 

عقود اإلیجار غیر القابلة لإللغاء، والفترات التي یغطیھا خیار تمدید  مدةتشمل مدة عقد اإلیجار التي تحددھا الشركة 
د اإلیجار إذا عقد اإلیجار إذا كان من المؤكد أن تمارس الشركة ھذا الخیار والفترات التي یغطیھا خیار إنھاء عق

، تقدر المدة عدم ممارسة ھذا الخیار. بالنسبة لعقود اإلیجار غیر محددةمن أكدة بشكل معقول كانت الشركة مت
متصل الو ستأجرساوي العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غیر المتداولة الموجودة في العقار المتالعقد مدة الشركة أن 
المعتادة في السوق لنوع معین من عقود اإلیجار. قد متسوط مدة العقد أو مدة الع يتساوالعقد أن مدة حدد تمادیا بھ أو 

 حق االستخدام. موجوداتلتحدید معدل إھالك  االنتاجيیتم تطبیق نفس العمر االقتصادي 
 لتكالیف التمویتبادل عقود یتم تحدید القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار باستخدام معدل الخصم الذي یمثل معدل 

ائتماني انتشار االئتمان لكیانات ذات تصنیف متوسط بعلى عملة عقد اإلیجار وللمدة المماثلة، مصححة  ةالمطبق
 عند تعدیلھ.في الفترة التي یبدأ فیھا عقد اإلیجار أو  التي رصدتمماثل لتصنیف الشركة، 
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