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الكرامتقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين

ش.م.قالمجموعة للرعاية الطبية

تقرير حول البيانات المالية
ش.م.ق ("الشركة") والتي تتضمن بيان المركز المالي كما المجموعة للرعاية الطبيةلقد دققنا البيانات المالية المرفقة لشركة 

للسنةوبيان التدفقات النقدية المساهمينوبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق وبيان الدخل٢٠١٤ديسمبر ٣١في 
المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص ألهم السياسات المحاسبية واإليضاحات المتممة األخرى.

اإلدارة عن البيانات الماليةمجلس مسؤولية 
وهـو عايير الدولية للتقارير المالية ، اإلدارة هي إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للممجلس إن مسؤولية 

سـواء  الماديـة خطـاء  األبيانات مالية خالية من إلعدادضرورية راهايالتي الرقابة الداخلية إجراءاتمسؤولة كذلك عن
ختالس أو خطأ.إعنالناتجة 

مسؤولية مراقب الحسابات
أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد تم تدقيقنا وفقـاً لمعـايير   إلىإن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية استناداً 

بمتطلبات آداب المهنة وأن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول علـى تأكيـدات   التقيدالتدقيق الدولية التي تتطلب 
.ماديةمعقولة بأن البيانات المالية خالية من أخطاء 

لحصول على أدلة بشأن المبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها البيانات المالية. تم اختيار يشتمل التدقيق على القيام بإجراءات ل
في البيانات المالية ، سواء الناتجة عن اخـتالس  ماديةهذه اإلجراءات بناء على تقديرنا بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء ال
للبيانـات  الشـركة والرقابـة الداخلية المتعلقة بإعـداد  أو خطأ. عند إجراء تقييم المخاطر نأخذ في االعتبار أنظمة الضبط 

المالية وعرضها بصورة عادلة ، وذلك لغايات إعداد إجراءات تدقيق مناسبة ، وليس لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة 
المسـتخدمة  . ويشتمل التدقيق أيضاً على تقييم مدى مالئمة السياسـات المحاسـبية   للشركةأنظمة الضبط والرقابة الداخلية 

ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية.



الكرامتقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين

تتمة-المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق

التدقيق كافية وتوفر أساساً معقوالً يمكننا من إبداء رأينا.باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها خالل أعمال 

الرأي

٢٠١٤ديسـمبر  ٣١كما في للشركة، المركز المالي المادية، من كافة النواحي تظهر بعدالةن البيانات المالية أفي رأينا 

.الدولية للتقارير الماليةلمعايير لالنقديـة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً هاوتدفقاتوأدائها المالي

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وأن البيانات المالية تتفق مـع  وقد أجري الجرد وفقاً لألصول المتبعة في رأينا أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة 

د حصلنا على جميع المعلومـات  ـلقللشركة. ألساسياوالنظام ٢٠٠٢لسنة ٥أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 

واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.  وحسـب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السـنة مخالفـات ألحكـام    

.على نشاط الشركة أو مركزها الماليماديالقانون المذكور أعاله أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير 

.الشركةأن المعلومات المالية الواردة في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة تتفق مع سجالت ودفاتر علىنؤكد كما و

عـن إرنسـت ويــونـغ

ــادرزيـــــاد نـــ

٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم 

٢٠١٥فبراير ٨فيةالدوح



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

.جزءاً من هذه البيانات المالية٢٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٣-

بيان الدخل 

٢٠١٤ديسمبر٣١المنتهية في للسنة

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريريال قطرياتإيضاح

٥٢٨,٤٩٥,٩٠٤٤١٧,٧٨٥,٢٢٧التشغيل إيرادات 
)٢٢١,٩٨١,٢٧٧()٢٤٣,٧٣٧,١١٤(٣تكاليف التشغيل 

٢٨٤,٧٥٨,٧٩٠١٩٥,٨٠٣,٩٥٠الربح اإلجمالي

١,٨٨٧,٦٣٣١,٥١٧,١٦٠إيرادات من ودائع في بنك إسالمي  
٤١٥,٦١٥,٣٣٣١٢,٩١٦,٨٦٢إيرادات أخرى

)٩٢,٧٥٢,١٩٥()٩٩,٠٦٢,٤٨٥(٥مصاريف عمومية وإدارية
)٢٨,٠١٥,٨١٤()٢١,٦٧٨,٧٣٣(٨إستهالك عقارات ومعدات

١٨١,٥٢٠,٥٣٨٨٩,٤٦٩,٩٦٣للسنةالربح 

٦٦,٤٥٣,١٨(بالريال القطري لكل سهم)األساسي والمخفف للسهمالعائد



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

.جزءاً من هذه البيانات المالية٢٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٤-

بيان الدخل الشامل 

٢٠١٤ديسمبر٣١المنتهية في للسنة

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريريال قطريإيضاح

١٨١,٥٢٠,٥٣٨٨٩,٤٦٩,٩٦٣الربح للسنة

إيرادات شاملة أخرى
ربح من إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الصافي 

٧٢٤,٠٦٧,٣٨٧٦,٠٦٠,٩٣٥وموجودات مالية متاحة للبيع اإليرادات الشاملة األخرى 

٢٤,٠٦٧,٣٨٧٦,٠٦٠,٩٣٥إيرادات شاملة أخرى للسنة

٢٠٥,٥٨٧,٩٢٥٩٥,٥٣٠,٨٩٨إجمالي الدخل الشامل للسنة



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

.جزءاً من هذه البيانات المالية٢٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٥-

بيان المركز المالي 

٢٠١٤ديسمبر٣١في 

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريريال قطريإيضاحات

المـوجـودات
المتداولةغيرالموجودات

٨٥٨٤,٨٩٤,٦٩٩٥٨٩,٤١٣,٥٢٨عقارات ومعدات
إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

٩٣٨,٨٧٤,٠١٣٣٥,٩٧٢,٥٠٩األخرى
١٠٢٠,١٥٢,٩٢٢٤,٥٠١,٩١٤موجودات مالية متاحة للبيع 

٦٤٣,٢٩١,٦٣٤٦٢٩,٨٨٧,٩٥١

الموجودات المتداولة
١١٣١,٢٩١,٠٢٦٢٧,٩٤١,٧٩٦مخزون

٦٨٥,٢١٥-١٢موجودات لمجموعة إستبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع
١٣١٧٧,٤٥٥,٠٣٨٩٧,٧٩٧,٨٤١مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماًذمم

١٤١٨٦,٦٣٩,٥٠١١٥٥,٥٧٧,٧٥٧أرصدة لدى البنوكنقد و

٣٩٥,٣٨٥,٥٦٥٢٨٢,٠٠٢,٦٠٩

١,٠٣٩,٣٠٧,١٩٩٩١١,٨٩٠,٥٦٠إجمالي الموجودات

المساهمين والمطلوباتحقوق 
المساهمينحقوق 

١٥٢٨١,٤٤١,٠٠٠٢٨١,٤٤١,٠٠٠رأس المال 
١٦٤٢,٨١٣,٣٢٩٢٤,٦٦١,٢٧٥احتياطي قانوني

)٢٦٤,٤٥٩(٦,٢٣٤,٦٧٧القيمة العادلةاحتياطي 
٤٠٩,٦٤٥,٥١١٤١٣,٣١٢,٨٦٩فائض من إعادة التقييم

١٨٥,٤٣٣,١٩٨٨٩,٧٩٩,٤١٨أرباح مدورة

٩٢٥,٥٦٧,٧١٥٨٠٨,٩٥٠,١٠٣المساهمينإجمالي حقوق 



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

.جزءاً من هذه البيانات المالية٢٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٦-

تتمة-بيان المركز المالي

٢٠١٤ديسمبر٣١في 

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريريال قطريإيضاحات

المطلوبات غير المتداولة
١٨٣٤,٧٠٢,٦٢٩٢٨,٠٠٢,٤٤٦مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

المطلوبات المتداولة 
١٩٧٩,٠٣٦,٨٥٥٦٠,١٧٤,٧٦٠ومبالغ مستحقة الدفعذمم دائنة 

١٤,٧٦٣,٢٥١-محتجزة دائنةمبالغ 

٧٩,٠٣٦,٨٥٥٧٤,٩٣٨,٠١١

١١٣,٧٣٩,٤٨٤١٠٢,٩٤٠,٤٥٧إجمالي المطلوبات

١,٠٣٩,٣٠٧,١٩٩٩١١,٨٩٠,٥٦٠المطلوباتوالمساهمينإجمالي حقوق 

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

خالد محمد العماديثاني بن عبد اهللا آل ثانيبن عبد اهللا

يالرئيس التنفيذمجلس اإلدارة رئيس



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

.جزءاً من هذه البيانات المالية٢٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٧-

بيان التغيرات في حقوق المساهمين 

٢٠١٤ديسمبر٣١المنتهية في للسنة

حتياطي قانونيإس المالأر
قيمة الحتياطي إ

عادلة ال
إعادة منفائض

رباح مدورةأالتقييم
إجمالي حقوق 

المساهمين
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٤١٣,٣١٢,٨٦٩٨٩,٧٩٩,٤١٨٨٠٨,٩٥٠,١٠٣)٢٦٤,٤٥٩(٢٠١٤٢٨١,٤٤١,٠٠٠٢٤,٦٦١,٢٧٥يناير ١في الرصيد 
١٨١,٥٢٠,٥٣٨١٨١,٥٢٠,٥٣٨----للسنةربح ال

٢٤,٠٦٧,٣٨٧--٢٤,٠٦٧,٣٨٧--شاملة أخرىإيرادات

١٨١,٥٢٠,٥٣٨٢٠٥,٥٨٧,٩٢٥-٢٤,٠٦٧,٣٨٧--إجمالي الدخل الشامل 
-)١٨,١٥٢,٠٥٤(--١٨,١٥٢,٠٥٤-المحول إلى إحتياطي قانوني

-٣,٦٦٧,٣٥٨)٣,٦٦٧,٣٥٨(---تحويل إستهالك موجودات أعيد تقييمها
تحويل يتعلق باستبعاد إستثمارات مالية بالقيمة العادلة 

-١٧,٥٦٨,٢٥١-)١٧,٥٦٨,٢٥١(--من خالل اإليرادات الشاملة أخرى
مساهمة لصندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية 

(٤,٥٣٨,٠١٣)(٤,٥٣٨,٠١٣)----)٢٠(إيضاح 
)٨٤,٤٣٢,٣٠٠()٨٤,٤٣٢,٣٠٠(----)١٧(إيضاح توزيعات أرباح نقدية مدفوعة للمساهمين 

٢٠١٤٢٨١,٤٤١,٠٠٠٤٢,٨١٣,٣٢٩٦,٢٣٤,٦٧٧٤٠٩,٦٤٥,٥١١١٨٥,٤٣٣,١٩٨٩٢٥,٥٦٧,٧١٥ديسمبر٣١في الرصيد 



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

.جزءاً من هذه البيانات المالية٢٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٨-

تتمة-بيان التغيرات في حقوق المساهمين 

٢٠١٤ديسمبر٣١المنتهية في للسنة

حتياطي قانونيإس المالأر
القيمة حتياطي إ

العادلة 
فائض من إعادة 

رباح مدورةأالتقييم
إجمالي حقوق 

المساهمين
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢٠١٣٢٨١,٤٤١,٠٠٠١٥,٧١٤,٢٧٩١,٤٦٠,٨٩٨٤١٦,٩٨٥,٤٤٣٥٠,٧١٣,٧١٤٧٦٦,٣١٥,٣٣٤يناير ١في الرصيد 
٨٩,٤٦٩,٩٦٣٨٩,٤٦٩,٩٦٣----الربح للسنة

٦,٠٦٠,٩٣٥--٦,٠٦٠,٩٣٥--إيرادات شاملة أخرى

٨٩,٤٦٩,٩٦٣٩٥,٥٣٠,٨٩٨-٦,٠٦٠,٩٣٥--إجمالي الدخل الشامل 
-)٨,٩٤٦,٩٩٦(--)٨,٩٤٦,٩٩٦(-المحول إلى إحتياطي قانوني

-٣,٦٧٢,٥٧٤)٣,٦٧٢,٥٧٤(---تحويل إستهالك موجودات أعيد تقييمها
مالية بالقيمة العادلة باستبعاد إستثمارات تحويل يتعلق 

-٧,٧٨٦,٢٩٢-)٧,٧٨٦,٢٩٢(--من خالل اإليرادات الشاملة أخرى
والرياضية مساهمة لصندوق دعم األنشطة اإلجتماعية

)٢,٢٣٦,٧٤٩()٢,٢٣٦,٧٤٩(----)٢٠(إيضاح 
)٥٠,٦٥٩,٣٨٠()٥٠,٦٥٩,٣٨٠(----)١٧توزيعات أرباح نقدية مدفوعة للمساهمين (إيضاح 

٤١٣,٣١٢,٨٦٩٨٩,٧٩٩,٤١٨٨٠٨,٩٥٠,١٠٣)٢٦٤,٤٥٩(٢٠١٣٢٨١,٤٤١,٠٠٠٢٤,٦٦١,٢٧٥ديسمبر ٣١في الرصيد 



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

.جزءاً من هذه البيانات المالية٢٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٩-

بيان التدفقات النقدية 

٢٠١٤ديسمبر٣١المنتهية في للسنة

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريريال قطرياتإيضاح

التشغيليةاألنشطة 
١٨١,٥٢٠,٥٣٨٨٩,٤٦٩,٩٦٣الربح للسنة

للبنود التالية:تعديالت
٨٢١,٦٧٨,٧٣٣٢٨,٠١٥,٨١٤إستهالك عقارات ومعدات

١٨٩,٤٤٢,٥٤٥٧,٥٣٨,١٠٥مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٣١٤,١٥٦,٩٧٤١٦,٥٨٨,٦١٦مخصص إلنخفاض ديون رديئة ومشكوك في تحصيلها 

١١١,٣٩٨,٧٤٠٧٥٣,٧٢٤مخصص لمخزون قديم و بطيء الحركة 
-١٣٥,٧٢٩,٩٥٢ديون رديئة مشطوبة

-٥٧٩٦,٩٧٦خسارة انخفاض القيمة لموجودات مالية متاحة للبيع 
مجموعة استبعاد مصنفة مخصص انخفاض القيمة لموجودات 

-١٢٦٨٥,٢١٥كمحتفظ بها للبيع
)٨٤٠,٣٨٧()١,٨١٢,٦١٧(٤ربح من استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع 

)٢٩,٩١٨(-ربح من  إستبعاد عقارات ومعدات
)١,٥١٧,١٦٠()١,٨٨٧,٦٣٣(إيراد من ودائع في بنك إسالمي

)٢,٤٨٣,٧٣٤()٢,٤٩٦,١٠٠(٤إيرادات أرباح موزعة

٢٢٩,٢١٣,٣٢٣١٣٧,٤٩٥,٠٢٣المال العاملالتغيرات في رأس أرباح التشغيل قبل 
التغيرات في راس المال العامل:

)١٠,٦٠١,٠١٠()٤,٧٤٧,٩٧٠(مخزون
)٣٦,٤٧١,٥٩٧()٩٩,٠٤٢,٣١٤(ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

١٦,٥٦٠,٨٣١٩,٦٨٣,٧٧٢ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
-)١٤,٧٦٣,٢٥١(محتجزات دائنة

١٢٧,٢٢٠,٦١٩١٠٠,١٠٦,١٨٨:نشطة التشغيليةاألمنالنقد 
)١,١٢٠,٣٣٦()٢,٢٣٦,٧٤٩(مساهمة مدفوعة لصندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية 

)٣,٤٣٠,٦٦٧()٢,٧٤٢,٣٦٢(١٨المدفوعةللموظفينمكافأة نهاية الخدمة

١٢٢,٢٤١,٥٠٨٩٥,٥٥٥,١٨٥األنشطة التشغيليةصافي النقد من

األنشطة االستثمارية
)١٢,٧٩٢,٠٩١()١٧,١٥٩,٩٠٤(٨شراء عقارات ومعدات 

٤٣,٨٢٨-متحصالت من إستبعاد عقارات ومعدات 
)١٠٠,١٠٠,٠٠٠()٢٩,٩٦٣,٠١٠(صافي الحركة في الودائع ألجل 
١,٣٨٥,٨٢٤١,٠٦٠,٤٤٥إيراد من ودائع في بنك إسالمي

)٢٦,٦١٥,٧٩٨()٣٩,٦٥٩,٦٣٢(شراء موجودات مالية متاحة للبيع 
٤٦,١٩٠,١٤٨٤٠,٧٢٤,٥٨٩متحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع   

٤٢,٤٩٦,١٠٠٢,٤٨٣,٧٣٤إيرادات توزيعات أرباح مستلمة 

)٩٥,١٩٥,٢٩٣()٣٦,٧١٠,٤٧٤(ستثماريةاألنشطة اإلالمستخدم فيصافي النقد



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

.جزءاً من هذه البيانات المالية٢٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-١٠-

تتمة-بيان التدفقات النقدية 

٢٠١٤ديسمبر٣١المنتهية في للسنة

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريريال قطرياتإيضاح

األنشطة التمويلية
)٥٠,٦٥٩,٣٨٠()٨٤,٤٣٢,٣٠٠(١٧أرباح موزعة مدفوعة

)٥٠,٦٥٩,٣٨٠()٨٤,٤٣٢,٣٠٠(األنشطة التمويليةالمستخدم فيصافي النقد 

)٥٠,٢٩٩,٤٨٨(١,٠٩٨,٧٣٤وما في حكمه في النقد (النقص) الزيادة صافي 

)٧٥,٧٧٧,٢٤٥(٢٥,٤٧٧,٧٥٧يناير١في وما في حكمهالنقد 

١٤٢٦,٥٧٦,٤٩١٢٥,٤٧٧,٧٥٧ديسمبر ٣١في وما في حكمهالنقد 



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-١١-

ةياألساسواألنشطةالوضع القانوني ١
هي التخصصي ش.م.قمستشفى األهليشركة البإسم سابقاًالمعروفة المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

إن .١٨٨٩٥تحت السجل التجاري رقم ١٩٩٦ديسمبر ٣٠بتاريخشركة مساهمة عامة قطرية تم تأسيسها 

.قطردولة النشاط األساسي للشركة هو إدارة مستشفى تخصصي وتطوير الخدمات الطبية في 

في بورصة. ان أسهم الشركة مدرجة الدوحة ، دولة قطر٦٤٠١ل هو ص ب إن عنوان الشركة المسج

قطر.

وفقاً لقرار من ٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في للشركة ةـة على إصدار البيانات الماليـتمت الموافق

.٢٠١٥فبراير ٨مجلس اإلدارة في 

الهامةالمحاسبية والسياسات أسس اإلعداد ٢

أسس اإلعداد

المحاسبيةوفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المصدرة من مجلس المعايير للشركةتم إعداد البيانات المالية 

. ٢٠٠٢لسنة ٥الدولية ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم 

بالقيمة العادلة من خالل الموجودات المالية بإستثناءتم إعداد البيانات المالية طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، 

.بالقيمة العادلةالتي تدرج األراضي والمبانيووالموجودات المالية المتاحة للبيع رادات الشاملة األخرى اإلي

.وفي عرض بياناتها الماليةالمالية بالريال القطري وهو العملة المستخدمة ألعمال الشركةالبياناتتم إعداد 

اسبية ـتطلب إستخدام بعض التقديرات المحيير المالية إن إعداد بيانات مالية وفقاً للمعايير الدولية للتقار

من اإلدارة أن تمارس تقديرها أثناء عملية تطبيق السياسات المحاسبية. المجاالت التي لب أيضاًطالهامة ، ويت

نات المالية تم ، أو عندما تكون اإلفتراضات والتقديرات هامة للبياالتعقيدتتضمن درجة أعلى من التقدير أو 

.٢٧يضاح اإلفصاح عنها في ا



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-١٢-

تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية 

للسنة المالية السابقة بإستثناء المعايير الجديدة والمعدلة التالية التي أصدرت مؤخراً من قبل لجنة المعايير 

.٢٠١٤يناير ١ول إعتباراً من المحاسبية الدولية ولجنة التفسيرات والسارية المفع

المالية والمعيار الدولي للتقارير١٠تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية -مؤسسات االستثمار 

٢٧ومعيار المحاسبة الدولي ١٢

هذه التعديالت تعطي استثناء من متطلبات التوحيد للمؤسسات التي تستوفى تعريف مؤسسة استثمار وفقاً 

: البيانات المالية الموحدة. إن االستثناء للتوحيد يتطلب من مؤسسات ١٠للمعيار الدولي للتقارير المالية 

االستثمار أن تحتسب الشركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ليس لهذه التعديالت تأثير 

.١٠عيار الدولي للتقارير المالية ة وفقاً للمعلى الشركة، حيث ال تتأهل الشركة ألن تكون مؤسسة استثماري

٣٢تعديالت على معيار المحاسبة الدولي -تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

هذه التعديالت توضح معنى "لديه حالياً حق قانوني للتسوية قابل للتنفيذ" والمعايير آلليات التسوية غير 

لتكون مؤهلة إلجراء التسوية. ليس لهذه التعديالت تأثير على الشركة.المتزامنة الخاصة بغرف المقاصة 

٣٩تعديالت على معيار المحاسبة الدولي –تجديد المشتقات واستمرارية محاسبة التحوط 

هذه التعديالت توفر إعفاء من إيقاف محاسبة التحوط عندما يستوفي تجديد أي مشتقات مخصصة كأداة تحوط 

ويجب تطبيقه بأثر رجعي. ليس لهذه التعديالت تأثير على الشركة.معايير معينة 

٢٠١٢–٢٠١٠دورة التحسينات السنوية 

، أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية سبعة تعديالت ٢٠١٢–٢٠١٠خالل دورة التحسينات السنوية 

: قياس القيمة العادلة والي يسرى ١٣لستة من المعايير والتي تتضمن تعديالً للمعيار الدولي للتقارير المالية

. يوضح التعديل حول أساس نتيجة أنه يمكن قياس الذمم ٢٠١٤يناير ١مفعوله فوراً وللفترات التي تبدأ في 

المدينة والدائنة قصيرة األجل ذات معدل فائدة غير محدد بصورة موثوقة عندما يكون أثر الخصم غير 

تأثيراً على الشركة.١٣ر الدولي للتقارير مادي. ليس لهذا التعديل على المعيا



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-١٣-

تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

تتمة-التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات المحاسبية

٢٠١٣–٢٠١١دورة التحسينات السنوية 

، أصدر مجلس معايير المحاسبية الدولية أربعة تعديالت ٢٠١٣–٢٠١١خالل دورة التحسينات السنوية 

: تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ١ألربعة معايير والتي تتضمن تعديالً للمعيار الدولي للتقارير المالية 

م يصبح ألول مرة. يوضح التعديل نتيجة أنه يمكن المؤسسة اختيار تطبيق إما معيار حالي أو معيار جديد. ل

إلزاماً بعد ولكن يسمح بالتطبيق المبكر ، بشرط أن يستمد تطبيق أياً من المعايير باستمرار خالل الفترات 

المقدمة في البيانات المالية التي أعدت وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى. ليس لهذا التعديل 

المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.تأثير على الشركة حيث تعد الشركة بياناتها 

معايير أصدرت ولم يسري مفعولها بعد

المعايير والتفسيرات التي أصدرت ولم يسري مفعولها بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للشركة 

، إذا كانت الزمة ، عندما تصبح سارية المفعول.المعاييرمذكورة أدناه. تنوي الشركة تطبيق 

: األدوات المالية ٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

٩أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقارير المالية ٢٠١٤في يوليو 

٣٩لك يحل محل معيار المحاسبة الدولي األدوات المالية الذي يعكس جميع مراحل األدوات المالية وكذ

. يقدم المعيار ٩األدوات المالية: التحقيق والقياس ، وجميع النسخ السابقة للمعيار الدولي للتقارير المالية 

متطلبات جديدة للتصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة التحوط. يسري مفعول المعيار للفترات 

مع السماح بتطبيقها مبكراً.٢٠١٨يناير ١المحاسبية التي تبدأ في أو بعد

على الرغم من أن التطبيق بأثر رجعي مطلوب إال أن إدراج بيانات المقارنة ليس إجبارياً. كما يجوز تطبيق 

) إذا كان تاريخ التطبيق ٢٠١٣و٢٠١٠و٢٠٠٩(٩النسخ السابقة من المعيار الدولي للتقارير المالية 

على تصنيف أو قياس ٩. وسوف يؤثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ٢٠١٥فبراير ١المبدئي قبل 

الموجودات المالية للشركة ، ولكنه لن يكون له تأثير على تصنيف وقياس المطلوبات المالية للشركة.



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-١٤-

تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

تتمة- معايير أصدرت ولم يسري مفعولها بعد

: حسابات التأجيل التنظيمية  ١٤المعيار الدولي للتقارير المالية 

هو معيار اختياري للسماح للمؤسسة التي تخضع نشاطاتها لمعدل ١٤إن المعيار الدولي للتقارير المالية 

التنظيم باالستمرار في تطبيق معظم سياساتها المحاسبية الحالية ألرصدة حسابات التأجيل التنظيمية عند 

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى. ويجب على المؤسسات التي قامت باعتماد المعيار 

عرض حسابات التأجيل التنظيمية كبند منفصل في بيان المركز المالي وعرض ١٤الدولي للتقارير المالية 

بيان الدخل الشامل. يتطلب المعيار الحركة في هذه الحسابات كبند منفصل آخر في بيان الربح أو الخسارة و

اإلفصاح حول طبيعة معدل التنظيم للمؤسسة والمخاطر المرتبطة به وتأثير المعدل على البيانات المالية لها. 

، ٢٠١٦يناير ١للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد ١٤يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية 

المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، فلم يتم اعتماد هذا المعيار.وحيث أن شركة تعد بياناتها

مشاركات الموظفين-: برامج المنافع المحددة ١٩تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

من المؤسسات األخذ في االعتبار المشاركات من الموظفين أو أطراف ١٩يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

برامج المنافع المحددة. عند ارتباط المنافع بالخدمة ، يجب عليها أن تعود على فترات احتسابأخرى عند 

الخدمة كمنافع سلبية. توضح هذه التعديالت أنه في حال كانت مبالغ المشاركات تعتمد على عدد سنوات 

الفترة التي تقدم الخدمة ، فإنه يسمح للمؤسسة بتحقيق هذه المشاركات كخصومات من تكلفة الخدمات خالل

فيها الخدمة ، بدالً من تخصيص المشاركات في فترات الخدمة. يسري مفعول هذه التعديالت للفترات المالية 

. من غير المتوقع أن تكون هذه التعديالت ذات صلة بالشركة ، حيث أن ٢٠١٤يوليو ١التي تبدأ في أو بعد 

ت مشاركات من الموظفين أو أطراف أخرى.أي من شركات الشركة لديها برامج منافع محددة ذا

٢٠١٢–٢٠١٠دورة التحسينات السنوية 

وال يتوقع أن يكون لها تأثير مادي على الشركة. ٢٠١٤يوليو ١مفعول هذه التحسينات ابتداء من يسري

تشمل هذه التحسينات ما يلي:
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إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-١٥-

تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

تتمة- أصدرت ولم يسري مفعولها بعدمعايير 

تتمة-٢٠١٢–٢٠١٠دورة التحسينات السنوية 

بناء على األسهممدفوعات المعامالت : ٢المعيار الدولي للتقارير المالية 

تطبيق هذا التحسين مستقبالً ، ويقوم بتوضيح العديد من الموضوعات المتعلقة بتعريف شروط األداء يتم

والخدمة والتي تعد شروط الخدمة وتتضمن ما يلي:

يجب أن تتضمن شرط األداء شرط الخدمة.-

يجب أن يتم تحقيق هدف األداء بينما يقوم الطرف اآلخر بتقديم الخدمة.-

داء بعمليات أو نشاطات المؤسسة ، أو عمليات أو نشاطات مؤسسة أخرى في نفس قد يتعلق هدف األ-

الشركة.

قد يكون شرط األداء شرطاً يعتمد أو ال يعتمد على حالة السوق.-

في حال توقف الطرف اآلخر عن تقديم الخدمة ، بغض النظر عن السبب ، خالل فترة االلتزام ، فإن -

شرط الخدمة لم يتم تلبيته.

: دمج األعمال  ٣يار الدولي للتقارير المالية المع

يتم تطبيق التعديل مستقبالً ويوضح أن جميع اتفاقيات المبالغ المحتملة المصنفة كمطلوبات (أو موجودات) 

الناشئة من دمج األعمال يجب قياسها الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة سواء اندرجت أو لم 

، وفقاً لما هو مطبق).٣٩(أو معيار المحاسبة الدولي ٩نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية تندرج تحت 

: القطاعات التشغيلية   ٨المعيار الدولي للتقارير المالية 

التعديالت بأثر رجعي ويوضح أن يجب على المؤسسة اإلفصاح عن األحكام التي قامت بها تطبيقيتم 

، متضمناً ذلك وصف ٨من المعيار الدولي للتقارير المالية ١٢عيار الربح في الفقرة اإلدارة عند تطبيق م

(مثل المبيعات أو إجمالي هامش  موجز حول القطاعات التشغيلية التي تم دمجها والخصائص االقتصادية 

"متماثلة". تكون تسوية موجودات القطاعات  مع إجمالي الربح) المستخدمة في تقييم ما إذا كانت العقارات 

الموجودات مطلوب اإلفصاح عنها فقط في حالة ما إذا كانت التسوية قد تم تقديمها إلتخاذ القرار حولها 

وبالمثل فيما يتعلق بمطلوبات القطاع. 

: الموجودات غير ٣٨معيار المحاسبة الدولي –: العقارات واالالت والمعدات ١٦معيار المحاسبة الدولي 

الملموسة   

٣٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٦يق التعديالت بأثر رجعي وتوضح أنه وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي يتم تطب

الموجودات من خالل اإلشارة إلى البيانات التي يمكن مالحظتها سواء على مستوى تقييميجوز إعادة 

متراكم هو الفارق بين اإلجمالي أو صافي القيمة الدفترية. إضافة إلى ذلك ، فإن االستهالك واالطفاء ال

اإلجمالي والقيمة الدفترية لهذه الموجودات. 
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تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

تتمة- معايير أصدرت ولم يسري مفعولها بعد

تتمة-٢٠١٢–٢٠١٠دورة التحسينات السنوية 

حول األطراف ذات العالقة : إفصاحات٢٤المعيار المحاسبة الدولي 

يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح أن مؤسسات اإلدارة (المؤسسات التي تقدم خدمات موظفي اإلدارة 

ذات عالقة تخضع إلفصاحات األطراف ذات العالقة. إضافة إلى ذلك ، فإنه على أطرافالرئيسية) هي 

اح عن المصاريف المتكبدة مقابل خدمات اإلدارة المؤسسة التي تستخدم مؤسسات اإلدارة أن تقوم باإلفص

المقدمة. 

٢٠١٣–٢٠١١دورة التحسينات السنوية 

وال يتوقع أن يكون لها تأثير مادي على الشركة. ٢٠١٤يوليو ١يسري مفعول هذه التحسينات ابتداء من 

ما يلي:التحسيناتتشمل هذه 

ال: دمج األعم٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

أن الترتيبات ٣التعديل مستقبالُ ويوضح نطاق االستثناءات في المعيار الدولي للتقارير المالية هذايطبق 

. ينطبق ٣المشتركة ، وليس فقط المشاريع المشتركة ، هي خارج نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 

ب المشترك نفسه.استثناء هذا النطاق فقط على الحساب في البيانات المالية للترتي

: قياس القيمة العادلة١٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

تطبق هذه التعديالت مستقبالً وتوضح أن يجوز تطبيق استثناء المحفظة في المعيار الدولي للتقارير المالية 

ى التي تندرج المالية والمطلوبات المالية ولكن أيضاً تطبق على العقود األخرالموجوداتليس فقط على ١٣

، حسب الحاجة).٣٩(أو معيار المحاسبة الدولي ٩تحت نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 

: العقارات اإلستثمارية ٤٠معيار المحاسبة الدولي 

العقارات والعقار اإلستثماريبين الفارق ٤٠وصف الخدمات المساعدة في معيار المحاسبة الدولي يوضح 

ه يتم استخدام ويوضح أنمستقبالً واآلالت والمعدات). يتم تطبيق التعديل العقارات(أي مالكوهاالتي يشغلها 

لتحديد ما ٤٠وليس وصف الخدمات المساعدة في معيار المحاسبة الدولي ٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

إذا كانت المعاملة هي معاملة شراء لموجودات أو معاملة دمج األعمال.
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إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤ديسمبر ٣١في 
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تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

تتمة–معايير أصدرت ولم يسري مفعولها بعد

تتمة-٢٠١٣–٢٠١١دورة التحسينات السنوية 

: اإليرادات  من عقود العمالء ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية 

والذي وضع نموذج ذو خمسة خطوات لتطبيقه ٢٠١٤في مايو ١٥أصدر المعيار الدولي للتقارير المالية 

تحقق اإليرادات ١٥العقود مع العمالء. وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية منعلى اإليرادات الناشئة 

بالقيمة التي تعكس المبلغ الذي تتوقع المؤسسة الحصول عليه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل. 

الجديدة على كافة تقدم مبادئ المعيار نهج أكثر تنظيماً لقياس وتحقيق اإليرادات. يطبق معيار اإليرادات 

المؤسسات وسيعمل محل كافة متطلبات تحقيق اإليرادات الحالية للمعايير الدولية للتقارير المالية. يجب إما 

مع السماح ٢٠١٧يناير ١التطبيق مستقبالً بصورة كاملة أو معدلة للسنوات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

وتنوى تطبيق المعيار ١٥ييم تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية حالياً بتقبالتطبيق المبكر. وتقوم الشركة

.الجديد في تاريخ سريانه

حساب االستحواذ على الحصص–: الترتيبات المشتركة ١١تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

من المشغل المشترك حساب االستحواذ على الحصة في ١١التعديالت للمعيار الدولي للتقارير المالية تتطلب

العمليات المشتركة ، والتي يشمل فيها نشاط العمليات المشتركة أعمال تستوجب تطبيق المعيار الدولي 

ة المحتفظ بها سابقاً في مبادئ حساب دمج األعمال. توضح التعديالت أيضاً أن الحص٣للتقارير المالية 

عمليات مشتركة ال يتم قياسها على أساس االستحواذ على حصة اضافية في نفس العمليات المشتركة بينما 

١١للمعيار الدولي للتقارير المالية نطاقاستثناءتمت إضافةتستمر السيطرة المشتركة. باإلضافة إلى ذلك ، 

الكيان محل، بما في ذلك لسيطرة المشتركة المتقاسمين ليكون الطرفينعندما ال تنطبقأن التعديالتلتحديد

النهائي.الطرف المسيطرمن نفسمشتركةتحت سيطرةالتقرير ،

تنطبق التعديالت على كل من االستحواذ على الحصة المبدئية في عملية مشتركة واالستحواذ على أية 

يناير ١تقبالً للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد حصص إضافية في نفس العملية المشتركة وتطبق مس

، مع السماح بالتطبيق المبكر. ليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأثير  مادي على ٢٠١٦

الشركة.
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-١٨-

تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

تتمة–معايير أصدرت ولم يسري مفعولها بعد

تتمة-٢٠١٣–٢٠١١دورة التحسينات السنوية 

: ايضاح الطرق المقبولة لالستهالك ٣٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٦تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

واإلطفاء

بأن اإليرادات تعكس ٣٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٦توضح التعديالت المبدأ في معيار المحاسبة الدولي 

نمطا من الفوائد االقتصادية التي تنشأ من األعمال (التي يعد الموجود جزء منها) بدال من الفوائد االقتصادية 

الطريقة القائمة على اإليرادات ال يمكن التي يتم استهالكها من خالل استخدام الموجود. ونتيجة لذلك ،

استخدامها الستهالك العقارات واآلالت والمعدات، وال يمكن أن تستخدم إال في ظروف محدودة جدا إلطفاء 

يناير ١الموجودات غير الملموسة. يسري مفعول التعديالت مستقبالً للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

التعديالت تأثير مادي على الشركة ، ق المبكر. ليس من المتوقع أن يكون لهذه ، مع السماح بالتطبي٢٠١٦

حيث ال تستخدم الشركة طريقة االستهالك بناء على اإليرادات للموجودات غير المتداولة.

األشجار حامالت المحصول–: الزراعة ٤١ومعيار المحاسبة الدولي ١٦تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

عديالت بتغيير المتطلبات المحاسبية للموجودات البيولوجية التي ينطبق عليها تعريف األشجار تقوم الت

حامالت المحصول. بموجب التعديالت، فإن الموجودات البيولوجية التي ينطبق عليها تعريـف األشجار 

تطبيق معيار . وبدال من ذلك ، سوف يتم ٤١حامالت المحصول لم تعد ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

. بعد التحقيق المبدئي، سيتم قياس األشجار حامالت المحصول بموجب معيار المحاسبة ١٦المحاسبة الدولي 

بالتكلفة المتراكمة (قبل النضج) وباستخدام طريقة التكلفة أو طريقة إعادة التقييم (بعد النضج). ١٦الدولي 

ار حامالت المحصول ستبقى في نطاق معيار المحاسبة كما تتطلب التعديالت المنتجات التي تنمو على األشج

وتقاس بالقيمة العادلة ناقصا التكاليف حتى البيع. فيما يتعلق بمنح الحكومة ذات الصلة باألشجار ٤١الدولي 

حساب المنح الحكومية واإلفصاح عن ٢٠حامالت المحصول ، سوف يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

، ٢٠١٦يناير ١يسري مفعول التعديالت مستقبالً للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد المساعدات الحكومية. 

الشركة حيث أي تأثير مادي على مع السماح بالتطبيق المبكر. ليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديالت

.ليس لديها أية أشجار حامالت للمحصول
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تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

تتمة–معايير أصدرت ولم يسري مفعولها بعد

تتمة-٢٠١٣–٢٠١١دورة التحسينات السنوية 

: طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة٢٧معيار المحاسبة الدولي 

سوف تسمح التعديالت للمؤسسات باستخدام طريقة حقوق الملكية لحساب االستثمارات في الشركات التابعة 

والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة في البيانات المالية المنفصلة. للمؤسسات التي تقوم بالفعل بتطبيق 

قة حقوق الملكية في بياناتها المالية المعايير الدولية للتقارير المالية وتختار أن تنقل إلى استخدام طري

المنفصلة عليها أن تطبق هذا التعيير مستقبالً. 

بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بإعداد بياناتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة واختارت 

ها تطبيق هذه الطريقة ابتداء من تاريخ تطبيق طريقة حقوق الملكية في بياناتها المالية المنفصلة ، ينبغي علي

١تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية. يسرى مفعول هذه التعديالت للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

، مع السماح بالتطبيق المبكر. لن يكون لهذه التعديالت تأثيراً على البيانات المالية الموحدة ٢٠١٦يناير 

للشركة.

تقم الشركة مبكراً بتطبيق أي من المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي أصدرت ولم يسري لم 

مفعولها بعد.

لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي من معايير وتفسيرات وتعديالت أخرى أصدرت ولم يسري مفعولها بعد.

المحاسبية الهامةملخص السياسات

اإليرادات

:الطبيةالخدمات 

يتم تقديم الخدمات الطبية.إليرادات عندماايتم تحقيق 

الودائع ألجل وحسابات التوفير:الربح من 
يسجل الربح على أساس زمني نسبي بالرجوع إلى المبلغ األساسي القائم بإستخدام سعر الربح الفعلي 

المطبق.

:اإليجار

غال الفعلي للمباني.تحقق إيرادات اإليجار عند إستحقاقها على أساس اإلش

:إيرادات األرباح الموزعة

يتم تحقيق إيرادات األرباح الموزعة من اإلستثمارات عندما يثبت حق الشركة في إستالم مبلغ األرباح.
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-٢٠-

تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

تتمة-المحاسبية الهامة ملخص السياسات

معداتعقارات و
الشركة في بيان المركز المالي بمبالغ إعادة عملياتلإلستخدام في تدرج األراضي والمباني المحتفظ بها 

وخسائر الحقالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التقييم ، ناقص اي إستهالك متراكموالتي تمثلتقييمها  
تختلف القيم الدفترية بصورة جوهرية إنخفاض القيمة الالحقة. يتم إجراء أعمال التقييم بإنتظام كافي حتى ال

عن تلك التي تحدد بإستخدام القيمة العادلة في تاريخ بيان المركز المالي.

أي زيادة تنشأ من إعادة تقييم األراضي والمباني يتم تحقيقها في اإليرادات الشاملة األخرى وتدرج في حقوق 
الحد الذي تعكس به نقص إعادة تقييم لنفس الموجودات محقق إعادة التقييم ، بإستثناءفائضالملكية تحت 

سابقاً في الربح أو الخسارة ، وفي هذه الحالة تسجل الزيادة في الربح أو الخسارة إلى حد النقص المسجل 
الي سابقاً. أي نقص في القيمة الدفترية ينشأ من إعادة تقييم األراضي والمباني يدرج في الربح أو الخسارة 

إعادة تقييم العقارات المتعلقة بإعادة فائضالرصيد ، إذا وجد ، المحتفظ به في فيه النقصيتجاوزد التي الح
تقييم سابقة لتلك الموجودات.

اإلستهالك على المباني التي أعيد تقييمها يسجل في الربح أو الخسارة. عند بيع أو إستبعاد اي عقار أعيد 
العقارات مباشرة إلى األرباح إعادة تقييمفائضادة التقييم المتبقي في تقييمه يتم تحويل الفائض من إع

المدورة. باإلضافة إلى ذلك ، يحول جزء من اإلحتياطي على مدى الفترة التي استخدمت فيها الموجودات 
ة إلعادةالمحول هو الفرق بين قسط اإلستهالك بناء على القيمة الدفتريالفائضمن قبل الشركة. إن مبلغ 
إعادة التقييم فائضستهالك بناء على التلكفة األصلية للموجودات. إن التحويل من تقييم الموجودات وقسط اال

من سواء كان عند اإلستبعاد أو على أساس منتظم على مدى عمر الموجودات ، ال يتم ،إلى االرباح المدورة
خالل الربح أو الخسارة.

بالتكلفة. وعندما يكون األصل جاهز للغرض المعد له ، يتم تحويله من تدرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى الفئة المناسبة تحت "العقارات والمعدات" ويستهلك وفقاً لسياسات الشركة.

على أساس القسط الثابت على جميع العقارات والمعدات بمعدالت تحتسب لشطب تكلفة اي يسجل اإلستهالك

واألعمال الرأسمالية قيد من الموجودات على مدى أعمارها اإلنتاجية التقديرية ، وال تستهلك األراضي

. تحتسب معدالت اإلستهالك بناء على األعمار اإلنتاجية التالية:التنفيذ

جية األعمار اإلنتا

سنة ٤٠مباني
سنوات ٥معدات مكتبية
سنوات ٧معدات طبية

سنوات ٥آالت ومعدات
سنوات ٥سيارات

سنوات٥–٤أثاث وتركيبات
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تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

تتمة-المحاسبية الهامة ملخص السياسات

تتمة-معداتعقارات و

عند استبعادها أو عندما ال يتوقع أو أي جزء هام حققت مبدئياًأي بند من العقارات والمعداتتحقيقإلغاءيتم 

ينشأ من إلغاء تحقيق أي ربح أو خسارة إدراج. يتم استخدامهاأو منافع اقتصادية مستقبالً من استبعادها 

يلغى عندمافي بيان الدخل اإلستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات) (الفرق بين صافي متحصالت الموجودات 

فيها تحقيق الموجودات.

تتم مراجعة وتعديل القيمة المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية وطريقة ماليةة كل سنة ـفي نهاي

االستهالك ، إن كان ذلك مالئماً.

خرىاإليرادات الشاملة األخالل من الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

) تصنيف اإلستثمارات في ) لعلى حدةلكل اداة عند التحقيق المبدئي يمكن للشركة أن تختار بدون رجعة 

منيرادات الشاملة األخرى. إن التصنيف بالقيمة العادلةاإلخالل منأدوات الملكية كأدوات بالقيمة العادلة

ح به إذا كان اإلستثمار في أداة الملكية محتفظ به للمتاجرة.خالل اإليرادات الشاملة األخرى غير مسمو

خالل اإليرادات الشاملة األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة منبالقيمة العادلة تقاس اإلستثمارات في أدوات الملكية

رات في القيمة زائد تكاليف المعاملة. والحقاً تقاس بالقيمة العادلة وتحقق األرباح والخسائر الناشئة من التغي

فإن الموجوداتالعادلة في اإليرادات الشاملة األخرى في إحتياطي القيمة العادلة المتراكم. عندما يتم إستبعاد 

الربح أو الخسارة ولكن إلىالمتراكمة سابقاً في إحتياطي القيمة العادلة ال يعاد تصنيفها األرباح والخسائر

.المدورةيعاد تصنيفها في األرباح 

الموجودات المالية المتاحة للبيع

المتاحة للبيع هي موجودات غير مشتقة والتي تم تصنيفها إما في هذه الفئة أو لم يتم الموجودات الماليةإن 

تكاليف زائدبالقيمة العادلةمبدئياًتدرجللبيعالمتاحةتصنيفها في أي من الفئات األخرى. الموجودات المالية

. العادلةبالقيمةللبيعالمتاحةالموجودات الماليةقياسالحقايعادالمبدئياالعترافبعد. هابالمتعلقةالمعاملة

الملكيةحقوقفيمنفصلكبنداالعتراف بهايتمالعادلةبالقيمةالقياسإعادةمنالناتجةوالخسائراألرباح

هذهوفي،منخفضاًاالستثماريحتسبأوتحصيلهأواالستثماربيعيتمحتىأخرىإيرادات شاملةبندتحت

. للسنةالربح أو الخسارةبيانإلىالملكيةحقوقضمنسابقاًالمدرجالربحأوالخسارةمجموعيحولالحالة

ويعترف بتوزيعات . معدل الربح الفعليطريقةباستخدامكأرباحاالستثماراتمنالمكتسبةاألرباحتسجل

إعالنعندوذلك" كتوزيعات أرباح"الموحدالربح أو الخسارةبيانفياالستثماراتاألرباح المكتسبة من

يعترف بهاالعاديةرقبالطتتمالتياالستثمارومبيعاتمشترياتجميع. الموزعةاألرباحاستالمفيالحق

.باألداةالشروط التعاقدية الخاصة فيطرفاًالشركةفيهتصبحالذيالتاريخفي
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تتمة-األدوات المالية 

تتمة –اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع 
في المسجلالشراءلسعروفقاًالرسميةالماليةاألسواقفيلالستثمارات المتداولةالعادلةالقيمةتحديديتم

تحديديتمنشطةأسواقلهاتوجدالالتيلالستثماراتبالنسبة. البيانات الماليةتاريخفياإلقفالعندالسوق
استخدامب،السوقبأسعارحديثاًالمنفذةالصفقاتالتقنياتهذهتشمل. التقييمتقنياتباستخداملها العادلةالقيمة
التقييمنماذجأوالمخصومةالنقديةالتدفقاتوتحليل،تماماًمماثلةماليةألدواتالحاليةالسوقيةالقيمة

قيمةصافيإلىاستناداًالعادلةقيمتهاتحدد،االستثماريةالصناديقفيلالستثماراتبالنسبة. األخرى
.الصناديقمدراءالذي يقدمهالموجودات

وقيمتهاالستثمارتكلفةبينالفرقيمثلمبلغتحويليتمللبيعالمتاحةاالستثماراتأحدقيمةانخفاضحالةفي
بيانإلىالملكيةحقوقمن،الربح والخسارةبيانفيتحقيقهاسبقنخفاضإخسارةأيناقصاًالحاليةالعادلة
باألدواتوالخاصةالربح أو الخسارةبيانفيالمدرجةاالنخفاضخسائرعكسيتمالالحقاً. الدخل

فيالزيادةربطأمكنإذاالربح أو الخسارةبيانخاللمنالدينأدواتانخفاضخسائرعكسيتم. الرأسمالية
.الربح أو الخسارةبيانفياالنخفاضخسارةأدرجتأنبعدينشأبحادثالماليةلألداةالعادلةالقيمة

مخزونال
بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ، أيهما أقل. تمثل التكلفة جميع المصاريف  المخزونيدرج

على أساس متوسط السعر . تحدد التكلفة تى وصوله إلى موقعه وشكله الحاليحمنتجالمتكبدة على كل 
المرجح.

ناقصاً أي العمل الطبيعيةفي أحوالسعر البيع اإلستخدام /تحدد صافي القيمة الممكن تحقيقها على أساس
إضافية متوقع صرفها حتى إتمام البيع.تقديريةتكاليف
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محتفظ بها للبيعكمصنفة مجموعة إستبعادلموجودات 
محتفظ بها للبيع إذا كانت قيمتها العادلة سوف تسترد أساساًك) يتم تصنيفها مجموعة االستبعادالموجودات (أو 

جزء منأن تكون يمكنخالل اإلستخدام المستمر. هذه الموجودات منة بيع وليسـخالل معاملن ـم
، أو موجودات غير متداولة فردية.شركة تابعة، أو مؤسسة

لقيمة العادلة ناقص كمحتفظ بها للبيع تدرج بالقيمة الدفترية أو ا) المصنفة أو مجموعة االستبعادالموجودات (
أيهما أقل.تكاليف البيع ،

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 
تقوم الشركة بالتقييم في تاريخ كل بيان للمركز المالي للتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض أي 

سنوي لتحديد انخفاض أية اختبارا كان ضرورياً إجراء ودات. إذا وجد أي مؤشر كهذا ، أو إذـموج
بعمل تقدير للمبلغ الممكن استرداده من الموجودات. المبلغ الممكن استرداده من أي الشركةموجودات ، تقوم 

البيع أو قيمتها في حال للنقد ناقصاً تكاليفمدرةموجودات هو القيمة العادلة ألي موجودات أو وحدة 
ما أعلى ، ويتم تحديده لكل موجود بمفرده ، إال إذا كان الموجود ال ينتج النقد بصورة مستقلة االستخدام أيه

عن الموجـودات األخرى أو مجموعة موجودات. عندما تزيد القيمة الدفترية ألي موجود عن المبلغ الممكن 
دها منه. لقياس القيمة في استرداده ، يعتبر الموجود منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى القيمة الممكن استردا

حال االستخدام ، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام نسبة خصم تعكس 
تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر الخاصة بالموجودات المعينة. لتحديد القيمة العادلة 

، يتم استخدام نموذج تقييم مالئم. يتم تحقيق خسائر إنخفاض قيمة العمليات ناقصاً التكاليف حتى البيع 
المستمرة في بيان الدخل في بنود المصروفات المالئمة لوظيفة الموجودات المنخفضة.

يعاد التقييم في تاريخ كل بيان للمركز المالي لتحديد وجود أي مؤشر بأن خسائر االنخفاض المدرجة سابقاً لم 
كهذا ، تقوم الشركة بعمل تقدير للمبلغ الممكن استرداده. يتم مؤشرودة أو تكون قد نقصت. إذا وجد تعد موج

عكس أي خسارة انخفاض مدرجة سابقاً فقط إذا كان هنالك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد قيمة 
زاد القيمة الدفترية الموجودات الممكن استردادها منذ أن أدرجت آخر خسارة انخفاض. في هذه الحالة ت

للموجودات إلى قيمتها الممكن استردادها. تلك القيمة الزائدة ال يمكن أن تتجاوز القيمة الدفترية التي كان 
يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك لو لم يتم إدراج أي خسارة انخفاض للموجودات في السنوات السابقة. 

ا لم تدرج الموجودات بمبلغ إعادة التقييم ، وفي هذه الحالة يتم عكس خسارة االنخفاض هذه في بيان الدخل م
يعامل االنعكاس كزيادة ناتجة من إعادة التقييم. بعد هذا العكس يعدل قسط اإلستهالك في الفترات المستقبلية 

على أساس منتظم على مدى العمر ،ي قيمة متبقية، ناقص أالقيمة الدفترية المعدلة للموجودات لتوزيع 
تاجي المتبقي.اإلن
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وأرصدة مدينة أخرىمدينون تجاريون
أرصدة المدينين التجاريين بالقيمة األصلية للفواتير بعد خصم مخصص للمبالغ التي يتوقع عدم تدرج

(مثل احتمال اإلعسار أو أن المدين يواجه  تحصيلها. يتم تقدير مخصص لالنخفاض عند وجود دليل فعلي 
ط األصلية للفاتورة. مشاكل مالية هامة) بأن الشركة لن تستطيع تحصيل جميع المبالغ المستحقة وفقاً للشرو

يتم تخفيض القيمة الدفترية للرصيد المدين من خالل استخدام حساب للمخصص. يتم إلغاء تحقيق الديون 
منخفضة القيمة عندما تقرر اإلدارة عدم إمكانية تحصيلها.

وما في حكمهالنقد 
على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع وما في حكمهلغرض بيان التدفقات النقدية يشتمل النقد 

.أو أقلثالثة أشهرلمدةأصليةلها تواريخ إستحقاق 

المالية الموجودات والمطلوبات إلغاء تحقيق 

الموجودات المالية
(أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة) يلغى تحقيق الموجودات المالية 

من الحاالت التالية:أيفي 

انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات ، أو·
ودون ، ولكنها تتعهد بدفعها كاملة في استالم تدفقات نقدية من الموجودات بحقها الشركةاحتفاظ ·

أو،تأخير كبير إلى طرف ثالث. بموجب ترتيبات للتمرير
فعلياً تكون قد قامتإما أن نقدية من الموجودات و (أ) بتحويل حقوقها الستالم تدفقات الشركةقيام ·

قم فعلياً بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات تلم (ب) بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو 
السيطرة على الموجودات.حولت اأو باالحتفاظ بها ولكنه

تدفقات نقدية من موجودات ولم تحول أو تحتفظ فعلياً بجميع استالمفي حال قيام الشركة بتحويل حقوقها في 
الشركة ارتباطمخاطر ومنافع الموجودات ولم تحول السيطرة على الموجودات ، يتم تحقيق الموجودات بقدر 

المستمر الذي يأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة يتم قياسه بالقيمة الدفترية األصلية االرتباطبها. 
.هللموجودات واقصى مبلغ يمكن أن تتوقع الشركة أن يطلب منها سداد
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ومساهمة صندوق التقاعدالخدمة للموظفينمكافأة نهاية 

تحتسب الشركة مخصصاً لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها. تستحق المكافأة على أساس آخر راتب للموظف 

ومدة الخدمة لكل موظف وإكمال حد أدنى من فترة الخدمة. تحتسب المكافأة وفقاً لقانون العمل القطري 

الة الموظف أو إنهاء خدمته. تدرج التكاليف المتوقعة لمكافأة نهاية وعقود عمل الموظفين وتدفع عند استق

الخدمة على مدى فترة الخدمة.  

بالنسبة للموظفين القطريين تلتزم الشركة بمساهمة محددة في صندوق التقاعد للموظفين القطريين تحتسب 

الخاص بالتقاعد والمعاشات. ٢٠٠٢لسنة ٢٤كنسبة مئوية من مرتبات الموظفين القطريين وفقاً للقانون رقم 

عند االستحقاق. صرفهاويتم اتالتزامات الشركة محددة بهذه المساهمإن 

مستحقة الدفعدائنون ومبالغ 
بمجرد والمتعلقة بالبضائع المستلمة أو الخدمات المؤداةمستقبالً يتم تسجيل االلتزامات المستحقة الدفع 

من الموردين.استحقاقها بغض النظر عن استالم أو عدم استالم الفواتير 

مخصصاتال
ناشئ من أحداث سابقة ، الشركة(قانوني أو حكمي) على التزاميتم تكوين مخصصات في حالة وجود 

وعندما يكون محتمالً سداد تكاليف هذا االلتزاماتلتسويةاقتصاديةمنافعويكون محتمالً تدفق موارد لها 
بصورة موثوقة.االلتزام بمبالغ محددة 

انخفاض الموجودات المالية والمبالغ غير الممكن استردادها
في تاريخ كل بيان للمركز المالي يجرى تقييم لتحديد ما إذا كان يوجد دليل فعلي على احتمال انخفاض دائم 

المالية. في حالة وجود دليل كهذا تدرج خسارة انخفاض الموجودات في بيان الدخل. لقيمة بعض الموجودات 
يتم تحديد قيمة االنخفاض كالتالي:

.فرق بين التكلفة والقيمة العادلةبالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة ، يكون االنخفاض هو ال)أ

والقيمة الحالية القيمة الدفترية بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة ، يكون االنخفاض هو الفرق بين )ب

.للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بمعدل العائد السوقي لموجودات مالية مماثلة

فترية والقيمة بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة ، يكون االنخفاض هو الفرق بين القيمة الد)ج

الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.
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الماليةلألدواتتسوية

إذافقطالماليالمركزبيانفيالمبلغصافيويدرجالماليةوالمطلوباتالماليةللموجوداتتسويةإجراءيتم

أساسعلىالتسويةفيالرغبةتتوفروأنهالمحققةالمبالغلتسويةالمفعولساريقانونحقالكـهنكان

.الوقتنفسفيالمطلوباتوتسددالموجوداتتحقق،الصافي

العمالت األجنبية

. كما تحول ةالمعاملفي تاريخ المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة تدرج

بيان المركز بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المسجلةالموجودات والمطلوبات المالية 

بيان الدخل.في ن عمليات التحويل م. تدرج جميع الفروقات الناتجة المالي

يجاراتاإل

إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية تمثل أو تحتوي على إيجار يعتمد على جوهر االتفاقية في تاريخ السريان أو ما 

، إذا كان تنفيذ االتفاقية يعتمد على استخدام الموجودات المعينة أو أن االتفاقية تحول حق استخدام الموجودات

.االتفاقيةحتى وإن لم يتم تحديد هذا الحق بشكل صريح في 

كمؤجرةالشركة
. تشغيليةيتم تصنيفها كإيجارات جميع مخاطر ومنافع ملكية أي موجودالشركةتحول فيها الاإليجارات التي

تتم إضافة التكاليف المباشرة المتكبدة مبدئياً عند التفاوض حول عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية 

للموجودات المؤجرة وتدرج خالل فترة العقد على نفس األساس كإيرادات إيجار. 

كمستأجرةالشركة
أساس قسط ثابت على مدى قترة يتم تحقيق مدفوعات اإليجارات التشغيلية كمصاريف في بيان األنشطة على 

عقد اإليجار.
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٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-٢٧-

تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

تتمة-المحاسبية الهامة ملخص السياسات

تصنيف المتداول وغير المتداول

في بيان المركز المالي بناء على تصنيف متداول / غير متداول ، تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات

يكون األصل متداول عندما:

يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادلة.·

محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة.·

يتوقع أن تتحقق خالل أثنتي عشر شهر بعد فترة التقرير ، أو·

طلوبات لمدة أقلها أثنتي عشر شهر نقد أو ما في حكمة مالم يحظر أن يتم تبادلها أو إستخدامها لتسوية م·

بعد فترة التقرير.

جميع الموجودات األخرى تصنف غير متداولة. 

يتم تصنيف المطلوبات المتداولة عندما:

يتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية.·

محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة.·

عشر شهر بعد تاريخ التقرير ، أوتكون مستحقة التسوية خالل أثنتي·

ال يوجد حق غير مشروط تؤخر تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن أثنتي عشر شهر بعد تاريخ التقرير.·

وتصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى غير متداولة.

قياس القيمة العادلة

مارات المالية بالقيمة العادلة من خالل تقيس الشركة األدوات المالية والموجودات غير المالية مثل االستث

والموجودات المالية المتاحة للبيع ، بالقيمة العادلة في تاريخ كل بيان للمركز االيرادات الشاملة األخرى 

المتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات المالية واألدوات غير المالية التي تقاس اإلفصاحاتالمالي. تتخلص فيما يلي 

بالقيمة العادلة أو يتم االفصاح عن قيمتها العادلة:

.٢٣ايضاح الكمية لتدرج قياس القيمة العادلةاإلفصاحات-

.٢٣ايضاح العقارات والمعدات في نموذج إعادة التقييم-

.١٠و٩ايضاحي الماليةاألدوات -



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 
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٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-٢٨-

تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

تتمة-المحاسبية الهامة ملخص السياسات

تتمة-قياس القيمة العادلة

في معاملة بين متعاملين في القيمة العادلة هي الثمن الذي سوف يستلم لبيع موجودات أو يدفع لتحويل إلتزام

السوق في تاريخ القياس. إن قياس القيمة العادلة يتم بناء على إفتراض أن المعاملة لبيع الموجودات أو 

لتحويل المطلوبات تحدث:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ، أو·

المطلوبات.في غياب سوق رئيسية ، في السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو ·

يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األفضل يمكن الوصول إليها أو دخولها من قبل الشركة. يتم قياس القيمة 

االفتراضات التي سوف يستخدمها متعاملون في السوق عندما باستخدامالعادلة ألي موجودات أو مطلوبات 

ملين يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية األفضل.أن المتعابافتراضير موجودات أو مطلوبات ، غيقومون بت

إن قياس القيمة العادلة لموجودات غير مالية يأخذ في االعتبار مقدرة المتعاملين بالسوق على تحقيق منافع 
اقتصادية عن طريق استخدام الموجودات في أعلى وأفضل استخداماتها أو عن طريق بيعها لمتعامل آخر 

ودات في أعلى وأفضل استخداماتها.بالسوق الذي سيستخدم الموج

تستخدم الشركة تقنيات التقييم المالئمة في الظروف التي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ، بما 
يزيد استخدام المعطيات الضرورية الواضحة ويقلل استخدام المعطيات غير الواضحة.



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-٢٩-

تكاليف التشغيل  ٣
٢٠١٤٢٠١٣

ريال قطريقطريريال 
١٤٥,٩٨٣,٨١٧١٢٥,٣٣٩,٥٤٧تكاليف الموظفين 

٧٦,٩٨٠,٣٦١٦٦,٠٢٨,٩٦٥تكاليف طبية وجراحية (يدرج المخزون كتكلفة مبيعات)
١٢,١٤١,٨٩٧٢٣,٨٧٥,١٣٦مصروفات مجتمع االطباء

٣,٢١١,٩٤٠٢,٦٨٧,٣٩٣تكلفة طعام
٢,٨٢٦,٣٣٣٢,٤٥٣,٩٨٢خدمات  

١,٣٩٨,٧٤٠٧٥٣,٧٢٤)١١مخزون متقادم وبطئ الحركة (إيضاح مخصص 
٥٧٤,٩٨١٥٢٣,٢٧٧مصروفات الوقود

٦١٩,٠٤٥٣١٩,٢٥٣تكاليف مباشرة أخرى 
٢٤٣,٧٣٧,١١٤٢٢١,٩٨١,٢٧٧

إيرادات أخرى  ٤
٢٠١٤٢٠١٣

ريال قطريريال قطري
٥,٧٧٧,٩٥٨٥,٦٤٢,٦٥٦إيرادات إيجارات

٣,٦٦٠,٦٦٣١,٧٧٢,٦٧٧عكس مصاريف مستحقة للفترة السابقة 
٢,٤٩٦,١٠٠٢,٤٨٣,٧٣٤إيرادات أرباح موزعة 

١,٨١٢,٦١٧٨٤٠,٣٨٧موجودات مالية متاحة للبيع استبعادربح من 
١,٤٥٥,٠٢١١,٥٠٧,٨٠٥إيرادات تموين 

٤١٢,٩٧٤٦٦٩,٦٠٣إيرادات متنوعة 
١٥,٦١٥,٣٣٣١٢,٩١٦,٨٦٢

مصاريف عمومية وإدارية   ٥
٢٠١٤٢٠١٣

ريال قطريريال قطري
٥١,٨٥٥,٦٠٦٤٩,٦٩٣,٣٩٢تكاليف الموظفين 

١٤,١٥٦,٩٧٤١٦,٥٨٨,٦١٦)١٣ديون رديئة والمشكوك في تحصيلها (إيضاح النخفاضمخصص 
٨,٥٤٣,٠١٦٥,٢٢٨,٣٧٦مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

٤,٥٩٦,٤٠٨٥,١٤٠,١٢٨تكاليف خدمة العمالء ومساعدين 
٣,٤٣٠,٦٥٤٢,٤٦٤,٦٨٤إصالحات وصيانة 

٢,٧٨٤,٩٩٩٢,٤٤٣,٠٥٨أمن ونظافة 
-٢,٧٤٦,٩٢٤غرامات

١,٩٨٧,٧٤٦٢,٩٦٨,١٥٩دعاية وإعالن 
١,١٩٩,٧٣٤١,٧٨٢,٣٩٣أتعاب مهنية وقانونية

١,١٩٤,٩٤٤١,٠٠٠,٠٠٠تأمين
١,١٤٣,١٩٦١,٢٩٥,٥٦٧تبرعات خيرية
١,١١٩,١٥٧١,٦١٣,٢٠٣هاتف وفاكس 

-٧٩٦,٩٧٦خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع 
مصنفة كمحتفظ ض قيمة موجودات لمجموعة استبعادمخصص انخفا

-٦٨٥,٢١٥)١٢بها للبيع (إيضاح 
٦٧٥,٧٧٧٤٣٠,٢٧٥رسوم بنكية 

٥٩٨,٤٢٥٦٩٥,٧٥٣مصاريف توظيف
٤١٥,٩٤٣٣٤٢,١٩١مصاريف حكومية 

٣٣٩,٦٧٥١٨٥,٨٨٠مصاريف سفر 
٨٦,١١٦٣١٨,٦٥٩مطبوعات وقرطاسية 

٤٠٦,٢٣٩٤١٢,٩٤٧مصاريف النفايات الطبية 
٢٩٨,٧٦١١٤٨,٩١٤مصاريف أخرى 

٩٩,٠٦٢,٤٨٥٩٢,٧٥٢,١٩٥
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-٣٠-

األساسي والمخفف للسهمالعائد٦
على المتوسط المرجح للمساهمين في الشركةالعائدالسنةصافي ربحاألساسي للسهم بتقسيمالعائديحتسب 

السنة.لعدد األسهم العادية القائمة خالل 

. خالل السنة ، لهذا فإن الربح المخفف للسهم يتساوى مع الربح األساسيقائمةال توجد أسهم مخففة محتملة

المخفف للسهم:والعائد األساسياألسهم المستخدمة في حساب تفاصيلويوضح الجدول التالي اإليراد

٢٠١٤٢٠١٣

صافي ربح السنة العائد لحملة األسهم العادية في الشركة إلحتساب
١٨١,٥٢٠,٥٣٨٨٩,٤٦٩,٩٦٣الربح األساسي (بالريال القطري)

٢٨,١٤٤,١٠٠٢٨,١٤٤,١٠٠السنةخالل القائمةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

٦,٤٥٣,١٨العائد األساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري)

خرى   األملة شااليرادات اإلمكونات ٧
٢٠١٤٢٠١٣

ريال قطريريال قطري 

األخرى ةحركات اإليرادات الشامل
صافي ربح من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االيرادات 

الشاملة األخرى وموجودات مالية متاحة للبيع
٢٤,٠٦٧,٣٨٧٦,٠٦٠,٩٣٥صافي الحركة في إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات المالية

إجمالي التأثير على اإليرادات الشاملة األخرى الناشئة من اإلستثمارات 
٢٤,٠٦٧,٣٨٧٦,٠٦٠,٩٣٥المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
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-٣١-

عقارات ومعدات ٨

أثاث وتركيبات سياراتمعداتوآالت معدات طبيةمعدات مكتبية مبانيأراضي
أعمال رأسمالية 

اإلجماليقيد التنفيذ
قطريريالريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

التكلفة أو التقييم
٢٠١٤٢٤٩,٩٢٠,٤٩٠٣٢٣,٤٣٥,٣٤٢٢٢,٥١٠,٨١٠١٠٧,٨٢٠,٥٩٤٣٠,٨٠٩,١٠٢١,٢٨٢,٨٦٠٨,١٣٣,١٢٨١١,٠١٣,٤٩٦٧٥٤,٩٢٥,٨٢٢يناير ١في 

٢,٢٠٠٣,٠٨٨,٨٩٠٤,١٠٤,٨٢١١,٩٦٠,٣٩٥٢٨٣,٤٩٩٢٦٩,٧٩٩٧,٤٥٠,٣٠٠١٧,١٥٩,٩٠٤-خالل السنةإضافات 
-)١٢,٢٨٩,٤٥٨(-----١٢,٢٨٩,٤٥٨-تحويالت

---------خالل السنة استبعادات

ديسمبر ٣١في كما 
٢٠١٤٢٤٩,٩٢٠,٤٩٠٣٣٥,٨٤٧,٠٠٢٢٥,٥٩٩,٧٠٠١١١,٩٢٥,٤١٥٣٢,٧٦٩,٤٩٧١,٥٦٦,٣٥٩٨,٤٠٢,٩٢٧٦,٠٥٤,٣٣٦٧٧٢,٠٨٥,٧٢٦

االستهالك المتراكم
١٦٥,٥١٢,٢٩٤-٣٢,٣٤٢,٦٦٨١٣,٦٦٣,١٨٦٨٧,٥٧٧,٢٣٩٢٣,٥٢٢,٩٠٠٩٧٢,٤٥٨٧,٤٣٣,٨٤٣-٢٠١٤يناير ١في 

٢١,٦٧٨,٧٣٣-٨,١٠٩,٥٨٩٤,١٠٥,٠٣٨٥,٧٩٦,٣١٦٣,١٠٦,٢٨٨٢١١,٣٤٧٣٥٠,١٥٥-االستهالك للسنة
---------متعلق باإلستبعادات

ديسمبر ٣١في كما 
١٨٧,١٩١,٠٢٧-٤٠,٤٥٢,٢٥٧١٧,٧٦٨,٢٢٤٩٣,٣٧٣,٥٥٥٢٦,٦٢٩,١٨٨١,١٨٣,٨٠٥٧,٧٨٣,٩٩٨-٢٠١٤

ة:الدفتريصافي القيمة 
٢٠١٤٢٤٩,٩٢٠,٤٩٠٢٩٥,٣٩٤,٧٤٥٧,٨٣١,٤٧٦١٨,٥٥١,٨٦٠٦,١٤٠,٣٠٩٣٨٢,٥٥٤٦١٨,٩٢٩٦,٠٥٤,٣٣٦٥٨٤,٨٩٤,٦٩٩ديسمبر ٣١في
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٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-٣٢-

تتمة-عقارات ومعدات ٨

أثاث وتركيبات سياراتمعداتوآالت معدات طبيةمعدات مكتبية مبانيأراضي
أعمال رأسمالية 

اإلجماليالتنفيذقيد
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

التكلفة أو التقييم
٢٠١٣٢٤٩,٩٢٠,٤٩٠٣٢٣,٢٢٦,٧٤٠٢٠,٤٤٦,١٤٧١٠٤,٧٢٢,٠٠٩٢٨,٩٤٢,٤٧٩١,٣٤٩,٨٦٠٨,٠٦٨,٢٨٢٥,٦١٦,٧٢٤٧٤٢,٢٩٢,٧٣١يناير ١في 

٢٠٨,٦٠٢٢,٠٦٤,٦٦٣٣,٠٩٨,٥٨٥١,٨٦٦,٦٢٣٩٢,٠٠٠٦٤,٨٤٦٥,٣٩٦,٧٧٢١٢,٧٩٢,٠٩١-خالل السنةإضافات 
)١٥٩,٠٠٠(--)١٥٩,٠٠٠(-----خالل السنةاستبعادات

٢٠١٣٢٤٩,٩٢٠,٤٩٠٣٢٣,٤٣٥,٣٤٢٢٢,٥١٠,٨١٠١٠٧,٨٢٠,٥٩٤٣٠,٨٠٩,١٠٢١,٢٨٢,٨٦٠٨,١٣٣,١٢٨١١,٠١٣,٤٩٦٧٥٤,٩٢٥,٨٢٢ديسمبر ٣١في 

المتراكماالستهالك 
١٣٧,٦٤١,٥٧٠-٢٤,٢٤٢,٠٠٤٩,٧٦٨,٢٣٠٧٥,٠٦٧,٨٤٠٢٠,٧٣٢,٠٩٨٩٣٧,٦٠٠٦,٨٩٣,٧٩٨-٢٠١٣يناير١في 

٢٨,٠١٥,٨١٤-٨,١٠٠,٦٦٤٣,٨٩٤,٩٥٦١٢,٥٠٩,٣٩٩٢,٧٩٠,٨٠٢١٧٩,٩٤٨٥٤٠,٠٤٥-االستهالك للسنة
)١٤٥,٠٩٠(--)١٤٥,٠٩٠(-----متعلق باإلستبعادات

١٦٥,٥١٢,٢٩٤-٣٢,٣٤٢,٦٦٨١٣,٦٦٣,١٨٦٨٧,٥٧٧,٢٣٩٢٣,٥٢٢,٩٠٠٩٧٢,٤٥٨٧,٤٣٣,٨٤٣-٢٠١٣ديسمبر ٣١في 

صافي القيمة الدفترية:
٢٠١٣٢٤٩,٩٢٠,٤٩٠٢٩١,٠٩٢,٦٧٤٨,٨٤٧,٦٢٤٢٠,٢٤٣,٣٥٥٧,٢٨٦,٢٠٢٣١٠,٤٠٢٦٩٩,٢٨٥١١,٠١٣,٤٩٦٥٨٩,٤١٣,٥٢٨ديسمبر ٣١
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-٣٣-

تتمة-عقارات ومعدات٨

:إيضاح

ستكون كما يلي:الدفتريةمبدأ التكلفة ، فإن القيم بإستخدام المباني وقياس األراضيإذا تم 

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريريال قطري

األراضي
١١٧,٧٤٧,٥٥٧١١٧,٧٤٧,٥٥٧التكلفة 

المباني
١٨٩,٤١٥,٢٧٥١٧٧,١٢٣,٦١٧التكلفة 

)٣١,٠١٨,٥٨٩()٣٥,٤٥١,٩٤٩(اإلستهالك المتراكم

١٥٣,٩٦٣,٣٢٦١٤٦,١٠٥,٠٢٨صافي القيمة الدفترية

األخرى ةخالل اإليرادات الشاملإستثمارات مالية بالقيمة العادلة من ٩

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريريال قطري

أسهم حقوق ملكيةإستثمار في 
٣٨,٨٧٤,٠١٣٣٥,٩٧٢,٥٠٩متداولة

متاحة للبيع موجودات مالية١٠
٢٠١٤٢٠١٣

ريال قطريريال قطري
أسهم حقوق ملكيةإستثمار في 

٢٠,١٥٢,٩٢٢٤,٥٠١,٩١٤متداولة 

مخزون١١
٢٠١٤٢٠١٣

ريال قطريريال قطري

٢٣,١٢٥,٣٢٦١٣,٥١٧,٤٧٠المواد الطبية ومواد أخرى  –المخزن الرئيسي 
١٣,٧٧٤,٣٢٨١٨,٦٣٤,٢١٤مخزون المستحضرات الصيدالنية

٣٦,٨٩٩,٦٥٤٣٢,١٥١,٦٨٤
)٤,٢٠٩,٨٨٨()٥,٦٠٨,٦٢٨(الحركةناقصاً: مخصص مخزون المتقادم وبطئ

٣١,٢٩١,٠٢٦٢٧,٩٤١,٧٩٦
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تتمة-مخزون١١

الحركة كانت كالتالي:مخزون المتقادم وبطئالحركة في مخصص ال

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريريال قطري

٤,٢٠٩,٨٨٨٣,٤٥٦,١٦٤يناير١في 
١,٣٩٨,٧٤٠٧٥٣,٧٢٤)٣المخصص للسنة (إيضاح 

٥,٦٠٨,٦٢٨٤,٢٠٩,٨٨٨ديسمبر٣١في 

للبيعمحتفظ بهاكمصنفة إستبعادمجموعة لموجودات ١٢
٢٠١٤٢٠١٣

ريال قطريريال قطري

٦٨٥,٢١٥٦٨٥,٢١٥موجودات لمجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع 
-)٦٨٥,٢١٥()٥مخصص انخفاض القيمة (إيضاح 

-٦٨٥,٢١٥

("الشركة واألنف والحنجرة مركز المغربي التخصصي للعيون واألذنلعادية ال، قررت الجمعية العامة غير ٢٠٠٩في

رت إدارة الشركة أن المتحصالت من التصفية سوف تتجاوز القيمة قد٢٠٠٩ديسمبر ٣١. كما في تصفية الشركةالتابعة") 

مجموعة اإلستبعاد هذهفتصنيإعادةعندإنخفاض القيمة من يتم تحقيق خسائر لموعليه ، الدفترية لصافي الموجودات 

. كمحتفظ بها للبيع

٢٠١١خالل ، قامت الشركة التابعة بتعيين مصفي إلدارة عملية التصفية ، وأصبحت قانونياً تحت التصفية. ٢٠١٠في 

المنتهية في خالل السنة .ريال قطري كجزء من صافي المبلغ المسترد من اإلستثمار١,٦٨٢,٣٢٤استلمت الشركة مبلغ 

. نظراً للشك في تحصيلهالمبلغبكاملمخصص النخفاض القيمة بتكوين، قامت الشركة ٢٠١٤ديسمبر ٣١

مدفوعة مقدماً المصاريف المدينة والذمم ال١٣
٢٠١٤٢٠١٣

ريال قطريريال قطري

١٥٠,٠٤٤,٠٣٤٧٥,٩٢٦,٩٠٢)صافي(مدينة ذمم تجارية
٢١,٣١٧,٣١٩١٤,٧٠٢,٣٤٦أوراق مالية إسالميةمبالغ مستحقة من

٣,٢٢٢,٢١٩٤,٧٠٨,٠٩٦مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين
١,١٤٦,٢٢٤٧٣٩,٨٧٤ودائع مستردة 

٦٦٣,٧٧٢٦٣٨,٥٧٠ذمم مدينة من موظفين
٤١٧,٠٧٠٦٠٢,٠٢٤مصاريف مدفوعة مقدماً

٦٤٤,٤٠٠٤٨٠,٠٢٩مدينون آخرون

١٧٧,٤٥٥,٠٣٨٩٧,٧٩٧,٨٤١
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تتمة–مدفوعة مقدماً الذمم المدينة والمصاريف ال١٣

:٢٠١٣(ريال قطري ٥٦,٥١٠,٨٩٨بقيمـة إسميـة ة ـمدينتجارية ت ذمم ـانخفض،٢٠١٤بر ـديسم٣١ي ـا فـكم

.كاملبالوتم تكوين مخصص لهاريال قطري).٤٨,٠٨٣,٨٧٦

المدينة كالتالي:التجارية كانت الحركة في المخصص للذمم 

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريريال قطري

٤٨,٠٨٣,٨٧٦٣١,٤٩٥,٢٦٠يناير١في 
١٤,١٥٦,٩٧٤١٦,٥٨٨,٦١٦)٥(إيضاح المخصص للسنة

-)٥,٧٢٩,٩٥٢(شطب 

٥٦,٥١٠,٨٩٨٤٨,٠٨٣,٨٧٦ديسمبر٣١في 
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تتمة–مدفوعة مقدماً الذمم المدينة والمصاريف ال١٣

المدينة غير المنخفضة كالتالي:التجارية ديسمبر كانت أعمار الذمم ٣١كما في 

متأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة

اإلجمالي
غير متأخرة أو 
يوم٣٦٠أكثر من يوم٣٦٠-١٨١يوم١٨٠- ٩١يوم٩٠–٣٠يوم٣٠من أقلمنخفضة القيمة

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢٠١٤١٧٣,٨١٥,٧٤٩٦٣,٩٩٦,٥٢٥٣٧,٣١٢,٢٥٥٥٤,٧١٥,٥٥٥٩,١٢٤,٩٤٤٨,٦٦٦,٤٧٠-
٢٠١٣٩٢,٤٨٧,٧٢١٤٣,٢٢٥,٦٩٢٢٤,٤٨٨,٨٦٤٧,٢٩٠,٢٦٣٨,٣٨٢,٤٢٦٩,١٠٠,٤٧٦-

منخفضـة  غيـر  بالكامل الذمم المدينة يتوقع أن ترد بناء على الخبرة السابقة ، .يوم وبعدها تعتبر الذمم المدينة متأخرة السداد٦٠–٣٠إن متوسط فترة اإلئتمان للشركة تتراوح بين 

.مضمونةصل على ضمانات على الذمم المدينة ، لذا معظمها غير أن تحالشركةليس من عادة مسترد بالكاملمةالقي

.٢٥في إيضاح العملة وخسائر إنخفاض قيمة الموجودات الماليةالشركة لمخاطر اإلئتمان وتم اإلفصاح عن تعرض
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ما في حكمهالنقد و١٤

التالية:التدفقات النقدية يتكون من البنودالنقد وما في حكمه في بيان 

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريريال قطري

٢٨٩,١٤٦١٤١,٨٩٨نقد في الصندوق
٢٦,٢٨٧,٣٤٥٢٥,٣٣٥,٨٥٩أرصدة لدى البنوك

١٦٠,٠٦٣,٠١٠١٣٠,١٠٠,٠٠٠ودائع قصيرة األجل 

١٨٦,٦٣٩,٥٠١١٥٥,٥٧٧,٧٥٧إجمالي النقد واألرصدة البنكية 
)١٣٠,١٠٠,٠٠٠()١٦٠,٠٦٣,٠١٠(شهور٣ناقصاً: ودائع لها تواريخ إستحقاق أصلية أكثر من 

٢٦,٥٧٦,٤٩١٢٥,٤٧٧,٧٥٧

سنوياً).٪٢٠١٣:١,٧٥سنوياً (٪١,٧٥إلى ٪١,٥تتراوح بين أرباحمعدالت الودائعتحمل 

تم اإلفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر معدالت الفائدة وتحليل الحساسية للموجودات والمطلوبات المالية 

.٢٥في إيضاح 

رأس المال١٥
٢٠١٤٢٠١٣

عدد األسهمعدد األسهم

:االمصرح بهاألسهم 
٢٨,١٤٤,١٠٠٢٨,١٤٤,١٠٠ريال قطري للسهم١٠بقيمة عاديةأسهم

ريال قطريعدد األسهم

أسهم عادية مصدرة ومدفوعة بالكامل:
٢٠١٤٢٨,١٤٤,١٠٠٢٨,١٤٤,١٠٠ديسمبر ٣١في 

يحق لحملة األسهم العادية الحصول على توزيعات األرباح عندما يتم اإلعالن عنها من وقت آلخر ولهم 

الحقوق في موجودات نفس لهااألسهمجميعاإلجتماعات التي تعقدها الشركة. صوت لكل سهم في في الحق 

الشركة المتبقية.
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إحتياطي قانوني١٦
يجب تحويل وعقد تأسيس الشركة ٢٠٠٢) لسنة ٥الشركات التجارية القطري رقم (لمتطلبات قانون وفقاً 

. ٪ من رأس المال المدفوع٥٠حتى يساوي اإلحتياطي ٪ كحد أدنى من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني١٠

عليها في القانون المذكور المنصوصإال في الحاالتغير قابل للتوزيع في العادة يإن االحتياطي القانون

أعاله وعقد تأسيس الشركة.

توزيعات األرباح١٧

توزيعات األرباح المقترحة والمدفوعة

ريال قطري

:المعلنة والمستحقة والمدفوعة خالل السنةاألرباح 
٨٤,٤٣٢,٣٠٠ريال قطري للسهم ٣، ٢٠١٣توزيعات األرباح النهائية لسنة 

المقترحة لإلعتماد خالل إجتماع الجمعية العامة السنوية
ديسمبر)٣١(لم تحقق كمطلوبات كما في 

١٤٠,٧٢٠,٥٠٠ريال قطري للسهم٥، ٢٠١٤توزيعات األرباح لسنة 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين١٨
تظهر الحركة في المخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين في بيان المركز المالي الموحد كالتالي:

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريريال قطري

٢٨,٠٠٢,٤٤٦٢٣,٨٩٥,٠٠٨يناير١في 
٩,٤٤٢,٥٤٥٧,٥٣٨,١٠٥سنةالمكون خالل الالمخصص 

)٣,٤٣٠,٦٦٧()٢,٧٤٢,٣٦٢(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

٣٤,٧٠٢,٦٢٩٢٨,٠٠٢,٤٤٦ديسمبر٣١في 

التقاعد للموظفين القطريين وفقاً لمتطلبات قانون اللتزامها التقديري بالمساهمة في صندوقالشركة خصصت
إلى هيئة التقاعد تحويلها . المبالغ المستحقة والتي لم يتم٢٠٠٢لسنة ٢٤والمعاشات القطري رقم التقاعد

) قطريريال ١٩٣,٣٤٤: ٢٠١٣(٢٠١٤ديسمبر ٣١في كماريال قطري١٩٩,٣٩٠بلغتوالمعاشات 
الدائنة والمبالغ المستحقة وتم إدراجها في حسابات الذمم والتي لم يتم تحويلها بعد إلى هيئة التقاعد والمعاشات 

).١٩الدفع (إيضاح 
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ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع١٩
٢٠١٤٢٠١٣

ريال قطريريال قطري

٢٥,٥٠٦,٢٨٨٢٠,٠٩٧,٢٦١دائنون تجاريون 
٣٧,٠٣٥,٩٩٧٢٩,٤٢٧,٤٢٦مبالغ مستحقة 

١٠,٥١٧,٦٦٢٧,٢٠٧,٧٧٤توزيعات أرباح لم تتم المطالبة بها 
٤,٥٣٨,٠١٣٢,٢٣٦,٧٤٩)٢٠والرياضية (إيضاح االجتماعيةاألنشطة مساهمة مخصص لل

٦٥٤,٨٦٣٥١٣,٨٠٦إيجارات مستلمة مقدماً
٥٨٤,٦٤٢٤٩٨,٤٠٠مبالغ مستلمة مقدماً من العمالء 

١٩٩,٣٩٠١٩٣,٣٤٤)١٨مبالغ مستحقة لهيئة التقاعد والمعاشات (إيضاح 

٧٩,٠٣٦,٨٥٥٦٠,١٧٤,٧٦٠

التجارية تم اإلفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر صرف العملة ومخاطر السيولة المتعلقة بالذمم الدائنة

.٢٥في إيضاح والذمم الدائنة األخرى 

واالجتماعيةدعم األنشطة الرياضية لصندوق مساهمة ٢٠
الشركة بالمساهمة تلتزم، ٢٠١٠والتوضيحات الصادرة في يناير ٢٠٠٨لسنة ١٣وفقاً للقانون القطري رقم 

بالدولة. يتطلب واالجتماعيةدعم األنشطة الرياضية صندوق ٪ من صافي األرباح السنوية ل٢,٥بنسبة 

. وعليه ، فيتم تحقيق ذلك في حتحقيق الذمم الدائنة كتوزيعات من األربا١٣انون رقم التوضيح المتعلق بالق

.المساهمينبيان التغيرات في حقوق 

ريال قطري) ٢,٢٣٦,٧٤٩: ٢٠١٣قطري (ريال٤,٥٣٨,٠١٣قامت الشركة بتخصيص مبلغخالل السنة ، 

عمليات الشركة.من٪ من صافي األرباح الناشئة٢,٥يمثل 
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محتملةالمطلوبات االلتزامات الرأسمالية وال٢١

المطلوبات المحتملة

المحتملة التالية والتي ال يتوقع أن تنشا عنها مطلوبات هامةااللتزاماتلدى الشركة

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريريال قطري

١٣٥,٧١٠١٣٥,٧١٠ضمانات بنكية

قانونيةمطالبات

تم رفع دعاوى قضائية مختلفة ضد الشركة في شكل مطالبات بالتعويض ,٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في )١(

عن سوء األداء ، ومطالبات أخرى متنوعة. من رأي محامي الشركة أنه من الصعب تقييم التعويضات 

المستحقة الدفع بصورة موثوقة. ولكن يعتقد محامي الشركة ، بناء على الخبرة والمعلومات المتاحة ، أنه 

عالوة على ذلك , لدى الشركة بوليصة تمل أن تتكبد الشركة خسائر نتيجة لهذه المطالبات.ليس من المح

تأمين كافية لتغطية سوء األداء وذلك لحماية الشركة و األطباء العاملين في حالة صدور أي أحكام 

لم تدرج أية مخصصات في البيانات المالية.تعويض من تلك الدعاوى. 

يجارمن عقود االالتزامات

دخلت الشركة في عقد إيجار تشغيلي لمساكن بعض من العاملين،  مدة هذه العقود من سنة الي سنتان.

ديسمبر كالتالي:٣١قيمة  مبالغ االيجار المتوقعة مستقبال عن عقود االيجار التشغيلي الغير قابلة لإللغاء كما في 

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريريال قطري

٦,١٣٧,٢٤٧٤,٣٦٢,٠٠٠سنة واحدةخالل 
٥١٧,٥٠٠-بعد مرور سنة فيما ال يزيد عن سنتان

٦,١٣٧,٢٤٧٤,٨٧٩,٥٠٠



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-٤١-

تتمة-مطلوبات محتملة ٢١

رأسماليةالتزامات

ريال قطري كما في ٣٥,٠٩٣,٣٥٠غ ـروفات رأسمالية مستقبلية تبلـة بمصـت إدارة الشركـلقد صدق

).ريال قطري٦,٢٦٠,٧٩٩: ٢٠١٣(٢٠١٤ديسمبر ٣١

البيانات القطاعية ٢٢
إن قطاع األعمال األساسي للشركة هو توفير خدمات الرعاية الصحية وبالتالي ليس لها قطاعات أعمال 

أخرى.

تمارس الشركة أعمالها فقط في دولة قطر.

لألدوات الماليةالعادلةالقيم٢٣

القيم العادلة 

بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لألدوات المالية للشركة التي تم حسب الفئة يوضح الجدول التالي مقارنة 

إدراجها في البيانات المالية:

القيم العادلةالقيم الدفترية
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

ريال قطريريال قطرييال قطريرريال قطري

الموجودات المالية 
١٨٦,٣٥٠,٣٥٥١٥٥,٤٣٥,٨٥٩١٨٦,٣٥٠,٣٥٥١٥٥,٤٣٥,٨٥٩أرصدة لدى البنوك 

١٧٣,٨١٥,٧٤٩٩٢,٤٨٧,٧٢١١٧٣,٨١٥,٧٤٩٩٢,٤٨٧,٧٢١ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

٣٨,٨٧٤,٠١٣٣٥,٩٧٢,٥٠٩٣٨,٨٧٤,٠١٣٣٥,٩٧٢,٥٠٩خالل اإليرادات الشاملة األخرى
٢٠,١٥٢,٩٢٢٤,٥٠١,٩١٤٢٠,١٥٢,٩٢٢٤,٥٠١,٩١٤موجودات مالية متاحة للبيع 

موجودات مجموعة إستبعاد مصنفة 
٦٨٥,٢١٥-٦٨٥,٢١٥-محتفظ بها للبيع 

مالية طلوبات م
٢٥,٧٠٥,٦٧٨٢٠,٢٩٠,٦٠٥٢٥,٧٠٥,٦٧٨٢٠,٢٩٠,٦٠٥ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى

١٤,٧٦٣,٢٥١-١٤,٧٦٣,٢٥١-مبالغ محتجزة دائنة



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-٤٢-

تتمة–القيم العادلة لألدوات المالية ٢٣

من داة المالية خاللها مبادلة األمنالقيمة التي يمكنأدرجت بالماليةوالمطلوباتموجوداتالقيم العادلة لل

ت والتقديراتم استخدام الطرقبين طرفين راغبين، بخالف البيع أو التصفية الجبرية.خالل معاملة حالية

التالية لتقدير القيمة العادلة:

التجارية والذمم الدائنة األخرى وموجودات مجموعة إستبعاد مصنفة والذمم األرصدة لدى البنوك·

االستحقاق قصيرة المبالغ المحتجزة الدائنة تقارب قيمتها الدفترية بسبب تواريخ للبيع ومحتفظ بها

األجل لتلك األدوات المالية.

بيان المركز المالي.نهاية فترة تعتمد القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة على األسعار المتداولة في ·

تقنيات التقييم:باستخداملة لألدوات المالية ة الترتيب التالي لتحديد وإيضاح القيم العادتستخدم الشرك

(غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات او مطلوبات مماثلة.المتداولة: األسعار ١المستوى 

لمدخالت تؤثر بشكل كبير ومالحظ على القيمة العادلة المسجلة سواء استناداً:  تقنيات أخرى ٢المستوى 

.أومباشربشكل مباشر أو غير 

مدخالت تؤثر بشكل كبير على القيمة العادلة المسجلة وال يمكن مالحظتها في باستخدام: تقنيات ٣المستوى 

السوق.بيانات

:الجدول التالي يبين تحليل لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقاً لمستوى القيمة العادلة

٣مستوى ال٢مستوى ال١مستوى ال٢٠١٤
ريال قطريريال قطريريال قطريقطريريال 

:موجودات مالية
من خالل موجودات مالية بالقيمة العادلة

--٣٨,٨٧٤,٠١٣٣٨,٨٧٤,٠١٣اإليرادات الشاملة األخرى
--٢٠,١٥٢,٩٢٢٢٠,١٥٢,٩٢٢موجودات مالية متاحة للبيع 

٥٩,٠٢٦,٩٣٥٥٩,٠٢٦,٩٣٥--

٣مستوى ال٢مستوى ال١مستوى ال٢٠١٤
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

:موجودات غير مالية
٥٤٥,٣١٥,٢٣٥--٥٤٥,٣١٥,٢٣٥أراضي ومباني معاد تقيمها

٥٤٥,٣١٥,٢٣٥--٥٤٥,٣١٥,٢٣٥



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-٤٣-

تتمة–القيم العادلة لألدوات المالية ٢٣

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى ٢٠١٣
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

:موجودات مالية
من خالل موجودات مالية بالقيمة العادلة

--٣٥,٩٧٢,٥٠٩٣٥,٩٧٢,٥٠٩اإليرادات الشاملة األخرى
--٤,٥٠١,٩١٤٤,٥٠١,٩١٤موجودات مالية متاحة للبيع 

٤٠,٤٧٤,٤٢٣٤٠,٤٧٤,٤٢٣--

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى ٢٠١٣
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

:موجودات غير مالية
٥٤١,٠١٣,١٦٤--٥٤١,٠١٣,١٦٤أراضي ومباني معاد تقيمها

٥٤١,٠١٣,١٦٤--٥٤١,٠١٣,١٦٤

اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة٢٤
للشركةوأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وشركاتهماألطراف ذات العالقة تمثل كبار المساهمين

.الشركة. يتم اعتماد سياسة األسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة هم مالكها الرئيسونوالشركات 

كاآلتي:الدخل طراف ذات العالقة الواردة في بيان المعامالت مع األ

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريريال قطري

١٨٨٧,٦٣٣١,٥١٧,١٦٠إيرادات الفوائد المستلمة

١٢٦,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠إيرادات إيجارات

)٢٩,٧١٧()٦٣,٠٨٥(مصاريف بنكية



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-٤٤-

تتمة–حول األطراف ذات العالقةاإلفصاحات٢٤

طراف ذات العالقة الواردة في بيان المركز المالي كاآلتي:مع األاألرصدة

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريريال قطري

٢٦,١٢٥,١١٨٢٢,١٢٦,٨٨٦أرصدة لدى البنوك

١٦٠,٠٦٣,٠١٠١٣٠,١٠٠,٠٠٠ودائع قصيرة األجل  

٥٠١,٨٠٩٤٥٦,٧١٥فوائد مدينة

أعضاء مجلس اإلدارة و موظفي اإلدارة العليامكافأة 

خالل السنة كالتالي:العليا للشركةاإلدارةولين بؤلمسمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار ابلغت 

٢٠١٤٢٠١٣

ريال قطريريال قطري

٨,٥٤٣,٠١٦٥,٢٢٨,٣٧٦أعضاء مجلس اإلدارةمكافأة

٣,٧٧٨,٠٠٠٣,١٦٦,٥٠٠كبار المسؤولينمكافآت إجمالي 

١٢,٣٢١,٠١٦٨,٣٩٤,٨٧٦

إدارة المخاطر المالية٢٥

األهداف والسياسات

تجارية دائنة ومطلوبات أخرى وأرباح موزعة غير ذمم علىللشركةالرئيسية الماليةتشتمل المطلوبات

. الغرض األساسي لهذه المطلوبات المالية هو الحصول على تمويل لعمليات ومبالغ محتجزة دائنةمدفوعة

مدينة أخرى و موجودات وأرصدةالمدينين التجاريينموجودات مالية مختلفة مثل الشركة. ولدى الشركة

مصنفة محتفظ بها استبعادمجموعة اإليرادات الشاملة األخرى وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

.والتي تنشأ من عمليات الشركةللبيع ونقد وأرصدة لدى البنوك

هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر للشركةإن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية 

المخاطر ، والتي نلخصها اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة كل من هذه تقوم السيولة. 

فيما يلي:



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-٤٥-

تتمة-إدارة المخاطر المالية ٢٥

مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في خطر تأثير تغيرات األسعار بالسوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت 

. إن الهدف من إدارة للشركةأو على قيمة األدوات المالية المملوكة الشركةاألجنبية وأسعار األسهم على ربح

لمخاطر السوق في حدود مقبولة مع زيادة العائدات.الشركةمخاطر السوق هو مراقبة تعرض 

مخاطر أسعار الفائدة

تتعرض الشركة لمخاطر التغيرات في معدالت أسعار الفائدة السوقية المتعلقة مبدئياً بالموجودات والمطلوبات 

فوائد عائمة. في تاريخ بيان المركز المالي، لم يكن لدى الشركة موجودات المالية للشركة التي تحمل معدالت 

ر الفائدة.فإن الشركة ال تتعرض لمخاطر أسعا، أو مطلوبات مالية تحمل أسعار فائدة عائمة. ونتيجة لذلك

مخاطر العمالت 
نتيجة للتغيرات في أسعار أو التدفقات النقدية المستقبليةمخاطر العمالت هي خطر تقلب قيمة األدوات المالية

حد من مخاطر تغيرات العمالت األجنبية حيث أي اإلدارة أن الشركة تتعرض ألدنىفي رالعمالت األجنبية.
ال توجد أية مطلوبات أو موجودات مالية هامة بعمالت أجنبية كما في تاريخ بيان المركز المالي.

سهمأسعار األمخاطر 
أسهم الملكية القيمة العادلة للتغيرات المعقولة المحتملة في أسعار احتياطيدول التالي يعكس حساسية ـالج

، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى. يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار األسهم متساوياً المدرجة
ومعاكساً لتأثير الزيادة المبينة:

مؤشر في التغير 
السوق

التأثير على 
لكيةحقوق الم

ريال قطري
٢٠١٤

٥,٩٠٢,٦٩٤٪١٠+بورصة قطر 

٢٠١٣
٤,٠٤٧,٤٤٢٪١٠+بورصة قطر 

مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في أن يفشل طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته ويسبب بذلك خسارة مالية 

في القيمة الدفترية لموجوداتها المالية والتي تتكون أساساً االئتمانلمخاطر الشركةلطرف آخر. يتمثل تعرض 
.وأرصدة مدينة أخرىذمم تجارية مدينة وأرصدة لدى البنوكمن



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-٤٦-

تتمة-إدارة المخاطر المالية ٢٥

تتمة-مخاطر االئتمان 

للمخاطر الشركة، يكون تعرض للشركةاألخرىبالنسبة للمخاطر االئتمانية الناشئة من الموجودات المالية 

، ويكون أقصى مخاطر مساوياً للقيمة الدفترية لهذه الموجودات على النحو األطراف األخرىمن عجز 

التالي:

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريريال قطري

١٨٦,٣٥٠,٣٥٥١٥٥,٤٣٥,٨٥٩أرصدة لدى البنوك
١٧٣,٨١٥,٧٤٩٩٢,٤٨٧,٧٢١وذمم مدينة أخرى ذمم مدينة

٦٨٥,٢١٥-موجودات مجموعة إستبعاد مصنفة محتفظ بها للبيع

٣٦٠,١٦٦,١٠٤٢٤٨,٦٠٨,٧٩٥

،ةـبصورة مستمرة بناء على تقييم اإلدارة ومعدالت تاريخياالئتمانتقوم الشركة بمراقبة تعرضها لمخاطر 

: ٢٠١٣(ريـريال قط٦٥,١٧٨,٤٩٩ة ـة بقيمـالقيمانخفاضص ـة بأن مخصـتعتقد الشرك

. تتضمن ٢٠١٤ديسمبر ٣١كافي لمقابلة الموجودات المالية كما في ريال قطري)٤٨,٠٨٣,٨٧٦

كما في تاريخ بيان المركز انخفضتالموجودات المالية أرصدة مستحقة متأخرة ال تعتقد اإلدارة أن قيمتها

المالي.

مخاطر السيولة

الشركةالوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. إن وسيلة الشركةتتمثل مخاطر السيولة في عدم استطاعة 

التزاماتها عند إلدارة مخاطر السيولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائماً سيولة كافية لسداد 

المخاطرة تكبد خسائر غير مقبولة أو ، ودون أن توالظروف الضاغطةاستحقاقها ، في الظروف العادية 

بسمعة الشركة.

احتياطياتاستخداموالمرونة من خالل التمويلاستمرارالمحافظة على توازن بين هوإن هدف الشركة 

يوماً من تاريخ ٩٠–٣٠تتطلب سداد المبالغ خالل الشركة. إن شروط البيع بالشركة والتسهيالت البنكية

الفاتورة.



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-٤٧-

تتمة-إدارة المخاطر المالية ٢٥

تتمة-مخاطر السيولة 

.ومعدالت أسعار الفائدة في السوقديسمبر بناء على المدفوعات التعاقدية ٣١في المالية غير المخصومة للشركةمطلوبات الالجدول التالي يلخص مواعيد استحقاق 

اإلجماليسنوات٥إلي١شهر١٢إلي٣شهور٣أقل من عند الطلب
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢٠١٤ديسمبر ٣١في 
٢٥,٧٠٥,٦٧٨--٢٥,٧٠٥,٦٧٨-تجارية دائنة ومطلوبات أخرى ذمم 

١٠,٥١٧,٦٦٢---١٠,٥١٧,٦٦٢توزيعات أرباح لم يتم المطالبة بها
٤,٥٣٨,٠١٣--٤,٥٣٨,٠١٣-والرياضيةاالجتماعيةمخصص المساهمة لصندوق األنشطة 

٤٠,٧٦١,٣٥٣--١٠,٥١٧,٦٦٢٣٠,٢٤٣,٦٩١اإلجمالي



المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 

إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-٤٨-

تتمة-إدارة المخاطر المالية ٢٥

تتمة-مخاطر السيولة 

اإلجماليسنوات٥إلي١شهر١٢إلي٣شهور٣أقل من عند الطلب
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢٠١٣ديسمبر ٣١في 
٢٠,٢٩٠,٦٠٥--٢٠,٢٩٠,٦٠٥-ومطلوبات أخرى دائنةتجارية ذمم 

٧,٢٠٧,٧٧٤---٧,٢٠٧,٧٧٤توزيعات أرباح لم يتم المطالبة بها
٢,٢٣٦,٧٤٩--٢,٢٣٦,٧٤٩-والرياضيةاالجتماعيةمخصص المساهمة لصندوق األنشطة 

١٤,٧٦٣,٢٥١---١٤,٧٦٣,٢٥١مبالغ محتجزة دائنة

٤٤,٤٩٨,٣٧٩--٢١,٩٧١,٠٢٥٢٢,٥٢٧,٣٥٤اإلجمالي
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تتمة-إدارة المخاطر المالية ٢٥

إدارة رأس المال

الشركة هو ضمان الحفاظ على نسب رأسـمالية صـحية بهـدف دعـم     رأس مالإن الهدف الرئيسي إلدارة

.المساهمينحقوقعملياتها وزيادة 

. لـم  االقتصـادية األحـوال  في بإدارة بنية رأسمالها وإدخال تعديالت عليها في ضوء التغيرات الشركةتقوم 

ديسـمبر  ٣١المنتهيـة فـي   واتتدخل الشركة تعديالت في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السن

ـ علىيشمل رأس المال.٢٠١٣ديسمبر ٣١و٢٠١٤ بمبلـغ هاأسهم رأس المال واألرباح المدورة وتم قياس

ريال قطري).٢٨٦,٨٠٨,١١٨: ٢٠١٣(٢٠١٤ديسمبر ٣١ريال قطري كما في ٤٦٦,٨٧٤,١٩٨

القيمة العادلة لألدوات المالية٢٦
تشتمل األدوات المالية للشركة على موجودات مالية ومطلوبات مالية.

الموجودات المالية تشتمل على مدينين تجاريين ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة وذمم مدينة أخرى 

والمطلوبات المالية تشتمل على دائنين تجاريين ومبالغ مستحقة ونقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك. 

ألطراف ذات عالقة وقرض ألجل ومصاريف مستحقة الدفع وذمم دائنة أخرى.

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية.

قديرات المحاسبية الهامةالتبواالفتراضات الرئيسية المتعلقةالقرارات٢٧
استخدام التقديرات

إن إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية تتطلب من اإلدارة عمل تقديرات وافتراضات قد 

والمطلوبات المدرجة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ الموجوداتتؤثر على مبالغ 

، قد الحالية البيانات المالية. وبالرغم من أن هذه التقديرات تتم بناء على معرفة اإلدارة باألحداث واألعمال

تختلف النتائج النهائية الفعلية عن تلك التقديرات.

التقديرات المحاسبية في الفترة تعديالتبصورة منتظمة. تدرج األساسية واالفتراضاتتتم مراجعة التقديرات 

والفترات التعديلتؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة تعديالتالالتقدير إذا كانت تعديالتالتي تتم فيها 

تؤثر على الفترتين الحالية والمستقبلية.التعديالتالمستقبلية إذا كانت 
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تتمة-التقديرات المحاسبية الهامةبواالفتراضات الرئيسية المتعلقةالقرارات٢٧

تتمة–استخدام التقديرات

، والمصادر الرئيسية للتقديرات المشكوك فيها في تاريخ إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالفترات المستقبلية

بيان المركز المالي والتي لها مخاطر مؤثرة تتسبب في تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات 

والتقديرات المعايير االفتراضاتوالمطلوبات خالل السنة المالية التالية تم توضيحها فيما يلي. تعتمد الشركة في 

، فمن الممكن أن تتغير الظروف القائمة واالفتراضات وقت إعداد البيانات المالية. بالرغم من ذلكالمتاحة

المتعلقة بها بسبب تغيرات السوق والظروف الطارئة الخارجة عن إرادة الشركة. يتم عكس تلك التغيرات في 

االفتراضات المتعلقة بها عند حدوثها.

انخفاض قيمة الذمم المدينة

بعمل تقدير لألرصدة التجارية المدينة الممكن تحصيلها عندما ال يكون من المحتمل تحصيل الشركةتقوم 

المبالغ بالكامل. يتم هذا التقدير للمبالغ المدينة الهامة على أساس فردي. أما بالنسبة للمبالغ الفردية غير الهامة 

رة جماعية ويحتسب لها مخصص بناء على طول ولكنها استحقت السداد منذ فترة طويلة فيتم تقديرها بصو

الزمنية التي مضى على استحقاقها.الفترة

ريال قطري ٢٠٦,٥٥٤,٩٣٢مبلغإجمالي الذمم التجارية المدينة بلغ، في تاريخ بيان المركز المالي

ريال قطري ٥٦,٥١٠,٨٩٨مبلغالقيمة انخفاضمخصص بلغ) وريال قطري١٢٤,٠١٠,٧٧٨: ٢٠١٣(

وسوف يتم تحقيق أية فروقات بين المبالغ المحصلة فعلياً في الفترات ريال قطري). ٤٨,٠٨٣,٨٧٦: ٢٠١٣(

المستقبلية والمبالغ المتوقعة في بيان الدخل.

المخزونانخفاض قيمة

في السجالت بالتكلفة أو القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. عندما تصبح البضاعة قديمة أو غير يدرج المخزون

صالحة لالستخدام يتم تقدير صافي القيمة الممكن تحقيقها منها. يتم هذا التقدير على أساس فردي للبضاعة 

حة لالستخدام فيتم التقدير بصورة الفردية الهامة. أما البضاعة الفردية غير الهامة ولكنها قديمة أو غير صال

جماعية لها ويحتسب لها مخصص وفقاً لنوع البضاعة ودرجة التقادم و عدم الصالحية على أساس أسعار 

.التاريخيةالبيع 

: ٢٠١٣ريال قطري (٣٦,٨٩٩,٦٥٤مبلغالمخزونإجمالي بلغ، في تاريخ بيان المركز المالي 

ريال قطري ٥,٦٠٨,٦٢٨مبلغئع التالفة و بطيئة الحركة ومخصص البضاريال قطري)٣٢,١٥١,٦٨٤

ريال قطري). وسوف يتم تحقيق أية فروقات بين  المبالغ المحصلة فعلياً في الفترات ٤,٢٠٩,٨٨٨: ٢٠١٣(

المستقبلية والمبالغ المتوقعة في بيان الدخل.
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تتمة- القرارات والتقديرات المحاسبية الهامة٢٧

للعقارات واآلالت والمعداتالقيم اإلنتاجية

القيمة التقديرية لألعمار اإلنتاجية للعقارات والمعدات لغرض احتساب االستهالك. يتم التقدير الشركةتحدد 

بعد أن يؤخذ في االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبيعي والتقادم الفني أو التجاري.

ة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً ويتم تعديل تكلفة االستهالك عندما ترى اإلدارة تقوم اإلدارة بمراجعة القيم

األعمار اإلنتاجية عن التقديرات السابقة.اختالف

ستمراريةالامبدأ 

تملك الموارد التي تجعلها الشركةبأن واقتنعتعلى االستمرار في أعمالها الشركةقامت اإلدارة بتقييم مقدرة 

ليست على الشركةقادرة على االستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور ، باإلضافة إلى ذلك فإن إدارة 

إعداد البيانات باإلدارة قامتباالستمرار. وعليه الشركةتلقى بالشك على مقدرة ماديةعلم بأي مشكالت 

المالية على أساس مبدأ االستمرارية. 

أرقام المقارنة٢٨
ولكن لم يكن إلعادة .لقد أعيد تبويب بيانات المقارنة لكي تتماشى مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية

التبويب أي تأثير على صافي الربح وإجمالي الموجودات وحقوق المساهمين لسنة المقارنة.


