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٩

ة الرئیسیةطنش واألالشركةمعلومات١
ھي )،ش.م.ع.ق.المعروفة سابقا باسم شركة المستشفى األھلي التخصصي (ش.م.ع.ق.المجموعة للرعایة الطبیة 
مساھمة قطریة بتاریخ  عامةشركة  تأسیسھا  رقم  ١٩٩٦دیسمبر  ٣٠تم  التجاري  السجل  إن  ١٨٨٩٥بموجب   .

إن عنوان الشركة مستشفى تخصصي وتطویر الخدمات الطبیة في دولة قطر.تشغیلالنشاط األساسي للشركة ھو  
إن أسھم الشركة مدرجة في  .٦٤٠١ب  .صشارع أحمد بن علي، وادي السیل، الدوحة، دولة قطر،  المسجل ھو  

بورصة قطر. 

ا مركًزا طبًیا في  تقدم الشركة الخدمات الطبیة من خالل مستشفى األھلي الواقعة في وادي السیل. تدیر الشركة أیضً 
. ٢٠١٩الوكرة بدأ عملیاتھ خالل شھر فبرایر 

وفقا لقرار مجلس اإلدارة  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١في  للسنة المنتھیةللشركة  البیانات المالیةإصدار  ت الموافقة على  تم
٢٠٢٣فبرایر ٢١بتاریخ

أسس اإلعداد٢
أساس اإلعداد٢/١

مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة الصادرة عن  تم إعداد البیانات المالیة للشركة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  
)IASB(.

إلیرادات اتم إعداد البیانات المالیة طبقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 
واألراضي والمباني التي تدرج بالقیمة العادلة. واالستثمارات العقاریةالشاملة األخرى 

.للشركةوعملة العرضفیةالوظیالبیانات المالیة باللایر القطري وھو العملة عرض تم 

بیان االمتثال٢/٢
، والذي تم تعدیل  ٢٠١٥لسنة  ١١تتوافق ھذه البیانات المالیة مع متطلبات قانون الشركات التجاریة القطري رقم  

. ٢٠٢١لسنة ٨بعض أحكامھ الحًقا بموجب القانون رقم 

ھذه ال إعداد  وتقدیراتمالیةالبیانات  أجرت اإلدارة، عند  تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة ، أحكاما 
المصروفات الواردة في التقریر. قد تختلف النتائج الفعلیة عن التقدیرات. وومبالغ الموجودات والمطلوبات والدخل 

القائمة علیھا بصورة مستمرة. یتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات بأثر تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات  
مستقبلي.

-
المحاسبیةالتغیرات في السیاسات ٣

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة 
السنة المالیة السابقة، باستثناء المعاییر والتفسیرات الجدیدة  المطبقة في تتوافق السیاسات المحاسبیة المطبقة مع تلك 

الدولیة المحاسبة  معاییر  مجلس  عن  التالیة الصادرة  التقاریر  )  IASB(والمعدلة  تفسیرات  الدولیة  ولجنة  المالیة 
)IFRIC أدناه:كما یلي٢٠٢٢ینایر  ١) اعتباًرا من

تاریخ السریان المعاییر  
٢٠٢٢ینایر ١ریر المالیة ا العداد التق ةر الدولیییا علي المع٢٠٢٠–٢٠١٨التحسینات السنویة دورة 

المقصود  عقارات  ال االستخدام  قبل  العائدات  والمعدات:  معیار  واآلالت  على  (تعدیالت 
٢٠٢٢ینایر ١) ١٦المحاسبة الدولي 

٢٠٢٢ینایر ١)٣لتقاریر المالیة لالرجوع إلى اإلطار المفاھیمي (تعدیالت المعیار الدولي 
٢٠٢٢ینایر ٣٧١تعدیالت معیار المحاسبة الدولي -تكالیف إتمام العقد -المحملة باألعباءالعقود 

إن تطبیق المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة لیس لھ تأثیر مادي على البیانات المالیة للشركة.
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تتمة  –التغیرات في السیاسات المحاسبیة٣
تتمة  –المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة

تم اإلفصاح أدناه عن المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التي تم إصدارھا ولم تصبح ساریة المفعول حتى تاریخ ی
، عندما  انطبقتھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة، إن  اعتماد  إصدار البیانات المالیة للشركة. تعتزم الشركة  

تصبح ساریة المفعول.

تاریخ السریان والتفسیرات المعاییر  
٢٠٢٣ینایر ١: تعریف التقدیرات المحاسبیة٨• تعدیالت معیار المحاسبة الدولي 
لتقاریر المالیة: لللمعاییر الدولیة  ٢وبیان الممارسة  ١• تعدیالت معیار المحاسبة الدولي  
٢٠٢٣ینایر ١اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة 

٢٠٢٣ینایر ١: عقود التأمین ١٧للتقاریر المالیة • المعیار الدولي  
الدولي   المحاسبة  معیار  تعدیالت  غیر ١•  أو  متداولة  أنھا  على  المطلوبات  تصنیف   :

٢٠٢٣ینایر ١متداولة
ب المتعلقة  المؤجلة  الضرائب  واحدة  المطلوبات  والموجودات  •  معاملة  عن  - الناشئة 
٢٠٢٣ینایر ١٢١تعدیالت معیار المحاسبة الدولي 

أي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت تم إصدارھا ولم تصبح ساریة المفعول بعد.اً لم تطبق الشركة مبكر

سیاسات المحاسبیة الھامةالملخص ٤
السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه البیانات المالیة مبینة أدناه. تم تطبیق ھذه السیاسات بشكل إن  

ین في ھذه البیانات المالیة. تعلى كال السنتین المعروضمتسق
ق اإلیرادات یتحق

.  في تقدیم الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة والعیادات وبیع األدویةأساسيتعمل الشركة بشكل 
یتم االعتراف باإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء عند تحویل الســـیطرة على الســـلع أو الخدمات إلى العمیل  

اإلیرادات بالقیمة  بمبلغ یعكس المقابل الذي تتوقع الشــركة الحصــول علیھ مقابل تلك الســلع أو الخدمات. یتم قیاس  
العادلة للمقابل المســتلم أو المســتحق، مع مراعاة شــروط الدفع المحددة تعاقدًیا، والتحصــیالت التاریخیة، ومعدالت  

استبعاد الضرائب والرسوم.التأمیني، والرفض  
خدمات المرضى

ة التي تقدمھا الشركة.یتم االعتراف باإلیرادات من خدمات المرضى عندما یتلقى المریض خدمات الرعایة الصحی

بیع األدویة
یتم االعتراف باإلیراد عند تسلیم األدویة للمریض.

ــوم  ــاس الرس ــلعة أو خدمة إلى العمیل. یتم قیاس اإلیرادات على أس التزام األداء ھو وعد في عقد مع عمیل بنقل س
ركات التأمین مخفضـة من خالل مخصـص  المحسـوبة والفواتیر على أسـاس التعریفات المختلفة المتفق علیھا مع ـش

الرفض.

یتم تحقیق جمیع اإلیرادات في دولة قطر. 

الربح من الودائع ألجل وحسابات التوفیر 
بالرجوع إلى المبلغ األساسي القائم ومعدل الربح الفعلي المطبق.، یتم استحقاق الربح على أساس التوزیع الزمني

المقابل غیر النقدي 
. غیر نقدیةمبالغ ال تتلقى الشركة أي 

إیرادات اإلیجار 
ویتم عرضھا كجزء من اإلیرادات بسبب ،إیرادات اإلیجار على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجارتدرج 

المتعلقة بملكیة األصل المؤجر بشكل جوھري،  نافع طبیعتھا التشغیلیة. ال تقوم الشركة بتحویل جمیع المخاطر والم
وبالتالي یتم تصنیف عقود اإلیجار ھذه كعقود إیجار تشغیلي. 

توزیعات االرباح 
استالم مبلغ  الخسارة في التاریخ الذي یثبت فیھ حق الشركة في  إیرادات توزیعات األرباح في الربح أوتحقیقیتم  

. األرباح
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تتمة  –ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٤
معدات الوالعقارات 

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

عن تلك التي تحدد باستخدام القیمة  مادیةتختلف القیم الدفتریة بصورة  یتم إجراء أعمال التقییم بانتظام كافي حتى ال  
العادلة في تاریخ التقریر. 

وتدرج في حقوق  اإلیرادات الشاملة األخرى  أي زیادة تنشأ من إعادة تقییم األراضي والمباني یتم االعتراف بھا في 
تعكس بھ نقص إعادة تقییم لنفس الموجودات محقق سابقًا  فائض إعادة التقییم، باستثناء الحد الذي  بند  الملكیة تحت  

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

الرصید تقییم  المدرجالنقص  إعادة  فائض  في  بھ  المحتفظ  وجد،  إذا  لتلك  العقارات،  سابقة  تقییم  بإعادة  المتعلقة 
الموجودات.

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

یتم  ،على المباني التي أعید تقییمھا في الربح أو الخسارة. عند بیع أو استبعاد أي عقار أعید تقییمھاالستھالكیسجل  
تحویل الفائض من إعادة التقییم المتبقي في فائض إعادة تقییم العقارات مباشرة إلى األرباح المدورة. باإلضافة إلى  

مت فیھا الموجودات من قبل الشركة. إن مبلغ الفائض  ذلك، یحول جزء من االحتیاطي على مدى الفترة التي استخد
بناء على  ستھالكبناء على القیمة الدفتریة إلعادة تقییم الموجودات وقسط االاالستھالكالمحول ھو الفرق بین قسط  
التكلفة األصلیة للموجودات. 

د أو على أساس منتظم على مدى إن التحویل من فائض إعادة التقییم إلى األرباح المدورة، سواء كان عند االستبعا 
عمر الموجودات، ال یتم من خالل الربح أو الخسارة. 

والمعدات بمعدالت تحتسب لشطب تكلفة أي من العقاراتعلى أساس القسط الثابت على جمیع  االستھالكیسجل  
ألراضي واألعمال الرأسمالیة قید لحساب االستھالكالموجودات على مدى أعمارھا اإلنتاجیة التقدیریة، وال یتم  

التالیة: التقدیریةبناء على األعمار اإلنتاجیة االستھالكالتنفیذ. تحتسب معدالت 

سنة٥٠مباني 
سنة٢٠ي مستأجرة تحسینات على مبان 

سنوات ٧-١معدات مكتبیة 
سنوات١٠-١معدات طبیة 

سنوات ٧-١آالت ومعدات 
سنوات ٧سیارات 

سنوات ٧-١أثاث وتركیبات 
ویتم تعدیلھا ،  واألعمار اإلنتاجیة وطرق االستھالك في نھایة كل سنة مالیةللموجوداتتتم مراجعة القیم المتبقیة  
. مالئماً بأثر مستقبلي، إذا كان ذلك
قید التنفیذ. تتم مراجعة طریقة االستھالك والقیمة المتبقیة واألعمار  واألعمال الرأسمالیةال یتم استھالك األراضي  

إذا كان ذلك مناسًبا. ،والمعدات في تاریخ كل تقریر وتعدیلھا للعقاراتاإلنتاجیة 
ما ال یتوقع أن تكون  معترف بھ مبدئًیا عند استبعاده أو عندمادي  والمعدات وأي جزء العقاراتیتم استبعاد بند من  

ناتجة عن إلربح  أي  إدراج  منافع اقتصادیة مستقبلیة من استخدامھ أو استبعاده. یتم  ھناك التحقیق  غاء  أو خسارة 
الخسارة  لألصل   أو  الربح  بیان  لألصل) في  الدفتریة  والقیمة  عائدات البیع  صافي  الفرق بین  أنھ  (محسوًبا على 

عند استبعاد األصل. اإلیرادات الشاملة األخرى و
قید التنفیذ األعمال الرأسمالیة

ف تكالیف االقتراض للمشاریع طویلة األجل  األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بالتكلفة. تتضمن ھذه التكالیإدراجیتم 
. عندما یكون األصل جاھًزا لالستخدام المقصود، یتم تحویلھ من األعمال الرأسمالیة التحقیقإذا تم استیفاء معاییر 

والمعدات ویتم استھالكھ وفًقا لسیاسات الشركة.العقارات قید التنفیذ إلى الفئة المناسبة ضمن 
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تتمة  –السیاسات المحاسبیة الھامةملخص ٤
المخزون 

و من اللوازم الطبیة  العامة التي یتم استخدامھا في عملیات الشركة. یظھر المخزون  التوریدات  یتكون المخزون 
بسعر التكلفة أو صافي القیمة الممكن تحقیقھا، أیھما أقل. التكالیف ھي تلك المصاریف المتكبدة إلیصال كل منتج  

وحالتھ الحالیة. یتم تحدید التكلفة على أساس الوارد أوًال یصرف أوًال. یعتمد صافي القیمة الممكن تحقیقھا  إلى موقعھ
على سعر البیع المقدر في سیاق األعمال العادیة ناقًصا التكالیف المقدرة الالزمة إلجراء البیع. یتم تكوین مخصص  

ى تقدیر اإلدارة.للمخزون المتقادم والبطيء الحركة والتالف بناًء عل 
استثمارات عقاریة 

لكسب اإلیجارات أو لزیادة رأس المال  االحتفاظ بھا ال تعتبر األراضي والمباني استثمارات عقاریة إال عندما یتم  
أو كلیھما.
المتعلقة بصورة  عقاریة مبدئًیا بالتكلفة، بما في ذلك تكالیف المعامالت وتكالیف االقتراض  الستثمارات  االیتم قیاس  
قائم في الوقت الذي یتم فیھ يعقاراستثمار  . تشمل القیمة الدفتریة تكلفة استبدال جزء من  موجودبناء البمباشرًة  

التحقیق  . بعد  يعقارالستثمار  الصیانة الیومیة  تكالیفوال یتضمن ذلك؛  التحقیقتكبد التكلفة في حالة استیفاء معاییر  
عقاریة بالقیمة العادلة، مما یعكس ظروف السوق في تاریخ التقریر. یتم إدراج  الستثمارات  االالمبدئي، یتم إدراج  

لسنة عقاریة في بیان الربح أو الخسارة في ا الستثمارات  لالاألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغیرات في القیم العادلة  
التي تنشأ فیھا. 

على السیطرة) أو عندما المستلم  (أي في تاریخ حصول  استبعادھا  عندما یتم  االستثمارات العقاریة  تحقیقیتم إلغاء  
الفرق بین صافي  تحقیق  . یتم  استبعادھا یتم سحبھا نھائًیا من االستخدام وال یتوقع أي منفعة اقتصادیة مستقبلیة من  

عائدات االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل في الربح أو الخسارة في فترة االستبعاد. یتم تحدید مبلغ المقابل الذي سیتم  
أو الخسارة الناتج عن استبعاد االستثمار العقاري وفًقا لمتطلبات تحدید سعر المعاملة في المعیار إدراجھ في الربح

.١٥الدولي للتقاریر المالیة رقم 
تتم التحویالت إلى (أو من) االستثمار العقاري فقط عندما یكون ھناك تغییر في االستخدام. بالنسبة للتحویل من عقار  

فإن التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة ھي القیمة العادلة في تاریخ التغییر في  ،  ھ المالكاستثماري إلى عقار یشغل
تقوم الشركة بالمحاسبة عن ھذا العقار وفًقا للسیاسة  ،  االستخدام. إذا أصبح العقار الذي یشغلھ المالك عقاًرا استثمارًیا 

االستخدام.والمعدات حتى تاریخ التغییر في  العقاراتالمنصوص علیھا في 
انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة 

المالي للمركز  بیان  كل  تاریخ  بالتقییم،  في  الشركة  أي تقوم  قیمة  انخفاض  الحتمال  مؤشر  أي  وجود  من  للتأكد 
موجـودات. إذا وجد أي مؤشر كھذا، أو إذا كان ضروریاً إجراء اختبار سنوي لتحدید انخفاض قیمة أیة موجودات، 
موجودات ھو   تقوم الشركة بعمل تقدیر للمبلغ الممكن استرداده من الموجودات. المبلغ الممكن استرداده من أي 

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

مبلغ الممكن استرداده، یعتبر الموجود منخفض القیمة ویتم عندما تزید القیمة الدفتریة ألي موجود عن الموجودات.
تخفیضھ إلى القیمة الممكن استردادھا منھ. لقیاس القیمة في حال االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة  

للنقد   الزمنیة  للقیمة  الحالیة  السوق  تقدیرات  تعكس  خصم  نسبة  باستخدام  الحالیة  قیمتھا  إلى  والمخاطر  التقدیریة 
الخاصة بالموجودات المعینة.

في بنود الربح أو الخسارة واإلیرادات الشاملة األخرىخسائر انخفاض قیمة العملیات المستمرة في بیان تحقیق یتم 
لوظیفة الموجودات التي انخفضت قیمتھا. مالءمةالمصروفات ال

د أي مؤشر بأن خسائر االنخفاض في القیمة المدرجة  تقییم في تاریخ كل بیان للمركز المالي لتحدید وجویتم إجراء
سابقاً لم تعد موجودة أو تكون قد انخفضت. إذا وجد مؤشر كھذا، تقوم الشركة بعمل تقدیر للمبلغ الممكن استرداده.  
یتم رد أي خسارة انخفاض مدرجة سابقاً فقط إذا كان ھنالك تغیر في التقدیرات المستخدمة لتحدید قیمة الموجودات 

الممكن استردادھا منذ أن أدرجت آخر خسارة انخفاض في القیمة.
محدود بحیث ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد، وال تتجاوز القیمة الدفتریة التي  یكون الرد  

خسارة انخفاض في القیمة لألصل في السنوات تحقیق كان من الممكن تحدیدھا، بالصافي بعد االستھالك، إذا لم یتم 
ما لم یتم إدراج األصل بالمبلغ اإلیرادات الشاملة األخرى  وفي بیان الربح أو الخسارة  الرد  ھذا  تحقیق  السابقة. یتم  

ھالك ست، یتم تعدیل تكلفة االالردكزیادة في إعادة التقییم. بعد ھذا  الرد  المعاد تقییمھ، وفي ھذه الحالة یتم التعامل مع  
لى أساس منتظم على في الفترات المستقبلیة لتخصیص القیمة الدفتریة المعدلة لألصل ، ناقًصا أي قیمة متبقیة، ع

مدى العمر اإلنتاجي المتبقي. 
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تتمة  –ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٤

األدوات المالیة  
األداة المالیة ھي أي عقد ینشأ عنھ أصل مالي لكیان واحد والتزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لكیان آخر. 

المالیة الموجودات 
كما تم قیاسھا الحًقا بالتكلفة المطفأة والقیمة العادلة من خالل ، ق المبدئيیعند التحق، یتم تصنیف الموجودات المالیة

والقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. اإلیرادات الشاملة األخرى 

والقیاس  التحقیق المبدئي
على خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي ونموذج التحقیق المبدئي  المالیة عند  الموجوداتیعتمد تصنیف  

الشركةالتي ال تحتوي على عنصر تمویل ھام أو التي قامت  المدینة التجاریةالذمم  إلدارتھا. باستثناء  الشركةأعمال  
في حالة  ، لى ذلكفي البدایة بقیاس األصل المالي بقیمتھ العادلة باإلضافة إالشركةتقوم لھا،بتطبیق الوسیلة العملیة 

تكالیف المعاملة. یتم قیاس الذمم التجاریة المدینة ، وجود أصل مالي لیس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
بتطبیق الوسیلة العملیة لھا بسعر المعاملة المحدد بموجب  الشركةتحتوي على مكون تمویل ھام أو التي قامت  الالتي  

. ١٥المالیة رقم لتقاریر ل المعیار الدولي 

، یجب  اإلیرادات الشاملة األخرىلكي یتم تصنیف األصل المالي وقیاسھ بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل 
والفائدة فقط" على المبلغ األصلي القائم. ُیشار إلى ھذا المبلغ األصليؤدي إلى تدفقات نقدیة تكون "مدفوعات  یأن

. األداةویتم إجراؤه على مستوى SPPIالتقییم باسم اختبار  

المالیة من أجل تولید التدفقات لموجوداتھا  المالیة إلى كیفیة إدارتھا  الموجوداتیشیر نموذج أعمال الشركة إلدارة  
الموجوداتنت التدفقات النقدیة ستنجم عن جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بیع  . یحدد نموذج األعمال ما إذا كا النقدیة

المالیة أو كلیھما. 

األعراف خالل إطار زمني تحدده اللوائح أو  الموجودات  المالیة التي تتطلب تسلیم  الموجودات  شراء أو بیع  تحقیقیتم  
. اریخ الذي تلتزم فیھ الشركة بشراء أو بیع األصلفي السوق (الصفقات العادیة) في تاریخ المتاجرة، أي الت

للموجودات بھدف تولید تدفقات نقدیة. أي ما إذا كان  الشركة  یعكس نموذج األعمال كیفیة إدارة  نموذج األعمال:
ھو فقط تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات أو جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة والتدفقات الشركةھدف 

إذا لم یكن أي من ھذین األمرین قابًال للتطبیق (على سبیل المثال ، یتم االحتفاظ  النقدیة الناشئة عن بیع الموجودات.  
المالیة كجزء من نموذج األعمال "اآلخر" الموجودات  صنیف  المالیة ألغراض تجاریة)، عندئٍذ یتم تبالموجودات

العوامل التي أخذتھا الشركة في االعتبار عند تحدید نموذج ویتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
یة تقییم العمل لمجموعة من الموجودات تشمل الخبرة السابقة حول تحصیل التدفقات النقدیة لھذه الموجودات، وكیف

أداء الموجودات واإلبالغ عنھا إلى موظفي اإلدارة الرئیسیین، وكیفیة تقییم المخاطر وإدارتھا، وكیفیة تحدید مكافآت  
.المدیرین

بالموجودات بغرض في االحتفاظ  ل  ا عمنموذج األتمثل  عندما ی:") SPPI("مدفوعات أصل الدین والفائدة فقط
قییم بتالشركة، تقوم  الموجودات معاً أو تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیعفقط  تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة  

عند إجراء  ").SPPIما إذا كانت التدفقات النقدیة لألدوات المالیة تمثل مدفوعات أصل الدین والفائدة فقط ("فحص  
ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تتفق مع ترتیبات اإلقراض األساسیة، أي أن الفائدة  كةالشرھذا التقییم، تدرس  

وھامش الربح  ومخاطر اإلقراض األساسیة األخرى  ومخاطر االئتمان،  تشمل فقط مراعاة القیمة الزمنیة للنقود، 
رض للمخاطر أو التقلبات التي ال تتوافق الذي یتفق مع األساس ترتیب اإلقراض. عندما تقدم الشروط التعاقدیة التع

مع ترتیبات اإلقراض األساسیة، یتم تصنیف الموجودات المالیة ذات الصلة وقیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح 
.أو الخسارة
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تتمة  –ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٤

تتمة  –األدوات المالیة 

تتمة  –المالیةالموجودات 

القیاس الالحق 
المالیة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدین) الموجودات

یتم قیاس أدوات دین الشركة الحًقا "بالتكلفة المطفأة". تتضمن ھذه الفئة الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 
البنك.لدىوالنقد 

بالتكلفة المطفأة   الموجودات عمال بھدف االحتفاظ ب األالمالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج  للموجوداتأدوات الدین 
أرباح أو خسائر أداة الدین  تحقیق  . یتم  SPPIالتدفقات النقدیة التعاقدیة التي تفي بمعیار  المالیة من أجل تحصیل  

إدراج التي یتم قیاسھا الحًقا بالتكلفة المطفأة في الربح أو الخسارة عندما یتم استبعاد األصل أو انخفاض قیمتھ. یتم  
باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. التمویل إیرادات الفوائد من ھذه الموجودات المالیة في إیرادات 

تلك   إلدارة  أعمالھا  نموذج  یتغیر  عندما  وفقط  الدین  أدوات  تصنیف  بإعادة  الشركة  إعادة  الموجوداتتقوم  تتم   .
التصنیف من بدایة فترة التقریر األولى بعد التغییر. من المتوقع أن تكون مثل ھذه التغییرات نادرة للغایة. 

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة 
وإلغاء  ق تحقیتم   المالیة  الموجودات  المالي  تحقیقھا جمیع  األصل  بیع  أو  شراء  یكون  عندما  المتاجرة  تاریخ  في 

الذي یحدده السوق   الزمني  الصلةبموجب عقد تتطلب شروطھ تسلیم األصل المالي ضمن اإلطار  . یتم قیاس ذو 
مبدئًیا بالقیمة العادلةالموجودات ا باستثناء تلك الموجودات المالیة المصنفة  ،  مضاًفا إلیھا تكالیف المعاملة،  لمالیة 

، والتي یتم قیاسھا مبدئًیا بالقیمة العادلة.ربح أو الخسارةبالقیمة العادلة من خالل ال

ما لم تحدد الشركة  ،  ربح أو الخسارةیتم تصنیف االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل ال
التحقیق  ) عند  FVTOCI(اإلیرادات الشاملة األخرىاستثماًرا غیر محتفظ بھ للمتاجرة بالقیمة العادلة من خالل  

كما ھو موضح أدناه.المبدئي 

یتم قیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة، مع االعتراف بأیة أرباح أو  
صافي الربح أو الخسارة المعترف بھ في الربح أو إدراج خسائر ناشئة عن إعادة القیاس في الربح أو الخسارة. یتم 

ح أو الخسارة. یتم تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة  االستثمار في بیان الربإیرادات  الخسارة في  
بالرجوع إلى أسعار الشراء في السوق عند إقفال األعمال في   سوق مالي منظم  من خالل الربح أو الخسارة في 

تاریخ التقریر.

اإلیرادات الشاملة األخرىاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
(على أساس كل أداة على حدة) ) FVTOCI( ، یمكن للشركة إجراء اختیار غیر قابل لإللغاءالتحقیق المبدئيعند  
بالتصنیف . ال ُیسمح  اإلیرادات الشاملة األخرىاالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل  لتحدید

كان االستثمار في حقوق الملكیة محتفظ بھ بغرض المتاجرة. إذااإلیرادات الشاملة األخرى  بالقیمة العادلة من خالل  

اإلیرادات الشاملة األخرى )FVTOCI(یتم قیاس االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل  
یتم قیاسھا بالقیمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر  ،  مبدئًیا بالقیمة العادلة مضاًفا إلیھا تكالیف المعاملة. الحًقا 

وتجمیعھا في احتیاطي القیمة العادلة. عند  اإلیرادات الشاملة األخرى  الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة في  
لة إلى الربح أو  استبعاد األصل، ال یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر المتراكمة سابًقا في احتیاطي القیمة العاد 

ھذه االستثمارات في أدوات  من  توزیعات األرباح  تحقیقیتم  .المدورةالخسارة، ولكن یتم إعادة تصنیفھا إلى األرباح  
األرباح   توزیعات  تمثل  لم  ما  استالم األرباح،  الشركة في  حق  یثبت  عندما  الخسارة  أو  حقوق الملكیة في الربح 

توزیعات األرباح المكتسبة في الربح أو الخسارة ویتم تحقیق  االستثمار. یتم  استرداد جزء من تكلفة  بصورة واضحة
توزیعات األرباح". إیرادات في "إدراجھا 
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تتمة  –ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٤
تتمة  –األدوات المالیة 

تتمة  –المالیةالموجودات 

الموجودات المالیةتحقیقإلغاء 
مالیة موجودات  مجموعةجزء من األصل المالي أو جزء من  ،  عند االقتضاء،  األصل المالي (أوتحقیقیتم إلغاء  
:عندمماثلة) 

 استالم التدفقات النقدیة من األصل. في  حق ال انتھاء
  ولكنھا تحملت التزاًما بدفعھا بالكامل دون تأخیر ،  الشركة بالحق في استالم التدفقات النقدیة من األصلاحتفاظ

إلى طرف ثالث بموجب ترتیب "تمریر" ؛ أو مادي
  الشركة بتحویل حقوقھا في استالم التدفقات النقدیة من األصل وإما (أ) نقلت بشكل كبیر جمیع مخاطر قیام

األصل مخاطر  ،  ومزایا  بجمیع  كبیر  بشكل  االحتفاظ  أو  بتحویل  تقم  لم  (ب)  نقل  أو  ولكن  األصل  ومزایا 
السیطرة على األصل. 

التدفقات النقدیة من أحد الموجودات وعدم قیامھا بتحویل أو االحتفاظ  استالمفي حالة قیام الشركة بتحویل حقوقھا في  
الشركة ارتباطاألصل إلى حد  تحقیق  یتم  ،  بشكل كبیر بجمیع مخاطر ومزایا األصل أو نقل السیطرة على األصل

التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقیمة الدفتریة األصلیة  االرتباط المستمر  صل. یتم قیاس باأل المستمر
لألصل والحد األقصى للمبلغ الذي یمكن مطالبة الشركة بسداده، أیھما أقل. 

المالیةالموجودات انخفاض قیمة
الشركة لخسائر انخفاض قیمة طریقة احتسابفي  ماديإلى تغییر  ٩لتقاریر المالیة رقم  لأدى تطبیق المعیار الدولي  

المحاسبة الدولي  الموجودات لمعیار  المتكبدة  الخسارة  نھج  استبدال  عن طریق  االئتمان  ٣٩المالیة  خسارة  بنھج 
خصص لخسائر االئتمان المتوقعة  یتطلب من الشركة تسجیل م٩لتقاریر المالیة لالمعیار الدولي . المتوقعة التطلعیة

من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى. لجمیع استثمارات الدین بالتكلفة المطفأة كقیمة مدرجة بالقیمة العادلة 

تقوم الشركة باحتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة بناًء على ثالثة سیناریوھات مرجحة باالحتماالت لقیاس النقص  
. النقص النقدي ھو الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة  فائدة الفعليبمعدل ال، مخصوًما بشكل تقریبي  المتوقعالنقدي  
الخسائر االئتمانیة  استالمھا. تم توضیح آلیات حسابات  المؤسسةوفًقا للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع  ما لكیان  

أدناه والعناصر األساسیة كما یلي: المتوقعة 

خالل فترة زمنیة معینة.عدم االنتظامتقدیر احتمالیة : )PD(عدم االنتظاماحتمالیة -
مع األخذ في االعتبار التغیرات ،  ھو تقدیر للتعرض في تاریخ افتراضي مستقبلي:  )EAD(االنتظاممالتعرض لعد-

المتوقعة في التعرض بعد تاریخ التقریر والفائدة المستحقة. 
في وقت عدم انتظامتقدیر الخسارة الناشئة في حالة حدوث  : ھي  )LGD(التعرض لعدم االنتظامالخسارة عند  -

التعرض في حالة عدم االنتظام. معین. عادة ما یتم التعبیر عنھا كنسبة مئویة من 

فضل حالة، وأ،  تأخذ الشركة في االعتبار ثالثة سیناریوھات (حالة أساسیة،  عند تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة
وأسوأ حالة). الحد األقصى للفترة التي یتم فیھا تحدید الخسائر االئتمانیة ھو العمر التعاقدي ألداة مالیة ما لم یكن  

.مبكراً طلبھا للشركة الحق القانوني في 
المعلومات   من  واسعة  مجموعة  على  الشركة  تعتمد  المتوقعة،  االئتمانیة  الخسائر  نماذج  كمدخالت  في  التطلعیة 

مثل:، اقتصادیة
o الزیادة في الناتج المحلي
o ظروف السوق الحالیة
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تتمة  –ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٤
تتمة  –المالیةالموجودات 

تتمة  –األدوات المالیة 

تتمة –المالیةالموجودات انخفاض قیمة
الخسائر االئتمانیة المتوقعة على  وتم احتسابطبقت الشركة النھج المبسط للمعیار  ،  المدینة  بالنسبة للذمم التجاریة

أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. أنشأت الشركة مصفوفة مخصصات تستند إلى الخبرة التاریخیة  
یئة االقتصادیة.للعوامل التطلعیة الخاصة بالمدینین والبوفقاً خسارة االئتمان، مع تعدیلھا حولللشركة 

تتأخر المدفوعات التعاقدیة عنغیر منتظم  تعتبر الشركة األصل المالي   یوًما.  ١٢٠موعد استحقاقھا لمدةعندما 
عندما تشیر المعلومات غیر منتظم المالیة الموجوداتقد تعتبر الشركة أیًضا أن أحد ، في بعض الحاالت، ومع ذلك

من   أنھ  إلى  أو الخارجیة  في  الداخلیة  األخذ  بالكامل قبل  المبالغ التعاقدیة القائمة  الشركة  تتلقى  أن  المحتمل  غیر 
االعتبار أي تحسینات ائتمانیة تحتفظ بھا الشركة. یتم شطب األصل المالي عندما ال یكون ھناك توقع معقول السترداد 

التدفقات النقدیة التعاقدیة.

المطلوبات المالیة
التحقیق المبدئي

،  وتسھیالتأو قروض  ،  تصنیف المطلوبات المالیة كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةیتم  
، حسب االقتضاء. تحدد الشركة تصنیف مطلوباتھا المالیة ةتحوط فعالمعاملة  أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط في  

، یتم تسجیل  التسھیالتبالقیمة العادلة وفي حالة القروض والمطلوبات المالیة مبدئًیاتحقیق  یتم  وق المبدئي  ی عند التحق
والذمم  با مباشرة  المتعلقة بصورة  التكالیف   الذمم التجاریة الدائنة  المالیة للشركة على  المطلوبات  لمعاملة. تشتمل 

.البنكیة، والتسھیالت المحتجزات المدینةالدائنة األخرى، و

المطلوبات المالیة تحقیقإلغاء 
یتم إلغاء تحقیق المطلوبات المالیة عندما یتم إنھاء أو إلغاء االلتزام بموجب ھذه المطلوبات. عندما یتم استبدال التزام  

آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبیر، أو یتم تعدیل شروط االلتزام الحالي بشكل بالتزام  مالي قائم  
عدیل على أنھ إلغاء لاللتزام األصلي واعتراف بالتزام جدید والفرق في  ، یتم التعامل مع ھذا االستبدال أو التمادي

.واإلیرادات الشاملة األخرىالربح أو الخسارةالقیمة الدفتریة المعنیة یتم إدراجھ في بیان 

مقاصة األدوات المالیة
افي في بیان المركز المالي یتم إجراء المقاصة بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویتم تسجیل المبلغ الص 

إذا كان ھناك حق قانوني واجب النفاذ حالًیا لمقاصة المبالغ المعترف بھا وھناك نیة للتسویة على أساس الصافي،  
نفس الوقت. في المطلوباتلتحقیق الموجودات وتسویة 

وما في حكمھ النقد 
الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع ذات فترات االستحقاق األصلیة  من النقد في  یتكون  وما في حكمھالنقد  
یوًما أو أقل. ٩٠لمدة 

المصاریف المدفوعة مقدماً 
بالفعل. یتم تسجیلھا نقداً بعد ولكن تم دفعھا  استحقاقھا المصاریف التي لم یتم  تمثل  المصروفات المدفوعة مقدًما  

، یتم تحمیلھا على الربح أو الخسارة حیث یتم استخدامھا  الحقاً مبدئًیا كموجودات ویتم قیاسھا بالمبلغ النقدي المدفوع.  
أو انتھاء صالحیتھا بمرور الوقت.
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تتمة  –ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٤

عد مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ومساھمة صندوق التقا
تحتسب الشركة مخصصاً لمكافآت نھایة الخدمة لموظفیھا. تستحق المكافآت على أساس آخر راتب للموظف ومدة 
لقانون العمل القطري وعقود عمل  الخدمة لكل موظف وإكمال حد أدنى من فترة الخدمة. تحتسب المكافآت وفقاً 

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

كنسبة   بالنسبة للموظفین القطریین تلتزم الشركة بمساھمة محددة في صندوق التقاعد للموظفین القطریین تحتسب 
التزامات الخاص بالتقاعد والمعاشات. إن ٢٠١٤لسنة ١٤مئویة من مرتبات الموظفین القطریین وفقاً للقانون رقم 

الشركة محددة بھذه المساھمات ویتم صرفھا عند االستحقاق.  

ذمم دائنة ومستحقات 
دفعھا في المستقبل  للالمطلوبات  تحقیق  یتم   سیتم  مستلمة سواء صدرت عنھا بضائعمقابل مبالغ التي  أو خدمات 

فاتورة للشركة أم ال.
المخصصات 

التزام (قانوني أو حكمي) على الشركة ناشئ من أحداث سابقة، ویكون محتمًال  یتم تكوین مخصصات في حالة وجود  
تدفق موارد لھا منافع اقتصادیة لتسویة االلتزامات وعندما یكون محتمًال سداد تكالیف ھذا االلتزام بمبالغ محددة  

بصورة موثوقة.

تسھیالت بنكیة 
بالقیمة العادلةالتسھیالت البنكیةتحقیقیتم   التكالیف المباشرة المرتبطة بالمعاملة. مبدئیاً  للمبالغ المقترضة ناقصاً 

الفعلي، وتدرج أي فروقات بین  تكلفة التمویلالحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة سعر  التسھیالت البنكیةتقاس  
ومبالغ التسویة النھائیة في بیان   مدى أجل القروض. علىالربح أو الخسارة واالیرادات الشاملة األخرىالتكلفة 

تدرج األرباح أو الخسائر في بیان  تعرض األقساط المستحقة خالل فترة واحدة بالتكلفة المطفأة كمطلوبات متداولة.
المطلوبات.تحقیق  عند إلغاء الربح أو الخسارة واالیرادات الشاملة األخرى 

العمالت األجنبیة صرف 
یتم تسجیل المعامالت بالعمالت األجنبیة مبدئًیا بسعر العملة الوظیفیة السائد في تاریخ المعاملة. یتم إعادة تحویل  
الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة بسعر الصرف السائد في نھایة فترة التقریر.  

یث التكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة یتم تحویلھا باستخدام سعر الصرف كما  البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا من ح 
الحًقا.تعدیلھا في تاریخ المعاملة األولیة وال یتم 

األجنبیة بالقیمة العادلة باستخدام أسعار الصرف في التاریخ الذي تم تیتم تحویل البنود غیر النقدیة المقاسة بالعمال
فیھ تحدید القیمة العادلة. یتم تسجیل جمیع فروق صرف العمالت األجنبیة في الربح أو الخسارة خالل تلك الفترة  

كیة، حیث یتم بعد ذلكأو الخسائر مباشرة في حقوق الملتحقیق األرباح  باستثناء الحاالت التي تتعلق ببنود یتم فیھا  
حقوق الملكیة. بند صرف العمالت األجنبیة في بعد خصماألرباح أو الخسائر بالصافي تحقیق 

التكلفة والمصروفات 
شكل تدفقات خارجیة أو   المحاسبیة في  خالل الفترة  المنافع االقتصادیة  التكالیف والمصروفات ھي انخفاض في 

مطلوبات تؤدي إلى انخفاض في حقوق الملكیة، بخالف تلك المتعلقة بالتوزیعات نقصان في الموجودات أو تكبد  
على المشاركین في حقوق الملكیة. یتم إدراج التكالیف والمصروفات في الربح أو الخسارة في الفترة التي یتم تكبدھا 

فیھا. 
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تتمة  –ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٤

االقتراض تكالیف
الموجودات بشكل مباشر إلى شراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤھل.  تعود  تتم رسملة تكالیف االقتراض إذا كانت  

أو البیع.  منھا  لالستخدام المقصود  ألعدادھا  التي تستغرق بالضرورة فترة طویلة من الوقت  الموجودات  المؤھلة ھي  
غرض الحصول على أصل مؤھل، یتم تحدید مبلغ تكالیف  إلى الحد الذي یتم فیھ اقتراض األموال على وجھ التحدید ل

االقتراض المؤھلة للرسملة على ذلك األصل على أنھ تكالیف االقتراض الفعلیة المتكبدة على ھذا االقتراض خالل  
منھا أي إیرادات استثمار   إلى الحد الذي یتم فیھ اقتراض  مؤقت لتلك القروض.الستثمار  من االالسنة، مطروًحا 

المؤھلة األموا االقتراض  تكالیف  مبلغ  تحدید  یتم  مؤھل،  أصل  على  الحصول  لغرض  واستخدامھا  عام  بشكل  ل 
أن یكون معدل الرسملة ھو   خالل تطبیق معدل قابل للرسملة على النفقات على ذلك األصل. یجب  للرسملة من 

لسنة، بخالف القروض التي تم غیر المسددة خالل االتسھیالتالمرجح لتكالیف االقتراض المطبقة على  المتوسط  
إجراؤھا خصیًصا لغرض الحصول على أصل مؤھل. یجب أال یتجاوز مبلغ تكالیف االقتراض المرسملة خالل  

السنة مقدار تكالیف االقتراض المتكبدة خالل تلك السنة.

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

القیمة. تشمل تكالیف  في  تجاوزت القیمة الدفتریة لألصل المبلغ القابل لالسترداد، یتم االعتراف بخسارة انخفاض  
التكالیف األخرى المتكبدة فیما یتعلق باقتراض األموال، وكذلك فروق الصرف  وإیرادات التمویلاالقتراض رسوم 

بمثابة تعدیل  ھذه المشاریع، إلى الحد الذي تعتبر فیھ  بالعمالت األجنبیة المستخدمة لتمویل  الناشئة عن القروض 
.إیرادات التمویللتكالیف 

ة التي تحدث فیھا. یتم تسجیل جمیع تكالیف االقتراض األخرى عند تكبدھا في السن

اإلیجارات 
أو یحتوي،العقد ھو  یكون  عقد إیجار.  ،، أو یحتوي علىھوتقوم الشركة بتقییم ما إذا كان العقد  ،  في بدایة العقد

مقابل. لتقییم ما إذا كان  بعقد إیجار إذا كان العقد ینقل الحق في التحكم في استخدام أصل محدد لفترة زمنیة،على
لتقاریر  لتستخدم الشركة تعریف عقد اإلیجار في المعیار الدولي  ،  العقد ینقل الحق في التحكم في استخدام أصل محدد

. ١٦المالیة رقم 

الشركة كمستأجر 
بند  في العقد لكل  الوارد  المقابل  بتخصیص  الشركة  تقوم  عقد إیجار،بندتعدیل عقد یحتوي على  عند بدء أو عند  

، اختارت الشركة عدم فصل  العقاراتإیجار على أساس أسعاره النسبیة المستقلة. ومع ذلك، بالنسبة لعقود إیجار  
جار واحد. وغیر اإلیجاریة كعنصر إی احتساب البنود اإلیجاریة والبنود غیر اإلیجاریة 

حق االستخدامموجودات
بتقوم موجودات  الشركة  األساسي  تحقیق  األصل  توفر  تاریخ  (أي  اإلیجار  عقد  بدء  تاریخ  في  االستخدام  حق 

حق االستخدام بالتكلفة، ناقًصا أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض القیمة، ویتم  موجودات  لالستخدام). یتم قیاس  
حق االستخدام مبلغ مطلوبات اإلیجار المعترف  موجودات  اإلیجار. تتضمن تكلفة  مطلوبات  تعدیلھا ألي إعادة قیاس  

البدء ناقًصا أي حوافز إیجار  بھا والتكالیف المباشرة األولیة المتكبدة ودفعات اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ
مستلمة. ما لم تكن الشركة متأكدة بشكل معقول من الحصول على ملكیة األصل المؤجر في نھایة مدة اإلیجار، یتم  

حق االستخدام المعترف بھا على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة موجودات  استھالك  
النخفاض في القیمة.ختبار ا حق االستخدام الوجودات ماإلیجار، أیھما أقصر. تخضع 
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تتمة  –ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٤
مطلوبات اإلیجار 

مطلوبات اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المقرر تحقیق  الشركة بتقوم  في تاریخ بدء عقد اإلیجار،  
المدفوعات الثابتة   ذلك  في  (بما  ثابتة  مدفوعات  على  اإلیجار  مدفوعات  تشتمل  اإلیجار.  فترة  مدى  سدادھا على 

إیجار  المادیة حوافز  أي  ناقًصا  معدل،  مدینة)  أو  مؤشر  تعتمد على  التي  المتغیرة  ومدفوعات اإلیجار  والمبالغ ، 
المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة.

تشمل مدفوعات اإلیجار أیًضا سعر ممارسة خیار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسھ الشركة ودفع الغرامات 
دفعات  تحقیق  إنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة اإلیجار تعكس ممارسة الشركة لخیار اإلنھاء. یتم  عندالمفروضة  

اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي یحدث فیھا الحدث أو الشرط الذي  
أدى إلى الدفع.

عند حساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي في تاریخ بدء عقد اإلیجار  
في عقد اإلیجار. بعد تاریخ البدء، یتم زیادة مبلغ  غیر قابل للتحدید بسھولة  إذا كان معدل الدخل التمویلي الضمني  

مدفوعات اإلیجار. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة  لیعكس  عكس تراكم الدخل التمویلي وخفضھ  یاإلیجار لمطلوبات
الدفتریة   القیمة  اإلیجارلمطلوبات  قیاس  عقد  مدة  في  تغییر  أو  تعدیل  ھناك  كان  إذا  تغییر  اإلیجار  في ماديأو 

مدفوعات اإلیجار الثابت أو تغییر في تقییم شراء األصل األساسي.

منخفضة القیمة للموجوداتاإلیجارات قصیرة األجل وعقود اإلیجار 
اإلیجار قصیر األجل على عقود اإلیجار قصیرة األجل (أي عقود اإلیجار التي لھا مدة تحقیقتطبق الشركة إعفاء 

شراء). كما أنھا تطبق إعفاء  شھًرا١٢إیجار   خیار  تاریخ البدء وال تحتوي على  تحقیق الموجودات أو أقل من 
مدفوعات اإلیجار على  تحقیق  منخفضة. یتم  ذات قیمة  منخفضة القیمة على عقود إیجار المعدات المكتبیة التي تعتبر  

منخفضة كمصروفات على أساس القسط الثابت  ذات القیمة اللموجودات عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار ا
منخفضة. ذات قیمة  موجودات  لایر قطري  ١٨٬٢٠٠التي تقل قیمتھا عن  الموجودات  على مدى فترة اإلیجار. تعتبر  

الشركة كمؤجر
ملكیة األصل كعقود إیجار تشغیلي.  ومنافعیتم تصنیف عقود اإلیجار التي ال تقوم فیھا الشركة بتحویل جمیع مخاطر  

یتم إضافة التكالیف األولیة المباشرة المتكبدة في التفاوض على عقد إیجار تشغیلي إلى القیمة الدفتریة لألصل المؤجر  
ة اإلیجار الناتج إیرادات اإلیجار. یتم احتساب إیراداتویتم االعتراف بھا على مدى فترة اإلیجار على نفس أساس 

ر ویتم إدراجھ في اإلیرادات في بیان الربح أو الخسارة بسبب على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإلیجا 
طبیعتھ التشغیلیة. 

الموجودات المحتملة والمطلوبات الطارئة 
عنھا ما لم تكن إمكانیة تدفق الموارد التي تنطوي االفصاحالطارئة في البیانات المالیة. یتم تحقیق المطلوبات  ال یتم  

ولكن یتم اإلفصاح عنھا عندما  في البیانات المالیةالموجودات المحتملةتحقیق  على منافع اقتصادیة بعیدة. ال یتم  
یكون تدفق المنافع االقتصادیة أمًرا محتمًال.
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تتمة  –ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٤
المتداول وغیر المتداول تصنیف 

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

 ھا في دورة التشغیل العادلة. استھالكیتوقع أن تتحقق أو یقصد أن یتم بیعھا أو
 المتاجرة. تكون محتفظ بھا أساساً لغرض
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. 

ندما: یتم تصنیف المطلوبات كمتداولة عو
 .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

الشركة جمیع المطلوبات األخرى غیر متداولة. وتصنف 

العائد على السھم 
على المتوسط للشركةیتم احتساب العائد األساسي للسھم الواحد بقسمة الربح أو الخسارة لحاملي األسھم العادیة  

ل األرباح وعدد المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. یتم احتساب األرباح المخففة للسھم من خالل تعدی
تأثیر أیة أدوات مخففة.لتعكس مقابل الاألسھم 
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والمعدات العقارات٥

مبانيأراضي 
تحسینات على 
أثاث وتركیبات سیاراتمعدات وأجھزة معدات طبیةمعدات مكتبیة مباني مستأجرة 

أعمال رأسمالیة  
اإلجمالي قید التنفیذ

لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري 
فة أو التقییم:التكل
٢٠٢٢٤١١٬٢٣٦٬١٥٢٤٦١٬٢٣٥٬٠٦٠٤٩٬١٢٣٬٧٣٣٤٠٬٨٥٣٬٤٦٠٢٠٧٬٠٦٣٬٤٩٧٣٧٬٩٨٣٬٧٠٤٢٬٠٥٠٬٩١٠١٢٬٧٥٩٬٤٥٣١٥٢٬٣٤٥٬٨٤٥١٬٣٧٤٬٦٥١٬٨١٤ینایر ١في 

٢٬٤٤٧٬٠٣٣٣٬٥٣٢٬٣٤٨٨٥٦٬٥١٧٥١٬٠٠٠٤٧٦٬٠٦١٣٧٬٨٨٤٬٩٤٨٤٥٬٢٤٧٬٩٠٧---إضافات  
(٢٧٩٬٢٩١)-(٣٬٠٣٧)(٢١٣٬٥٠٠)(٦٢٬٧٥٤)-----استبعادات 

٢٠٢٢٤١١٬٢٣٦٬١٥٢٤٦١٬٢٣٥٬٠٦٠٤٩٬١٢٣٬٧٣٣٤٣٬٣٠٠٬٤٩٣٢١٠٬٥٩٥٬٨٤٥٣٨٬٧٧٧٬٤٦٧١٬٨٨٨٬٤١٠١٣٬٢٣٢٬٤٧٧١٩٠٬٢٣٠٬٧٩٣١٬٤١٩٬٦٢٠٬٤٣٠دیسمبر ٣١في 

متراكم:الاالستھالك
٣٦١٬٣٥٩٬١٨٦-١٢٠٬٥٠٧٬٩٤٢٧٬١٥٦٬٦٨٤٣٣٬٨٧٥٬٩٩٠١٥١٬٩٦٤٬٣٣٨٣٥٬٩٦٦٬٨٧٤١٬٤٧٦٬٧٢٨١٠٬٤١٠٬٦٣٠-٢٠٢٢ینایر ١في 

٢٥٬٨٢٧٬٩٩٢-٩٬٨٢٨٬٠٠٢٢٬٤٥٦٬٣٧٤٢٬٣٠٤٬٦٨٩٩٬٤٠٥٬٥١٨٧٥٨٬٦٠١١٣٣٬٢٩٨٩٤١٬٥١٠-للسنة االستھالك
(٢٧٩٬٢٩١)-(٣٬٠٣٧)(٢١٣٬٥٠٠)(٦٢٬٧٥٤)-----متعلق باالستبعادات  

٣٨٦٬٩٠٧٬٨٨٧-١٣٠٬٣٣٥٬٩٤٤٩٬٦١٣٬٠٥٨٣٦٬١٨٠٬٦٧٩١٦١٬٣٦٩٬٨٥٦٣٦٬٦٦٢٬٧٢١١٬٣٩٦٬٥٢٦١١٬٣٤٩٬١٠٣-٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة:

٢٠٢٢٤١١٬٢٣٦٬١٥٢٣٣٠٬٨٩٩٬١١٦٣٩٬٥١٠٬٦٧٥٧٬١١٩٬٨١٤٤٩٬٢٢٥٬٩٨٩٢٬١١٤٬٧٤٦٤٩١٬٨٨٤١٬٨٨٣٬٣٧٤١٩٠٬٢٣٠٬٧٩٣١٬٠٣٢٬٧١٢٬٥٤٣بردیسم٣١في 

كما یلي: إلیرادات الشاملة األخرى االستھالك في بیان الربح أو الخسارة واتكلفةیتم عرض 
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري لایر قطري 
١٦٬٤٢٢٬٤٧٤١٥٬٥٠٦٬٦٤٠استھالك العقارات والمعدات 

٩٬٤٠٥٬٥١٨٩٬٠٨٨٬٤٥٥) ٢٠تكالیف التشغیل (إیضاح 
٢٥٬٨٢٧٬٩٩٢٢٤٬٥٩٥٬٠٩٥اإلجمالي 
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تتمة-والمعداتالعقارات٥

مبانيأراضي 
تحسینات على  
أثاث وتركیباتسیاراتمعدات وأجھزة معدات طبیةمعدات مكتبیةمباني مستأجرة

أعمال رأسمالیة  
اإلجمالي قید التنفیذ 

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري
التكلفة أو التقییم: 

٢٠٢١٤١١٬٢٣٦٬١٥٢٤٦٠٬٣٢٠٬٥٦٠٤٩٬١٢٣٬٧٣٣٣٨٬٣٧٠٬٥٤٣٢٠٤٬٠٣٥٬٨٠٦٣٧٬٦٠٢٬٢٢٨١٬٨٤٤٬١٦٠١٢٬٢٥٢٬٦٣٠١٠٠٬٣١٥٬٩٤١١٬٣١٥٬١٠١٬٧٥٣ینایر ١في 
٢٫٤٨٢٬٩١٧٣٬٠٢٨٬٩٧٦٦٨٠٬١٠٩٢٠٦٬٧٥٠٥٠٦٬٨٢٣٥٢٬٠٢٩٬٩٠٤٥٩٬٨٤٩٬٩٧٩-٩١٤٬٥٠٠-إضافات  

(٢٩٩٬٩١٨)---(٢٩٨٬٦٣٣)(١٬٢٨٥)----استبعادات 
----------تحویالت

٢٠٢١٤١١٬٢٣٦٬١٥٢٤٦١٬٢٣٥٬٠٦٠٤٩٬١٢٣٬٧٣٣٤٠٬٨٥٣٬٤٦٠٢٠٧٬٠٦٣٬٤٩٧٣٧٬٩٨٣٬٧٠٤٢٬٠٥٠٬٩١٠١٢٬٧٥٩٬٤٥٣١٥٢٬٣٤٥٬٨٤٥١٬٣٧٤٬٦٥١٬٨١٤دیسمبر ٣١في 

متراكم: الاالستھالك
٣٣٧٬٠٦٤٬٠٠٩-١١٠٬٧٠٩٬٣٩٨٤٬٧٠٠٬٢٦٥٣١٬٩٦٦٬٤٧٥١٤٢٬٨٧٧٬١٦٩٣٥٬٦١٦٬٥٠١١٬٣٧٣٬٣٥٦٩٬٨٢٠٬٨٤٥-٢٠٢١ینایر ١في 

٢٤٬٥٩٥٬٠٩٥-٩٬٧٩٨٬٥٤٤٢٬٤٥٦٬٤١٩١٬٩٠٩٬٥١٥٩٬٠٨٨٬٤٥٤٦٤٩٬٠٠٦١٠٣٬٣٧٢٥٨٩٬٧٨٥-للسنة االستھالك
(٢٩٩٬٩١٨)---(٢٩٨٬٦٣٣)(١٬٢٨٥)----االستبعادات متعلق ب

٣٦١٬٣٥٩٬١٨٦-١٢٠٬٥٠٧٬٩٤٢٧٬١٥٦٬٦٨٤٣٣٬٨٧٥٬٩٩٠١٥١٬٩٦٤٬٣٣٨٣٥٬٩٦٦٬٨٧٤١٬٤٧٦٬٧٢٨١٠٬٤١٠٬٦٣٠-٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة:

٢٠٢١٤١١٬٢٣٦٬١٥٢٣٤٠٬٧٢٧٬١١٨٤١٬٩٦٧٬٠٤٩٦٬٩٧٧٬٤٧٠٥٥٬٠٩٩٬١٥٩٢٬٠١٦٬٨٣٠٥٧٤٬١٨٢٢٬٣٤٨٬٨٢٣١٥٢٬٣٤٥٬٨٤٥١٬٠١٣٬٢٩٢٬٦٢٨دیسمبر ٣١في 

إعادة تقییم األرض والمباني
، تم إدراج  ٢٠٢١و٢٠٢٢دیسمبر  ٣١في  كما  والخسائر في بیان الربح أو الخسارة.اإلیرادات الشاملة األخرى  تقوم الشركة بقیاس األرض والمباني بمبالغ معاد تقییمھا بأرباح بالقیمة العادلة المعترف بھا في  

مستقل.ُمثمنمن قبل ٢٠١٨دیسمبر ٣١في لى تقریر التقییم المؤرخ بناًء ع٣المستوى بموجبإعادة التقییم المصنفبمبلغ األراضي والمباني 

آخر تقییم تم إجراؤه. تم تقییم األراضي والمباني بالرجوع إلى األدلة المستندة إلى السوق، وذلك باستخدام  منذ تعتقد اإلدارة أنھ ال توجد أحداث أو تغییرات تشیر إلى حدوث تغییر كبیر في القیمة العادلة لألرض  
تھالك. تمثل تكلفة االستبدال القابلة لالستھالك  حیث تم تقییم المباني باستخدام طریقة تكلفة االستبدال القابلة لالس، أسعار قابلة للمقارنة تم تعدیلھا وفًقا لعوامل السوق المحددة مثل طبیعة العقار وموقعھ وحالتھ

التقادم مثل الحالة المادیة والعمر مقابل اناقص خصم  بأصل حدیث مماثل  التكلفة الحالیة الستبدال األصل   لتلف المادي وجمیع أشكال التقادم والتحسین ذات الصلة. یتم تعدیل قیمة العقار لتعكس عوامل 
من٣المستوىتحت  للعقارات  سكن الموظفین. یقع التقییم العادل  وتتكون األرض والمباني المعاد تقییمھا من مباني المستشفى  .  ةاألصل الفعلیوفعالیة  لتشغیل والكفاءة النسبیة  االقتصادي المتبقي وتكالیف ا

لقیمة العادلة. اتدرج
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تتمة-والمعداتالعقارات٥
تتمة-إعادة تقییم األرض والمباني

إن االفتراضات األساسیة المستخدمة في التقییم ھي:
المدىمدخالت تقییم ھامة ال یمكن مالحظتھا 

لایر قطري ٢٬٠٠٠–٤٢٥مربع من األرضالسعر لكل قدم 
لایر قطري ٦٫٢٨٨–٢٬٤٧٠مربع من مبنى المستشفىمترلكل ھالك ستتكلفة االستبدال بعد اال
لایر قطري ٦٬٢١٣–٣٫٥٦٣الموظفینمن مبنى سكن لكل متر مربع الك ستھتكلفة االستبدال بعد اال

تكالیف االقتراض المرسملة
یقوم .  ٢٠٢٣في عام  مشروع التوسعة ومن المتوقع االنتھاء من  ٢٠١٨لمستشفى في عام  لتوسعةبدأت الشركة بناء  

ترتیب مشترك. بلغت قیمة تكالیف االقتراض المرسملة خالل السنة المنتھیة  ببتمویل المشروع  في دولة قطربنك
الربح ). كان معدل  لایر قطري٢٫٥٠٣٫٤٧٨:  ٢٠٢١لایر قطري (٣٫٤٦١٫٩١٠مبلغ٢٠٢٢دیسمبر٣١في  

لالقتراض المحدد الربحوھو معدل  ،  ٪٤٫٥إلى  ٪٣٫٥المستخدم لتحدید مقدار تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة  
)٤٫٥: ٢٠٢١(٪ .

استثمارات عقاریة٦
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري لایر قطري 
٢٥٬٨٨١٬٠٧٧٢٥٬٨٦٨٬٩٣٣ینایر ١في 

٣٥٢٬٧٣٣١٢٬١٤٤القیمة العادلة ربح 
٢٦٬٢٣٣٬٨١٠٢٥٬٨٨١٬٠٧٧دیسمبر  ٣١في 
التي یتم تأجیرھا لطرف ثالث. كما في  في دولة قطر  والمباني  األرضللشركة من  العقاریة  االستثماراتون  ــتتك
العقاریة  االستثماراتإلى  العقارات والمعدات  من  الموجودات، قامت الشركة بإعادة تصنیف ھذه  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١

المكتسبة من ھذه  یجارلكسب إیرادات اإلیجار. بلغت إیرادات اإلتفظ بھا المحالعقاراتكنتیجة لتغییر استخدام ھذه  
لایر  ١٫٠٣٥٫٠٠٠:  ٢٠٢١(٢٠٢٢دیسمبر  ٣١لایر قطري للسنة المنتھیة في  ١٫٠٣٥٫٠٠٠العقاریةاالستثمارات

.قطري)
قیاس القیمة العادلة 

باستخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصومة وطریقة السوق المقارنة. لالستثمارات العقاریة یتم تحدید القیمة العادلة  
وفًقا لطریقة التدفقات النقدیة المخصومة، یتم تقدیر القیمة العادلة باستخدام االفتراضات المتعلقة بفوائد والتزامات 

الطریقة   ھذه  تتضمن  النھائیة.  أو القیمة  الخروج  ذلك  في  بما  عمر األصل  مدى  من  عرضالملكیة على  سلسلة 
معدل  . باالستثمارات العقاریةالتدفقات النقدیة على فائدة   ھذه، یتم تطبیق  النسبة لسلسلة التدفقات النقدیة المتوقعة 

باألصل. ةالمرتبطاإلیراداتخصم مناسب مشتق من السوق لتحدید القیمة الحالیة لتدفق 
بموجب نھج السوق المقارن، یتم تقدیر القیمة العادلة للعقار بناًء على المعامالت القابلة للمقارنة. یعتمد نھج السوق 

المدفوع  للمقارنة على مبدأ االستبدال، والذي بموجبھ لن یدفع المشتري المحتمل مقابل عقار أكثر من المبلغ  القابل
لشراء عقار بدیل مماثل. وحدة المقارنة التي یطبقھا المثمن ھي سعر السوق للقدم المربع من األرض.

تحدد إدارة الشركة سیاسات التقییم وإجراءات تقییم العقارات. 
باستخدام نھج السوق المقارن من قبل مثمن مستقل معتمد لدیھ مؤھالت  لالستثمارات العقاریة  إجراء التقییم العادل  تم  

مھنیة معترف بھا وذات صلة ولدیھ خبرة حدیثة في تقییم عقارات مماثلة في مواقع مماثلة.
نطاق  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١باستخدام كلتا الطریقتین كما في  تم التوصل إلیھا  القیمة العادلة التي  كانت   تقع ضمن 

.التدفقات النقدیة المخصومةماثل. قررت اإلدارة استخدام طریقة تم
مدخالت طریقة التقییم  بناًء على  ٣تم إدراج االستثمارات العقاریة بمبلغ إعادة التقییم المصنف بموجب المستوى  

.المستحقة
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االستخدام ومطلوبات اإلیجار موجودات حق ٧
:السنةخالل والتغیراتحق االستخدام المعترف بھا لموجوداتفیما یلي القیم الدفتریة 

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر قطري لایر قطري 

٥٨٬١٩٩٬٩٢٧٦١٬٧٦٣٬٧٤٤ینایر  ١كما في 
(٣٬٥٦٣٬٨١٧)(٢٬٦١٨٬٠١١)مصروف االطفاء خالل السنة

-(١٧٬٩٨٩٬٨٦١)اإلیجار تعدیل عقود 
٣٧٬٥٩٢٬٠٥٥٥٨٬١٩٩٬٩٢٧دیسمبر ٣١في 

: السنةخالل والتغیراتاإلیجار لمطلوباتفیما یلي القیم الدفتریة 
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري لایر قطري 

٦٢٬٠١٤٬٩٢١٦٤٬٣٧٢٬٧٩٥ینایر ١في 
٢٬٠٥٩٬٧٣١٣٬١٤٠٬١٢٦تكالیف التمویل للسنة

(٥٬٤٩٨٬٠٠٠)(٣٬٤٥٠٬٠٠٠)المدفوعات خالل السنة
-(١٧٬٩٨٩٬٨٦١)تعدیالت عقود اإلیجار 

٤٢٬٦٣٤٬٧٩١٦٢٬٠١٤٬٩٢١دیسمبر  ٣١كما في 

في بیان المركز المالي كما یلي: مطلوبات اإلیجارتدرج 
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري لایر قطري 

١٬٩٤١٬٩٥٤٢٬٣٧٥٬٧٠٦جزء متداول
٤٠٬٦٩٢٬٨٣٧٥٩٬٦٣٩٬٢١٥جزء غیر متداول 

٤٢٬٦٣٤٬٧٩١٦٢٬٠١٤٬٩٢١

: واإلیرادات الشاملة األخرىالربح أو الخسارة بیان في المدرجةفیما یلي المبالغ 
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري لایر قطري 

٢٬٦١٨٬٠١١٣٬٥٦٣٬٨١٧مصروف اطفاء موجودات حق االستخدام 
٢٬٠٥٩٬٧٣١٣٬١٤٠٬١٢٦تكلفة التمویل للسنة 

١٬٠٦١٬٢٠٠١٬٠٤٤٬٣٥٠مصروف متعلق بمطلوبات قصیرة األجل  
٥٬٧٣٨٬٩٤٢٧٬٧٤٨٬٢٩٣

خیارات التمدید 
تحتوي بعض عقود اإلیجار على خیارات تمدید یمكن ممارستھا من قبل الشركة قبل نھایة فترة العقد غیر القابلة  

خیارات التمدید في عقود اإلیجار الجدیدة لتوفیر المرونة إدراج  لإللغاء. حیثما كان ذلك ممكًنا، تسعى الشركة إلى  
،  م ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة خیارات التمدیدالتشغیلیة. تقوم الشركة عند بدء عقد اإلیجار بتقیی

ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة الخیارات إذا كان ھناك حدث مھم أو تغییر  حول  تقییم  وتقوم بإعادة
كبیر في الظروف التي تقع تحت سیطرتھا. 
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اإلیرادات الشاملة األخرى استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل ٨
خالل   الشاملة األخرىتتكون االستثمارات بالقیمة العادلة من  مبالغ  اإلیرادات  شركات یتم استثمارھا  من  أسھم  في 

مدرجة في بورصة قطر. 

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر قطري لایر قطري 

٦٩٬٧٣٠٬٣٩٥٦٦٬٣٠٩٬٩١١مدرجةملكیةاستثمار في أسھم حقوق 

: كما یليفي حقوق الملكیة الستثمارات لالتكلفة والقیمة العادلةإن تفاصیل
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري لایر قطري 

٥١٬٣٦٤٬٩٤٤٥١٬٣٦٤٬٩٤٤تكلفة االستثمار  
١٨٬٣٦٥٬٤٥١١٤٬٩٤٤٬٩٦٧تعدیل القیمة العادلة

٦٩٬٧٣٠٬٣٩٥٦٦٬٣٠٩٬٩١١

كما یلي: السنةخالل اإلیرادات الشاملة األخرى ستثمارات بالقیمة العادلة من خالل االفيالحركة 
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري لایر قطري 

٦٦٬٣٠٩٬٩١١٦٦٬٠٣٤٬٣٠٤ینایر ١في 
٣٬٤٢٠٬٤٨٤٣٬٤٣٩٬٣٨٣التغییر في القیمة العادلة 

(٣٬١٦٣٬٧٧٦)-استبعاد خالل السنة
٦٩٬٧٣٠٬٣٩٥٦٦٬٣٠٩٬٩١١دیسمبر ٣١في 

اإلیرادات  التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة الناشئة عن االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل في حركة الكانت
: الشاملة األخرى كما یلي

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر قطري لایر قطري 

١٤٬٩٤٤٬٩٦٧١١٬٦٣٩٬٣٦٠ینایر ١في 
(١٣٣٬٧٧٦)-ربح محول من بیع استثمارات 

٣٬٤٢٠٬٤٨٤٣٬٤٣٩٬٣٨٣لالستثمارات تقییم العادلالصافي الربح من 

١٨٬٣٦٥٬٤٥١١٤٬٩٤٤٬٩٦٧دیسمبر ٣١في 

المخزون ٩
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري لایر قطري 

٢١٬٧٨٣٬١٣٨٢٠٬٥٥٦٬٥٦١طبیة وأخرى   توریدات
١٤٬٥٨٢٬٤٩٧١٤٬٧١٤٬٨٩٤المستحضرات الصیدالنیة مخزون 

٣٦٬٣٦٥٬٦٣٥٣٥٬٢٧١٬٤٥٥
(٥٬١٠٤٬٢٢٩)(٥٬٧٧٩٬٥٣١)مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة

٣٠٬٥٨٦٬١٠٤٣٠٬١٦٧٬٢٢٦
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تتمة  –المخزون٩
الحركة في مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة كانت كالتالي: 

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر قطري لایر قطري 

٥٬١٠٤٬٢٢٩٤٬٩٦٦٬٦٤٢ینایر ١في 
٦٧٥٬٣٠٢١٣٧٬٥٨٧) ٢٠(إیضاح المخصص المكون خالل السنة 

٥٬٧٧٩٬٥٣١٥٬١٠٤٬٢٢٩دیسمبر ٣١في 

٩١٬٧٥٣٬٥١٨:  ٢٠٢١لایر قطري (٨٤٫٨٠٩٫٣٦٣كمصروف في تكالیف التشغیل للسنةالمدرجبلغ المخزون  
. واإلیرادات الشاملة األخرىلایر قطري) وھو مدرج في بیان الربح أو الخسارة 

مدفوعة مقدًماالذمم المدینة والمصاریف ال١٠
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري لایر قطري 
١٤٧٬٠٨٤٬٦٤٩١٣٧٬٧٩٥٬٩٤٢الذمم التجاریة المدینة  

٣١٬٦٤٥٬٥٥٥١١٬٦٧١٬٧٤٣والمقاولین مبالغ مدفوعة مقدماً للموردین 
٧٬٠٥٦٬١٢١-وسیط استثمارات مالیةمبالغ مستحقة من 

٨٬٦١٨٬٣٢٢٥٬٧٤٨٬٦٨١مستحقات من موظفین
٣٬٣٨٦٬٩٩٣٣٬٢٦٧٬٩٠٨مصاریف مدفوعة مقدماً 

١٬٧١٤٬٠٠٠٨٨٢٬٢٨٦ودائع مستردة 
٢٬٠٤٩٬٤٥٣١٬٤٢٨٬٩١٧أخرى 

١٩٤٬٤٩٨٬٩٧٢١٦٧٬٨٥١٬٥٩٨
(٧٦٬٤٣٨٬٠٣٣)(٧٦٬٤٣٥٬٤٣٩)الخسائر االئتمانیة المتوقعة من الذمم المدینة مخصص 

١١٨٬٠٦٣٬٥٣٣٩١٬٤١٣٬٥٦٥

لذمم المدینة كالتالي: االخسائر االئتمانیة المتوقعة من كانت الحركة في مخصص 
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري لایر قطري 
٧٦٬٤٣٨٬٠٣٣٧٦٬٤٣١٬٥٥٣ینایر ١في 

١٥٬٩٩٣-خالل السنة  المكون المخصص 
(٩٬٥١٣)(٢٬٥٩٤)شطب  

٧٦٬٤٣٥٬٤٣٩٧٦٬٤٣٨٬٠٣٣دیسمبر ٣١في 

وما في حكمھ النقد ١١

في بیان التدفقات النقدیة یتكون من البنود التالیة:وما في حكمھالنقد 
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري لایر قطري 
٢٨٣٬٩٨٤١٨٤٬٢٤٤نقد في الصندوق 

٢١٬٨٦٦٬٢٥١٢٢٬٠٦٢٬٨٢٩حسابات جاریة–أرصدة لدى البنوك
٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠) ١(إیضاحودائع قصیرة األجل-أرصدة لدى البنوك 
٤٢٬١٥٠٬٢٣٥٥٢٬٢٤٧٬٠٧٣النقد وما في حكمھ 

: ١إیضاح  
).٪٢٫١: ٢٠٢١٪ سنویاً (٥، تحمل الودائع أرباح بمتوسط ٢٠٢٢دیسمبر ٣١كما في 
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رأس المال١٢
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري لایر قطري 
المصرح بھ، والمصدر والمدفوع بالكامل:

٢٨١٫٤٤١٫٠٠٠٢٨١٫٤٤١٫٠٠٠لایر قطري للسھم١بواقعسھم ٢٨١٬٤٤١٬٠٠٠

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

قانونياحتیاطي ١٣
وعقد ) ٢٠٢١لسنة ٨المعدل بالقانون رقم  (٢٠١٥لسنة ١١وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجاریة القطري رقم 

٪ ٥٠٪ كحد أدنى من ربح السنة إلى االحتیاطي القانوني حتى یساوي اإلحتیاطي  ١٠تأسیس الشركة یجب تحویل  
من رأس المال المدفوع. إن االحتیاطي القانوني غیر قابل للتوزیع في العادة إال في الحاالت المنصوص علیھا في  

لشركة.ل والنظام األساسيالقانون المذكور أعاله 

مساھمة في الصندوق االجتماعي والریاضي١٤
، تلتزم الشركة بالمساھمة بنسبة  ٢٠١٠والتوضیحات الصادرة في ینایر ٢٠٠٨لسنة ١٣وفقاً للقانون القطري رقم 

٪ من صافي األرباح السنویة للصندوق االجتماعي والریاضي بالدولة. یتطلب التوضیح المتعلق بالقانون رقم ٢٫٥
. الملكیةذلك في بیان التغیرات في حقوق ب. وعلیھ، فیتم االعتراف إیراداتالذمم الدائنة كتوزیعاتتحقیق ١٣

) یمثل  لایر قطري١٬٩٧٦٬٥٢٨:  ٢٠٢١طري (لایر ق ١٫٩٧٩٫١٢٠خالل السنة، قامت الشركة بتخصیص مبلغ
٪ من صافي األرباح الناشئة من عملیات الشركة.٢٫٥

توزیعات األرباح ١٥
، تمت التوصیة بتوزیع أرباح نقدیة للسنة المنتھیة  ٢٠٢٣فبرایر  ٢١خالل اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاریخ  

لایر قطري. ال  ٧٣٬٨٧٨٬٢٦٣لایر قطري للسھم وبمبلغ إجمالي قدره  ٠٫٢٦٢٥بواقع  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١في  
في حقوق المساھمین كمخصص مجّنب  احتسابھا تعكس ھذه البیانات المالیة تلك التوزیعات المستحقة، ولكن سیتم  

. ٢٠٢٣دیسمبر ٣١المدورة في السنة المنتھیة في  من رصید األرباح  

، وافق مساھمو الشركة على توزیع أرباح  ٢٠٢٢فبرایر  ٢١اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد في  خالل
ب للسھم  ٠٫٢٥واقع  نقدیة  قطري  في  ل لایر  المنتھیة  النقدیة ،٢٠٢١دیسمبر  ٣١لسنة  التوزیعات  إجمالي  وبلغ 

لایر قطري).٧٨٫٨٠٣٫٤٨٠: ٢٠٢٠لایر قطري (٧٠٫٣٦٠٫٢٥٠

ة بنكیتسھیالت١٦
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري لایر قطري 
٢٨٬١٢٢٬٢١٨٤٢٬٨٤٠٬٣٦٢)١(١–تسھیل بنكي

٥٠٬٣١٧٬٣١٦١٤٬٣١١٬٠٦٩)٢(٢–تسھیل بنكي 
٢٬٨٩٢٬٨٩٢-)٣(٣–تسھیل بنكي 

٧٨٬٤٣٩٬٥٣٤٦٠٬٠٤٤٬٣٢٣
تعرض في بیان المركز المالي كالتالي: 

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر قطري لایر قطري 

٢٤٬٠٤٣٬٠٠٦٢٠٬٣٢٥٬٥٧١جزء متداول 
٥٤٬٣٩٦٬٥٢٨٣٩٬٧١٨٬٧٥٢متداول  غیرجزء

٧٨٬٤٣٩٬٥٣٤٦٠٬٠٤٤٬٣٢٣
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تتمة  – تسھیالت بنكیة ١٦
: إیضاحات

توسعة  تمویل  تم الحصول علیھ من أحد البنوك في دولة قطر ل إسالمیاً (مساومة)  تسھیالً )١(البنكيتسھیل الیمثل  ) ١(
ملیون لایر قطري من  ١٢مبلغ  بسحب  الشركة  قامت  ،  ٢٠١٨في عام  .  تجدیدات المباني بالمستشفى األھلي  و

أغسطس  ١٥لایر قطري وتستحق في  ٢٢٤٬٠٩٤شھرًیا بقیمة  قسطاً ٦٠التسھیالت التي تستحق السداد على  
شھریًا  ٥٢على  ملیون لایر قطري على أن یتم سداده  ١٩، تم سحب مبلغ  ٢٠١٩. في عام  ٢٠٢٣ بقیمة  قسطاً 

ملیون لایر قطري من  ١٦، تم سحب  ٢٠٢٠عام  . في  ٢٠٢٣أغسطس  ١٥لایر قطري تستحق في  ٤٠٢٫٩٢٢
.  ٢٠٢٥فبرایر  ٢٧وتستحق في  لایر قطري٢٩٢٫٢٩٥بقیمة  شھریاً قسطاً ٦٠التسھیل، على أن یتم سدادھا على  

قسًطا  ٦٠ملیون لایر قطري من التسھیل على أن یتم سدادھا على  ٢٣مبلغ  ، قامت الشركة بسحب  ٢٠٢١في عام  
معدل یحمل ھذا التسھیل البنكي  .٢٠٢٦مارس  ١٧وتستحق في  قسط   قطري لكل  لایر٤٢٩٫٥٢٠شھرًیا بقیمة  

٪. ٤٫٥بنسبةربح
لایر قطري تم الحصول علیھا من أحد  ملیون ١٥بمبلغ )سلعة مرابحةتسھیًال إسالمیاً ()٢(البنكيالتسھیلیمثل ) ٢(

٢٧٣٫٢٠٣قسًطا شھرًیا بقیمة  ٦٠التسھیل البنكي على  یسدد  البنوك في دولة قطر لتجدید مباني المستشفى األھلي.  
، سحبت الشركة ٢٠٢٢في عام .  ٢٠٢٦سبتمبر ٨ویستحق في  ٢٠٢١أكتوبر ٨ءًا من  لایر قطري لكل قسط بد

لایر قطري لكل ٨١٩٫٧٣٨قسًطا شھرًیا بقیمة ٦٠، على أن یتم سدادھا على ملیون لایر قطري من التسھیل٤٥
قدره  یحمل التسھیل البنكي معدل ربح سنوي  . ٢٠٢٧مارس  ٢٠ویستحق في  ٢٠٢٢أبریل  ٢٠قسط یبدأ في  

٣٫٥ .٪
في دولة قطر  أحد البنوك ملیون لایر قطري تم الحصول علیھا من ٦٠مبلغ بنقدًیا خطاً مثل ی)٣(البنكيالتسھیل) ٣(

البنكي التسھیلھذا  حمل  ی.  لایر قطري٢٫٨٨٩٫٧٩٢حیث سحبت الشركة منھ مبلغ  ،ألغراض رأس المال العامل
.٢٠٢٢التسھیل بالكامل في ینایر  سداد تم. ٪٣٫٥قدره معدل ربح سنوي 

مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ١٧
نھایة الخدمة للموظفین في بیان المركز المالي كالتالي: مكافآتالحركة في المخصص لعرض ت

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر قطري لایر قطري 

٧٥٬٥١٨٬٩١٤٧٠٬٦٧٢٬٧٥٢ینایر ١في 
٩٬٢٩٣٬٣٤٦٩٬٥٠١٬٧٠٧المكون خالل السنة المخصص 

(٤٬٦٥٥٬٥٤٥)(٧٬٥٢٠٬٠٠٨)مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة 

٧٧٬٢٩٢٬٢٥٢٧٥٬٥١٨٬٩١٤دیسمبر ٣١في 

مقابلالشركةقامت مخصص  وفقًا  بتحدید  للموظفین القطریین  التقاعد  صندوق  في  بالمساھمة  التقدیري  التزامھا 
لایر قطري ٦٨١٫٥٥٧مبلغ  تحویلبعدلم یتم  .  ٢٠٠٢لسنة  ٢٤لمتطلبات قانون التقاعد والمعاشات القطري رقم  

الذمم وتم إدراجھ في  لایر قطري) إلى ھیئة التقاعد والمعاشات  ٢٠٣٫١٨٣:  ٢٠٢١(٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  
. ١٨كما ھو موضح في اإلیضاح الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع
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ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع١٨
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري لایر قطري 
٣٦٬٠١٧٬٢٥٧٤٠٬٠٧٦٬٠٣٩ذمم تجاریة دائنة 

٥١٬٤٥٠٬٠١٩٤٢٬٠٤٣٬٢١٦الدفعمستحقةمبالغ
٢٧٬٣٠٣٬٥٦٥٢٥٬١٩٢٬٤٩٨دائنة توزیعات أرباح 

١٬٩٧٩٬١٢٠١٬٩٧٦٬٥٢٨)١٤مخصص للمساھمة في الصندوق االجتماعي والریاضي (إیضاح  
٨٦١٬٥٥٧٢٠٣٬١٨٣)٧١(إیضاح  مبالغ مستحقة لھیئة التقاعد والمعاشات 

٤٦٠٬٩٨٦١٩٢٬٥٠٠) ١٩(إیضاح دفعات مقدمة من عمالء 
٢٢٩٬٤٦٠١٣٧٬٠٤٦للموظفینذمم دائنة

١٣٢٬٧١٥١٣٢٬٧١٥محتجزات دائنة 
٦٨٬٤٣٧٢٦٬٤٦١ذمم دائنة لبطاقة االئتمان 

١١٨٬٥٠٣٬١١٦١٠٩٬٩٨٠٬١٨٦
التشغیلإیرادات ١٩

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر قطري لایر قطري 

نوع اإلیرادات 
٤٢١٬٥٣٥٬٣٦٦٤٢٨٬٣٧٨٬٨٥٢إیرادات من خدمات المرضى 

٦٥٬٦٣٠٬١٩٥٥٥٬٢٤٦٬٧٧١مبیعات االدویة 
٤٨٧٬١٦٥٬٥٦١٤٨٣٬٦٢٥٬٦٢٣

.  حینھاوبیع األدویة وإیرادات التشغیل األخرى في  )outpatient(اإلیرادات من خدمات العیادات الخارجیةتدرج  
.  بمرور الوقت)inpatient(الداخلیینیتم االعتراف باإلیرادات من خدمات المرضى  

العقود أرصدة 
كما یلي: العقودكان إجمالي مبلغ أرصدة 

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر قطري لایر قطري 

د وموجودات العق
١٤٧٬٠٨٤٬٦٤٩١٣٧٬٧٩٥٬٩٤٢)١٠ذمم تجاریة مدینة (إیضاح 

العقودمطلوبات 
٤٦٠٬٩٨٦١٩٢٬٥٠٠) ١٨(إیضاح دفعات مقدمة من عمالء  

تكالیف التشغیل ٢٠
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري لایر قطري 
١٦٥٬٨٣٨٬٩٢٤١٦١٬٣٥٧٬٠٦٢تكالیف الموظفین  

٨٤٬٨٠٩٬٣٦٣٩١٬٧٥٣٬٥١٨تكالیف طبیة وجراحیة  
٣٣٬٠٤٧٬٩٨٤٢٩٬٤٤٧٬٦٤٦األطباء أجور

٩٬٤٠٥٬٥١٨٩٬٠٨٨٬٤٥٥)٥استھالك المعدات الطبیة (إیضاح 
٣٬٦٩٠٬٠٩٤٢٬٩١٦٬٠١٢مرافق 

٣٬٠٧٦٬٧٦٦٣٬٥٠٥٬٦٣٤تكلفة طعام
١٬٢١٢٬٥٢٥٨٣٩٬٥٨٧مصروفات الوقود 

٦٧٥٬٣٠٢١٣٧٬٥٨٧) ٩مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة (إیضاح 
٣٠١٬٧٥٦٬٤٧٦٢٩٩٬٠٤٥٬٥٠١
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إیرادات أخرى٢١
٢٠٢٢٢٠٢١

قطري لایر لایر قطري 
٢٬٨٢٨٬٥٦٤٢٬٦٨٠٬٦٩٢إیرادات إیجارات 

٢٬٥٥٨٬٧٨٣٢٬٠٠٨٬٦٩٥أرباح  توزیعات إیرادات 
١١٥٬٤١٤١١٬١٨٨ربح من تحویل عمالت أجنبیة 

٦٨٬١١٤-محتجزات دائنةرد
١٬٣٣٥٬٩٦٩١٬٠٤٠٬٤٦٠إیرادات متنوعة 

٦٬٨٣٨٬٧٣٠٥٬٨٠٩٬١٤٩

مصروفات عمومیة وإداریة    ٢٢
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري لایر قطري 
٥٦٬٩٤٧٬٣٥٤٥٦٬٨٨٧٬٨٥٩تكالیف الموظفین 

٨٬٠٦٧٬٦١٢٧٬٠٥٩٬٤٤٩إصالحات وصیانة 
٥٬٤١٨٬٠٩٨٥٬٠٨٢٬٣٥٤تكالیف موظفین من مصادر خارجیة 

٣٬٤٠٦٬١٩٢٣٬٢٩٠٬١٢٥تأمین 
٣٬٥٥٠٬٧٧٠٣٬٢٦٦٬٨٤٩أمن ونظافة 

٢٬٩٠٥٬٠٣١٢٫٨٩٧٫٦٦١) ٢٧(إیضاح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
٣٬٧٧٠٬٦٦١٢٬٥١٠٬٠٧٢تطویر تكنولوجیا المعلومات

٢٬٥٥٦٬٣٩٤٢٬٤٧٩٬٨٥٦ھاتف وفاكس 
١٬٠٨٠٬٨٩٣١٬٤٠٨٬٤١١رسوم بنكیة 

١٬١٣٠٬٨٨٦١٬١٩٧٬١٤٣دعایة وإعالن 
١٬٣٤٥٬٢٢٦٩٣٢٬٨١٨أتعاب قانونیة ومھنیة
٦٢٨٬٦٢٥٧٠٠٬٣٣٥طباعة وقرطاسیة

٦٦٨٬١٣٩٤٦٦٬٤٦٥مصاریف حكومیة 
٣٣٨٬٨٥٤٣٦٤٬٨٧١مصاریف النفایات الطبیة 

٣٢٦٬٠٠٠٣١١٬٠٠٠)  ٢٧إیضاح مكافآت اللجان (
٦٢٬٨٢٢١٣٩٬٦٥٠تبرعات خیریة 

٤٦٠٬٧٥٩٣٧٥٫١٤٨أخرى 
٩٢٬٦٦٤٬٣١٦٨٩٬٣٧٠٬٠٦٦

تمویل الف یلاتك٢٣
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري لایر قطري 
٢٬٠٥٩٬٧٣١٣٬١٤٠٬١٢٦) ٧تكالیف تمویل  على مطلوبات إیجار (إیضاح 

١٬٤٠٦٣٬١٠٢تكالیف تمویل على التسھیالت  االسالمیة
٢٬٠٦١٬١٣٧٣٬١٤٣٬٢٢٨
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للسھم ةوالمخففةاألساسیاتالعائد ٢٤
بقسمة صافي ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل  لسھمالعائد األساسي ل یتم احتساب  

على النحو التالي: الفترة
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري لایر قطري 
٧٩٬١٦٤٬٨٠٥٧٩٬٠٦١٬١٣٧ربح العائد لحملة األسھم العادیة في الشركة  ال

٢٨١٬٤٤١٬٠٠٠٢٨١٬٤٤١٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة 
٠٫٢٨٠٫٢٨العائد األساسي والمخفف للسھم 

فإن ربحیة السھم المخففة تساوي ربحیة السھم ،  وبالتالي،  في أي وقت خالل السنةمحتملةلم تكن ھناك أسھم مخففة  
األساسیة.

االلتزامات الرأسمالیة والمطلوبات المحتملة ٢٥
المطلوبات المحتملة (أ) 

المحتملة التالیة والتي ال یتوقع أن تنشا عنھا مطلوبات ھامة: المطلوبات لدى الشركة 
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري لایر قطري 
٢٠٣٬٠٠٠٢٠٣٬٠٠٠ضمانات بنكیة 

مطالبات قانونیة (ب) 
في   ضد الشركة٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما  مختلفة  دعاوى قضائیة  رفع  تم  المرضى  ،  قبل  مطالبات  من  شكل  في 

سوف بتقییم ما إذا كانت  ،حكمھا مستخدمةً ،لقد قامت اإلدارةبالتعویض عن سوء األداء، ومطالبات أخرى متنوعة.
. عالوة على ذلك، لدى كل دعوىلمالبسات  ء األداء من خالل فھمھا  ولتسویة أي دعاوى تعویض عن ستضطر  

مطالبات التعویض عن سوء األداء والتي سوف  والتي تغطي كل  الشركة بولیصة تأمین كافیة لتغطیة سوء األداء  
حیث ان الجزء الباقي مغطى من قبل شركة التأمین.التأمین) صة حسب بولی(تتحمل الشركة الجزء القابل للخصم 

لتزامات رأسمالیة ا) ج(
في  كانت   كما  للشركة  الرأسمالیة  (٧٥٫٩٠٢٫٥٧٦مبلغ  ب٢٠٢٢دیسمبر  ٣١االلتزامات  قطري  :  ٢٠٢١لایر 

المباني. في المقام األول بالعقود المبرمة لتطویر غالمبللایر قطري). یتعلق ھذا ٥٢٫٠٩٨٫٤١٨

معلومات قطاعیة ٢٦
القطاعیة القائمة المعلوماتوبالتالي فإن  ،  تعمل الشركة في تقدیم خدمات الرعایة الصحیة وتعمل فقط في دولة قطر

على األعمال والقطاعات الجغرافیة غیر قابلة للتطبیق. 
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األطراف ذات العالقةإفصاحات ٢٧

المساھمین   كبار  العالقة  ذات  الزمیلة  تمثل األطراف  العلیا  والشركات  اإلدارة  وموظفي  اإلدارة  مجلس  وأعضاء 
. تعتمد إدارة الشركة سیاسة األسعار وشروط ھذه المعامالت. التي ھم مالكوھا الرئیسینللشركة، والشركات 

كاآلتي: خسارة واإلیرادات الشاملة األخرىالربح أو الالمعامالت مع األطراف ذات العالقة الواردة في بیان 
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري لایر قطري 
٣٣٠٬١٩٥٢٥٩٬٤٦٦تمویلإیرادات 

٢٤٣٬٦٠٠٢٤٣٬٦٠٠إیرادات إیجار 
(٥٠٬١٤٠)(١٧٬٨٦٠)بنكیة مرسو

)٢٬١٧٢٬٨٠٣((١٬٤٦٧٬٨٤٧)تكالیف التمویل (متضمنة تكلفة اقتراض) 
(١٢٬٩٧٣٬٢٢٣)(١٢٬٠٧٧٬٧٥٢)مصاریف تأمین 

: بیان المركز المالي كاآلتيفي الواردةمع األطراف ذات العالقة األرصدة
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري لایر قطري 
١٦٬٠٣٩٬٤٦٣١٤٬٠٥٨٬٧٠٤أرصدة لدى بنوك 

٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠-ودائع قصیرة األجل 
٢٬٧١٠٬١٧٠٩٨٠٬٥٦٧ذمم مدینة 

١٩٤٬٤٧٩١٩٤٬٤٧٩مستحقة من ودائع لدى بنك إسالميأرباح 
٤٢٬٨٤٠٬٣٦٢(٢٨٬١٢٢٬٢١٨)تسھیالت بنكیة

٢٬٢٨٤٬٩١٥(٢٬٢٩٦)ذمم تجاریة دائنة 
٢٦٬٤٦١(٥٢٬٠٣٣)ذمم بطاقة إئتمانیة دائنة

موظفي اإلدارة العلیا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا خالل السنة كاآلتي: كانت مكافآت أعضاء مجلس 

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر قطري لایر قطري 

٢٬٩٠٥٬٠٣١٢٫٨٩٧٫٦٦١مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
٣٢٦٬٠٠٠٣١١٬٠٠٠مكافآت اللجان 

٤٬٥٨٢٬٠٢٥٤٫٤٩٩٫٨٣٠موظفي اإلدارة العلیاكبار مكافآت رواتب و
٧٬٨١٣٬٠٥٦٧٫٧٠٨٫٤٩١
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إدارة المخاطر المالیة ٢٨
األھداف والسیاسات 

دائنة   تجاریة  ذمم  على  للشركة  الرئیسیة  المالیة  المطلوبات  دائنةتشتمل  ووذمم  دائنة  أخرى  أرباح  توزیعات 
دائنة. الغرض األساسي لھذه المطلوبات المالیة ھو الحصول على تمویل لعملیات الشركة. ولدى الشركة  اتومحتجز

دینة أخرى وموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  ذمم موالذمم التجاریة المدینة  موجودات مالیة مختلفة مثل  
من عملیات الشركة.اإلیرادات الشاملة األخرى ونقد وأرصدة لدى البنوك، والتي تنشأ  

تتمثل المخاطر الرئیسیة الناشئة عن األدوات المالیة للشركة في مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. 
یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة الكاملة عن إنشاء ومراقبة إطار عمل إدارة مخاطر الشركة. تراجع اإلدارة وتوافق  

المخاطر التي تم تلخیصھا أدناه:على السیاسات إلدارة كل من ھذه 
مخاطر السوق 

صرف العمالت معدالت  وتكالیف التمویلمعدالت  تتمثل مخاطر السوق في خطر تأثیر تغیرات األسعار بالسوق مثل  
من إدارة   الھدف  إن  للشركة.  المملوكة  المالیة  قیمة األدوات  أو على  الشركة  األسھم على ربح  وأسعار  األجنبیة 

و مراقبة تعرض الشركة لمخاطر السوق في حدود مقبولة مع زیادة العائدات. مخاطر السوق ھ
تكلفة التمویل مخاطر 

في   التغیرات  لمخاطر  الشركة  التمویلتتعرض  المالیة  تكالیف  والمطلوبات  بالموجودات  مبدئیاً  المتعلقة  السوقیة 
، لم یكن لدى الشركة موجودات ومطلوبات ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  .  تكالیف تمویل متغیرةتحملللشركة التي  

مالیة تعتمد على معدل تكلفة متغیر.
العمالت األجنبیة مخاطر 

مخاطر العملة ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة بسبب التغیرات في أسعار  
وموجودات أحیث ال توجد  غیر مادي العمالت األجنبیةصرف العمالت. ترى اإلدارة أن تعرض الشركة لمخاطر 

تقریر. بعمالت أجنبیة كما في تاریخ المطلوبات مادیة مدرجة 
مخاطر أسعار األسھم
احتیاطي القیمة العادلة للتغیرات المعقولة المحتملة في أسعار أسھم الملكیة المدرجة، حساسیةالجـدول التالي یعكس 

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

التغیر في  
مؤشر  
السوق

التأثیر على  
حقوق الملكیة 

ى  التأثیر عل
حقوق الملكیة 

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر قطري لایر قطري 

خالل   من  العادلة  بالقیمة  استثمارات 
٦٬٩٧٣٬٠٤٠٦٬٦٣٠٬٩٩١٪ ١٠+اإلیرادات الشاملة األخرى 

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

مدینة أخرى.وذممالبنوك وذمم تجاریة مدینة 
ة للمخاطر االئتمانیة الناشئة من الموجودات المالیة األخرى للشركة، یكون تعرض الشركة للمخاطر من عجز  بالنسب

األطراف األخرى، ویكون أقصى مستوى للتعرض مساویاً للقیمة الدفتریة لھذه الموجودات على النحو التالي: 

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر قطري لایر قطري 

١٤٧٬٠٨٤٬٦٤٩١٣٧٬٧٩٥٬٩٤٢ذمم تجاریة مدینة  
٤١٬٨٦٦٬٢٥١٥٢٬٠٦٢٬٨٢٩أرصدة لدى البنوك  

١٬٧١٤٬٠٠٠٨٨٢٬٢٨٦ودائع مستردة 
٧٬٠٥٦٬١٢١-وسیط استثمارات مالیةمبالغ مستحقة

٢٬٠٤٩٬٤٥٣١٬٤٢٨٬٩١٧ذمم مدینة أخرى
١٩٢٬٧١٤٬٣٥٣١٩٩٬٢٢٦٬٠٩٥
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تتمة –المالیةإدارة المخاطر ٢٨
تتمة  –مخاطر االئتمان
یتم إجراء تحلیل انخفاض القیمة باستخدام مصفوفة المخصص لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة. ،في تاریخ التقریر

إعداد   تاریخ  في  المتوفرة  المعقولة والداعمة  والمعلومات  للمال  والقیمة الزمنیة  المرجحة  النتیجة  یعكس الحساب 
المعلومات فیما یلي  ادیة المستقبلیة.  التقاریر حول األحداث الماضیة والظروف الحالیة والتنبؤات بالظروف االقتص 

حول التعرض لمخاطر االئتمان على الذمم التجاریة المدینة للشركة باستخدام مصفوفة المخصص: 

٢٠٢٢دیسمبر  ٣١
ا یوم٦٠– متداولة 

لایر قطري 
یوما ١٢٠– ٦١

لایر قطري 
یوما ١٢٠أكثر من 

لایر قطري 
اإلجمالي 

لایر قطري 

٣٢٬٦٨٩٬٧١٥٣٢٨٬٢٣٤١١٤٬٠٦٠٬٧٠٠١٤٧٬٠٨٤٬٦٤٩إجمالي القیمة الدفتریة التقدیریة
(٧٦٬٤٣٥٬٤٣٩)(٧٦٬٢٤٤٬٩٠٤)(٩٨٬٦٩٧)(٩١٬٨٣٨)خسائر االئتمان المتوقعة

٣٢٬٥٩٧٬٨٧٧٢٢٩٬٥٣٧٣٧٬٨٢١٬٧٩٦٧٠٬٦٤٩٬٢١٠

٪٥١٫٩٧٪٦٦٫٨٤٪٣٠٫٠٧٪٠٫٢٨معدل الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
یوما ٦٠– متداولة 

لایر قطري
یوما ١٢٠–٦١

لایر قطري
یوما ١٢٠أكثر من 

لایر قطري
اإلجمالي 
لایر قطري

٢٦٬٠٧١٬٣٥٦٢٢٠٬٦١٢١١١٬٥٠٣٬٩٧٤١٣٧٬٧٩٥٬٩٤٢إجمالي القیمة الدفتریة التقدیریة
(٧٦٬٤٣٨٬٠٣٣)(٧٦٬٣٥٣٬٠٥٩)(٦٨٬٨٠٦)(١٦٬١٦٨)خسائر االئتمان المتوقعة

٢٦٬٠٥٥٬١٨٨١٥١٬٨٠٦٣٥٬١٥٠٬٩١٥٦١٬٣٥٧٬٩٠٩

٪٥٥٫٤٪٦٨٫٥٪٣١٫٢٪٠٫٠٦معدل الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

مخاطر السیولة 
تتمثل مخاطر السیولة في عدم استطاعة الشركة الوفاء بالتزاماتھا المالیة عند استحقاقھا. إن وسیلة الشركة إلدارة  

سیولة كافیة لسداد التزاماتھا عند   استحقاقھا، في  مخاطر السیولة ھو أن تضمن بقدر اإلمكان أن یكون لدیھا دائماً 
الظروف العادیة والظروف الضاغطة، ودون أن تتكبد خسائر غیر مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة. 

إن ھدف الشركة ھو المحافظة على توازن بین استمرار التمویل والمرونة من خالل استخدام احتیاطیات الشركة 
یوماً من تاریخ الفاتورة. ٣٠–٢١والتسھیالت البنكیة. إن شروط البیع بالشركة تتطلب سداد المبالغ خالل 
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تتمة –إدارة المخاطر المالیة٢٨
تتمة  – السیولةمخاطر 

في   للشركة  المخصومة  غیر  المالیة  المطلوبات  استحقاق  مواعید  یلخص  أدناه  على  ٣١الجدول  بناء  دیسمبر 
الحالیة في السوق. وتكالیف التمویلالمدفوعات التعاقدیة 

اإلجمالي أكتر من سنة شھرا ١٢إلى ٣شھور ٣أقل من عند الطلب ٢٠٢٢دیسمبر ٣١
لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري 

٣٦٬٠١٧٬٢٥٧-٣٥٬٠٧٤٬٩٥٤٩٤٢٬٣٠٣-دائنةذمم تجاریة 
٧٬٣٨٢٬٠٥٧١٩٬٨٠٨٬٠٩٤٥٨٬٠٠١٬٤٣٥٨٥٬١٩١٬٥٨٦-تسھیالت بنكیة

٢٧٬٣٠٣٬٥٦٥---٢٧٬٣٠٣٬٥٦٥دائنة توزیعات أرباح  
الصندوق  مخصص المساھمة في  

١٬٩٧٩٬١٢٠--١٬٩٧٩٬١٢٠-االجتماعي والریاضي 
٠٠٬٠٠٠٩٢٬٧٠٠٬٠٠٠٥٤٬٠٠٠٬٠٠٠٥٧٬٦٠٠٬٠٠٠-مطلوبات إیجار 

٢٧٬٣٠٣٬٥٦٥٤٥٬٣٣٦٬١٣١٢٣٬٤٥٠٬٣٩٧١١٢٬٠٠١٬٤٣٥٢٠٨٬٠٩١٬٥٢٨اإلجمالي 

اإلجمالي أكتر من سنةشھرا١٢إلى ٣شھور ٣أقل من عند الطلب ٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٤٠٬٠٧٦٬٠٣٩-٣٤٬٥٣٦٬١٠٨٥٬٥٣٩٬٩٣١-ذمم تجاریة دائنة
٤٬٨٦٦٬١٠٩١٧٬٤٩١٬٢٢٠٤٢٬٢٨٥٬٩٧٩٦٤٬٦٤٣٬٣٠٨-تسھیالت بنكیة

٢٥٬١٩٢٬٤٩٨---٢٥٬١٩٢٬٤٩٨دائنة توزیعات أرباح  
مخصص المساھمة في الصندوق  

١٬٩٧٦٬٥٢٨--١٬٩٧٦٬٥٢٨-االجتماعي والریاضي 
١٬٣٥٠٬٠٠٠٤٬٠٥٠٬٠٠٠٨٦٬٤٠٠٬٠٠٠٩١٬٨٠٠٬٠٠٠-مطلوبات إیجار 

٢٥٬١٩٢٬٤٩٨٤٢٬٧٢٨٬٧٤٥٢٧٬٠٨١٬١٥١١٢٨٬٦٨٥٬٩٧٩٢٢٣٬٦٨٨٬٣٧٣اإلجمالي 

رة رأس المال ادإ
الھدف الرئیسي إلدارة رأس مال الشركة ھو ضمان الحفاظ على نسب رأسمالیة صحیحة بھدف دعم عملیاتھا  إن  

تقوم الشركة بإدارة بنیة رأسمالھا وإدخال تعدیالت علیھا في ضوء التغیرات في األحوال  وزیادة حقوق المساھم.
السنوات المنتھیة في   خالل  تدخل الشركة تعدیالت في األھداف أو السیاسات أو اإلجراءات  ٣١االقتصادیة. لم 

لایر  ٣٥٦٫٧٩٧٫١٣٦لغ بمبوتم قیاسھ، رأس المال واألرباح المدورةیشمل. رأس المال٢٠٢١و٢٠٢٢دیسمبر 
).لایر قطري٣٥٤٬٤٠٥٬٤٧٢: ٢٠٢١(٢٠٢٢دیسمبر ٣١قطري كما في 
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لألدوات المالیةلةالقیم العاد٢٩
٣١كما في  یوضح الجدول التالي مقارنة حسب الفئة بین القیمة العادلة والقیمة الدفتریة لألدوات المالیة للشركة  

: ٢٠٢١، ٢٠٢٢دیسمبر 
القیمة العادلة القیمة الدفتریة

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
لایر قطري لایر قطريلایر قطري لایر قطري

موجودات مالیة  
٤١٬٨٦٦٬٢٥١٥٢٬٠٦٢٬٨٢٩٤١٬٨٦٦٬٢٥١٥٢٬٠٦٢٬٨٢٩أرصدة لدى البنوك  

٨٣٬٠٣٠٬٩٨٥٧٦٬٤٧٣٬٩١٤٨٣٬٠٣٠٬٩٨٥٧٦٬٤٧٣٬٩١٤ذمم تجاریة مدینة وأخرى 
بالقیمة العادلة  استثمارات 
اإلیرادات  من خالل 

٦٩٬٧٣٠٬٣٩٥٦٦٬٣٠٩٬٩١١٦٩٬٧٣٠٬٣٩٥٦٦٬٣٠٩٬٩١١الشاملة األخرى
مطلوبات مالیة 

٦٦٬٩٢٠٬٣٨٢٦٧٬٨٠٤٬٢٥٥٦٦٬٩٢٠٬٣٨٢٦٧٬٨٠٤٬٢٥٥ذمم تجاریة دائنة وأخرى  
١٣٢٬٧١٥١٣٢٬٧١٥١٣٢٬٧١٥١٣٢٬٧١٥دائنةمحتجزات 

٧٨٬٤٣٩٬٥٣٤٦٠٬٠٤٤٬٣٢٣٧٨٬٤٣٩٬٥٣٤٦٠٬٠٤٤٬٣٢٣تسھیالت بنكیة 
والمطلوبات المالیة بالمبلغ الذي یمكن بموجبھ تبادل األداة المالیة في معاملة یتم إدراج القیمة العادلة للموجودات  

حالیة بین أطراف راغبة، بخالف عملیة البیع الجبري أو التصفیة. تم استخدام الطرق واالفتراضات التالیة لتقدیر 
القیمة العادلة: 

 الدائنة  األخرى والذمم التجاریة الذمم المدینة والمدینةإن القیمة الدفتریة لألرصدة لدى البنوك والذمم التجاریة
كبیر نتیجة االستحقاقات  الذمم الدائنة  و بشكل  العادلة  قیمتھا  تقارب  الدفع  قصیرة األخرى والمبالغ المستحقة 

األجل لھذه األدوات.
 .تستند القیمة العادلة لالستثمارات المدرجة إلى أسعار األسھم في نھایة فترة التقریر

تستخدم الشركة الترتیب التالي لتحدید وإیضاح القیم العادلة لألدوات المالیة باستخدام تقنیات التقییم: 
: األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. ١المستوى 
لعادلة المسجلة سواء بشكل  : طرق أخرى استنادا إلى مدخالت توثر بشكل كبیر ومالحظ على القیمة ا٢المستوى  

مباشر أو غیر مباشر، و 
: طرق باستخدام مدخالت توثر بشكل كبیر على القیم العادلة المسجلة وال یمكن مال حظتھا في بیانات  ٣المستوى  

السوق.

المقاسة كانت الشركة تمتلك الفئات التالیة من األدوات المالیة  ،  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١و  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  
بالقیمة العادلة:

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى ٢٠٢٢
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريالموجودات المالیة 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 
--٦٩٬٧٣٠٬٣٩٥٦٩٬٧٣٠٬٣٩٥اإلیرادات الشاملة األخرىخالل 

٦٩٬٧٣٠٬٣٩٥٦٩٬٧٣٠٬٣٩٥--
الموجودات غیر المالیة 
٧٤٢٬١٣٥٬٢٦٨--٧٤٢٬١٣٥٬٢٦٨ما أرض ومبنى معاد تقییمھ

٢٦٬٢٣٣٬٨١٠--٢٦٬٢٣٣٬٨١٠استثمارات عقاریة  
٧٦٨٬٣٦٩٬٠٧٨--٧٦٨٬٣٦٩٬٠٧٨
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تتمة –لة القیم العادقیاس ٢٩

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى ٢٠٢١
لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري الموجودات المالیة 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 
--٦٦٬٣٠٩٬٩١١٦٦٬٣٠٩٬٩١١اإلیرادات الشاملة األخرى خالل 

٦٦٬٣٠٩٬٩١١٦٦٬٣٠٩٬٩١١--

الموجودات غیر المالیة

٧٥١٬٩٦٣٬٢٧٠--٧٥١٬٩٦٣٬٢٧٠تقییمھما أرض ومبنى معاد 
٢٥٬٨٨١٬٠٧٧--٢٥٬٨٨١٬٠٧٧استثمارات عقاریة

٧٧٧٬٨٤٤٬٣٤٧--٧٧٧٬٨٤٤٬٣٤٧

إلى أو تحویالتخالل الفترة، ولم یتم إجراء  ٢والمستوى  ١بین قیاسات المستوى  تحویللم تكن ھناك عملیات  
. سنةخالل ال٣خارج قیاسات القیمة العادلة من المستوى 

٣لمستوى لتسویة القیم العادلة 
:٣الختامیة للقیم العادلة من المستوى یوضح الجدول التالي تسویة من األرصدة االفتتاحیة إلى األرصدة 

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر قطري لایر قطري

٧٧٧٬٨٤٤٬٣٤٧٧٨٦٬٧١٦٬٢٤٧ینایر ١في 
٩١٤٬٥٠٠-إضافات 

٣٥٢٬٧٣٣١٢٬١٤٤ربح القیمة العادلة  
(٩٬٧٩٨٬٥٤٤)(٩٬٨٢٨٬٠٠٢)مصروف االستھالك للسنة

٧٦٨٬٣٦٩٬٠٧٨٧٧٧٬٨٤٤٬٣٤٧دیسمبر ٣١في 

المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للشكوك في التقدیرات األحكام٣٠
التقدیرات األحكام و استخدام  

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

ء على معرفة اإلدارة باألحداث واألعمال الحالیة، قد تختلف النتائج النھائیة  المالیة. 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  
على تلك الفترة أو في فترة التعدیل والفترات المستقبلیة إذا كانت  فیھا تعدیالت التقدیر إذا كانت التعدیالت تؤثر فقط  

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

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

ال  واالفتراضات  الظروف القائمة  تتغیر  أن  الممكن  فمن  من ذلك،  بالرغم  بھا بسبب تغیرات  البیانات المالیة.  متعلقة 
عند   بھا  االفتراضات المتعلقة  في  التغیرات  تلك  عكس  یتم  الشركة.  عن إرادة  الخارجة  الطارئة  والظروف  السوق 

حدوثھا. 
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تتمة –المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للشكوك في التقدیرات األحكام٣٠
تتمة  – التقدیرات األحكام و استخدام  

المدینة واألخرى التجاریة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم 
للتغیرات یتطلب نموذج انخفاض قیمة "الخسائر االئتمانیة المتوقعة" معلومات استشرافیة، والتي تستند إلى افتراضات 

بعضھا البعض. كما یتطفي الدوافع  المستقبلیة   المختلفة وكیف ستؤثر ھذه العوامل على  من اإلدارة  االقتصادیة  لب 
في قیاس  عدم االنتظام  لفئات مختلفة من المستحقات. یشكل احتمال  عدم االنتظام  تخصیص احتمالیة   مدخًال رئیسیاً 

على مدى فترة زمنیة  عدد االنتظام  ؛ ھو تقدیر الحتمال  وتقدیرات مادیة م  ا حكأالخسائر االئتمانیة المتوقعة وینطوي على  
بیانات تاریخیة وافتراضات وتوقعات للظروف المستقبلیة. من المتوقع بموجب نموذج انخفاض  ویتضمن حسابھ  ،  معینة

القیمة الجدید االعتراف بخسائر االئتمان في وقت مبكر. 
لایر  ١٣٧٬٧٩٥٬٩٤٢:  ٢٠٢١لایر قطري (١٤٧٫٠٨٤٫٦٤٩بلغ إجمالي الذمم التجاریة المدینة  ،  في تاریخ التقریر

لایر قطري). أي  ٧٦٬٤٣٨٬٠٣٣:  ٢٠٢١لایر قطري (٧٦٫٤٣٥٫٤٣٩ان المتوقعة  قطري) ومخصص خسائر االئتم
سیتم   المتوقعة  والمبالغ  المستقبلیة  الفترات  في  فعًال  المحصلة  المبالغ  بین  الخسارة  تحقیقھ فرق  أو  الربح  بیان  في 

. اإلیرادات الشاملة األخرىو

واالستثمارات العقاریة المسجلة بموجب نموذج إعادة التقییمللعقاراتالقیمة العادلة 
القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجود أو یتم دفعھ عند تحویل التزام في معاملة منتظمة بین  

المشارکین في السوق في تاریخ القیاس. 
التغیرات في القیمة العادلة في بیان الربح أو الخسارة. تدرج الشركة استثماراتھا العقاریة بالقیمة العادلة مع تحقیق

باإلضافة . فیما یتعلق باالستثمارات العقاریة، تم استخدام منھجیة تقییم تستند إلى نموذج التدفقات النقدیة المخصومة
وفًقا  قیاس العقارات (المستخدمة في عملیاتھا التجاریة) وفًقا لنموذج إعادة التقییم  المحاسبة إلى ذلك، یتم  لمعیار 

مع تحقیق التغیرات في القیمة العادلة في اإلیرادات الشاملة األخرى. یتم إعادة تقییم ھذه الموجودات  ،  ١٦الدولي رقم  
العقارات أو داخلًیا لتقییم العقارات في تاریخ بیان المركز  تقییمعلى أساس دوري إما عن طریق االستعانة بخبیر في  

المالي. یستخدم المثمنون الخارجیون األسالیب والتقنیات المعترف بھا عموًما كمعیار في المجال العقاري. 
تتضمن ھذه األسالیب مقارنة المبیعات أو التدفقات النقدیة المخصومة أو رسملة التدفقات النقدیة المستقبلیة لألصل  
األساسي باستخدام معدل الرسملة السائد لعقارات مماثلة أو مناطق جغرافیة مماثلة. یستخدم خبراء التقییم حكمھم 

تحدید الموجودات القابلة للمقارنة وتحدید مدخالت التقییم غیر القابلة في تحدید أسلوب التقییم المناسب لتقییم األصل و
للمالحظة المستخدمة في نماذج التقییم بما في ذلك تكلفة االستبدال المستھلكة لكل متر مربع من المساحة المبنیة  

.٦نة الحالیة في إیضاح وسعر السوق لكل متر مربع. تم اإلفصاح عن تقییم اإلدارة للتغیر في القیمة العادلة في الس

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

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

لایر قطري) مع ٣٥٬٢٧١٬٤٥٥:  ٢٠٢١لایر قطري (٣٦٫٣٦٥٫٦٣٥بلغ إجمالي المخزون  ،  في تاریخ التقریر
لایر قطري).  ٥٬١٠٤٬٢٢٩:  ٢٠٢١لایر قطري (٥٫٧٧٩٫٥٣١مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة بقیمة  

في   المبالغ المحققة فعلًیا  أو  الفتراتأي فرق بین  في بیان الربح  سیتم االعتراف بھ  المستقبلیة والمبالغ المتوقعة 
رى. واإلیرادات الشاملة األخ الخسارة 

والمعداتللعقاراتاألعمار اإلنتاجیة 
التقدیر بعد  إجراء ھذا  ھالك. یتم ستوالمعدات لغرض احتساب االللعقاراتتحدد الشركة األعمار التقدیریة اإلنتاجیة  
والتلف والتآكل الطبیعي والتقادم الفني أو التجاري. تقوم اإلدارة للموجوداتأن یؤخذ في االعتبار االستخدام المتوقع  

عندما ترى اإلدارة اختالف األعمار  ھالكستبمراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویاً ویتم تعدیل تكلفة اال
اإلنتاجیة عن التقدیرات السابقة.



المجموعة للرعایة الطبیة ش.م.ع.ق. 
البیانات المالیة إیضاحات حول 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

٣٩

تتمة –المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للشكوك في التقدیرات األحكام٣٠
تتمة  – التقدیرات األحكام و استخدام  

مبدأ االستمراریة 
قامت اإلدارة بتقییم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالھا واقتنعت بأن الشركة تملك الموارد التي تجعلھا قادرة 

إلى ذلك فإن إدارة الشركة لیست على علم بأي مشكالت  باإلضافةعلى االستمرار في أعمالھا في المستقبل المنظور،  
باالستمرار. الشركة  مقدرة  على  بالشك  تلقى  مبدأ  مادیة  أساس  على  المالیة  البیانات  بإعداد  اإلدارة  قامت  وعلیھ 

االستمراریة. 

اإلیجار وموجودات حق االستخدام مطلوباتتقییم 
في تحدید مدة عقد اإلیجار مع خیارات التجدید ةھامالم ا حكاأل

خیار   تتكون مدة اإلیجار التي تحددھا الشركة من فترة عقود اإلیجار غیر القابلة لإللغاء، والفترات التي یغطیھا 
تمدید عقد اإلیجار إذا كانت الشركة متأكدة من ممارسة ھذا الخیار والفترات التي یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار  

ممارسة   كانت الشركة متأكدة بشكل معقول عدم  المحددة المدة،  إذا  بالنسبة لعقود اإلیجار غیر  تقوم ھذا الخیار. 
المقدر  بتقدیر  الشركة   اإلنتاجي  للعمر  مساوًیا  لیكون  العقد  العقار للموجودات  طول  في  الموجودة  المتداولة  غیر 

نموذجي لنوع  لالمتوسطة امدة عقد السوق أو  المؤجر والمتصلة بھ فعلًیا أو تحدد طول العقد لیكون مساوًیا لـمتوسط  
حق االستخدام. موجودات ھالك ستمعین من اإلیجار. یتم تطبیق نفس العمر اإلنتاجي االقتصادي لتحدید معدل إ

التمویل   تكلفة  معدل  مبادلة  معدل  یمثل  الذي  معدل الخصم  باستخدام  لمدفوعات اإلیجار  الحالیة  القیمة  تحدید  یتم 
فروق االئتمان للكیانات ذات التصنیف المماثل  ة، مصححة بمتوسط  المطبق على عملة عقد اإلیجار وللمدة المماثل

في الفترة التي یبدأ فیھا عقد اإلیجار أو یتم تعدیلھ. والتي یتم مالحظتھا لتصنیف الشركة، 
معدل االقتراض اإلضافي 

تستخدم معدل االقتراض  فإنھا  ،  وبالتالي،  ال تستطیع الشركة بسھولة تحدید معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار
الذي یتعین على الشركة دفعھ الربح  ھو معدل  معدل االقتراض اإلضافي  اإلیجار.  مطلوبات) لقیاس  IBRاإلضافي (

لالقتراض على مدى فترة مماثلة، وبضمان مماثل، األموال الالزمة للحصول على أصل بقیمة مماثلة ألصل حق 
ما یجب أن تدفعھ الشركة، األمر الذي یتطلب  االقتراض اإلضافي  معدل  االستخدام في اقتصاد مماثل. وعلیھ، یعكس  

تقدیًرا في حالة عدم توفر معدالت ملحوظة (على سبیل المثال عندما ال تدخل الشركة في معامالت تمویل) أو عندما  
سبیل المثال (على  اإلیجار  عقد  وأحكام  شروط  لتعكس  تعدیل  إلى  اإلیجا ،  تحتاج  عقود  تكون  ال  بالعملة  عندما  ر 

الوظیفیة للشركة).
السوق) السائدة ب الربح  تمعدالباستخدام مدخالت یمكن مالحظتھا (مثل  االقتراض اإلضافيتقدر الشركة معدل  

عند توفرھا وتكون مطلوبة لعمل تقدیرات معینة خاصة بالكیان (مثل التصنیف االئتماني المستقل للشركة).

معلومات المقارنة٣١
معلومات المقارنة لتم   مع  ٢٠٢١سنةإعادة تصنیف بعض  وطریقة  لتتوافق  تحسین جودة لعرض الفترة الحالیة 

والمصاریف ذات  خدمات التموین  ، بلغت إیرادات  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١. للسنة المنتھیة في  معروضةالمعلومات ال
و  ١٬٨٧٧٬٩٦٢الصلة   قطري  إعادة١٬٠٠٨٬٥٨٣لایر  وتم  التوالي  على  قطري  اإلیرادات لایر  من  تصنیفھا 

التشغیل.   وتكالیف  التشغیلیة  اإلیرادات  إلى  إلى  األخرى  تصنیف  باإلضافة  إعادة  تم  بمبلغ ذلك،  دائنة  محتجزات 
تؤثر إعادة التصنیف ھذه على الربح أو حقوق مل.ة الدفعمستحقمصاریف دائنة وذمم لایر قطري إلى ١٣٢٫٧١٥

بق.في التقریر السا المبلغ عنھا  الملكیة 


