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 ة الرئيسي ة طنشواأل  الشركة  معلومات  1
هي  (،ش.م.ع.ق.المعروفة سابقا باسم شركة المستشفى األهلي التخصصي  ) ش.م.ع.ق.المجموعة للرعاية الطبية 

قطرية بتاريخ    عامة  شركة مساهمة  تأسيسها  التجاري رقم    1996ديسمبر    30تم  السجل  إن  18895بموجب   .
إن عنوان الشركة    مستشفى تخصصي وتطوير الخدمات الطبية في دولة قطر.  تشغيلالنشاط األساسي للشركة هو  

إن أسهم الشركة مدرجة في    .6401ب  .صشارع أحمد بن علي، وادي السيل، الدوحة، دولة قطر،  و  المسجل ه
 بورصة قطر. 

 

تقدم الشركة الخدمات الطبية من خالل مستشفى األهلي الواقعة في وادي السيل. تدير الشركة أيًضا مركًزا طبيًا في 
 . 2019الوكرة بدأ عملياته خالل شهر فبراير 

 

وفقا لقرار مجلس اإلدارة    2021ديسمبر    31في    للسنة المنتهيةللشركة    البيانات الماليةإصدار  ت الموافقة على  تم
 .  2022فبراير  21 بتاريخ

 

  أساس اإلعداد 2
  مجلس المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن  تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية  

(IASB) . 
 

إليرادات  اتم إعداد البيانات المالية طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  
 واألراضي والمباني التي تدرج بالقيمة العادلة.  واالستثمارات العقاريةالشاملة األخرى 

 

 . للشركة  وعملة العرض الوظيفيةالبيانات المالية باللاير القطري وهو العملة عرض تم 
 

، والذي تم تعديل  2015لسنة    11تتوافق هذه البيانات المالية مع متطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم  
. إن اإلدارة بصدد اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان االمتثال 2021لسنة    8بعض أحكامه الحقًا بموجب القانون رقم  

الكامل للقانون المعدل، بما في ذلك تعديل النظام األساسي للشركة حسب الضرورة، وقد انتهت إلى أن أي حاالت  
 يست لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية. عدم امتثال كما في تاريخ التقرير ل

 

المحاسبية للشركة    ، أحكاما وتقديراتماليةالبيانات  أجرت اإلدارة، عند إعداد هذه ال السياسات  تؤثر على تطبيق 
المصروفات الواردة في التقرير. قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات. وومبالغ الموجودات والمطلوبات والدخل 
القائمة عليها بصورة مستمرة. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات بأثر تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات  

 مستقبلي.

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية  3
 

 والمعدلةالمعايير والتفسيرات الجديدة 
 

الحقاً بعد   19-جائحة كوفيد: امتيازات اإليجار ذات الصلة ب16لتقارير المالية رقم  لتعديالت على المعيار الدولي  
   2021يونيو  30

الدولية  2020مايو    28في   المحاسبة  المالية  ، أصدر مجلس معايير  للتقارير  الدولي  المعيار  :  16تعديالت على 
. توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات  19-جائحة كوفيدمتعلقة بال ار  يجاإلامتيازات    -اإليجارات  

 بشأن محاسبة تعديل اإليجار المتيازات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لوباء   16لتقارير المالية رقم  لالمعيار الدولي  
بفيروس  كوسيلة عملية، قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط    المستجد  19-فيروس كوفيد

أي تغيير   باحتسابمن المؤجر يعد تعدياًل لعقد اإليجار. يقوم المستأجر الذي يقوم بإجراء هذا االختيار    19كوفيد  
المرتبط ب التغيير    19فيروس كوفيد  في مدفوعات اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار  التي يفسر بها  الطريقة  بنفس 

 ، إذا لم يكن التغيير تعدياًل لعقد اإليجار. 16لتقارير المالية رقم  ل بموجب المعيار الدولي 
 

مارس    31كما في    19-، ولكن مع استمرار تأثير جائحة كوفيد2021يونيو    30كان من المقرر تطبيق التعديل حتى  
يونيو    30حتى  (IASB) يلة العملية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية، فقد تم تمديد فترة تطبيق الوس2021
 .2021أبريل  1. ينطبق التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 2022

 



  المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق. 
 

  البيانات المالية إيضاحات حول 

  2021ديسمبر  31في 
  

 
11 

 تتمة    – التغيرات في السياسات المحاسبية  3
 

 تتمة   – المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة

 

 الدولي  المحاسبة  ومعيار  9  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تعديالت:  2  المرحلة  -  المعياري  الفائدة  سعر  إصالح
 16 و 4 و 7 المالية للتقارير الدولية والمعايير 39

 (IBOR) البنوك  بين  الفائدة  سعر  استبدال  عند  المالية  التقارير  على  التأثير  لمعالجة  مؤقتة  إعفاءات  التعديالت  توفر
 :  التالية العملية الوسائل استخدام التعديالت تتضمن(. RFR) المخاطر من خال   بديل فائدة بسعر

 

  مباشرة  الفائدة  سعر  إصالح  يتطلبها  التي  النقدية  التدفقات  في  تغييرات  أو  تعاقدية  تغييرات  تتطلب  عملية  وسيلة •
 .  بالسوق السائد الفائدة سعر في الحركة يعادل بما المتغير الفائدة سعر على كتغيير معالجتها لتتم

 من  التحوط  لغرض  إجراؤها  ليتم (IBOR) البنوك  بين  الفائدة  سعر  إصالح  يتطلبها  التي  التصاريح  تغيير •
 . التحوط لعالقة إنهاء دونما التحوط ووثائق التخصيصات

  تحمل   أداة  تخصيص  عند  منفصل  بشكل  المحددة  بالمتطلبات  الوفاء  ضرورة  من  للكيانات  مؤقت  إعفاء  توفير •
 . المخاطر لبند كتحوط (RFR) المخاطر من خالي فائدة سعر

 

. تعتزم الشركة استخدام الوسائل العملية في شركةعلى البيانات المالية للجوهري  لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير  
  الفترات المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق.

 

، ولكن ليس لها تأثير مادي على البيانات المالية  2021التعديالت والتفسيرات ألول مرة في عام    بعضيتم تطبيق  
للشركة. لم تطبق الشركة مبكراً أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول 

 بعد.
 

 ل بعدالمعايير التي تم إصدراها ولم تصبح سارية المفعو

تم اإلفصاح عن المعايير والتفسيرات التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار البيانات 
 عندما تصبح سارية المفعول.، . تعتزم الشركة اعتماد هذه المعايير، إن وجدتفيما يلي المالية للشركة

 

 تأثير على البيانات المالية للشركة.  ةالتالي اييرمن غير المتوقع أن يكون للمع
 

 تاريخ السريان  المعايير والتفسيرات 

 2022يناير  1 3تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية  –الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي 

المقصود   االستخدام  قبل  المتحصالت  والمعدات:  واآلالت  على   –العقارات  تعديالت 
 2022يناير  1 16معيار المحاسبة الدولي 

 2022يناير  1 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –تكاليف إتمام العقد  –العقود المجهدة 

  – : تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى  1المعيار الدولي للتقارير المالية  
 2022يناير  1 الشركة التابعة كمطبق للمعايير للمرة األولى.

 " في المائة 10الرسوم في اختبار "  – : األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 2022يناير  1 الماليةإللغاء تحقيق المطلوبات 

 2022يناير  1 الضرائب في قياسات القيمة العادلة  –: الزراعة  41معيار المحاسبة الدولي 

 2023يناير  1 : تعريف التقديرات المحاسبية8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

الدولي   المحاسبة  معيار  على  الممارسة    1تعديالت  الدولية    2وبيان  لتقارير لللمعايير 
 2023يناير  1 المالية: اإلفصاح عن السياسات المحاسبية

 2023يناير  1 : عقود التأمين17المعيار الدولي للتقارير المالية 

أنها متداولة أو غير : تصنيف المطلوبات على  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
 2023يناير  1 متداولة

 

 لم تطبق الشركة في وقت مبكر أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد. 
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 سياسات المحاسبية الهامة الملخص  4
السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية مبينة أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بشكل إن  

 ين في هذه البيانات المالية.تعلى كال السنتين المعروض متسق
 

 ق اإليراداتيتحق
اإليرادات من تقديم الخدمات ومبيعات األدوية   تحقيقتعمل الشركة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية. يتم  

بشكل عام عند تسليم البضائع و / أو الخدمات. يتم قياس ،  السلع أو الخدمات إلى العميل  على  السيطرةعند تحويل  
 لشركة. ل اإليرادات. فيما يلي مصادر عقد مع العميلالاإليرادات على أساس المقابل المحدد في  

 

 خدمات المرضى 
 اإليرادات من خدمات المرضى عندما يتلقى المريض خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها الشركة. تحقيقيتم 

 

 بيع األدوية 
 اإليراد عند تسليم األدوية للمريض. تحقيقيتم 

 

نقل سلعة أو خدمة إلى العميل. يتم قياس اإليرادات على أساس الرسوم  بالتزام األداء هو وعد في العقد مع العميل  
و التأمينالمفوترة  المحسوبة  شركات  مع  عليها  المتفق  المختلفة  التعرفات  أساس  استقطاع    على   اتمخصصبعد 

   الرفض.
 

 يتم تحقيق جميع اإليرادات في دولة قطر. 
 

 الودائع ألجل وحسابات التوفير الربح من
 بالرجوع إلى المبلغ األساسي القائم ومعدل الربح الفعلي المطبق.، يتم استحقاق الربح على أساس التوزيع الزمني

 

 إيرادات اإليجار
  كإيرادات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.  االستثمارات العقاريةإيرادات اإليجار من    تحقيقيتم  
 اإليجار على مدى فترة اإليجار.إيرادات حوافز اإليجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي  تحقيقيتم 

 

 توزيعات االرباح 
استالم مبلغ إيرادات توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة في التاريخ الذي يثبت فيه حق الشركة في    تحقيقيتم  

 .األرباح
 

 معداتالو العقارات
تدرج األراضي والمباني المحتفظ بها لالستخدام في عمليات الشركة في بيان المركز المالي بمبالغ إعادة تقييمها  

متراكم الحق وخسائر انخفاض القيمة الالحقة.    استهالكوالتي تمثل القيمة العادلة في تاريخ إعادة التقييم، ناقص أي  
عن تلك التي تحدد باستخدام القيمة    ماديةتختلف القيم الدفترية بصورة  يتم إجراء أعمال التقييم بانتظام كافي حتى ال  

 .التقريرالعادلة في تاريخ 
 

وتدرج في حقوق اإليرادات الشاملة األخرى  أي زيادة تنشأ من إعادة تقييم األراضي والمباني يتم االعتراف بها في  
س به نقص إعادة تقييم لنفس الموجودات محقق سابقاً فائض إعادة التقييم، باستثناء الحد الذي تعكبند  الملكية تحت  

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

الرصيد تقييم  المدرج  النقص  إعادة  فائض  في  به  المحتفظ  وجد،  إذا  لتلك   العقارات،  سابقة  تقييم  بإعادة  المتعلقة 
 الموجودات.

 

الموجودات   بالصافي من  الثابتة  يتم تسجيل جميع  بالتكلفة،  القيمة    االستهالكاألخرى  انخفاض  المتراكم وخسائر 
 المتراكمة، إن وجدت. 

 

يتم    ،على المباني التي أعيد تقييمها في الربح أو الخسارة. عند بيع أو استبعاد أي عقار أعيد تقييمه  ستهالكااليسجل  
تحويل الفائض من إعادة التقييم المتبقي في فائض إعادة تقييم العقارات مباشرة إلى األرباح المدورة. باإلضافة إلى  

استخدمت فيها الموجودات من قبل الشركة. إن مبلغ الفائض   ذلك، يحول جزء من االحتياطي على مدى الفترة التي 
بناء على    ستهالكبناء على القيمة الدفترية إلعادة تقييم الموجودات وقسط اال   االستهالكالمحول هو الفرق بين قسط  
 التكلفة األصلية للموجودات.  
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 تتمة   –  ملخص السياسات المحاسبية الهامة 4
 

 

 تتمة   – معداتالو العقارات
 

إن التحويل من فائض إعادة التقييم إلى األرباح المدورة، سواء كان عند االستبعاد أو على أساس منتظم على مدى  
 عمر الموجودات، ال يتم من خالل الربح أو الخسارة. 

 

والمعدات بمعدالت تحتسب لشطب تكلفة أي من    العقاراتعلى أساس القسط الثابت على جميع    االستهالكيسجل  
  ألراضي واألعمال الرأسمالية قيد ل  حساب االستهالكالموجودات على مدى أعمارها اإلنتاجية التقديرية، وال يتم  

 التالية:  التقديريةبناء على األعمار اإلنتاجية  االستهالكالتنفيذ. تحتسب معدالت 
 

 سنة  50      مباني 
 سنة  20    ي مستأجرة تحسينات على مبان

 سنوات 7-1     معدات مكتبية 
 سنوات 10-1     معدات طبية 
 سنوات 7-1     آالت ومعدات 

 سنوات 7-5      سيارات
 سنوات 7-1     أثاث وتركيبات 

 

ويتم تعديلها ،  واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك في نهاية كل سنة مالية  للموجوداتتتم مراجعة القيم المتبقية  
ً  بأثر مستقبلي، إذا كان ذلك  .مالئما

قيد التنفيذ. تتم مراجعة طريقة االستهالك والقيمة المتبقية واألعمار   واألعمال الرأسماليةال يتم استهالك األراضي  
 إذا كان ذلك مناسبًا. ،قرير وتعديلهاوالمعدات في تاريخ كل ت للعقاراتاإلنتاجية 

ما ال يتوقع أن تكون معترف به مبدئيًا عند استبعاده أو عندمادي  والمعدات وأي جزء    العقاراتيتم استبعاد بند من  
التحقيق أو خسارة ناتجة عن إلغاء  ربح  أي  إدراج  منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم    هناك

الخسارة  )محسولألصل   أو  الربح  بيان  في  الدفترية لألصل(  والقيمة  البيع  عائدات  بين صافي  الفرق  أنه  بًا على 
 عند استبعاد األصل.اإليرادات الشاملة األخرى و
 

 قيد التنفيذ  األعمال الرأسمالية

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة. تتضمن هذه التكاليف تكاليف االقتراض للمشاريع طويلة األجل   إدراجيتم 
. عندما يكون األصل جاهًزا لالستخدام المقصود، يتم تحويله من األعمال الرأسمالية  التحقيقإذا تم استيفاء معايير 

 ت ويتم استهالكه وفقًا لسياسات الشركة. والمعداالعقارات قيد التنفيذ إلى الفئة المناسبة ضمن 

 المخزون
الطبية و اللوازم  المخزون من  المخزون التوريدات  يتكون  الشركة. يظهر  يتم استخدامها في عمليات  التي  العامة 

بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. التكاليف هي تلك المصاريف المتكبدة إليصال كل منتج 
موقعه وحالته الحالية. يتم تحديد التكلفة على أساس الوارد أوالً يصرف أوالً. يعتمد صافي القيمة الممكن تحقيقها  إلى  

على سعر البيع المقدر في سياق األعمال العادية ناقًصا التكاليف المقدرة الالزمة إلجراء البيع. يتم تكوين مخصص 
 ًء على تقدير اإلدارة.للمخزون المتقادم والبطيء الحركة والتالف بنا

 

 استثمارات عقارية
لكسب اإليجارات أو لزيادة رأس المال    االحتفاظ بهاال تعتبر األراضي والمباني استثمارات عقارية إال عندما يتم  

 أو كليهما. 
 

قة بصورة  المتعلمبدئيًا بالتكلفة، بما في ذلك تكاليف المعامالت وتكاليف االقتراض  عقارية  الستثمارات  االيتم قياس  
قائم في الوقت الذي يتم فيه    يعقاراستثمار  . تشمل القيمة الدفترية تكلفة استبدال جزء من  موجودبناء البمباشرةً  

التحقيق . بعد  يعقارالستثمار  تكاليف الصيانة اليومية    وال يتضمن ذلك؛  التحقيقتكبد التكلفة في حالة استيفاء معايير  
بالقيمة العادلة، مما يعكس ظروف السوق في تاريخ التقرير. يتم إدراج  عقارية  الستثمارات  االالمبدئي، يتم إدراج  

في بيان الربح أو الخسارة في السنة  عقارية  الستثمارات  لالاألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة  
 التي تنشأ فيها.



  المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق. 
 

  البيانات المالية إيضاحات حول 

  2021ديسمبر  31في 
  

 
14 

  

 تتمة   –  السياسات المحاسبية الهامةملخص  4
 

 تتمة   – استثمارات عقارية
على السيطرة( أو عندما المستلم  )أي في تاريخ حصول  استبعادها  عندما يتم  االستثمارات العقارية    تحقيق يتم إلغاء  

الفرق بين صافي  تحقيق  . يتم  استبعادهايتم سحبها نهائيًا من االستخدام وال يتوقع أي منفعة اقتصادية مستقبلية من  
عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في الربح أو الخسارة في فترة االستبعاد. يتم تحديد مبلغ المقابل الذي سيتم  

أو الخسارة الناتج عن استبعاد االستثمار العقاري وفقًا لمتطلبات تحديد سعر المعاملة في المعيار   إدراجه في الربح
 . 15الدولي للتقارير المالية رقم 

 
تتم التحويالت إلى )أو من( االستثمار العقاري فقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام. بالنسبة للتحويل من عقار  

فإن التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة في تاريخ التغيير في ،  يشغله المالكاستثماري إلى عقار  
تقوم الشركة بالمحاسبة عن هذا العقار وفقًا للسياسة ،  االستخدام. إذا أصبح العقار الذي يشغله المالك عقاًرا استثماريًا

 في االستخدام. والمعدات حتى تاريخ التغيير العقاراتالمنصوص عليها في 
 

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

موجـودات. إذا وجد أي مؤشر كهذا، أو إذا كان ضرورياً إجراء اختبار سنوي لتحديد انخفاض قيمة أية موجودات، 
الممكن استرداده من أي موجودات هو تقوم ا المبلغ  الممكن استرداده من الموجودات.  للمبلغ  لشركة بعمل تقدير 

القيمة العادلة ألي موجودات أو وحدة مدرة للنقد ناقصاً تكاليف البيع أو قيمتها في حال االستخدام أيهما أعلى، ويتم 
النقد بصورة مستقلة عن الموجـودات األخرى أو مجموعة   تحديده لكل موجود بمفرده، إال إذا كان الموجود ال ينتج

عندما تزيد القيمة الدفترية ألي موجود عن المبلغ الممكن استرداده، يعتبر الموجود منخفض القيمة ويتم   موجودات.
تقبلية تخفيضه إلى القيمة الممكن استردادها منه. لقياس القيمة في حال االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المس

والمخاطر   للنقد  الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق  تقديرات  تعكس  نسبة خصم  باستخدام  الحالية  قيمتها  إلى  التقديرية 
 الخاصة بالموجودات المعينة.

 

في بنود  الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرىخسائر انخفاض قيمة العمليات المستمرة في بيان تحقيق يتم 
 لوظيفة الموجودات التي انخفضت قيمتها.  مالءمةالمصروفات ال

 

تقييم في تاريخ كل بيان للمركز المالي لتحديد وجود أي مؤشر بأن خسائر االنخفاض في القيمة المدرجة   يتم إجراء
لغ الممكن استرداده. سابقاً لم تعد موجودة أو تكون قد انخفضت. إذا وجد مؤشر كهذا، تقوم الشركة بعمل تقدير للمب

يتم رد أي خسارة انخفاض مدرجة سابقاً فقط إذا كان هنالك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد قيمة الموجودات  
 الممكن استردادها منذ أن أدرجت آخر خسارة انخفاض في القيمة. 

 

داد، وال تتجاوز القيمة الدفترية التي  محدود بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالستريكون الرد  
خسارة انخفاض في القيمة لألصل في السنوات تحقيق  كان من الممكن تحديدها، بالصافي بعد االستهالك، إذا لم يتم  

ما لم يتم إدراج األصل بالمبلغ اإليرادات الشاملة األخرى  في بيان الربح أو الخسارة والرد  هذا  تحقيق  السابقة. يتم  
هالك ست، يتم تعديل تكلفة االالردكزيادة في إعادة التقييم. بعد هذا  الرد  تقييمه، وفي هذه الحالة يتم التعامل مع  المعاد  

ناقًصا أي قيمة متبقية، على أساس منتظم على    في الفترات المستقبلية لتخصيص القيمة الدفترية المعدلة لألصل ، 
  مدى العمر اإلنتاجي المتبقي. 
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 األدوات المالية  
 األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لكيان واحد والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لكيان آخر. 

 

 المالية الموجودات

كما تم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل  ، ق المبدئييعند التحق، تصنيف الموجودات الماليةيتم 
 والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.اإليرادات الشاملة األخرى 

 
 والقياس   التحقيق المبدئي

على خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي ونموذج التحقيق المبدئي  المالية عند    الموجوداتيعتمد تصنيف  
  الشركة التي ال تحتوي على عنصر تمويل هام أو التي قامت    المدينة  التجاريةالذمم  إلدارتها. باستثناء    الشركةأعمال  

في حالة  ، عادلة باإلضافة إلى ذلكفي البداية بقياس األصل المالي بقيمته ال الشركةتقوم  لها، بتطبيق الوسيلة العملية 
تكاليف المعاملة. يتم قياس الذمم التجارية المدينة ،  وجود أصل مالي ليس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

بتطبيق الوسيلة العملية لها بسعر المعاملة المحدد بموجب   الشركةتحتوي على مكون تمويل هام أو التي قامت    الالتي  
 . 15لتقارير المالية رقم ل الدولي المعيار 

 

، يجب اإليرادات الشاملة األخرىلكي يتم تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل  
والفائدة فقط" على المبلغ األصلي القائم. يُشار إلى هذا    المبلغ األصليؤدي إلى تدفقات نقدية تكون "مدفوعات  ي  أن

 . األداةويتم إجراؤه على مستوى  SPPIاسم اختبار التقييم ب

 

المالية من أجل توليد التدفقات لموجوداتها  المالية إلى كيفية إدارتها    الموجوداتيشير نموذج أعمال الشركة إلدارة  
  الموجودات . يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنجم عن جمع التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع  النقدية

 المالية أو كليهما.

 

  األعراف خالل إطار زمني تحدده اللوائح أو  الموجودات  المالية التي تتطلب تسليم  الموجودات  شراء أو بيع    تحقيقيتم  
 . دية( في تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصلفي السوق )الصفقات العا

 

للموجودات بهدف توليد تدفقات نقدية. أي ما إذا كان  الشركة  يعكس نموذج األعمال كيفية إدارة    نموذج األعمال:
هو فقط تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو جمع التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات   الشركةهدف  

إذا لم يكن أي من هذين األمرين قابالً للتطبيق )على سبيل المثال ، يتم االحتفاظ النقدية الناشئة عن بيع الموجودات.  
المالية كجزء من نموذج األعمال "اآلخر" الموجودات  المالية ألغراض تجارية(، عندئذ  يتم تصنيف    بالموجودات

العوامل التي أخذتها الشركة في االعتبار عند تحديد نموذج   ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
التدفقات النقدية لهذه الموجودات، وكيفية تقييم العمل لمجموعة من الموجودات تشمل الخبرة السابقة حول تحصيل  

أداء الموجودات واإلبالغ عنها إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين، وكيفية تقييم المخاطر وإدارتها، وكيفية تحديد مكافآت  
 .المديرين

 

بغرض  بالموجودات  في االحتفاظ  ل  اعمنموذج األتمثل  عندما ي  :"(SPPI)"  مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط
ً   أو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيعفقط  تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية   قييم  بت  الشركة ، تقوم  الموجودات معا

عند إجراء    "(.SPPIما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط )"فحص  
ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تتفق مع ترتيبات اإلقراض األساسية، أي أن الفائدة    الشركة هذا التقييم، تدرس  

ومخاطر االئتمان، ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح تشمل فقط مراعاة القيمة الزمنية للنقود،  
الذي يتفق مع األساس ترتيب اإلقراض. عندما تقدم الشروط التعاقدية التعرض للمخاطر أو التقلبات التي ال تتوافق 

من خالل الربح  مع ترتيبات اإلقراض األساسية، يتم تصنيف الموجودات المالية ذات الصلة وقياسها بالقيمة العادلة  
 . أو الخسارة
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 تتمة   – األدوات المالية 
 

 تتمة   – المالية الموجودات
 

 القياس الالحق

 المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(  الموجودات

يتم قياس أدوات دين الشركة الحقًا "بالتكلفة المطفأة". تتضمن هذه الفئة الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  
 البنك. لدىوالنقد 

 

المطفأة   الدين بالتكلفة  الموجودات عمال بهدف االحتفاظ باألالمالية المحتفظ بها ضمن نموذج    للموجوداتأدوات 
أرباح أو خسائر أداة الدين  تحقيق  . يتم  SPPIالتدفقات النقدية التعاقدية التي تفي بمعيار  المالية من أجل تحصيل  

 إدراجالتي يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة في الربح أو الخسارة عندما يتم استبعاد األصل أو انخفاض قيمته. يتم  
 التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في  إيرادات 

 

. تتم إعادة  الموجوداتتقوم الشركة بإعادة تصنيف أدوات الدين عندما وفقط عندما يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك  
 التصنيف من بداية فترة التقرير األولى بعد التغيير. من المتوقع أن تكون مثل هذه التغييرات نادرة للغاية. 

 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 

وإلغاء    قتحقيتم   المالية  الموجودات  المالي    تحقيقهاجميع  األصل  بيع  أو  يكون شراء  عندما  المتاجرة  تاريخ  في 
. يتم قياس  ذو الصلةبموجب عقد تتطلب شروطه تسليم األصل المالي ضمن اإلطار الزمني الذي يحدده السوق  

العادلة المالية مبدئيًا بالقيمة  إليها تكا،  الموجودات  المعاملةمضافًا  المالية المصنفة  ،  ليف  الموجودات  باستثناء تلك 
 ، والتي يتم قياسها مبدئيًا بالقيمة العادلة. ربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل ال 

 

ما لم تحدد الشركة  ،  يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
التحقيق  ( عند  FVTOCI)  اإليرادات الشاملة األخرىمحتفظ به للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل  استثماًرا غير  

 كما هو موضح أدناه.المبدئي 

 

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة، مع االعتراف بأية أرباح أو  
صافي الربح أو الخسارة المعترف به في الربح أو  إدراج  خسائر ناشئة عن إعادة القياس في الربح أو الخسارة. يتم  

ح أو الخسارة. يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة  االستثمار في بيان الربإيرادات  الخسارة في  
من خالل الربح أو الخسارة في سوق مالي منظم بالرجوع إلى أسعار الشراء في السوق عند إقفال األعمال في  

 تاريخ التقرير.

 

   اإليرادات الشاملة األخرىاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

المبدئيعند   حدة(  التحقيق  على  أداة  كل  أساس  )على  لإللغاء  قابل  غير  اختيار  إجراء  للشركة  يمكن    لتحديد ، 
العادلة من خالل   بالقيمة  الملكية  أدوات حقوق  في  األخرىاالستثمارات  الشاملة  يُسمح  اإليرادات   بالتصنيف. ال 

 تثمار في حقوق الملكية محتفظ به بغرض المتاجرة. إذا كان االساإليرادات الشاملة األخرى  بالقيمة العادلة من خالل  

 

مبدئيًا بالقيمة  اإليرادات الشاملة األخرى  يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل  
ر الناتجة عن  يتم قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائ،  العادلة مضافًا إليها تكاليف المعاملة. الحقًا

وتجميعها في احتياطي القيمة العادلة. عند استبعاد األصل،  اإليرادات الشاملة األخرى  التغيرات في القيمة العادلة في  
ال يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة سابقًا في احتياطي القيمة العادلة إلى الربح أو الخسارة، ولكن  

هذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكية من  توزيعات األرباح    تحقيقيتم   .المدورةرباح  يتم إعادة تصنيفها إلى األ
  بصورة واضحةفي الربح أو الخسارة عندما يثبت حق الشركة في استالم األرباح، ما لم تمثل توزيعات األرباح  

في  إدراجها  أو الخسارة ويتم  توزيعات األرباح المكتسبة في الربح  تحقيق  استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم  
 توزيعات األرباح". إيرادات " 

  



  المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق. 
 

  البيانات المالية إيضاحات حول 

  2021ديسمبر  31في 
  

 
17 

 

 تتمة   – ملخص السياسات المحاسبية الهامة  4
 

 تتمة   – األدوات المالية 
 

 تتمة   – المالية الموجودات
 

 الموجودات المالية تحقيقإلغاء 

مالية موجودات    مجموعةجزء من األصل المالي أو جزء من  ،  عند االقتضاء،  األصل المالي )أو  تحقيقيتم إلغاء  
  :عندمماثلة( 

 

 استالم التدفقات النقدية من األصل. في حق الانتهاء  •

ولكنها تحملت التزاًما بدفعها بالكامل دون تأخير ،  الشركة بالحق في استالم التدفقات النقدية من األصلاحتفاظ   •
 إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "تمرير" ؛ أو مادي

الشركة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل وإما )أ( نقلت بشكل كبير جميع مخاطر قيام   •
األصل بجميع مخاطر  ،  ومزايا  كبير  االحتفاظ بشكل  أو  بتحويل  تقم  لم  نقل أو )ب(  ولكن  األصل  ومزايا 

 السيطرة على األصل. 

 

التدفقات النقدية من أحد الموجودات وعدم قيامها بتحويل أو االحتفاظ   استالمفي حالة قيام الشركة بتحويل حقوقها في  
الشركة    ارتباطاألصل إلى حد  تحقيق  يتم  ،  بشكل كبير بجميع مخاطر ومزايا األصل أو نقل السيطرة على األصل

التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية  االرتباط المستمر  صل. يتم قياس باألالمستمر  
 لألصل والحد األقصى للمبلغ الذي يمكن مطالبة الشركة بسداده، أيهما أقل.

 

 المالية الموجودات  انخفاض قيمة

الشركة لخسائر انخفاض قيمة   طريقة احتسابفي    ماديإلى تغيير    9  لتقارير المالية رقملأدى تطبيق المعيار الدولي  
الدولي    الموجودات المحاسبة  لمعيار  المتكبدة  الخسارة  استبدال نهج  االئتمان    39المالية عن طريق  بنهج خسارة 

المتوقعة  يتطلب من الشركة تسجيل مخصص لخسائر االئتمان 9لتقارير المالية  لالمعيار الدولي . المتوقعة التطلعية
 من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. لجميع استثمارات الدين بالتكلفة المطفأة كقيمة مدرجة بالقيمة العادلة 

 

تقوم الشركة باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على ثالثة سيناريوهات مرجحة باالحتماالت لقياس النقص 
. النقص النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة فائدة الفعليبمعدل ال، مخصوًما بشكل تقريبي  المتوقعالنقدي  
الخسائر االئتمانية استالمها. تم توضيح آليات حسابات    المؤسسةتي تتوقع  وفقًا للعقد والتدفقات النقدية ال  مالكيان  

 أدناه والعناصر األساسية كما يلي:المتوقعة 
 

 خالل فترة زمنية معينة. عدم االنتظامتقدير احتمالية : (PD) عدم االنتظاماحتمالية  -

مع األخذ في االعتبار التغيرات  ،  افتراضي مستقبليهو تقدير للتعرض في تاريخ  :  (EAD)  االنتظام  مالتعرض لعد -
 المتوقعة في التعرض بعد تاريخ التقرير والفائدة المستحقة.

في وقت   عدم انتظامتقدير الخسارة الناشئة في حالة حدوث  : هي  (LGD)  الخسارة عند التعرض لعدم االنتظام -
 الة عدم االنتظام.التعرض في حمعين. عادة ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من 

 

وأفضل حالة،  ،  تأخذ الشركة في االعتبار ثالثة سيناريوهات )حالة أساسية،  عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة
وأسوأ حالة(. الحد األقصى للفترة التي يتم فيها تحديد الخسائر االئتمانية هو العمر التعاقدي ألداة مالية ما لم يكن  

 . مبكراً  طلبهاللشركة الحق القانوني في 
 

كمدخ التطلعية  المعلومات  من  واسعة  مجموعة  على  الشركة  تعتمد  المتوقعة،  االئتمانية  الخسائر  نماذج  الت  في 
 مثل: ، اقتصادية

o  الزيادة في الناتج المحلي 

o  ظروف السوق الحالية 
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 تتمة   – األدوات المالية 
 

 تتمة  – المالية الموجودات  انخفاض قيمة

الخسائر االئتمانية المتوقعة على    وتم احتسابطبقت الشركة النهج المبسط للمعيار  ،  المدينة    بالنسبة للذمم التجارية
أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. أنشأت الشركة مصفوفة مخصصات تستند إلى الخبرة التاريخية  

 يئة االقتصادية. للعوامل التطلعية الخاصة بالمدينين والبوفقاً خسارة االئتمان، مع تعديلها  حولللشركة 

 

يوًما.   120  موعد استحقاقها لمدة  عندما تتأخر المدفوعات التعاقدية عنغير منتظم  تعتبر الشركة األصل المالي  
عندما تشير المعلومات غير منتظم  المالية    الموجوداتقد تعتبر الشركة أيًضا أن أحد  ،  في بعض الحاالت،  ومع ذلك

أنه من غي إلى  الخارجية  أو  في  الداخلية  األخذ  قبل  بالكامل  القائمة  التعاقدية  المبالغ  الشركة  تتلقى  أن  المحتمل  ر 
االعتبار أي تحسينات ائتمانية تحتفظ بها الشركة. يتم شطب األصل المالي عندما ال يكون هناك توقع معقول السترداد  

 التدفقات النقدية التعاقدية. 

 

  المطلوبات المالية

  التحقيق المبدئي

، وتسهيالتأو قروض  ، تصنيف المطلوبات المالية كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةيتم  
، حسب االقتضاء. تحدد الشركة تصنيف مطلوباتها المالية  ةتحوط فعال معاملة  أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط في  

، يتم تسجيل  التسهيالتبالقيمة العادلة وفي حالة القروض و  المطلوبات المالية مبدئيًاتحقيق  يتم  وق المبدئي  يعند التحق
الدائنة والذمم  بامباشرة  المتعلقة بصورة  التكاليف   التجارية  الذمم  للشركة على  المالية  المطلوبات  لمعاملة. تشتمل 

 .البنكية، والتسهيالت المحتجزات المدينةالدائنة األخرى، و

 

 المطلوبات المالية  تحقيقإلغاء 

يتم إلغاء تحقيق المطلوبات المالية عندما يتم إنهاء أو إلغاء االلتزام بموجب هذه المطلوبات. عندما يتم استبدال التزام  
آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير، أو يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل بالتزام  مالي قائم  

ذا االستبدال أو التعديل على أنه إلغاء لاللتزام األصلي واعتراف بالتزام جديد والفرق في  ، يتم التعامل مع همادي
 .واإليرادات الشاملة األخرى الربح أو الخسارةالقيمة الدفترية المعنية يتم إدراجه في بيان 

 

 مقاصة األدوات المالية 

يتم إجراء المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم تسجيل المبلغ الصافي في بيان المركز المالي  
إذا كان هناك حق قانوني واجب النفاذ حاليًا لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس الصافي،  

 .نفس الوقتفي  المطلوباتلتحقيق الموجودات وتسوية 

 

 وما في حكمهالنقد 

من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع ذات فترات االستحقاق األصلية يتكون    وما في حكمهالنقد  
 يوًما أو أقل.  90لمدة 

 

 ً  المصاريف المدفوعة مقدما

المدفوعة مقدًما   بالفعل. يتم تسجيلها   نقداً بعد ولكن تم دفعها    استحقاقهاالمصاريف التي لم يتم  تمثل  المصروفات 
ً مبدئيًا كموجودات ويتم قياسها بالمبلغ النقدي المدفوع.   ، يتم تحميلها على الربح أو الخسارة حيث يتم استخدامها الحقا

 أو انتهاء صالحيتها بمرور الوقت.
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 قاعد مكافآت نهاية الخدمة للموظفين ومساهمة صندوق الت

تحتسب الشركة مخصصاً لمكافآت نهاية الخدمة لموظفيها. 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 

تدرج التكاليف المتوقعة لمكافآت نهاية الخدمة على مدى فترة  الموظفين وتدفع عند استقالة الموظف أو إنهاء خدمته.  
   الخدمة.

 

بالنسبة للموظفين القطريين تلتزم الشركة بمساهمة محددة في صندوق التقاعد للموظفين القطريين تحتسب كنسبة 
. إن التزامات  الخاص بالتقاعد والمعاشات 2014لسنة    14مئوية من مرتبات الموظفين القطريين وفقاً للقانون رقم 

 الشركة محددة بهذه المساهمات ويتم صرفها عند االستحقاق. 

 

 ذمم دائنة ومستحقات

المستقبل  للالمطلوبات  تحقيق  يتم   التي سيتم دفعها في  أو خدمات مستلمة سواء صدرت عنها    بضائع  مقابلمبالغ 
 فاتورة للشركة أم ال. 

 

 المخصصات

التزام )قانوني أو حكمي( على الشركة ناشئ من أحداث سابقة، ويكون محتمالً  يتم تكوين مخصصات في حالة وجود  
تدفق موارد لها منافع اقتصادية لتسوية االلتزامات وعندما يكون محتمالً سداد تكاليف هذا االلتزام بمبالغ محددة  

 بصورة موثوقة.

 

 تسهيالت بنكية

مبدئياً بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصاً التكاليف المباشرة المرتبطة بالمعاملة.   التسهيالت البنكية  تحقيقيتم  
الفعلي، وتدرج أي فروقات بين    تكلفة التمويلالحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر    التسهيالت البنكيةتقاس  

على مدى أجل القروض.    رادات الشاملة األخرىالربح أو الخسارة وااليالتكلفة ومبالغ التسوية النهائية في بيان  
تدرج األرباح أو الخسائر في بيان   تعرض األقساط المستحقة خالل فترة واحدة بالتكلفة المطفأة كمطلوبات متداولة.

 المطلوبات. تحقيق عند إلغاء الربح أو الخسارة وااليرادات الشاملة األخرى 

 

 العمالت األجنبية صرف 

يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا بسعر العملة الوظيفية السائد في تاريخ المعاملة. يتم إعادة تحويل 
الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف السائد في نهاية فترة التقرير.  

يث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام سعر الصرف كما البنود غير النقدية التي يتم قياسها من ح
   الحقًا.تعديلها في تاريخ المعاملة األولية وال يتم 

 

األجنبية بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي تم    تيتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالعمال
. يتم تسجيل جميع فروق صرف العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة خالل تلك الفترة  فيه تحديد القيمة العادلة

 أو الخسائر مباشرة في حقوق الملكية، حيث يتم بعد ذلك تحقيق األرباح  باستثناء الحاالت التي تتعلق ببنود يتم فيها  
 حقوق الملكية.بند صرف العمالت األجنبية في  بعد خصماألرباح أو الخسائر بالصافي تحقيق 

 

 التكلفة والمصروفات 

المحاسبية في شكل تدفقات خارجية أو  الفترة  المنافع االقتصادية خالل  التكاليف والمصروفات هي انخفاض في 
نقصان في الموجودات أو تكبد مطلوبات تؤدي إلى انخفاض في حقوق الملكية، بخالف تلك المتعلقة بالتوزيعات 

كية. يتم إدراج التكاليف والمصروفات في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها على المشاركين في حقوق المل
 فيها.
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 االقتراض  تكاليف

الموجودات  بشكل مباشر إلى شراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل.  تعود  تتم رسملة تكاليف االقتراض إذا كانت  
أو البيع.  منها  لالستخدام المقصود  ألعدادها  التي تستغرق بالضرورة فترة طويلة من الوقت  الموجودات  المؤهلة هي  

تكاليف إلى الحد الذي يتم فيه اقتراض األموال على وجه التحديد لغرض الحصول على أصل مؤهل، يتم تحديد مبلغ  
االقتراض المؤهلة للرسملة على ذلك األصل على أنه تكاليف االقتراض الفعلية المتكبدة على هذا االقتراض خالل 

القروض. الستثمار  من االالسنة، مطروًحا منها أي إيرادات استثمار   لتلك  الذي يتم فيه اقتراض    مؤقت  الحد  إلى 
أص على  الحصول  لغرض  واستخدامها  عام  بشكل  المؤهلة  األموال  االقتراض  تكاليف  مبلغ  تحديد  يتم  مؤهل،  ل 

الرسملة هو   النفقات على ذلك األصل. يجب أن يكون معدل  للرسملة من خالل تطبيق معدل قابل للرسملة على 
غير المسددة خالل السنة، بخالف القروض التي تم    التسهيالتالمرجح لتكاليف االقتراض المطبقة على  المتوسط  

ا لغرض الحصول على أصل مؤهل. يجب أال يتجاوز مبلغ تكاليف االقتراض المرسملة خالل  إجراؤها خصيصً 
 السنة مقدار تكاليف االقتراض المتكبدة خالل تلك السنة. 

 

قيد التنفيذ ويتم  منه  تبدأ رسملة تكاليف االقتراض عندما تكون األنشطة الالزمة إلعداد األصل لالستخدام المقصود  
وتكال النفقات  حتى  تكبد  االقتراض  تكاليف  رسملة  تتم  االقتراض.  إذا    يتاحيف  منه.  المقصود  لالستخدام  األصل 

القيمة. تشمل تكاليف  في  تجاوزت القيمة الدفترية لألصل المبلغ القابل لالسترداد، يتم االعتراف بخسارة انخفاض  
راض األموال، وكذلك فروق الصرف  والتكاليف األخرى المتكبدة فيما يتعلق باقت إيرادات التمويلاالقتراض رسوم 

الناشئة عن القروض بالعمالت األجنبية المستخدمة لتمويل هذه المشاريع، إلى الحد الذي تعتبر فيه بمثابة تعديل 
 .إيرادات التمويللتكاليف 

 

 يتم تسجيل جميع تكاليف االقتراض األخرى عند تكبدها في السنة التي تحدث فيها. 

 

 اإليجارات

 أو يحتوي ،العقد هو  يكون  عقد إيجار.    ،، أو يحتوي علىهوتقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد  ،  بداية العقدفي  
مقابل. لتقييم ما إذا كان ب  عقد إيجار إذا كان العقد ينقل الحق في التحكم في استخدام أصل محدد لفترة زمنية  ،على

لتقارير  لتستخدم الشركة تعريف عقد اإليجار في المعيار الدولي  ،  العقد ينقل الحق في التحكم في استخدام أصل محدد
 . 16المالية رقم 

 

 الشركة كمستأجر

بند في العقد لكل  الوارد  المقابل  بتخصيص  الشركة  تقوم    عقد إيجار،  بند عند بدء أو عند تعديل عقد يحتوي على  
، اختارت الشركة عدم فصل  العقاراتيجار  إيجار على أساس أسعاره النسبية المستقلة. ومع ذلك، بالنسبة لعقود إ

 وغير اإليجارية كعنصر إيجار واحد. احتساب البنود اإليجارية والبنود غير اإليجارية 

 

 حق االستخدام موجودات

ب  تقوم موجودات  الشركة  األساسي  تحقيق  األصل  توفر  تاريخ  )أي  اإليجار  عقد  بدء  تاريخ  في  االستخدام  حق 
حق االستخدام بالتكلفة، ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة، ويتم موجودات  لالستخدام(. يتم قياس  
اإليجار المعترف   حق االستخدام مبلغ مطلوباتموجودات  اإليجار. تتضمن تكلفة  مطلوبات  تعديلها ألي إعادة قياس  

بها والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء ناقًصا أي حوافز إيجار  
مستلمة. ما لم تكن الشركة متأكدة بشكل معقول من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة اإليجار، يتم 

المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة  حق االستخدام  موجودات  استهالك  
 النخفاض في القيمة.ختبار احق االستخدام الموجودات اإليجار، أيهما أقصر. تخضع 
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 مطلوبات اإليجار 

مطلوبات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المقرر تحقيق  الشركة بتقوم  في تاريخ بدء عقد اإليجار،  
الثابتة   المدفوعات  ذلك  في  )بما  ثابتة  مدفوعات  اإليجار على  مدفوعات  تشتمل  اإليجار.  فترة  مدى  على  سدادها 

إيجار  المادية أي حوافز  ناقًصا  امدينة(  والمبالغ ، ومدفوعات  أو معدل،  تعتمد على مؤشر  التي  المتغيرة  إليجار 
 المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. 

 

تشمل مدفوعات اإليجار أيًضا سعر ممارسة خيار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسه الشركة ودفع الغرامات  
دفعات تحقيق  إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة الشركة لخيار اإلنهاء. يتم    عندالمفروضة  

في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي    اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف
 أدى إلى الدفع. 

 

عند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء عقد اإليجار 
في عقد اإليجار. بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ  غير قابل للتحديد بسهولة  إذا كان معدل الدخل التمويلي الضمني  

مدفوعات اإليجار. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة  ليعكس  عكس تراكم الدخل التمويلي وخفضه  ي اإليجار ل  مطلوبات
الدفترية   القيمة  تغيير  لمطلوبات  قياس  أو  اإليجار  عقد  مدة  في  تغيير  أو  تعديل  هناك  كان  إذا  في    مادياإليجار 

 ت اإليجار الثابت أو تغيير في تقييم شراء األصل األساسي.مدفوعا
 

 منخفضة القيمة للموجوداتاإليجارات قصيرة األجل وعقود اإليجار 

اإليجار قصير األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل )أي عقود اإليجار التي لها مدة    تحقيقتطبق الشركة إعفاء  
تحقيق الموجودات  ال تحتوي على خيار شراء(. كما أنها تطبق إعفاء  شهًرا أو أقل من تاريخ البدء و  12إيجار  

مدفوعات اإليجار على  تحقيق  منخفضة. يتم  ذات قيمة  منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر  
منخفضة كمصروفات على أساس القسط الثابت ذات القيمة اللموجودات عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار ا

 منخفضة. ذات قيمة  موجودات  لاير قطري    18,200التي تقل قيمتها عن  الموجودات  على مدى فترة اإليجار. تعتبر  
 

 الشركة كمؤجر

ملكية األصل كعقود إيجار تشغيلي.   ومنافعيتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم فيها الشركة بتحويل جميع مخاطر  
يتم إضافة التكاليف األولية المباشرة المتكبدة في التفاوض على عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر 

  ة اإليجار الناتج إيرادات  اإليجار. يتم احتساب    إيراداتويتم االعتراف بها على مدى فترة اإليجار على نفس أساس  
ر ويتم إدراجه في اإليرادات في بيان الربح أو الخسارة بسبب  على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإليجا

 طبيعته التشغيلية.
 

 الموجودات المحتملة والمطلوبات الطارئة

عنها ما لم تكن إمكانية تدفق الموارد التي تنطوي    االفصاح الطارئة في البيانات المالية. يتم  تحقيق المطلوبات  ال يتم  
ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما   في البيانات المالية   الموجودات المحتملةتحقيق  على منافع اقتصادية بعيدة. ال يتم  

 يكون تدفق المنافع االقتصادية أمًرا محتمالً. 
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 المتداول وغير المتداولتصنيف 

تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي بناء على تصنيف متداول / غير متداول، وتكون 
 الموجودات متداولة عندما: 

 ها في دورة التشغيل العادلة. استهالك يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو  •

 المتاجرة. تكون محتفظ بها أساساً لغرض  •

 يتوقع أن تتحقق خالل اثني عشر شهر بعد فترة التقرير، أو •

تكون نقد أو ما في حكمة مالم يحظر أن يتم تبادلها أو استخدامها لتسوية مطلوبات لمدة أقلها اثني عشر شهر بعد   •
 فترة التقرير.

 

 جميع الموجودات األخرى تصنف غير متداولة.  

 

 ندما: يتم تصنيف المطلوبات كمتداولة عو

 يتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية. •

 تكون محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة.  •

 تكون مستحقة التسوية خالل اثني عشر شهر بعد تاريخ التقرير، أو •

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

 الشركة جميع المطلوبات األخرى غير متداولة. وتصنف 

 

 العائد على السهم

على المتوسط   للشركةيتم احتساب العائد األساسي للسهم الواحد بقسمة الربح أو الخسارة لحاملي األسهم العادية  
ل األرباح وعدد  المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. يتم احتساب األرباح المخففة للسهم من خالل تعدي

 تأثير أية أدوات مخففة.لتعكس مقابل الاألسهم 
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 والمعدات  العقارات 5

  مباني   أراضي  

تحسينات على  
مباني  
  أثاث وتركيبات   سيارات   معدات وأجهزة   معدات طبية   معدات مكتبية   مستأجرة 

أعمال رأسمالية  
 اإلجمالي   قيد التنفيذ 

 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري  

                    فة أو التقييم: التكل 

 1,315,101,753  100,315,941  12,252,630  1,844,160  37,602,228  204,035,806  38,370,543  49,123,733  460,320,560  411,236,152 2021يناير  1في 
 59,849,979  52,029,904  506,823  206,750  680,109  3,028,976  2.482,917  -  914,500  - إضافات  
 (299,918)  -  -  -  (298,633)  (1,285)  -  -  -  - استبعادات

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - تحويالت 
 1,374,651,814  152,345,845  12,759,453  2,050,910  37,983,704  207,063,497  40,853,460  49,123,733  461,235,060  411,236,152 2021ديسمبر  31في 

  
 

                 

                    متراكم: ال االستهالك 

 337,064,009  -  9,820,845  1,373,356  35,616,501  142,877,169  31,966,475  4,700,265  110,709,398  - 2021يناير  1في 
 24,595,095  -  589,785  103,372  649,006  9,088,454  1,909,515  2,456,419  9,798,544  - للسنة  االستهالك
 (299,918)  -  -  -  (298,633)  (1,285)  -  -  -  - ات  باالستبعادمتعلق 
 361,359,186  -  10,410,630  1,476,728  35,966,874  151,964,338  33,875,990  7,156,684  120,507,942  - 2021ديسمبر  31في 

  
 

                 

                    صافي القيمة الدفترية: 

 1,013,292,628  152,345,845  2,348,823  574,182  2,016,830  55,099,159  6,977,470  41,967,049  340,727,118  411,236,152 2021ديسمبر    31في 
 

 كما يلي: إليرادات الشاملة األخرى االستهالك في بيان الربح أو الخسارة وا تكلفةيتم عرض 

 2021  2020 
 لاير قطري   لاير قطري 

    

 14,997,584  15,506,640 استهالك العقارات والمعدات 
 7,877,154  9,088,455 ( 20تكاليف التشغيل )إيضاح 

    

 22,874,738  24,595,095 اإلجمالي 
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 تتمة  -  والمعدات العقارات 5

  مباني   أراضي  
تحسينات على  
  أثاث وتركيبات   سيارات   معدات وأجهزة   معدات طبية   معدات مكتبية  مباني مستأجرة

أعمال رأسمالية  
 اإلجمالي   قيد التنفيذ

 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري  

                    التكلفة أو التقييم:

  37,445,471  184,399,157  37,822,935  49,048,733  459,539,201  411,236,152 2020يناير  1في 
  

1,917,160  11,581,793  71,102,567  1,264,093,169 

 51,693,914  36,749,593  693,213  173,000  336,023  12,338,118  547,608  75,000  781,359  - إضافات  

 (685,330)  -  ( 22,376)  (246,000)  (179,266)  (237,688)  -  -  -  - استبعادات

 -  (7,536,219)  -  -  -  7,536,219  -  -  -  - تحويالت 

 1,315,101,753  100,315,941  12,252,630  1,844,160  37,602,228  204,035,806  38,370,543  49,123,733  460,320,560  411,236,152 2020ديسمبر  31في 
  

 
                 

                    متراكم:ال االستهالك

 314,874,601  -  9,327,816  1,522,034  35,201,955  135,237,703  30,378,008  2,244,842  100,962,243  - 2020يناير  1في 
 22,874,738  -  515,405  97,322  593,812  7,877,154  1,588,467  2,455,423  9,747,155  - للسنة  االستهالك
 (685,330)  -  ( 22,376)  (246,000)  (179,266)  (237,688)  -  -  -  - االستبعادات متعلق ب 

 337,064,009  -  9,820,845  1,373,356  35,616,501  142,877,169  31,966,475  4,700,265  110,709,398  - 2020ديسمبر  31في 
  

 
                 

                    صافي القيمة الدفترية: 
  

 
                 

 978,037,744  100,315,941  2,431,785  470,804  1,985,727  61,158,637  6,404,068  44,423,468  349,611,162  411,236,152 2020ديسمبر  31في 

 

 إعادة تقييم األرض والمباني

، تم إدراج  2020و  2021ديسمبر    31في  كما    والخسائر في بيان الربح أو الخسارة. اإليرادات الشاملة األخرى  تقوم الشركة بقياس األرض والمباني بمبالغ معاد تقييمها بأرباح بالقيمة العادلة المعترف بها في  
 مستقل.  ُمثمنمن قبل  2018ديسمبر   31في لى تقرير التقييم المؤرخ بناًء ع 3المستوى  بموجب إعادة التقييم المصنف  بمبلغاألراضي والمباني 

 

آخر تقييم تم إجراؤه. تم تقييم األراضي والمباني بالرجوع إلى األدلة المستندة إلى السوق، وذلك باستخدام    منذتعتقد اإلدارة أنه ال توجد أحداث أو تغييرات تشير إلى حدوث تغيير كبير في القيمة العادلة لألرض  
تهالك. تمثل تكلفة االستبدال القابلة لالستهالك حيث تم تقييم المباني باستخدام طريقة تكلفة االستبدال القابلة لالس،  أسعار قابلة للمقارنة تم تعديلها وفقًا لعوامل السوق المحددة مثل طبيعة العقار وموقعه وحالته

يتم تعديل قيمة العقار لتعكس عوامل التقادم مثل الحالة المادية والعمر  مقابل اناقص خصم  بأصل حديث مماثل  التكلفة الحالية الستبدال األصل   لتلف المادي وجميع أشكال التقادم والتحسين ذات الصلة. 
  من   3  المستوىتحت  للعقارات  سكن الموظفين. يقع التقييم العادل  وتتكون األرض والمباني المعاد تقييمها من مباني المستشفى  .  ةاألصل الفعلي وفعالية  لتشغيل والكفاءة النسبية  االقتصادي المتبقي وتكاليف ا

 لقيمة العادلة. ا تدرج
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 تتمة  -  والمعدات العقارات 5

 تتمة - إعادة تقييم األرض والمباني

 إن االفتراضات األساسية المستخدمة في التقييم هي:

 المدى     مدخالت تقييم هامة ال يمكن مالحظتها 

 لاير قطري  2,000 –  425      األرض السعر لكل قدم مربع من 
 لاير قطري  6.288  – 2,470  مربع من مبنى المستشفى  مترلكل هالك ستتكلفة االستبدال بعد اال
 لاير قطري  6,213  – 3.563  الموظفينمن مبنى سكن لكل متر مربع الك ستهتكلفة االستبدال بعد اال

 تكاليف االقتراض المرسملة 

  يقوم .  2022في عام    مشروع التوسعةومن المتوقع االنتهاء من    2018لمستشفى في عام  ل  توسعةبدأت الشركة بناء  
ترتيب مشترك. بلغت قيمة تكاليف االقتراض المرسملة خالل السنة المنتهية ب بتمويل المشروع    في دولة قطر  بنك
  الربح (. كان معدل  لاير قطري  1.943.945:  2020لاير قطري )  2.503.478  مبلغ  2021  ديسمبر  31في  

 لالقتراض المحدد.  الربح٪ وهو معدل 4.5المستخدم لتحديد مقدار تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة  
 

 استثمارات عقارية  6
 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري 

    

 25,814,655  25,868,933 يناير 1في 
 54.278  12,144 ربح القيمة العادلة 

 25.868.933  25,881,077 ديسمبر  31في 

التي يتم تأجيرها لطرف ثالث. كما في في دولة قطر  والمباني    األرضللشركة من  العقارية    االستثماراتون  ــتتك
العقارية   االستثماراتإلى  العقارات والمعدات  من    الموجودات، قامت الشركة بإعادة تصنيف هذه  2019ديسمبر    31

المكتسبة من هذه   يجارلكسب إيرادات اإليجار. بلغت إيرادات اإل  تفظ بهاالمح  العقاراتكنتيجة لتغيير استخدام هذه  
لاير    1.035.000:  2020)  2021ديسمبر    31لاير قطري للسنة المنتهية في    1.035.000  العقارية  االستثمارات

 .قطري(

 قياس القيمة العادلة 

 باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة وطريقة السوق المقارنة. لالستثمارات العقارية  يتم تحديد القيمة العادلة  

وفقًا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام االفتراضات المتعلقة بفوائد والتزامات 
ذل في  بما  الطريقة  الملكية على مدى عمر األصل  هذه  تتضمن  النهائية.  القيمة  أو  الخروج  سلسلة من    عرضك 

فائدة   النقدية على  العقاريةالتدفقات  المتوقعة هذه، يتم تطبيق معدل االستثمارات  النقدية  التدفقات  . بالنسبة لسلسلة 
 باألصل. ةالمرتبط اإليراداتخصم مناسب مشتق من السوق لتحديد القيمة الحالية لتدفق 

بموجب نهج السوق المقارن، يتم تقدير القيمة العادلة للعقار بناًء على المعامالت القابلة للمقارنة. يعتمد نهج السوق 
المدفوع القابل للمقارنة على مبدأ االستبدال، والذي بموجبه لن يدفع المشتري المحتمل مقابل عقار أكثر من المبلغ  

   لتي يطبقها المثمن هي سعر السوق للقدم المربع من األرض.لشراء عقار بديل مماثل. وحدة المقارنة ا

 تحدد إدارة الشركة سياسات التقييم وإجراءات تقييم العقارات.

باستخدام نهج السوق المقارن من قبل مثمن مستقل معتمد لديه مؤهالت لالستثمارات العقارية  تم إجراء التقييم العادل   
 ة حديثة في تقييم عقارات مماثلة في مواقع مماثلة.مهنية معترف بها وذات صلة ولديه خبر

التي  كانت   العادلة  إليها  القيمة  التوصل  الطريقتين كما في  تم  تقع ضمن نطاق   2021ديسمبر    31باستخدام كلتا 
   .التدفقات النقدية المخصومةماثل. قررت اإلدارة استخدام طريقة تم

مدخالت طريقة التقييم بناًء على    3تم إدراج االستثمارات العقارية بمبلغ إعادة التقييم المصنف بموجب المستوى  
  .المستحقة
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 موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار  7
 : السنةخالل  والتغيراتحق االستخدام المعترف بها  لموجوداتفيما يلي القيم الدفترية  

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 66,464,025  61,763,744 يناير  1كما في 
 (4,550,729)  (3,563,817) مصروف االطفاء خالل السنة 

 (149,552)  - تعديل عقود اإليجار

 61,763,744  58,199,927 ديسمبر 31في 

 : السنةخالل  والتغيراتاإليجار  لمطلوباتفيما يلي القيم الدفترية  

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    
 67,776,896  64,372,795 يناير 1في 

 3,282,784  3,140,126 تكاليف التمويل للسنة
 (4,290,000)  (5,498,000) المدفوعات خالل السنة 

 (2,250,000)  - امتيازات اإليجار 
 (146,885)  - تعديالت عقود اإليجار 

 64,372,795  62,014,921 ديسمبر  31كما في 

 
 في بيان المركز المالي كما يلي:  مطلوبات اإليجارتدرج 

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 2,357,873  2,375,706 جزء متداول
 62,014,922  59,639,215 جزء غير متداول

 62,014,921  64,372,795 

 

 : واإليرادات الشاملة األخرىالربح أو الخسارة بيان في  المدرجة فيما يلي المبالغ 

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 4,550,729  3,563,817 مصروف اطفاء موجودات حق االستخدام
 3,282,784  3,140,126 تكلفة التمويل للسنة

 492,350  1,044,350 مصروف متعلق بمطلوبات قصيرة األجل  

 7,748,293  8,325,863 

 خيارات التمديد 

تحتوي بعض عقود اإليجار على خيارات تمديد يمكن ممارستها من قبل الشركة قبل نهاية فترة العقد غير القابلة  
خيارات التمديد في عقود اإليجار الجديدة لتوفير المرونة إدراج  لإللغاء. حيثما كان ذلك ممكنًا، تسعى الشركة إلى  
، م ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة خيارات التمديدالتشغيلية. تقوم الشركة عند بدء عقد اإليجار بتقيي

ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة الخيارات إذا كان هناك حدث مهم أو تغيير حول  تقييم    وتقوم بإعادة
 كبير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها. 
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 اإليرادات الشاملة األخرى استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل      8

العادلة من خالل   الشاملة األخرىتتكون االستثمارات بالقيمة  في أسهم شركات يتم استثمارها  من مبالغ    اإليرادات 
 مدرجة في بورصة قطر. 

  2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 66,034,304  66,309,911 مدرجة  ملكيةاستثمار في أسهم حقوق 

 

 :كما يليفي حقوق الملكية الستثمارات ل التكلفة والقيمة العادلة  إن تفاصيل
  2021  2020 

 لاير قطري  لاير قطري  
    

 54,394,944  51,364,944 تكلفة االستثمار 
 11,639,360  14,944,967 تعديل القيمة العادلة 

 66,309,911  66,034,304 

 

 كما يلي:  السنةخالل اإليرادات الشاملة األخرى ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اال في الحركة 
 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    
 63,333,725  66,034,304 يناير 1في 

 2,595,261  3,439,383 التغيير في القيمة العادلة 
 105,318  - إضافات خالل السنة 
 -  (3,163,776) استبعاد خالل السنة 

 66,034,304  66,309,911 ديسمبر 31في 

اإليرادات  التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة الناشئة عن االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل في حركة ال كانت
 :الشاملة األخرى كما يلي

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 9,044,099  11,639,360 يناير 1في 
 -  (133,776) ربح محول من بيع استثمارات  

 2,595,261  3,439,383 لالستثمارات  تقييم العادلالصافي الربح من 
    

 11,639,360  14,944,967 ديسمبر 31في 
 

 المخزون  9
 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 17,531,134  20,556,561 طبية وأخرى   توريدات
 10,925,744  14,714,894 مخزون المستحضرات الصيدالنية

 35,271,455  28,456,878 
 (4,966,642)  (5,104,229) مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة 

 30,167,226  23,490,236 
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 تتمة   –  المخزون 9

 المخزون المتقادم وبطيء الحركة كانت كالتالي:الحركة في مخصص 
 

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 4,966,642  4,966,642 يناير 1في 
 -  137,587 (20)إيضاح   مخصص خالل السنة 

 4,966,642  5,104,229 ديسمبر 31في 

  83.841.497  :  2020لاير قطري )  91,753,518  كمصروف في تكاليف التشغيل للسنة  المدرجبلغ المخزون  
 . واإليرادات الشاملة األخرىلاير قطري( وهو مدرج في بيان الربح أو الخسارة 

 

 مدفوعة مقدًما الذمم المدينة والمصاريف ال 10
 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 144,949,468  137,795,942 الذمم التجارية المدينة  
 15,705,356  11,671,743 مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين 

 3,891,346  7,056,121 وسيط استثمارات ماليةمبالغ مستحقة من 
 5,292,179  5,748,681 مستحقات من موظفين

 ً  2,266,327  3,267,908 مصاريف مدفوعة مقدما
 888,033  882,286 مستردة ودائع 
 888,563  1,428,917 أخرى 

 167,851,598  173,881,272 
 (76,431,553)  (76,438,033) الخسائر االئتمانية المتوقعة من الذمم المدينة  مخصص 

 91,413,565  97,449,719 

 لذمم المدينة كالتالي:االخسائر االئتمانية المتوقعة من كانت الحركة في مخصص 
 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 76,226,921  76,431,553 يناير 1في 
 219,792  15,993 خالل السنة  المكون المخصص 

 (15,160)  (9,513) شطب 

 76,431,553  76,438,033 ديسمبر 31في 

 

 وما في حكمه النقد  11
 

 في بيان التدفقات النقدية يتكون من البنود التالية:  وما في حكمهالنقد 
 2021  2020 

 لاير قطري  لاير قطري  
    

 175,659  184,244 نقد في الصندوق 
 63,978,975  22,062,829 حسابات جارية – أرصدة لدى البنوك
 -  30,000,000 (1)ودائع قصيرة األجل  -أرصدة لدى البنوك 

 64,154,634  52,247,073 النقد وما في حكمه

 :  1إيضاح 

ً  ٪2.1تحمل الودائع أرباح بمتوسط ، 2021ديسمبر  31كما في   .: ال شيء(2020) سنويا
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 رأس المال  12
 2021  2020 
 عدد األسهم   األسهمعدد  

    المصرح به، والمصدر والمدفوع بالكامل:
 281.441.000  281.441.000 لاير قطري للسهم   1 سهم بواقع 281,441,000

 

يحق لحملة األسهم العادية الحصول على توزيعات األرباح عندما يتم اإلعالن عنها من وقت آلخر ولهم الحق في  
 االجتماعات التي تعقدها الشركة. جميع األسهم لها نفس الحقوق في موجودات الشركة المتبقية.صوت لكل سهم في  

 

 قانوني   احتياطي 13
وعقد  ( 2021لسنة   8المعدل بالقانون رقم ) 2015لسنة   11وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم 

٪ 50٪ كحد أدنى من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني حتى يساوي اإلحتياطي  10تأسيس الشركة يجب تحويل  
من رأس المال المدفوع. إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع في العادة إال في الحاالت المنصوص عليها في  

 لشركة. ل والنظام األساسيالقانون المذكور أعاله 
 

 مساهمة في الصندوق االجتماعي والرياضي  14
، تلتزم الشركة بالمساهمة بنسبة 2010والتوضيحات الصادرة في يناير  2008لسنة   13وفقاً للقانون القطري رقم  

٪ من صافي األرباح السنوية للصندوق االجتماعي والرياضي بالدولة. يتطلب التوضيح المتعلق بالقانون رقم 2.5
 . الملكيةذلك في بيان التغيرات في حقوق ب . وعليه، فيتم االعترافإيرادات الذمم الدائنة كتوزيعاتتحقيق  13

( يمثل لاير قطري  2,137,708:  2020طري )لاير ق  1,976,528  خالل السنة، قامت الشركة بتخصيص مبلغ
 ٪ من صافي األرباح الناشئة من عمليات الشركة. 2.5

 

 توزيعات األرباح  15
، تمت التوصية بتوزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية 2022فبراير    21خالل اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ  

لاير قطري. ال تعكس  70.360.250لاير قطري للسهم وبمبلغ إجمالي قدره  0.25بواقع  2021ديسمبر   31في 
ولكن سيتم   المستحقة،  التوزيعات  تلك  المالية  البيانات  المساهمين كمخصص مجنّب من    احتسابهاهذه  في حقوق 

 . 2022ديسمبر  31المدورة في السنة المنتهية في رصيد األرباح 
 

، وافق مساهمو الشركة على توزيع أرباح 2021فبراير    23اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في    خالل
ب للسهم    0.28واقع  نقدية  قطري  في  للاير  المنتهية  النقدية    ،2020ديسمبر    31لسنة  التوزيعات  إجمالي  وبلغ 

 لاير قطري(. 78.803.480: 2019لاير قطري ) 78.803.480
 

 ة بنكي  تسهيالت  16
 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 32,564,987  42,840,362 (1) 1 – تسهيل بنكي
 -  14,311,069 (2) 2 –تسهيل بنكي 
 -  2,892,892 (3) 3 –تسهيل بنكي 
 3,559,204  - (4) 4 –تسهيل بنكي 

 60,044,323  36,124,191 

 تعرض في بيان المركز المالي كالتالي: 
 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  

    

 13,362,931  20,325,571 جزء متداول 
 22,761,260  39,718,752 متداول  غير جزء

 60,044,323  36,124,191 
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 تتمة   – تسهيالت بنكية  16

 :إيضاحات

توسعة تمويل  تم الحصول عليه من أحد البنوك في دولة قطر لإسالمياً )مساومة(    تسهيالً   (1)  البنكيتسهيل  اليمثل   (1)
مليون لاير قطري من    12مبلغ  بسحب  الشركة  قامت  ،  2018في عام  .  تجديدات المباني بالمستشفى األهلي  و

ً   60التسهيالت التي تستحق السداد على   أغسطس   15لاير قطري وتستحق في    224,094شهريًا بقيمة    قسطا
بقيمة قسطاً شهرياً    52على  مليون لاير قطري على أن يتم سداده    19، تم سحب مبلغ  2019. في عام  2023

مليون لاير قطري من    16، تم سحب  2020عام  . في  2023أغسطس    15لاير قطري تستحق في    402.922
ً   60التسهيل، على أن يتم سدادها على   ً   قسطا .  2025فبراير    27وتستحق في    لاير قطري   292.295بقيمة    شهريا

قسًطا    60مليون لاير قطري من التسهيل على أن يتم سدادها على    23مبلغ  ، قامت الشركة بسحب  2021في عام  
معدل  يحمل هذا التسهيل البنكي    .2026مارس    17وتستحق في  قسط   قطري لكل  لاير  429.520شهريًا بقيمة  

 ٪. 4.5 بنسبة ربح
 

لاير قطري تم الحصول عليها من أحد  مليون  15بمبلغ  (سلعة مرابحةتسهيالً إسالمياً ) (2) البنكي التسهيليمثل  (2)
  273.203قسًطا شهريًا بقيمة    60التسهيل البنكي على  يسدد  البنوك في دولة قطر لتجديد مباني المستشفى األهلي.  

. يحمل التسهيل البنكي معدل ربح  2026سبتمبر  8ويستحق في  2021أكتوبر  8ءاً من  لاير قطري لكل قسط بد
 ٪. 3.5قدره سنوي 

 

ً مثل ي (3) البنكي التسهيل (3) في دولة قطر  أحد البنوك مليون لاير قطري تم الحصول عليها من  60مبلغ بنقديًا  خطا
 البنكي   التسهيلهذا  حمل  ي.  لاير قطري   2.889.792حيث سحبت الشركة منه مبلغ    ،ألغراض رأس المال العامل

 .  ٪3.5قدره معدل ربح سنوي 
 

)  تسهيلالمثل  ي (4) تسهيالً  4البنكي  قطر    5.299.338بمبلغ  (  دولة  في  بنك  من  عليها  الحصول  تم  قطري  لاير 
لاير قطري تبدأ    889.859أقساط شهرية بقيمة    6ألغراض رأس المال العامل. يتم سداد التسهيالت البنكية على  

وتمت   ٪ 2.5  بنسبة. التسهيل البنكي يحمل معدل ربح سنوي  2021أبريل    11وتستحق في    2020نوفمبر    11في  
 . 2021بالكامل في أبريل  تهتسوي 

 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 17
 نهاية الخدمة للموظفين في بيان المركز المالي كالتالي:  مكافآتتظهر الحركة في المخصص ل

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 65,654,308  70,672,752 يناير 1في 
 9,028,892  9,501,707 المكون خالل السنة المخصص 

 (4,010,448)  (4,655,545) مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة  

 70,672,752  75,518,914 ديسمبر 31في 

القطريين وفقاً   بتحديد مخصص مقابل  الشركة  قامت للموظفين  التقاعد  بالمساهمة في صندوق  التقديري  التزامها 
لاير قطري    203.183مبلغ    تحويل  بعدلم يتم  .  2002لسنة    24لمتطلبات قانون التقاعد والمعاشات القطري رقم  

الذمم  وتم إدراجه في  لاير قطري( إلى هيئة التقاعد والمعاشات    156.684:  2020)  2021ديسمبر    31كما في  
 . 18كما هو موضح في اإليضاح  الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع 

 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع 18
 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 43,097,817  40,076,039 ذمم تجارية دائنة 
 47,089,249  42,043,216 الدفع مستحقة مبالغ

 24,465,057  25,192,498 دائنةتوزيعات أرباح 
 2,137,708  1,976,528 (14مخصص للمساهمة في الصندوق االجتماعي والرياضي )إيضاح  

 156,684  203,183 (17مبالغ مستحقة لهيئة التقاعد والمعاشات )إيضاح 
 31,653  192,500 ( 19دفعات مقدمة من عمالء )إيضاح 

 228,248  137,046 للموظفين ذمم دائنة
 57,894  26,461 ذمم دائنة لبطاقة االئتمان

 109,847,471  117,264,310 
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 التشغيل إيرادات  19
 
  2021  2020 

 لاير قطري  لاير قطري  
    

    نوع اإليرادات 

 421,168,023  426,500,890 إيرادات من خدمات المرضى 
 55,627,130     55,246,771 مبيعات االدوية 

     

 481,747,661  476,795,153 

جميع مصادر إيرادات الشركة داخل دولة قطر ويتم االعتراف بها في الوقت الذي يتم فيه تقديم الخدمات   تحقيقتم 
 .لتزامأنه قد تم الوفاء باال، بشكل عام عند التسليم وفي ذلك الوقت يعتبر ءعمالالويتم نقل التحكم في األدوية إلى  

 العقود أرصدة 

 كما يلي:  العقودكان إجمالي مبلغ أرصدة 

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
 

   

    د و موجودات العق

 144,949,468  137,795,942 (10ذمم تجارية مدينة )إيضاح 
    

    العقود مطلوبات 

 31,653  192,500 ( 18دفعات مقدمة من عمالء )إيضاح  

 

 تكاليف التشغيل  20
 2021  2020 

 لاير قطري  لاير قطري  
    

 168,238,546  161,357,062 تكاليف الموظفين  
 83,841,497  91,753,518 تكاليف طبية وجراحية  

 25,210,702  29,447,646 األطباء  أجور
 7,877,154  9,088,455 استهالك المعدات الطبية

 1,172,828  2,916,012 مرافق
 2,470,508  2,497,051 تكلفة طعام

 979,267  839,587 مصروفات الوقود 
 -  137,587 (9مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة )إيضاح  

 298,036,918  289,790,502 
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 إيرادات أخرى  21
 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 2,660,910  2,680,692 إيرادات إيجارات 
 2,563,807  2,008,695 أرباح  توزيعات إيرادات 

 881,148  869,379 إيرادات تقديم الطعام 
 865,501  68,114   محتجزات دائنة رد

 126,978  11,188 ربح من تحويل عمالت أجنبية 
 2,250,000  - ربح من امتياز إيجار

 883,643  1,040,460 إيرادات متنوعة 

 6,678,528  10,231,987 

 

 مصروفات عمومية وإدارية     22
 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 55,308,230  56,887,859 تكاليف الموظفين 
 8,296,118  7,059,449 إصالحات وصيانة 

 5,620,170  5,082,354 تكاليف موظفين من مصادر خارجية
 3,051,288  3,290,125 تأمين 

 3,439,893  3,266,849 أمن ونظافة
 3,197,248  2.897.661 (27)إيضاح  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 1,255,732  2,510,072 تطوير تكنولوجيا المعلومات 

 1,805,795  2,479,856 هاتف وفاكس
 1,172,227  1,408,411 رسوم بنكية 

 1,701,989  1,197,143 دعاية وإعالن 
 1,371,062  932,818 أتعاب قانونية ومهنية
 663,227  700,335 طباعة وقرطاسية 
 551,441  466,465 مصاريف حكومية  

 498,748  364,871 مصاريف النفايات الطبية
 300,000  311,000 (  27إيضاح ) لجانالمكافآت 

 306,842  139,650 تبرعات خيرية 
 528,008  375.148 أخرى 

 89,370,066  89,068,018 
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 تمويل الف يلاتك 23
 

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 3,282,784  3,140,126 تكاليف تمويل  على مطلوبات إيجار
 80,551  3,102 تكاليف تمويل على التسهيالت  االسالمية 

 3,143,228  3,363,335 
 

 للسهم  ةوالمخفف   ةاألساسي اتالعائد 24
 

بقسمة صافي ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل    لسهمالعائد األساسي ليتم احتساب  
 على النحو التالي:  الفترة

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 85,508,337  79,061,137 ربح العائد لحملة األسهم العادية في الشركة  ال

 281,441,000  281,441,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة 

 0.30  0.28 العائد األساسي والمخفف للسهم  
 

فإن ربحية السهم المخففة تساوي ربحية السهم  ،  وبالتالي،  في أي وقت خالل السنة  محتملةلم تكن هناك أسهم مخففة   
 األساسية. 

 االلتزامات الرأسمالية والمطلوبات المحتملة   25
 

 المطلوبات المحتملة)أ( 

 لدى الشركة االلتزامات المحتملة التالية والتي ال يتوقع أن تنشا عنها مطلوبات هامة:
 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 203,000  203,000 ضمانات بنكية

 مطالبات قانونية )ب( 

في   الشركة 2021ديسمبر    31كما  مختلفة ضد  قضائية  دعاوى  رفع  تم  المرضى    ،  قبل  مطالبات من  في شكل 
سوف بتقييم ما إذا كانت     ،حكمها  مستخدمةً   ،لقد قامت اإلدارةبالتعويض عن سوء األداء، ومطالبات أخرى متنوعة.

. عالوة على ذلك، لدى  كل دعوىلمالبسات  ء األداء من خالل فهمها  ولتسوية أي دعاوى تعويض عن ستضطر  
مطالبات التعويض عن سوء األداء والتي سوف  والتي تغطي كل  الشركة بوليصة تأمين كافية لتغطية سوء األداء  

   حيث ان الجزء الباقي مغطى من قبل شركة التأمين.التأمين( حسب بوليصة )تتحمل الشركة الجزء القابل للخصم 

 

 لتزامات رأسماليةا( ج)

في  كانت   كما  للشركة  الرأسمالية  )  52.098.418مبلغ  ب  2021ديسمبر    31االلتزامات  قطري  :  2020لاير 
 في المقام األول بالعقود المبرمة لتطوير المباني.  غالمبللاير قطري(. يتعلق هذا  57.196.226

 

 معلومات قطاعية  26
 

القطاعية القائمة    المعلوماتوبالتالي فإن  ،  تعمل الشركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتعمل فقط في دولة قطر
 على األعمال والقطاعات الجغرافية غير قابلة للتطبيق.
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 األطراف ذات العالقة إفصاحات  27
 

المساهمين   كبار  العالقة  ذات  األطراف  الزميلة  تمثل  العليا  والشركات  اإلدارة  اإلدارة وموظفي  وأعضاء مجلس 
 . تعتمد إدارة الشركة سياسة األسعار وشروط هذه المعامالت.التي هم مالكوها الرئيسينللشركة، والشركات 

 كاآلتي: الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرىالمعامالت مع األطراف ذات العالقة الواردة في بيان  

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 371,484  259,466 تمويلإيرادات 

 345,705  243,600 إيرادات إيجار 

 (33,557)  (50,140) بنكية  مرسو

 (2,024,496)  ( 2,172,803) ف التمويل )متضمنة تكلفة اقتراض(يلاتك

 (12,704,718)  (12,973,223) مصاريف تأمين 

 (21,000)  - مصاريف أخرى 

 :بيان المركز المالي كاآلتيفي  الواردةمع األطراف ذات العالقة  األرصدة

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 63,555,209  14,058,704 أرصدة لدى بنوك

 -  30,000,000 ودائع قصيرة األجل 

 110,380  980,567 ذمم مدينة

 194,479  194,479 مستحقة من ودائع لدى بنك إسالمي أرباح

 36,124,191  42,840,362  تسهيالت بنكية

 25.340  2,284,915 ذمم تجارية دائنة 

 41,331  26,461 ذمم بطاقة إئتمانية دائنة

 موظفي اإلدارة العليا و مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 وموظفي اإلدارة العليا خالل السنة كاآلتي:كانت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 3,197,248  2.897.661 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 300,000  311,000   لجانالمكافآت 
 3.943.687  4.499.830 موظفي اإلدارة العليا كبار مكافآت رواتب و

 7.708.491  7.440.935 
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 إدارة المخاطر المالية  28
 

 األهداف والسياسات 

دائنة   تجارية  ذمم  على  للشركة  الرئيسية  المالية  المطلوبات  دائنة تشتمل  و  وذمم  دائنة  أخرى  أرباح  توزيعات 
دائنة. الغرض األساسي لهذه المطلوبات المالية هو الحصول على تمويل لعمليات الشركة. ولدى الشركة    اتومحتجز

دينة أخرى وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  ذمم موالذمم التجارية المدينة  موجودات مالية مختلفة مثل  
 من عمليات الشركة. اإليرادات الشاملة األخرى ونقد وأرصدة لدى البنوك، والتي تنشأ 

تتمثل المخاطر الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للشركة في مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.  
يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة عن إنشاء ومراقبة إطار عمل إدارة مخاطر الشركة. تراجع اإلدارة وتوافق  

 المخاطر التي تم تلخيصها أدناه:على السياسات إلدارة كل من هذه 

 مخاطر السوق 

صرف العمالت معدالت  و  تكاليف التمويلمعدالت  تتمثل مخاطر السوق في خطر تأثير تغيرات األسعار بالسوق مثل  
إدارة   الهدف من  إن  للشركة.  المملوكة  المالية  األدوات  قيمة  أو على  الشركة  األسهم على ربح  وأسعار  األجنبية 

 و مراقبة تعرض الشركة لمخاطر السوق في حدود مقبولة مع زيادة العائدات. مخاطر السوق ه

 تكلفة التمويل مخاطر 

في   التغيرات  لمخاطر  الشركة  التمويلتتعرض  المالية   تكاليف  والمطلوبات  بالموجودات  مبدئياً  المتعلقة  السوقية 
، لم يكن لدى الشركة موجودات ومطلوبات  2021ديسمبر    31كما في  .  تكاليف تمويل متغيرة  تحملللشركة التي  

 مالية تعتمد على معدل تكلفة متغير.

 العمالت األجنبيةمخاطر 

العملة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار   مخاطر
  و موجودات أحيث ال توجد  غير مادي    العمالت األجنبيةصرف العمالت. ترى اإلدارة أن تعرض الشركة لمخاطر  

 . بعمالت أجنبية كما في تاريخ التقريرمطلوبات مادية مدرجة 

 مخاطر أسعار األسهم
احتياطي القيمة العادلة للتغيرات المعقولة المحتملة في أسعار أسهم الملكية المدرجة،    حساسيةالجـدول التالي يعكس  

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

التغير في  
  ؤشر السوقم

التأثير على  
 حقوق الملكية

التأثير على  
 حقوق الملكية

   2021 2020 
 لاير قطري لاير قطري    

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  
 ٪10+ األخرى

  
6,630,991 

 
6,603,430 

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

يتمثل تعرض الشركة لمخاطر االئتمان في القيمة الدفترية لموجوداتها المالية والتي تتكون أساساً من أرصدة لدى  
 مدينة أخرى.  وذممالبنوك وذمم تجارية مدينة 

الئتمانية الناشئة من الموجودات المالية األخرى للشركة، يكون تعرض الشركة للمخاطر من عجز  بالنسبة للمخاطر ا
 األطراف األخرى، ويكون أقصى مستوى للتعرض مساوياً للقيمة الدفترية لهذه الموجودات على النحو التالي: 

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 144,949,468  137,795,942 ذمم تجارية مدينة  
 63,978,975  52,062,829 أرصدة لدى البنوك 

 3,891,346  7,056,121 وسيط استثمارات مالية مبالغ مستحقة
 888,033  882,286 ودائع مستردة 

 888,563  1,428,917 ذمم مدينة أخرى 

 199,226,095  214,596,385 
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 تتمة   –  إدارة المخاطر المالية  28

 تتمة   – مخاطر االئتمان

يتم إجراء تحليل انخفاض القيمة باستخدام مصفوفة المخصص لقياس خسائر االئتمان المتوقعة.    ،في تاريخ التقرير
إعداد   تاريخ  المتوفرة في  المعقولة والداعمة  للمال والمعلومات  الزمنية  المرجحة والقيمة  النتيجة  الحساب  يعكس 

المعلومات فيما يلي  ادية المستقبلية.  التقارير حول األحداث الماضية والظروف الحالية والتنبؤات بالظروف االقتص
 حول التعرض لمخاطر االئتمان على الذمم التجارية المدينة للشركة باستخدام مصفوفة المخصص:

 

 2021ديسمبر   31

 ا يوم  60  –متداولة 

  لاير قطري

 يوما  120  – 61

  لاير قطري

 يوما  120أكثر من  

  لاير قطري

 اإلجمالي 

 لاير قطري

        

 137,795,942  111,503,974    220,612            26,071,356     إجمالي القيمة الدفترية التقديرية 
 (76,438,033)  (76,353,059)  (68,806)  (16,168) خسائر االئتمان المتوقعة 

 ٪ 55.4  ٪ 68.5  ٪ 31.2  ٪ 0.06 معدل الخسائر االئتمانية المتوقعة 

        

 26,055,188  151,806  35,150,915  61,357,909 

 

 2020ديسمبر  31

 يوما 60 –متداولة 

  لاير قطري 

 يوما  120 – 61

  لاير قطري 

 يوما  120أكثر من 

  لاير قطري 

 اإلجمالي 

 لاير قطري 
        

 144,949,468  112,422,501  120,498  32,406,469 إجمالي القيمة الدفترية التقديرية 
 (76,431,553)  (76,301,878)  (47,719)  (81,956) خسائر االئتمان المتوقعة 

 ٪ 52.7  ٪ 67.9  ٪ 39.6  ٪ 0.3 معدل الخسائر االئتمانية المتوقعة 

        

 32,324,513  72,779  36,120,623  68,517,915 

 
 

 مخاطر السيولة 
تتمثل مخاطر السيولة في عدم استطاعة الشركة الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. إن وسيلة الشركة إلدارة  

السيولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائماً سيولة كافية لسداد التزاماتها عند استحقاقها، في   مخاطر
 الظروف العادية والظروف الضاغطة، ودون أن تتكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة.

 

من خالل استخدام احتياطيات الشركة  إن هدف الشركة هو المحافظة على توازن بين استمرار التمويل والمرونة  
 يوماً من تاريخ الفاتورة. 90 –  30والتسهيالت البنكية. إن شروط البيع بالشركة تتطلب سداد المبالغ خالل 
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 تتمة   –  إدارة المخاطر المالية  28
 

 تتمة   – مخاطر السيولة
في   للشركة  المخصومة  غير  المالية  المطلوبات  استحقاق  مواعيد  يلخص  أدناه  على    31الجدول  بناء  ديسمبر 

 الحالية في السوق.  وتكاليف التمويلالمدفوعات التعاقدية 

 اإلجمالي   أكتر من سنة   شهرا  12إلى   3  شهور  3أقل من    عند الطلب  2021ديسمبر    31
 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري  
          

 40,076,039  -  5,539,931  34,536,108  - دائنة ذمم تجارية 
 64,643,308  42,285,979  17,491,220  4,866,109  -  تسهيالت بنكية
 25,192,498  -  -  -  25,192,498 دائنة توزيعات أرباح 

مخصص المساهمة في الصندوق  
 - االجتماعي والرياضي 

 
1,976,528  -  -  1,976,528 

 91,800,000  86,400,000  4,050,000  1,350,000  - مطلوبات إيجار 

 223,688,373  128,685,979  27,081,151  42,728,745  25,192,498 اإلجمالي 

 
 اإلجمالي   أكتر من سنة   شهرا  12إلى  3  شهور  3أقل من   عند الطلب  2020ديسمبر  31
 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري  
          

 43,097,817  3,412  12,651,558  30,442,847  - ذمم تجارية دائنة 
 38,287,915  23,696,094  10,973,372  3,618,449  -  تسهيالت بنكية
 24,465,057  -  -  -  24,465,057 دائنة توزيعات أرباح 

مخصص المساهمة في الصندوق  
 - االجتماعي والرياضي 

 
2,137,708  -  -  2,137,708 

 97,298,000  91,800,000  4,500,000  998,000  - مطلوبات إيجار 

 205,286,497  115,499,506  28,124,930  37,197,004  24,465,057 اإلجمالي 
 

 إدارة رأس المال
إن الهدف الرئيسي إلدارة رأس مال الشركة هو ضمان الحفاظ على نسب رأسمالية صحيحة بهدف دعم عملياتها 

 وزيادة حقوق المساهم.
 

لم تدخل   التغيرات في األحوال االقتصادية.  بنية رأسمالها وإدخال تعديالت عليها في ضوء  بإدارة  الشركة  تقوم 
.  2020  و   2021ديسمبر    31الشركة تعديالت في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنوات المنتهية في  

ديسمبر   31لاير قطري كما في    354,405,472لغ  بمب  وتم قياسه،  رأس المال واألرباح المدورة  يشمل  رأس المال 
 (. لاير قطري 360,413,970:  2020) 2021

 

والذي يتم احتسابه على أنه إجمالي الدين مقسوًما على إجمالي  ،  تراقب الشركة رأس المال باستخدام معدل المديونية
ذلك التسهيالت البنكية المتداولة وغير  حقوق الملكية والديون. يتكون إجمالي الدين من إجمالي القروض )بما في  

 المتداولة كما هو موضح في بيان المركز المالي(. 

 2021  2020 

 لاير قطري  لاير قطري  
    

 36,124,191  60,044,323 (16تسهيالت بنكية )إيضاح 
    

 1,028,232,551  1,029,953,063 إجمالي حقوق الملكية
    

 1,064,356,742  1,089,997,386 الملكية والدين إجمالي حقوق 
 

   

 ٪ 3.4  ٪ 5.5 نسبة المديونية 
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 لألدوات المالية  لةالقيم العاد 29
 

  31كما في  يوضح الجدول التالي مقارنة حسب الفئة بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لألدوات المالية للشركة  
 : 2020،  2021ديسمبر 

 القيمة العادلة   القيمة الدفترية  
 2021  2020  2021  2020 
 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري  

        موجودات مالية  
 63,978,975  52,062,829  63,978,975  52,062,829 أرصدة لدى البنوك  

 79,478,036  76,473,914  79,478,036  76,473,914 ذمم تجارية مدينة وأخرى  
بالقيمة العادلة  استثمارات 
اإليرادات  من خالل 

 66,034,304  66,309,911  66,034,304  66,309,911 الشاملة األخرى 
        

        مطلوبات مالية 
 70,175,061  67,804,255  70,175,061  67,804,255 ذمم تجارية دائنة وأخرى  

 132,715  132,715  132,715  132,715 دائنة محتجزات 
 36,124,191  60,044,323  36,124,191  60,044,323 تسهيالت بنكية

والمطلوبات المالية بالمبلغ الذي يمكن بموجبه تبادل األداة المالية في معاملة يتم إدراج القيمة العادلة للموجودات  
حالية بين أطراف راغبة، بخالف عملية البيع الجبري أو التصفية. تم استخدام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير 

 القيمة العادلة: 

الدائنة  األخرى والذمم التجارية  الذمم المدينة و  المدينةإن القيمة الدفترية لألرصدة لدى البنوك والذمم التجارية   •
الدائنة  و نتيجة االستحقاقات  الذمم  العادلة بشكل كبير  قيمتها  الدفع تقارب  المستحقة   قصيرةاألخرى والمبالغ 

 األجل لهذه األدوات. 

 تستند القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة إلى أسعار األسهم في نهاية فترة التقرير. •
 

 تستخدم الشركة الترتيب التالي لتحديد وإيضاح القيم العادلة لألدوات المالية باستخدام تقنيات التقييم:

 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.1المستوى 

القيمة العادلة المسجلة سواء بشكل : طرق أخرى استنادا إلى مدخالت توثر بشكل كبير ومالحظ على  2المستوى  
 مباشر أو غير مباشر، و 

: طرق باستخدام مدخالت توثر بشكل كبير على القيم العادلة المسجلة وال يمكن مال حظتها في بيانات 3المستوى  
 السوق.

 

المقاسة  كانت الشركة تمتلك الفئات التالية من األدوات المالية  ،  2020ديسمبر    31و    2021ديسمبر    31كما في  
 بالقيمة العادلة: 

 

 3المستوى   2المستوى   1المستوى   2021 
 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري  الموجودات المالية 

        

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 -  -  66,309,911  66,309,911 اإليرادات الشاملة األخرى خالل  

 66,309,911  66,309,911  -  - 
        

        الموجودات غير المالية 
        

 751,963,270  -  -  751,963,270 ماأرض ومبنى معاد تقييمه
 25,881,077  -  -  25,881,077 استثمارات عقارية 

 777,844,347  -  -  777,844,347 
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 تتمة    –لة القيم العادقياس  29
        
 3المستوى   2المستوى   1المستوى   2020 

 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري  الموجودات المالية
        

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 -  -  66,034,304  66,034,304 اإليرادات الشاملة األخرى خالل  

 66,034,304  66,034,304  -  - 

        
        الماليةالموجودات غير 

        

 760,847,314  -  -  760,847,314 تقييمهماأرض ومبنى معاد 
 25,868,933  -  -  25,868,933 استثمارات عقارية 

 786,716,247  -  -  786,716,247 

 

إلى أو    تحويالتخالل الفترة، ولم يتم إجراء    2والمستوى    1بين قياسات المستوى    تحويللم تكن هناك عمليات  
 . سنةخالل ال 3خارج قياسات القيمة العادلة من المستوى 

 

 3لمستوى لتسوية القيم العادلة  

 : 3المستوى يوضح الجدول التالي تسوية من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية للقيم العادلة من  

 2021  2020 
 لاير قطري   لاير قطري  
    

 795,627,765  786,716,247 يناير 1في 
 781,359  914,500 إضافات 

 54.278  12,144 ربح القيمة العادلة  
 (9,747,155)  (9,798,544) مصروف االستهالك للسنة

 786,716,247  777,844,347 ديسمبر 31في 

 

 المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للشكوك في التقديرات  األحكام 30
 

 التقديراتاألحكام و استخدام  
إن إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية تتطلب من اإلدارة عمل تقديرات وافتراضات قد تؤثر 

مبالغ   البيانات   الموجوداتعلى  تاريخ  في  المحتملة  والمطلوبات  الموجودات  عن  واإلفصاح  المدرجة  والمطلوبات 
ء على معرفة اإلدارة باألحداث واألعمال الحالية، قد تختلف النتائج النهائية المالية. وبالرغم من أن هذه التقديرات تتم بنا

 الفعلية عن تلك التقديرات.

األساسية بصورة منتظمة. تدرج تعديالت التقديرات المحاسبية في الفترة التي تتم   واالفتراضاتتتم مراجعة التقديرات  
على تلك الفترة أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كانت فيها تعديالت التقدير إذا كانت التعديالت تؤثر فقط  
 التعديالت تؤثر على الفترتين الحالية والمستقبلية.

الرئيسية للتقديرات المشكوك فيها في تاريخ بيان   إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالفترات المستقبلية، والمصادر 
مؤثرة تتسبب في تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل  المركز المالي والتي لها مخاطر  

إعداد   المتاحة وقت  المعايير  االفتراضات والتقديرات  الشركة في  يلي. تعتمد  فيما  تم توضيحها  التالية  المالية  السنة 
القائمة واالفترا  تتغير الظروف  الممكن أن  بالرغم من ذلك، فمن  المالية.  بها بسبب تغيرات البيانات  المتعلقة  ضات 

بها عند  المتعلقة  االفتراضات  في  التغيرات  تلك  يتم عكس  الشركة.  إرادة  الخارجة عن  الطارئة  والظروف  السوق 
 حدوثها.
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 تتمة   – المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للشكوك في التقديرات  األحكام 30
 

 تتمة    –   التقديرات األحكام و استخدام  
 

 المدينة واألخرى التجارية  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم  

 للتغيراتيتطلب نموذج انخفاض قيمة "الخسائر االئتمانية المتوقعة" معلومات استشرافية، والتي تستند إلى افتراضات  
االقتصادية المختلفة وكيف ستؤثر هذه العوامل على بعضها البعض. كما يتطلب من اإلدارة في الدوافع  المستقبلية  

مدخالً رئيسياً في قياس عدم االنتظام  لفئات مختلفة من المستحقات. يشكل احتمال  عدم االنتظام  تخصيص احتمالية  
على مدى فترة زمنية  عدد االنتظام  حتمال  ؛ هو تقدير ال وتقديرات مادية م  ا حك أ الخسائر االئتمانية المتوقعة وينطوي على  

ويتضمن حسابه بيانات تاريخية وافتراضات وتوقعات للظروف المستقبلية. من المتوقع بموجب نموذج انخفاض ،  معينة 
 القيمة الجديد االعتراف بخسائر االئتمان في وقت مبكر. 

لاير    144,949,468:  2020لاير قطري )   137,795,942بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة  ،  في تاريخ التقرير 
لاير قطري(. أي   76,431,553:  2020لاير قطري )   76,438,033قطري( ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة  

سيتم   المتوقعة  والمبالغ  المستقبلية  الفترات  في  فعالً  المحصلة  المبالغ  بين  الخسارة    تحقيقه فرق  أو  الربح  بيان  في 
 .اإليرادات الشاملة األخرى و 

 

 واالستثمارات العقارية  المسجلة بموجب نموذج إعادة التقييم للعقاراتالقيمة العادلة 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجود أو يتم دفعه عند تحويل التزام في معاملة منتظمة بين  
 المشارکين في السوق في تاريخ القياس.

استثماراتها العقارية بالقيمة العادلة مع تحقيق التغيرات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة.  تدرج الشركة  
باإلضافة  .  فيما يتعلق باالستثمارات العقارية، تم استخدام منهجية تقييم تستند إلى نموذج التدفقات النقدية المخصومة

العقارات )المستخدمة في عمليات المحاسبة إلى ذلك، يتم قياس  التقييم وفقًا لمعيار  لنموذج إعادة  التجارية( وفقًا  ها 
مع تحقيق التغيرات في القيمة العادلة في اإليرادات الشاملة األخرى. يتم إعادة تقييم هذه الموجودات ،  16الدولي رقم  

العقارات أو داخليًا لتقييم العقارات في تاريخ بيان المركز    تقييم على أساس دوري إما عن طريق االستعانة بخبير في  
المالي. يستخدم المثمنون الخارجيون األساليب والتقنيات المعترف بها عموًما كمعيار في المجال العقاري. تتضمن 

لألصل األساسي    هذه األساليب مقارنة المبيعات أو التدفقات النقدية المخصومة أو رسملة التدفقات النقدية المستقبلية
باستخدام معدل الرسملة السائد لعقارات مماثلة أو مناطق جغرافية مماثلة. يستخدم خبراء التقييم حكمهم في تحديد  
أسلوب التقييم المناسب لتقييم األصل وتحديد الموجودات القابلة للمقارنة وتحديد مدخالت التقييم غير القابلة للمالحظة  

يم بما في ذلك تكلفة االستبدال المستهلكة لكل متر مربع من المساحة المبنية وسعر السوق المستخدمة في نماذج التقي
 .6لكل متر مربع. تم اإلفصاح عن تقييم اإلدارة للتغير في القيمة العادلة في السنة الحالية في إيضاح  

 

 انخفاض قيمة المخزون 
الممكن تحقيقه القيمة  أو  بالتكلفة  السجالت  المخزون في  أو غير  يدرج  قديمة  البضاعة  أقل. عندما تصبح  أيهما  ا 

صالحة لالستخدام يتم تقدير صافي القيمة الممكن تحقيقها منها. يتم هذا التقدير على أساس فردي للبضاعة الفردية  
قديمة أو غير صالحة لالستخدام فيتم التقدير بصورة جماعية لها    ولكنها الهامة. أما البضاعة الفردية غير الهامة  

 يحتسب لها مخصص وفقاً لنوع البضاعة ودرجة التقادم وعدم الصالحية على أساس أسعار البيع التاريخية.و

لاير قطري( مع    28,456,878:  2020لاير قطري )  35,271,455بلغ إجمالي المخزون  ،  في تاريخ التقرير
لاير قطري(.    4,966,642:  2020لاير قطري )  5,104,229مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة بقيمة  

فعليًا في   المحققة  المبالغ  بين  أو    الفترات أي فرق  الربح  بيان  المتوقعة سيتم االعتراف به في  المستقبلية والمبالغ 
 واإليرادات الشاملة األخرى.الخسارة 

 والمعدات للعقاراتاألعمار اإلنتاجية 
التقدير بعد  إجراء هذا  هالك. يتم  ست والمعدات لغرض احتساب اال  للعقاراتتحدد الشركة األعمار التقديرية اإلنتاجية  
والتلف والتآكل الطبيعي والتقادم الفني أو التجاري. تقوم اإلدارة   للموجودات أن يؤخذ في االعتبار االستخدام المتوقع  

عندما ترى اإلدارة اختالف األعمار   هالك ستبمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً ويتم تعديل تكلفة اال
   اإلنتاجية عن التقديرات السابقة.

 مبدأ االستمرارية
على االستمرار في أعمالها واقتنعت بأن الشركة تملك الموارد التي تجعلها قادرة  قامت اإلدارة بتقييم قدرة الشركة  

إلى ذلك فإن إدارة الشركة ليست على علم بأي مشكالت   باإلضافة على االستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور،  
البيا بإعداد  اإلدارة  قامت  وعليه  باالستمرار.  الشركة  مقدرة  على  بالشك  تلقى  مبدأ  مادية  أساس  على  المالية  نات 

  االستمرارية.
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 تتمة    –   التقديرات األحكام و استخدام  
 

 اإليجار وموجودات حق االستخدام مطلوباتتقييم 
 في تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد ةهامالم احكاأل

القابلة لإللغاء، والفترات التي يغطيها خيار   تتكون مدة اإليجار التي تحددها الشركة من فترة عقود اإليجار غير 
تمديد عقد اإليجار إذا كانت الشركة متأكدة من ممارسة هذا الخيار والفترات التي يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار 

المدة،  إ المحددة  لعقود اإليجار غير  بالنسبة  الخيار.  الشركة متأكدة بشكل معقول عدم ممارسة هذا  تقوم ذا كانت 
المقدر  بتقدير  الشركة   اإلنتاجي  للعمر  مساويًا  ليكون  العقد  العقار  للموجودات  طول  في  الموجودة  المتداولة  غير 

نموذجي لنوع المتوسطة المدة عقد السوق أو  المؤجر والمتصلة به فعليًا أو تحدد طول العقد ليكون مساويًا لـمتوسط  
 حق االستخدام.موجودات هالك ستمعين من اإليجار. يتم تطبيق نفس العمر اإلنتاجي االقتصادي لتحديد معدل إ

القيمة   تحديد  التمويل يتم  تكلفة  مبادلة معدل  يمثل معدل  الذي  الخصم  باستخدام معدل  اإليجار  لمدفوعات  الحالية 
فروق االئتمان للكيانات ذات التصنيف المماثل المطبق على عملة عقد اإليجار وللمدة المماثلة، مصححة بمتوسط  

 جار أو يتم تعديله.في الفترة التي يبدأ فيها عقد اإليوالتي يتم مالحظتها لتصنيف الشركة، 
 

 معدل االقتراض اإلضافي 

فإنها تستخدم معدل االقتراض  ،  وبالتالي،  ال تستطيع الشركة بسهولة تحديد معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار
الذي يتعين على الشركة دفعه  الربح  هو معدل  معدل االقتراض اإلضافي  اإليجار.    مطلوبات( لقياس  IBRاإلضافي )

لالقتراض على مدى فترة مماثلة، وبضمان مماثل، األموال الالزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة ألصل حق 
ما يجب أن تدفعه الشركة، األمر الذي يتطلب االقتراض اإلضافي  االستخدام في اقتصاد مماثل. وعليه، يعكس معدل  

ملحوظة )على سبيل المثال عندما ال تدخل الشركة في معامالت تمويل( أو عندما    تقديًرا في حالة عدم توفر معدالت
المثال اإليجار )على سبيل  عقد  وأحكام  لتعكس شروط  تعديل  إلى  بالعملة ،  تحتاج  اإليجار  تكون عقود  عندما ال 

 الوظيفية للشركة(.
 

السوق( السائدة بالربح    تمعدالمثل  باستخدام مدخالت يمكن مالحظتها )   االقتراض اإلضافيتقدر الشركة معدل  
 عند توفرها وتكون مطلوبة لعمل تقديرات معينة خاصة بالكيان )مثل التصنيف االئتماني المستقل للشركة(. 

 

 19كوفيد  جائحةتأثير  31
)كوفيد المستجد  فيروس كورونا  تفشي  والتطور19-يستمر  التقدم  في  والنشاط ،  (  األعمال  تعطيل  في  مما تسبب 

الطلب   ياتاالقتصادي. خالل السنة، كان هنالك عدم يقين على مستوى االقتصاد الكلي فيما يتعلق باألسعار ومستو 
ذلك، ال يزال   السلع. ومع  التطورات ومدة  مدىعلى  رباح األتؤثر على  قد    هاولكناً،  غير مؤكداستمرارها    هذه 

في  تأثيراتها المتوقعة  جائحة وستواصل تقييم  ال  اتالشركة تطور. تراقب  للشركة  المالي   المركزو  ةالنقديقات  تدفالو
  .المستقبل

 

المالية وغير المالية بسبب   موجوداتهاتأثير انخفاض القيمة المحتمل لتفشي المرض على  االعتبار  الشركة في    أخذت
كبيرً  تأثيًرا  الشركة  تتوقع  ال  اإلدارة،  تقييم  على  بناًء  الحالية.  االقتصادية  لالسترداد  التقلبات  القابلة  القيمة  على  ا 

المالية. تعتقد اإلدارة أن السوق ال يزال متقلبًا وأن  للموجودات  غير المالية والخسائر االئتمانية المتوقعة  لموجوداتها  
تراقب الشركة باستمرار الوضع الحالي وستواصل التحفظ في وف  المبالغ المسجلة تظل حساسة لتقلبات السوق. س

 . طر سلبيةتقديم أي مخا


	SKMBZ_36422022116300

