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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 

 .ش.م.ع.ق القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية  الشركة إلى السادة المساهمين في
 تقرير حول تدقيق البيانات المالية 

 
 الرأي المتحفظ 

والتي تتكون من بيان المركز المالي    ،ق )"الشركة"(  .ع.م.الطبية ش  للمستلزماتالبيانات المالية للشركة القطرية األلمانية    دققنالقد  
،  التاريخ لسنة المنتهية في ذلك  لوالتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية    ،وبيانات الدخل الشامل  ،2022ديسمبر    31كما في  

 .بما في ذلك السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى  ،لبيانات الماليةل المتممةيضاحات اإلو 
 

بصورة    تظهرفإن البيانات المالية المرفقة    ،س الرأي المتحفظ"ا "أس  المذكورة أدناه في فقرةباستثناء اآلثار المحتملة لألمور    ،في رأينا
في    ،الجوهرية   الجوانب  كافةمن    ،عادلة كما  للشركة  المالي  للسنة    ،2022ديسمبر    31المركز  النقدية  تدفقاتها  و  المالي  وأدائها 

 لتقارير المالية. الدولية لمعايير لذلك التاريخ وفًقا لفي المنتهية 
 

 أساس الرأي المتحفظ 
 مبلغ قيمته   الرصيد  يشملريال قطري.    27,691,728  بقيمةلدى الشركة مخزون    ،البيانات المالية  حول  8  إيضاحباإلشارة إلى   •

معيار المحاسبة ل  طبقاً لهذه األرصدة    البيعية  ألكثر من سنة. لم تقم اإلدارة بتقييم صافي القيمة  معلقريال قطري    8,600,782
 على هذه المبالغ. ضرورية أي تعديالت هناك لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت   وبالتالي،"المخزون".  2 رقم الدولي

ريال قطري مقابل    10,329,937  بقيمةاعترفت الشركة بموجودات غير ملموسة    ،الماليةالبيانات  في    7إيضاح  باإلشارة إلى   •
براءة ل  انخفاض القيمة  اختبارمرحلة تطبيق  لحقن اآلمنة. ال تزال اإلدارة في  ل  الفنية  وحق المعرفةحق استخدام براءة االختراع  

 على رصيد براءات االختراع.ضرورية أي تعديالت هناك لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت  ،االختراع. وبالتالي
فقد أخلت    ،ريال قطري من بنك محلي  142,018,686قرض بمبلغ    لدى الشركةحول البيانات المالية    15باإلشارة إلى إيضاح   •

حصل  ن لم  باإلضافة إلى ذلك    ،الكاملب لبعض التسهيالت التي تمنح البنك الحق في المطالبة بالرصيد    ة المالي   بالتعهداتاإلدارة  
 المطلوبات المتداولة وغير المتداولة. فىفيما يتعلق بعرض رصيد القرض  التأكدلم نتمكن من  ،على تنازل من البنك. وبالتالي 

 

الخاص   الجزء  في  المعايير  لتلك  وفقًا  لمسئولياتنا  التوضيح  بمزيد من  قمنا  للتدقيق.  الدولية  للمعايير  وفقًا  التدقيق  بأعمال  قمنا  لقد 
بمسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية في هذا التقرير. إننا مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد السلوك األخالقي الصادرة  

والمتطلبات األخالقية ذات الصلة بأعمال التدقيق التي نقوم بها علي البيانات المالية في دولة قطر.   المهنين  س المحاسبينمجلعن  
ين  وقمنا بإستيفاء مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لتلك المتطلبات. إننا نري ان أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكو 

 ي المتحظ الذي توصلنا اليه.أساس سليم للرأ
 

 االنتباه  لفت
  3والمستحقة ألكثر من    آخرريال قطري من طرف    2,576,786  بقيمةالذمم المدينة    بخصوص  9نلفت االنتباه إلى إيضاح  نود أن  
 إذ ترى اإلدارة أن المبلغ يمكن تحصيله بالكامل.سنوات. 

 

 شك جوهري حول االستمرارية  
الذي ينص على وجود شك جوهرى فيما يتعلق باالستمرارية حيث أن الخسائر المتراكمة للشركة    2نود أن نلفت االنتباه إلى إيضاح  

ريال قطري    1,443,643تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ    ،تجاوزت رأس المال. باإلضافة إلى ذلك
فإن الشركة قد أخلت بعض شروط   ،من البيانات المالية  15وكما هو مبين في إيضاح    ،كما في تاريخ التقرير. عالوة على ذلك

وهرى حول قدرة الشركة على االستمرار على أساس  فإن ذلك يشير إلى وجود شك ج  ،القروض. نتيجة لهذه األحداث أو الظروف
 مبدأ االستمرارية.
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(

 الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ع.ق.
 تقرير حول تدقيق البيانات المالية )تتمة(

 
 خرآ أمر

  على رأي متحفظ    أصدروالذي    ،من قبل مدقق حسابات آخر  2021ديسمبر    31تم تدقيق البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في  
 . 2022مارس  15في  تلك البيانات المالية

 

 االساسية التدقيق  أمور

بها   قمنا  التي  التدقيق  أعمال  في  القصوى  األهمية  لها  كان  التي  األمور  تلك  المهني، هي  لحكمنا  وفقا  األساسية  التدقيق  أمور  إن 
المالية للسنة الحالية. وقد تم أخذ هذه األمور في االعتبار في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل، وفي تكوين رأينا عنها، وإننا  للبيانات 

األمور هذه  منفصال عن  رأيا  نقدم  الموضح  ال  األمر  باستثناء  أدناهمتحفظ.  الأساس رأي    في،  أمر  لكيفية   ،لكل  تقديم وصفنا  يتم 
لقد أوفينا بالمسؤولية الموضحة في قسم "مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية " من   .معالجة تدقيقنا لألمور في هذا السياق

يمنا لمخاطر بما في ذلك ما يتعلق باألمور االخرى. ووفقًا لذلك، فقد تضمن تدقيقنا أداء اإلجراءات المصممة للرد على تقي  ،تقريرنا
 األخطاء الجوهرية في البيانات المالية.

حول   التدقيقإلبداء رأي    ىأساس  ، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة لمعالجة األمور أدناه  ، نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها  تشمل
 البيانات المالية المرفقة.

 

 هذا األمر في أعمال التدقيق  اعتباركيفية  االساسية أمور التدقيق 
 واالستثمارات العقارية تقييم المباني ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات 

ألن المباني تحت الممتلكات واآلالت    الرصيدركزنا على هذا  
المالي   المركز  بيان  في  ريال    35,694,600  تبلغوالمعدات 

( يمثل    36,984,036:  2021قطري  ما  وهو  قطري(  ريال 
34( واآلالت  33:  ٪2021  الممتلكات  إجمالي  من   )٪

و   )18.1والمعدات  إجمالي 19,1:  ٪2021  من   )٪
العقاريةالشركة    موجودات المركز    واالستثمارات  بيان  في 

٪ 6,51ريال قطري وهو ما يمثل    12,590,000المالي بمبلغ  
 الشركة.  موجودات٪( من إجمالي 6,71:  2021)
 

من   عدًدا  تتضمن  معقدة  عملية  العادلة  القيمة  تقدير  يعتبر 
وبالتالي    ،األحكام والتقديرات بما في ذلك االفتراضات الرئيسية

والمبنى يعتبر من أمور التدقيق   االستثمارات العقاريةفإن تقييم  
 . االساسية

 

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال، من  
 بين أمور أخرى:

قبل   • من  المعين  الخبير  وموضوعية  وقدرات  كفاءة  تقييم 
 اإلدارة. 

في التقييم عن طريق تتبع    المقيمالموافقة على معلومات   •
عينة من المدخالت في سجالت الممتلكات التي تحتفظ  

 بها الشركة؛
إشراك أخصائي التقييم الخاص بنا لمساعدتنا في األمور   •

 التالية:
مدى   • ال  استمراريةتقييم  مالءمة أساس  ومدى  تقييم 

المنهجية المستخدمة، بناًء على ممارسات التقييم المقبولة  
 و  عموًما؛

تقييم مدى مالءمة االفتراضات المطبقة على المدخالت   •
السوق  أسعار  مثل  مقارنة هذه   ،الرئيسية  تضمنت  والتي 

بالبيانات   عليهالمدخالت  حصلنا  الخارج    االتي  من 
معرفتنا   على  بناًء  الخاصة  تقييماتنا  إلى  باإلضافة 

 بالشركة والصناعة.
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(

 الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ع.ق.
 تقرير حول تدقيق البيانات المالية )تتمة(

 
 معلومات أخرى 

  2022لعام  مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى. تشتمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في تقرير الشركة السنوي    إن
 عليها.   مناوتقرير مدقق الحسابات الصادر pولكنها ال تشتمل البيانات المالية 

تقرير مدقق الحسابات هذا. إن رأينا حول هذه البيانات   بعد تاريخ   2022لعام    لنا  السنوي للشركة  يتم توفير التقريرمن المتوقع أن  
 خرى وال نصدر أي شكل من أشكال التأكيد أو االستنتاج بشأنها. المالية ال يغطي المعلومات األ

عتبارنا ما  خرى المحددة أعاله، وللقيام بذلك، سنأخذ في ا المعلومات األ  دراسةفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية، فإن مسؤوليتنا هي  
غير متوافقة بشكل جوهري مع البيانات المالية أو مع المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق، أو إذا األخرى  إذا كانت المعلومات  

تلك   أن هناك أخطاء جوهرية في  إلى  به،  الذي قمنا  العمل  إلى  استنادا  توصلنا،  يشوبها أخطاء جوهرية.وإذا  أنه  الواضح  كان من 
المعلومات األخرى ت  المعلوما بتقرير عن  يتعلق  فيما  عنه  باإلبالغ  نقوم  ما  لدينا  ليس  الحقيقة.  تلك  باالبالغ عن  مطالبون  فإننا   ،
 . األخرى 

 
 حول البيانات المالية  مجلس اإلدارة مسؤولية

مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن أنظمة الرقابة  اإلدارة مجلس إن
أنها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة سواء كانت   مجلس اإلدارةحدد  ي الداخلية التي  

 ناتجة عن غش أو خطأ. 
وفقًا لمبدأ اإلستمرارية، واإلفصاح    مواصلة أعمالهاعند إعداد البيانات المالية، فإن إدارة الشركة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على  

ممكناً  ذلك  كان  لم    كلما  ما  اإلستمرارية  لمبدأ  وفقا  المحاسبة  وإستخدام أساس  اإلستمرارية  بمبدأ  المتعلقة  األمور  مجلس  خطط  ي عن 
 .لتصفية الشركة أو إنهاء عملياتها أو ليس لديها بديل واقعي خالفًا للقيام بذلك إما اإلدارة

 
 مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من أخطاء جوهرية سواء كانت ناتجة عن غش  
إن "التأكيد المعقول" هو تأكيد عال المستوى، ولكن ال يضمن أن عملية   قرير مدقق الحسابات الذى يتضمن رأينا. أو خطأ وإصدار ت 

ستكشف دائمًا عن أخطاء جوهرية عندما تكون موجودة. يمكن أن تنشأ األخطاء عن   الدولية للتدقيق معايير  لالتدقيق التي تتم وفقًا ل
إذا   أو خطأ وتعتبر جوهرية  ب غش  أو جماعيكانت  تؤثر على   شكل فردي  أن  المحتمل  إذا كان من  التي  أو  القرارات اإلقتصادية 

 يتخذها المستخدمون بناء على هذه البيانات المالية. 
 

، نمارس حكمًا مهنيًا ونبقي على الشكوك المهنية في جميع أعمال التدقيق كما  الدولية للتدقيقلمعايير  لكجزء من عملية التدقيق وفقا  
 إننا:

 

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية سواء كانت ناتجة عن تزوير أو خطأ ونصمم وننفذ إجراءات التدقيق   •
التي تستجيب لتلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتكوين أساس لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف أية اخطاء  

أعلى من تلك الناتجة عن خطأ نظرًا ألن الغش قد ينطوي على تدليس وتزوير أو حذف متعمد أو  جوهرية ناتجة عن غش هو  
 محاوالت تشويه أو تجاوز للرقابة الداخلية.

تدقيق مناسبة حسب الظروف ولكن  • بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات  الداخلية ذات الصلة  للرقابة  بالحصول على فهم  نقوم 
 حول فعالية الرقابة الداخلية للشركة. ليس لغرض إبداء رأي 

مجلس   • اتخذها  التي  الصلة  ذات  واإليضاحات  المحاسبية  التقديرات  ومعقولية  المتبعة  المحاسبية  السياسات  مالئمة  مدى  نقيم 
 اإلدارة. 

 













 ش.م.ع.ق  الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية
 المالية  بياناتاإليضاحات المتممة لل

 2022ديسمبر  31 فيهية ت المن  المالية السنة كما في وعن
 (خالف ذلكقطري، ما لم يذكر الجميع األرقام بالريال )
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 واألنشطة الرئيسية  معلومات الشركة .1

)"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة قطرية مسجلة في دولة قطر بموجب السجل    م.ع.قالشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية ش.
 2000أكتوبر    15الصادر في    39. تأسست الشركة كشركة مساهمة عامة قطرية بموجب المرسوم األميري رقم  23349التجاري رقم  

 صندوق بريدومكتبها المسجل هو    . مقر الشركة في دولة قطر2002مارس    25وكانت مدرجة في بورصة قطر )"بورصة قطر"( في  
 ، الدوحة، دولة قطر. 22556

 يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تصنيع المحاقن التي تستخدم لمرة واحدة وتجارة المعدات واألدوات والمستلزمات الطبية.

 أساس اإلعداد  .2
 مبدأ االستمرارية  .أ

بلغت المتراكمة    قد  مبلغ  الخسائر  بمبلغ    123,594,187للشركة  المتداولة  موجوداتها  المتداولة  المطلوبات  وتجاوزت  قطري  ريال 
إيضاح    1,443,643 في  مبين  هو  وكما  ذلك،  على  وعالوة  التقرير.  تاريخ  في  كما  قطري  أخلت    15ريال  المالية.  البيانات  حول  

. شك جوهري حول قدرة الشركة علي األستمراريةلى وجود حالة من  الشركة ببعض تعهدات  القروض. تشير هذه األحداث أو الظروف إ
درة ومع ذلك، تعتقد اإلدارة أن الشركة لديها القدرة على االستمرار في العمل لمدة اثني عشر شهرا على األقل من تاريخ التقرير ولديها الق

ما    التدفقات النقدية الموجبةمن التدفقات النقدية اإليجابية وتواصل  لتزاماتها المالية. عالوة على ذلك، تتمتع الشركة بتاريخ  با  األلتزامعلى  
إيقاف  أو  تصفية  تنوي  ال  أنها  الشركة  تؤكد  عام.  كل  أعلى  تشغيلية  إيرادات  باستمرار  وتحقق  عملياتها  على  للحفاظ  النقد  من  يكفي 

عادة هيكلة ديونها  إل.  للحصول علي القروضتقبلية  عمليات الشركة لمدة اثني عشر شهرا على األقل من تاريخ التقرير ولديها خطط مس
 إعداد هذه البيانات المالية على أساس االستمرارية. تموتخفيض نفقاتها أو تأخيرها. ولذلك، 

 

 بيان اإللتزام   .ب
طلبات  تم إعداد البيانات المالية للشركة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمت 

. واإلدارة بصدد اتخاذ اإلجراءات 2021لعام    8. وتعديالته بالقانون رقم  2015لعام    11السارية لقانون الشركات التجارية القطري رقم  
وأوضحت إلى أن عدم االمتثال  الضرورة،الزمة لضمان االمتثال الكامل للقانون المعدل، بما في ذلك تعديل عقد التأسيس للشركة عند ال

 .في تاريخ التقرير ال يشير الي وجود تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة
٪ من رأس المال. وفقا لقانون الشركات التجارية القطري رقم  50نسبة    2021ديسمبر    31تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة كما في  

الشركة. وسيقوم   استمرار أعمال  2022أبريل    24. قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  295المادة    2015لسنة    11
 . 2022عن عام  ذلكمجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشتها في 

 

 القياس أساس  .ج
اإلي  لدفعات  الحالية  بالقيمة  قياسها  يتم  التي  اإليجار  التزامات  باستثناء  التاريخية  التكلفة  أساس  على  المالية  القوائم  هذه  إعداد  جار  تم 

الممتلكات التي  و معدات  الو   األنشاء٪ والعقارات االستثمارية والمباني تحت  3.5المخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة  
 تم قياسها بالقيمة العادلة.

 

 عملة التعامل وعملة العرض  .د
 . للشركة تم عرض البيانات المالية بالريال القطري الذي يمثل عملة التعامل وعملة العرض 

 استخدام التقديرات واألحكام .ه
في   المالية  البيانات  إعداد  في  المطبقة  الجوهرية  واألحكام  المؤكدة  للتقديرات غير  الهامة  المجاالت  المعلومات حول  اإلفصاح عن  تم 

 .30إيضاح 
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 )تتمة(  أساس اإلعداد .2
 المعايير والتعديالت الفعالة حديًثا والتحسينات والتفسيرات للمعايير  .و

المالية"( التقارير  الدولية إلعدادا  )"المعايير  أدناه  والمعدلة  الجديدة  الدولية  المالية  التقارير  معايير  أصبحت  الحالية  السنة  هي   خالل 
 .  2022يناير  1تفسير لمعيار ساري المفعول ألول مرة للسنوات المالية التي تبدأ في 

بـكوفيد   • المتعلقة  بعد    19  -امتيازات  المعيار   2021يونيو    30لما  على  )تعديل 
 (16الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 1اعتبارًا من السنة التى تبــدأ فــي  
 2021أبريل  

 (.  37تكلفة إتمام العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  - مرهقةعقود  •
 2020-2018التعديالت السنوية على معايير الدولية للتقارير المالية  •
 الممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام في الغرض المطلوب منها  •
 ( 16) تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
 . (3الرجوع إلى اإلطار التعريفي )تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية •

 1اعتبارًا من السنة التى تبــدأ فــي  
 2022يناير  

 .لشركةلتطبيق المعايير المعدلة أعاله أي تأثير جوهري على البيانات المالية الم يكن 
 

 المعايير الجديدة والمعدلة ليست فعالة بعد، ولكنها متاحة العتمادها مبكًرا  .ز
"المعايير"( المتاحة للتطبيق المبكر معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة أدناه )"المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية" أو  

 ليست سارية حتى فترة الحقة، ولم يتم تطبيقها في إعداد هذه البيانات الماليٍة.  2022يناير  1للسنوات المالية التي تبدأ بعد 
 

تصنيف المطلوبات على انها متداولة او غير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولى  •
1  ) 
رقم   • المالية  للتقارير  الدولى  التأمين  –  17المعيار  الدولي    -عقود  المعيار  على  تعديالت 

 عقود التأمين.  – 17للتقارير المالية رقم 
وبيان الممارسة  1ر المحاسبة الدولي اإلفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديالت على معيا •

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( 2
 (8تعريف التقديرات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   •
)تعديالت   • واحدة  معاملة  عن  الناشئة  والمطلوبات  بالموجودات  المتعلقة  المؤجلة  الضرائب 

 ( 12على معيار المحاسبة الدولي 

 1عتبارًا من السنة التى تبــدأ فــي  ا 
 2023يناير  

ال • أو مساهمة  )تعديالت   موجوداتبيع  المشترك  المشروع  أو  الزميلة  والشركة  المستثمر  بين 
 (  28"البيانات المالية" ومعيار المحاسبة الدولي  10على المعيار الدولي للتقارير المالية  

التــاريخ الفعلــي المؤجــل إلــى أجــل 
ــق  ــاح للتطبيـــــ ــمى  متـــــ غيـــــــر مســـــ

 االختياري 
 

 المعايير الجديدة والمعدلة أعاله تأثير كبير على البيانات المالية للشركة في السنوات المقبلة.ال تتوقع اإلدارة أن يكون العتماد 
 

 السياسات المحاسبية الهامة   .3

 عند إعداد هذه البيانات المالية، قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة
 للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي نفسها 
 األخيرة.  التي تم تطبيقها على البيانات المالية السنوية
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 المعدات   واآلالتالممتلكات 

الممتلكات   التاريخية بعد خصم اإلهالكو   واآلالتتظهر  بالتكلفة  قياسها على أساس   المعدات  يتم  البناء على أرض مستأجرة  باستثناء 
 المرتبطة بشكل مباشر بشراء البنود.تتضمن التكلفة التاريخية النفقات . العادلة ةنموذج القيم

يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية للموجودات أو احتسابها كموجودات منفصلة، حسبما يكون مالئما، فقط عندما يكون من  
إلى   تتدفق  أن  بشك  الشركةالمرجح  البند  تكليف  قياس  باإلمكان  ويكون  بالبند  مرتبطة  مستقبلية  اقتصادية  يلغى  فوائد  به.  موثوق  ل 

االعتراف بالقيمة الدفترية ألي عنصر مسجل كموجودات منفصلة عند استبدالها. ويتم إدراج جميع تكاليف الصيانة واإلصالح األخرى  
 في بيان األرباح والخسائر خالل فترة التقرير المتكبدة فيها. 

بيان المركز المالي بالمبالغ المعاد تقييمها، والتي تمثل القيمة العادلة  يتم إثبات المباني المحتفظ بها لالستخدام في عمليات الشركة في  
بشكل أي اهالك الحق متراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة الالحقة. يتم إجراء عمليات إعادة التقييم    في تاريخ إعادة التقييم، ناقصاً 

 يتم تحديدها باستخدام القيم العادلة في تاريخ التقرير. ال تختلف القيم الدفترية بشكل جوهري عن تلك التي س منتظم حتي
يتم االعتراف بأي زيادة في إعادة التقييم تنشأ عن إعادة تقييم هذه األراضي والمباني في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها في حقوق  

م لنفس األصل المعترف به سابًقا في الربح أو الملكية تحت فائض إعادة التقييم، باستثناء الحد الذي يعكس فيه انخفاض إعادة التقيي 
ناتج  الخسارة، وفي هذه الحالة تقيد الزيادة في الربح أو الخسارة إلى حد النقص المحمل سابقًا. يتم تحميل االنخفاض في القيمة الدفترية ال

، المحتفظ به في احتياطي إعادة  درصيد، إن وجعن إعادة تقييم هذه األراضي والمباني في الربح أو الخسارة إلى الحد الذي يتجاوز فيه ال 
 تقييم الممتلكات والمعدات المتعلق بإعادة التقييم السابقة لذلك األصل. 

 نخفاض المتراكمة، إن وجدت.األيتم تسجيل جميع الموجودات الثابتة األخرى بالتكلفة، بعد خصم اإلهالك المتراكم وخسائر 
طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة أو المبالغ المعاد تقييمها، بعد خصم قيمها المتبقية، على مدى عمرها  يتم احتساب اإلهالك باستخدام  

 اإلنتاجي المقدر.
 السنوات عدد  

 30 مباني على أرض مستأجرة 
 25 والمعدات  اآلالت

 5 السيارات 
 5 مفروشاتالثاث و األ

 3 والبرامج  كمبيوترالأجهزة 
  

 القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات، وتعديلها إذا كان مالئما، في نهاية كل فترة تقرير. يتم مراجعة 
ية يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل على الفور إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمتها االسترداد

خسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية. يتم تضمينها في بيان الدخل الشامل. عند بيع  المقدرة. يتم تحديد أرباح و 
إلى   موجوداتالمعاد تقييمها، فإن سياسة الشركة هي تحويل أي مبالغ مدرجة في االحتياطيات األخرى فيما يتعلق بتلك ال  موجوداتال

 األرباح المحتجزة. 
ة  تشمل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التقدم في تركيب نظام إنذار الحريق، والذي هو في مرحلة اإلنجاز. يتم تسجيل األعمال الرأسمالي 

يد التنفيذ بالتكلفة ناقًصا االنخفاض في القيمة، إن وجد. التكاليف هي تلك المصاريف التي تتكبدها الشركة والتي تنسب مباشرة إلى  ق
 إنشاء العقارات. 

 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.  إهالك ال يتم 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 االستثمارات العقارية 

العقارات المحتفظ بها من أجل عائدات تأجير طويلة األجل أو لزيادة رأس المال أو كليهما، والتي ال تصنفها الشركة على  يتم تصنيف  
أيضاً  العقاري  االستثمار  يشمل  عقارية.  استثمارات  كاستثمار   أنها  المستقبل  في  الستخدامها  تطويرها  أو  إنشاؤها  يتم  التي  العقارات 

 عقاري. 
تصنيف   باقي  يتم  استيفاء  عند  عقاري  كاستثمار  الشركة  قبل  من  واحتسابها  التشغيلي  اإليجار  عقود  بموجب  بها  المحتفظ  األراضي 

 تعريف االستثمار العقاري. يتم احتساب عقد اإليجار التشغيلي كما لو كان عقد إيجار تمويلي. 
 المعاملة ذات الصلة وتكاليف االقتراض حيثما ينطبق ذلك. يتم قياس االستثمارات العقارية مبدئًيا بتكلفتها، بما في ذلك تكاليف 

العادل بالقيمة  اإلنشاء  قيد  العقارية  االستثمارات  قياس  يتم  العادلة.  بالقيمة  العقارية  االستثمارات  إدراج  يتم  األولي،  االعتراف  إذا  بعد  ة 
 اعتبرت القيمة العادلة قابلة للتحديد بشكل موثوق.

اإلنشاء التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل موثوق، ولكن تتوقع الشركة أن القيمة العادلة للعقار ستكون    االستثمارات العقارية قيد
يد  قابلة للتحديد بشكل موثوق عند اكتمال البناء، يتم قياسها بالتكلفة ناقًصا االنخفاض في القيمة حتى تصبح القيمة العادلة قابلة للتحد

أيهما أسبق. تستند القيمة العادلة إلى أسعار السوق النشطة، المعدلة، إذا لزم األمر، لالختالفات في   -اء  بشكل موثوق أو اكتمل البن 
 طبيعة أو موقع أو حالة األصل المحدد.

المعلومات هذه  توفر  حالة عدم  توقعات    ،في  أو  نشاًطا  األقل  األسواق  في  الحديثة  األسعار  مثل  بديلة،  تقييم  الشركة طرق  تستخدم 
 دفقات النقدية المخصومة.الت 

يتم إجراء التقييمات اعتباًرا من تاريخ المركز المالي من قبل مقيمين محترفين يحملون مؤهالت مهنية معترف بها وذات صلة ولديهم 
ال البيانات  في  الدفترية  القيم  أساس  التقييمات  هذه  تشكل  تقييمه.  يتم  الذي  العقاري  االستثمار  وفئة  موقع  في  حديثة  مالية.  خبرة 

يتم إعادة تطويرها لالستمرار في استخدامها استثمار عقاري أو التي أصبح السوق فيها أقل نشاطًا يستمر  االستثمارات العقارية التي 
 قياسها بالقيمة العادلة.

قييم ما إذا كان قد يكون من الصعب في بعض األحيان تحديد القيمة العادلة بشكل موثوق االستثمار العقاري قيد اإلنشاء. من أجل ت 
 ى:يمكن تحديد القيمة العادلة االستثمار العقاري قيد اإلنشاء بشكل موثوق، تأخذ اإلدارة في االعتبار العوامل التالية، من بين أمور أخر 

 أحكام عقد البناء.  •
 مرحلة اإلنجاز.  •
 ما إذا كان المشروع   العقار معيارًيا )نموذجًيا للسوق( أو غير قياسي ؛ •
 موثوقية التدفقات النقدية الداخلة بعد االنتهاء.مستوى  •
 مخاطر التطوير الخاصة بالممتلكات. •
 الخبرة السابقة مع اإلنشاءات المماثلة. و  •
 حالة تصاريح البناء.  •

التي قد  تعكس القيمة العادلة لالستثمار العقاري، من بين أمور أخرى، إيرادات اإليجار من عقود اإليجار الحالية واالفتراضات األخرى  
 يتخذها المشاركون في السوق عند تسعير العقار في ظل ظروف السوق الحالية.

 تتم رسملة النفقات الالحقة إلى القيمة الدفترية لألصل فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة
. يتم دفع كافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى عند تكبدها. عندما يتم  بالنفقات إلى الشركة ويمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق 

 استبدال جزء من االستثمار العقاري، يتم استبعاد القيمة الدفترية للجزء المستبدل.
ة أي التزام إذا كان التقييم الذي تم الحصول عليه لعقار محتفظ به بموجب عقد إيجار صافًيا من جميع المدفوعات المتوقعة، تتم إضاف

 إيجار ذي صلة معترف به بشكل منفصل في بيان المركز المالي للوصول إلى القيمة الدفترية للعقار االستثماري لألغراض المحاسبية. 
 يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل الشامل. يتم استبعاد العقارات االستثمارية عند بيعها.

من عقار بالقيمة العادلة في معاملة تجارية بحتة، يتم تعديل القيمة الدفترية مباشرة قبل البيع بسعر المعاملة،   عندما تتخلص الشركة
 ويتم تسجيل التعديل في بيان الدخل الشامل ضمن صافي الربح من تعديل القيمة العادلة في عقار استثماري.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 االستثمارات العقارية )تتمة(
مشغواًل بمعرفة المالك، يتم إعادة تصنيفه كممتلكات وآالت ومعدات. تصبح قيمتها العادلة في تاريخ إعادة  االستثمار العقاري  إذا أصبح  

 التصنيف تكلفتها ألغراض محاسبية الحقة. 
بسبب  استثمارًيا  المالك عقاًرا  يشغله  الذي  العقار  بنود  أحد  أصبح  والقيمة    إذا  الدفترية  القيمة  بين  ناتج  فرق  أي  فإن  استخدامه،  تغير 

. يتم االعتراف 16العادلة لهذا البند في تاريخ التحويل يتم التعامل معه بنفس طريقة إعادة التقييم بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  
الح إلى  الشامل  الدخل  بيان  في  للعقار  الدفترية  القيمة  في  ناتجة  زيادة  القيمة، مع بأي  في  سابقة  انخفاض  فيه خسارة  يعكس  الذي  د 

 االعتراف بأي زيادة متبقية في الدخل الشامل اآلخر وزيادة مباشرة في حقوق الملكية في فائض إعادة التقييم ضمن حقوق الملكية. 
ل أي فائض إعادة تقييم تم االعتراف به أي انخفاض ناتج في القيمة الدفترية للممتلكات يتم تحميله مبدئًيا في الدخل الشامل اآلخر مقاب 

 مسبًقا، مع أي انخفاض متبقي يتم تحميله على بيان الدخل الشامل. 
لتغيير في االستخدام، يتضح من بدء التطوير بهدف البيع، يتم تحويل العقار إلى المخزون. التكلفة االستثمار العقاري  عندما يخضع  

 ن هي قيمته العادلة في تاريخ التغيير في االستخدام.المعتبرة للعقار للمحاسبة الالحقة كمخزو 
 

 موجودات حق االستخدام 
االيجارية   للمطلوبات  المبلغ األولي  تشمل  والتي  بالتكلفة،  قياس موجودات حق االستخدام مبدئًيا  "عقود يتم  المحاسبية  السياسة  )انظر 

لتكاليف  تقدير  أولية مباشرة متكبدة و  تكاليف  إلى أي  باإلضافة  البدء،  تاريخ  أو قبل  تتم في  إيجار  المعدلة ألي مدفوعات  اإليجار"( 
ة األصل األساسي أو استعادة األصل األساسي أو الموقع الذي يوجد فيه، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة. يتم الحًقا قياس  تفكيك وإزال

موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا اإلهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت، ويتم تعديلها لبعض قياسات  
تم الحصول عليها من الحكومة اعتباًرا من  تعترف ا  مطلوبات اإليجار. التي  يتعلق باألرض   1لشركة بموجودات حق االستخدام فيما 

 . 2030يوليو  1. وينتهي العقد في 2019يناير 
العمر  نهاية  إلى  البدء  تاريخ  من  الثابت  القسط  طريقة  باستخدام  االستخدام  حق  موجودات  بنود  تكلفة  لشطب  اإلهالك  احتساب  يتم 

 ، أيهما أقرب. مدة اإليجاري لموجودات حق االستخدام أو نهاية اإلنتاج
 

 الموجودات غير الملموسة 
الموجودات غير الملموسة هي موجودات غير مالية يمكن تحديدها وليس له كيان مادي يوفر منافع اقتصادية مستقبلية، ويتم إدراجه  

فئة   تحت  المختصر  المرحلي  المالي  المركز  بيان  وأي  في  المتراكم  االهالك  ناقًصا  بالتكلفة  إدراجه  ويتم  الملموسة  غير  الموجودات 
خسائر متراكمة بسبب انخفاض القيمة، إن وجدت. تتم رسملة المصروفات المتكبدة على البرامج فقط عندما يكون من المحتمل أن هذه 

األداء المقدر أصاًل ويمكن قياس هذه النفقات وربطها    النفقات ستمّكن األصل من تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية تزيد عن مستوى 
 بالموجودات غير الملموسة بشكل موثوق. يتم إثبات جميع المصروفات األخرى عند تكبدها. 

فيه األصل   يكون  الذي  التاريخ  الخسارة من  أو  الربح  في  الثابت  القسط  إطفاؤها على أساس  يتم  الملموسة )محددة(  الموجودات غير 
المنافع االقتصادية لألصل من قبل  لال  اً متاح فيه اهالك  يتم  بناًء على نمط  تقدير لعمرها االقتصادي اإلنتاجي  ستخدام، على أفضل 

 الشركة.
 العمر اإلنتاجي المقدر لألصل غير الملموس في الفترة الحالية والفترات المقارنة كما يلي:

 السنوات  
 انتاجي غير محدد عمر  براءة االختراع والمعرفة الفنية 

  5 برامج الكمبيوتر
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 الموجودات غير الملموسة )تتمة(

يجب عدم إطفاء الموجودات غير الملموسة الذي لها عمر إنتاجي غير محدد ويجب مراجعة العمر اإلنتاجي لهذه الموجودات في كل  
األحداث والظروف تستمر في دعم تقييم غير محدد للعمر اإلنتاجي لذلك األصل. إذا لم هناك اعمال فترة تقرير لتحديد ما إذا كانت  

مراجعة للعمر االنتاجي، فإن التغيير في تقييم العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدود يجب أن ُيحسب كتغيير في التقدير المحاسبي.  
 عاد أو عندما ال يتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها واالستبعاد الالحق لها.يتم استبعاد الموجودات غير الملموسة عند االستب 

 

 المخزون 
المباشرة ونسبة   والعمالة  المباشرة  المواد  التكلفة من  تتكون  أقل.  أيهما  تحقيقها،  الممكن  القيمة  أو صافي  التكلفة  بسعر  المخزون  يظهر 

تة، ويتم تخصيص األخيرة على أساس القدرة التشغيلية العادية. يتم تعيين التكاليف إلى عناصر  مناسبة من النفقات العامة المتغيرة والثاب 
 التكاليف المرجح يتم تحديد تكاليف المخزون المشتراة بعد خصم الخصومات والمردودات.المخزون الفردية على أساس متوسط 

 التكاليف المقدرة الالزمة إلجراء البيع. عمال العادية ناقًص صافي القيمة الممكن تحقيقها هو سعر البيع المقدر في سياق األ
المخزون  بيع  يتم  باإليرادات ذات    ،عندما  فيها االعتراف  يتم  التي  الفترة  المخزونات كمصروف في  لتلك  الدفترية  بالقيمة  يتم االعتراف 

 العالقة. 
يتم تكوين مخصص ألية تخفيضات في المخزون إلى صافي القيمة الممكن تحقيقها وينعكس هذا المخصص كمصروف في الربح أو 

ناشئ عن زيادة في صافي القيمة الممكن    ،مبلغ أي عكس ألي تخفيض في قيمة المخزون الخسارة في فترة التخفيض. يتم االعتراف ب 
 في الربح أو الخسارة في الفترة التي حدث فيها العكس.  ،تحقيقها

 

 الموجودات المالية 

الشركة  عندما تصبح    مبدئيًا عند نشأتها. يتم إثبات جميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى مبدئياً   المدينون وسندات الدينيتم إثبات  
 .في األحكام التعاقدية لألداة  طرًفا

لة بنود  األصل المالي ما لم يكن موجوًدا مالًيا بدون عنصر تمويل كبير أو التزام مالي، يتم قياسه مبدئًيا بالقيمة العادلة المضافة، في حا
 غير مقاسة بالقيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة التي تنسب بشكل مباشر إلى االستحواذ أو اإلصدار. 

 التي ال تحتوي على عنصر تمويلي هام مبدئًيا بسعر المعاملة. المدينون يتم قياس 
 الموجودات المالية: التصنيف والقياس الالحق  

 عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف األصل المالي على:
 إذا استوفت الشرطين التاليين ولم يتم تحديدهما في القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر؛ -أ( التكلفة المطفأة 

 بموجودات لجمع التدفقات النقد التعاقدية؛ ويحتفظ به ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ  •
المبلغ   • والفائدة على  المال  مدفوعات رأس  تمثل  التي  النقد  التدفقات  إلى  تواريخ محددة  في  بها  الخاصة  التعاقدية  الشروط  تؤدي 

 األصلي المستحق.
يتم تعيينها كما في القيمة العادلة من خالل    إذا استوفت كل من الشروط التالية ولم  -ب( القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 األرباح والخسائر:
 يحتفظ به ضمن نموذج أعمال تحقق هدفه من خالل جمع التدفقات النقد التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و •
و  • المال  مدفوعات رأس  تمثل  التي  النقد  التدفقات  إلى  تواريخ محددة  في  بها  الخاصة  التعاقدية  الشروط  المبلغ  تؤدي  الفائدة على 

 األصلي المستحق.
من    العادلةجميع الموجودات المالية غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو القيمة    -ج( القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  

 خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو موضح أعاله. 
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )تتمه(3

 )تتمه( ية الموجودات المال

 الموجودات المالية: التصنيف والقياس الالحق )تتمة(

يجوز   المبدئي،  االعتراف  بالتكلفة لشركة  لعند  قياسها  الواجب  للمتطلبات  ذلك  بخالف  لالستيفاء  قابل  بشكل غير  مالي  تعيين أصل 
من خالل الدخل الشامل اآلخر، إذا أدى ذلك إلى إزالة أو تقليل عدم تطابق المحاسبة الذي قد ينشأ بطريقة   العادلةالمطفأة في القيمة  

 أخرى. 

نموذج أعماله إلدارة الموجودات المالية، وفي هذه لشركة  اعتراف األولي بها ما لم تغير  ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد اال
 الحالة يتم إعادة تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األول من فترة اإلبالغ األولى بعد التغيير في نموذج األعمال.

المبدئي  لشركة  اقامت   النقد  بالمدينون بتصنيفها عند االعتراف  بالتكلفة المطفأة. ال تملك    والنقد وما في حكم  البنوك  أي  لشركة  الدى 
 موجودات مالية أخرى. 

 نموذج األعمال التجارية :الموجودات المالية

م  الشركةتقوم   المالي على  باألصل  االحتفاظ  فيه  يتم  الذي  العمل  نموذج  لهدف  تقييم  أفضل  بإجراء  يعكس  هذا  المحفظة ألن  ستوى 
 طريقة إلدارة األعمال وتوفير المعلومات لإلدارة. تشمل المعلومات التي تم النظر فيها:

العملية. وتشمل هذه ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة   - السياسات في الممارسة  تلك  المعلنة للحافظة وتشغيل  السياسات واألهداف 
 التعاقدية أو تحقيق التدفقات النقد من خالل بيع الموجودات؛  تركز على كسب التدفقات النقد

 بها؛لشركة اكيف يتم تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة  -

 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج العمل )والموجودات المالية الموجودة في نموذج العمل( وكيفية إدارة تلك المخاطر؛  -

األعمال   - مديري  تعويض  يتم  أو  على    -كيف  المدارة  للموجودات  العادلة  القيمة  إلى  يستند  التعويض  كان  إذا  ما  المثال  سبيل 
 التدفقات النقد التعاقدية المحصلة؛ و 

تكرار وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات والتوقعات المتعلقة بنشاط المبيعات في  -
 المستقبل.

تعتبر عملي  يتمشى مع  ال  بما  الغرض،  لهذا  لإللغاء، مبيعات  ثالثة في معامالت غير مؤهلة  إلى أطراف  المالية  الموجودات  نقل  ات 
 المستمر بالموجودات.لشركة ااعتراف 

 الموجودات المالية: تقييم ما إذا كانت التدفقات النقد التعاقدية هي مدفوعات رأس المال والفائدة

يف "األصل" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. ُتعّرف "الفائدة" على أنها مقابل ألغراض هذا التقييم، يتم تعر 
اإلقراض   وتكاليف  ولمخاطر  محددة  زمنية  فترة  خالل  المستحق  الرئيسي  بالمبلغ  المرتبطة  االئتمان  ومخاطر  للنقود  الزمنية  القيمة 

 كاليف اإلدارية(، وكذلك هامش ربح. األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والت 

الشروط التعاقدية لألداة. ويشمل ذلك  لشركة  اعند تقدير ما إذا كانت التدفقات النقد التعاقدية هي مدفوعات رأس المال والفائدة، تدرس  
مقدارها بحيث ال يفي بهذا    تقييم ما إذا كان األصل المالي يحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت التدفقات النقد التعاقدية أو 

 الشرط. عند إجراء هذا التقييم. 
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )تتمه(3

 )تتمه( الموجودات المالية 

 )تتمة( الموجودات المالية: تقييم ما إذا كانت التدفقات النقد التعاقدية هي مدفوعات رأس المال والفائدة

المصطلحات التي قد تعدل معدل    األحداث الطارئة التي من شأنها تغيير مقدار أو توقيت التدفقات النقد؛في االعتبار:  لشركة  اتأخذ  
التي تحد من مطالبة   التمديد. والشروط  الدفع المسبق وميزات  بما في ذلك ميزات معدل متغير؛  التعاقدية،  بالتدفقات    الشركةالقسيمة 

 ثال، ميزات عدم اللجوء(.النقد من الموجودات المحددة )على سبيل الم

تتوافق ميزة الدفع المسبق مع مدفوعات رأس المال والفائدة فقط إذا كان مبلغ الدفعة المقدمة يمثل إلى حد كبير المبالغ غير المدفوعة 
للعقد. باإلضافة إلى  من أصل الفائدة والفائدة على المبلغ األساسي المستحق، والتي قد تشمل تعويًضا إضافًيا معقواًل عن اإلنهاء المبكر

ذلك، بالنسبة لألصل المالي الذي تم الحصول عليه بخصم أو عالوة على أهميته التعاقدية، وهي ميزة تسمح أو تتطلب الدفع المسبق 
شمل أيًضا  بمبلغ يمثل إلى حد كبير المبلغ االسمي التعاقدي باإلضافة إلى الفائدة التعاقدية المستحقة )ولكن غير المدفوعة( )والتي قد ت 

لميزة  تعويًضا إضافًيا معقواًل بالنسبة لإلنهاء المبكر( يتم التعامل مع هذا المعيار بما يتوافق مع هذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة  
 الدفع المقدم غير ذات أهمية عند االعتراف األولي.

 الموجودات المالية: القياس الالحق واألرباح والخسائر

يتم قياس هذه الموجودات الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تخفيض    -ة بالتكلفة المطفأة  الموجودات المالي  •
التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة. يتم إدراج إيرادات الفوائد ومكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في 

 ف بأي ربح أو خسارة عند االستبعاد في الربح أو الخسارة. الربح أو الخسارة. يتم االعترا

 الموجودات المالية: القياس الالحق واألرباح والخسائر

الخسارة   • أو  الربح  العادلة من خالل  القيمة  في  المالية  إدراج    -الموجودات  يتم  العادلة.  بالقيمة  الموجودات الحًقا  قياس هذه  يتم 
 مثل هذه الموجودات.  الشركةصافي الربح أو الخسارة، بما في ذلك أي إيرادات فوائد أو أرباح، في الربح أو الخسارة. ال تملك 

اآلخر • الشامل  الدخل  من خالل  العادلة  القيمة  في  الدين  ال   -أدوات  الموجودات  هذه  قياس  احتساب  يتم  يتم  العادلة.  بالقيمة  حًقا 
أو  الربح  القيمة في  العمالت األجنبية وانخفاض  الفعلية وأرباح وخسائر صرف  الفائدة  باستخدام طريقة  المحسوبة  الفوائد  إيرادات 

ف األرباح الخسارة. يتم تسجيل صافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر. عند إلغاء االعتراف، يتم إعادة تصني 
 مثل هذه الموجودات.  الشركةوالخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة. ال تملك 

يتم قياس هذه الموجودات الحًقا بالقيمة العادلة. يتم إدراج   -من خالل الدخل الشامل اآلخر  العادلةأدوات حقوق الملكية في القيمة   •
لربح أو الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم تسجيل توزيعات األرباح كإيراد في ا

 مثل هذه الموجودات.  الشركة صافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال يتم اعترافها بالربح أو الخسارة. ال تملك 

 المطلوبات المالية: التصنيف والقياس الالحق 

يتم تصنيف االلتزام يت  العادلة من خالل األرباح والخسائر.  بالقيمة  بالتكلفة المطفأة أو  أنها مقاسة  المالية على  م تصنيف المطلوبات 
و المالي كما في القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر إذا تم تصنيفه كمحتفظ به للمتاجرة، أو أنه مشتق أو تم تعيينه على هذا النح

اال األرباح عند  العادلة وصافي  بالقيمة  والخسائر  األرباح  من خالل  العادلة  القيمة  في  المالية  المطلوبات  قياس  يتم  المبدئي.  عتراف 
بالتكلفة   الحًقا  األخرى  المالية  االلتزامات  قياس  يتم  الخسارة.  أو  الربح  في  تسجيلها  يتم  فائدة،  أي مصاريف  ذلك  في  بما  والخسائر، 

طر  باستخدام  أو  المطفأة  الربح  في  األجنبية  العمالت  صرف  وخسائر  ومكاسب  الفوائد  مصروفات  احتساب  يتم  الفعلية.  الفائدة  يقة 
 الخسارة. 
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )تتمه(3

 )تتمه( الموجودات المالية 

 إلغاء اإلعتراف المالية:  الموجودات

من   جزء  االقتضاء،  عند  )أو،  المالي  األصل  استبعاد  في  يتم  المماثلة(  المالية  الموجودات  من  مجموعة  من  جزء  أو  المالي  األصل 
 الحاالت التالية:

 انتهت صالحية حقوق تلقي التدفقات النقد من األصل؛ و  •
بنقل حقوقه في تلقي التدفقات النقد من األصل أو تعهد بدفع التدفقات النقد المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري   الشركةقامت   •

أو )ب( لم تقم    ،بنقل جميع مخاطر ومزايا األصل إلى حد كبير  الشركةإلى طرف ثالث بموجب ترتيب "التمرير" ؛ وإما )أ( قامت  
 ولكنه نقل السيطرة على األصل.  ،مخاطر ومزايا األصل بنقل أو احتفظ إلى حد كبير بجميع الشركة

معامالت يقوم بموجبها بنقل الموجودات المعترف بها في بيان المركز المالي الخاص به، ولكنه يتحفظ بكل أو بشكل   الشركة فيتدخل  
 قولة. كبير بجميع مخاطر ومزايا الموجودات المنقولة. في هذه الحاالت، ال يتم إلغاء الموجودات المن 

 المطلوبات المالية: إلغاء اإلعتراف 

وط  يتم إلغاء االلتزام المالي عندما يتم انتهاء أو إلغاء االلتزام. عندما يتم استبدال التزام مالي قائم بمقترض آخر من نفس المقرض بشر 
بادل أو التعديل على أنه إلغاء لاللتزام  مختلفة إلى حد كبير، أو يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، يتم التعامل مع هذا الت 

 .األصلي واالعتراف بالتزام جديد والفرق في القيمة الدفترية المعنية يتم إدراجه في بيان الدخل الشامل

 مقاصة األدوات المالية 

نظامي ملزم لتسوية المبالغ  تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في بيان المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق  
المثبتة وعندما يكون هناك نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن 

 واحد.

 نخفاض القيمةإ

 الموجودات المالية غير المشتقة 

بمخصصاتتعترف   ال  الشركة  المتوقعة على  االئتمانية  للخسائر  تملك  الخسائر  المطفأة. ال  بالتكلفة  المقاسة  المالية    الشركة موجودات 
 أدوات دين مقاسة بالتكلفة المطفأة.

 :  مبلغ يساوي ب تقيس الشركة بدل الخسارة إما 
التخلف عن  • أحداث  تنتج عن جميع  التي  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  تلك  العمر، وهي  المتوقعة على مدى  االئتمانية  الخسائر 

 السداد المحتملة على مدى العمر المتوقع لألدوات المالية. أو
، والتي تشمل الجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث التعثر المحتملة  شهراً   12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة   •

 (. شهراً  12أقل من  بعد تاريخ التقرير )أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة  شهراً  12خالل 
تتعرض خاللها   تعاقدية  فترة  أقصى  المتوقعة هي  االئتمانية  الخسائر  تقدير  االعتبار عند  في  أخذها  يتم  فترة  لمخاطر    الشركةأقصى 

 االئتمان. 
 يتم دائًما قياس مخصصات خسارة الذمم المدينة األخرى بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة.

قيا بمبلغ يساوي  يتم  المستحقة من األطراف ذات العالقة إما  المتوقعة   12س مخصصات الخسائر والمبالغ  شهًرا أو خسائر االئتمان 
 على مدى العمر اعتماًدا على حجم الزيادات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي بالموجودات 
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 )تتمة(إنخفاض القيمة 

 الموجودات المالية غير المشتقة )تتمة(

 .شهراً  12بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  دوما في حكم النق دالنقيتم دائًما قياس مخصصات الخسارة على 

بالكامل،   للشركة  تمانية لأن األصل المالي متخلف عن السداد عندما يكون من غير المرجح أن يدفع العميل التزاماته االئ   الشركةتعتبر  
 إلى إجراءات مثل تحقيق الضمان )إن وجد(.   الشركةدون لجوء 

مكافًئا   به  الخاص  االئتمان  مخاطر  تصنيف  يكون  عندما  منخفضة  ائتمانية  مخاطر  على  ينطوي  البنك  في  النقد  أن  الشركة  تعتبر 
 للتعريف المفهوم عالمًيا لـ "درجة االستثمار".

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث التخلف عن السداد المحتملة  
شهًرا هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة    12على مدار العمر المتوقع لألداة المالية. الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  

شهًرا(. أقصى   12شهًرا بعد تاريخ التقرير )أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من    12التعثر المحتملة خالل    عن أحداث
 لمخاطر االئتمان.  الشركةفترة يتم أخذها في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي أقصى فترة تعاقدية تتعرض خاللها 

 مانية المتوقعة قياس الخسائر االئت 

حاالت   لجميع  الحالية  القيمة  أنها  على  االئتمان  خسائر  قياس  يتم  االئتمان.  لخسائر  المرجح  تقدير  المتوقعة هي  االئتمانية  الخسائر 
خصم قياس  استالمها(. يتم    الشركةالعجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات النقد المستحقة للمنشأة وفًقا للعقد والتدفقات النقد التي تتوقع  

 الخسائر االئتمانية المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.

 الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية 

بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة قد انخفضت قيمتها االئتمانية. األصل   الشركةفي تاريخ كل تقرير، تقوم  
 المالي "ضعيف"، عندما يحدث حدث واحد أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقد المستقبلية المقدرة لألصل المالي. 

 ه االئتمانية يشمل خرق العقد مثل التخلف عن السداد.الدليل على أن أحد الموجودات المالية قد انخفضت قيمت 
 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي 

 مخصصات الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم خصمها من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. 
 الشطب 

توقعات معقولة السترداد األصل المالي بأكمله أو جزء    الشركةيتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي عندما ال يكون لدى  
 بشكل فردي بإجراء تقييم فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ الشطب بناًء على ما إذا كان هناك توقع معقول باالسترداد.  الشركةمنه. تقوم 
تتوقع   التي تم شطبها خاضعة ألنشطة  اس  الشركةال  المالية  تظل الموجودات  المبلغ المشطوب. ومع ذلك، يمكن أن  ترداًدا كبيًرا من 

 السترداد المبالغ المستحقة.  الشركةاإلنفاذ من أجل االمتثال إلجراءات 
 اض القيمة.تم تقييم الموجودات المالية في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخف

 يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية ما يلي:
 تقصير أو تقصير من قبل المدين.  •
 بخالف ذلك.  الشركةبشروط ال تراها  للشركةإعادة هيكلة مبلغ مستحق  •
 المؤشرات على أن المدين سيدخل في مرحلة إفالس. أو  •
 انخفاض ملموس في التدفقات النقد المتوقعة من مجموعة من الموجودات المالية.بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى وجود  •
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 إنخفاض القيمة )تتمة(

 الموجودات المالية غير المشتقة )تتمة(

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
المدينة األخرى   الموجوداتالشركة في دليل انخفاض قيمة هذه   نظرت البنوك   )المدينون والذمم    الموجودات ، في كل من  (والنقد لدي 

الهامة بشكل فردي لتحديد انخفاض القيمة. بعد ذلك، تم تقييم األشخاص الذين    الموجوداتالفردية والمستوى الجماعي. تم تقييم جميع  
تقييم   تم  فردي.  بشكل  تحديده  يتم  لم  ولكن  تكبده  تم  القيمة  في  انخفاض  أي  جماعًيا عن  انخفاًضا  القيمة  ذوي  من  ليسوا  أنهم  تبين 

 الموجودات يمة. تم إجراء التقييم الجماعي من خالل دمج  التي لم تكن ذات أهمية فردية بشكل جماعي لتحديد انخفاض الق  الموجودات
 .مع خصائص مخاطر مماثلة

عند تقييم اإلنخفاض في القيمة الجماعية، استخدمت الشركة معلومات تاريخية عن توقيت عمليات االسترداد ومقدار الخسارة المتكبدة، 
ة على هذا النحو بحيث من المرجح أن تكون الخسائر الفعلية أكبر أو وأدخلت تعدياًل إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الحالي 

 . أقل مما تشير إليه االتجاهات التاريخية
المقدرة   المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  والقيمة  لألصل  الدفترية  القيمة  بين  الفرق  أنها  على  القيمة  انخفاض  خسارة  احتساب  تم 

 .صلي لألصل. تم االعتراف بالخسائر في الربح أو الخسارة وتم إظهارها في حساب المخصصاتمخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األ 
انخفاض   انخفض حجم خسارة  إذا  العالقة.  المبالغ ذات  إعدام  يتم  واقعية السترداد األصل،  آفاق  توجد  أنه ال  الشركة  اعتبرت  عندما 

النقص مرتبًطا بشكل موضوعي بحدث وقع فيما بعد وكان  القيمة    القيمة  القيمة، فقد تم عكس خسارة انخفاض  بعد تسجيل انخفاض 
 .من خالل الربح أو الخسارة المعترف بها سابقاً 

 الموجودات غير المالية 

الملكية تقوم تقيس الشركة استثمارات حقوق  تقرير،  تاريخ كل  للممتلكات والمعدات وموجودات حق   في  الدفترية  القيم  الشركة بمراجعة 
اإلستخدام ولكن ليس المخزون لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير  

 .المبلغ القابل لالسترداد لألصل
تجميع   يتم  القيمة،  انخفاض  الختبار  من    الموجوداتبالنسبة  مجموعة  أصغر  في  النقدي   الموجوداتمًعا  التدفقات  تولد  من  التي  ة 

  النقد.االستخدام المستمر والمستقل إلى حد كبير عن التدفقات النقدية لألصول األخرى أو وحدات توليد 
البيع.   تكاليف  العادلة مطروحًا منها  قيمة في االستخدام وقيمتها  أكبر  للعملة هي  المنتجة  الوحدة  أو  القابلة لالسترداد لألصل  القيمة 

دفقات النقدية المستقبلية المقدرة، مخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة تستند القيمة المستخدمة إلى الت 
 .يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لألصل أو وحدة النقد

ليد النقد المبلغ القابل لالسترداد. يتم إدراج خسائر  يتم األعتراف بخسارة انخفاض القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية ألصل أو وحدة تو 
 .انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة. يتم تخصيصها لتقليل القيمة الدفترية لألصول األخرى في وحدة النقد على أساس تناسبي

لدفترية التي كان سيتم تحديدها، بعد  يتم عكس خسارة انخفاض القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل القيمة ا
 .خصم االهالك، في حالة عدم وجود خسائر انخفاض في القيمة

 النقد وما في حكم النقد 
 ألغراض عرض بيان التدفقات النقد، فإن نقد وما في حكم نقد يتضمن النقد بالصندوق ولدي البنوك. 
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 

 رأس المال 
العادية كخصم من حقوق  المنسوبة مباشرة إلصدار األسهم  بالتكاليف اإلضافية  يتم االعتراف  العادية كحقوق ملكية.  تصنف األسهم 

 الملكية.
 

 المخصصات 
 

ضمني يتم االعتراف بمخصصات المطالبات القانونية أو ضمانات الخدمة أو سداد التزامات عندما يترتب على الشركة التزام قانوني أو  
حالي نتيجة ألحداث سابقة، ومن المحتمل أن يقتضي األمر خروج موارد لتسوية االلتزام، وأن يكون مبلغ االلتزام قد تم تقديره على نحو 
موثوق به. وال يتم االعتراف بالمخصصات المتعلقة بخسائر التشغيل المستقبلية. وفي حالة وجود عدد من االلتزامات المماثلة، يتم تحديد  

تمال الحاجة إلى تدفقات نقدية صادرة للتسوية بمراعاة فئة االلتزامات ككل.ويتم احتساب المخصص حتى مع وجود احتمال ضئيل  اح
بخروج موارد تتعلق بأي بند ُمدرج في نفس فئة االلتزامات. وتقاس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقديرات اإلدارة للنفقات المتوقعة  

الي في نهاية فترة التقرير. ويتم إثبات الزيادة في المخصصات بسبب مرور الوقت ضمن مصروفات الفوائد.تتم مراجعة لسداد االلتزام الح
 .المخصصات سنوًيا لتعكس أفضل التقديرات الحالية للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزامات

 

 مكافأت نهاية الخدمة للموظفين 
 

. ويستند الحق في 2004لسنة    14ا المغتربين وفقًا لعقود العمل وقانون العمل القطري رقم  تقدم الشركة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيه
التكاليف  استحقاق  يتم  الخدمة.  لفترة  األدنى  الحد  بإكمال  رهنا   ، للموظفين  الخدمة  مدة  وطول  النهائي  الراتب  إلى  االستحقاقات  هذه 

 المتوقعة لهذه المزايا على مدار فترة التوظيف. 
تض دفع يتم  بمجرد  أخرى  دفع  التزامات  أي  الشركة  لدى  ليس  الشامل.  الدخل  بيان  في  الموظفين"  "تكلفة  في  الناتجة  الرسوم  مين 

 .غير متداولة أخرى في بيان المركز المالي كمطلوباتاالشتراكات. يتم االعتراف بالمساهمات عند استحقاقها. تم تقديم هذا  
وزارة المالية مساهمات في الهيئة القطرية للتقاعد والمعاشات كنسبة مئوية من رواتب الموظفين   فيما يتعلق بالمواطنين القطريين، تقدم

وفقً  القطريين  لموظفيها  الخدمة  نهاية  مكافأة  الشركة  تقدم  والمعاشات.  بالتقاعد  المتعلقة  الصلة  ذات  المحلية  القوانين  لمتطلبات  ا وفًقا 
 الصلة. استحقاق الموظفين  لمتطلبات القوانين والتوجيهات المحلية ذات

عاًما من الخدمة الشخصية وتخضع ألصحاب    20تعتمد المزايا على الراتب النهائي للموظفين ومدة الخدمة الشخصية، وتخضع إلكمال 
 العشرين عاًما. عاًما للسنوات التي تزيد عن حد  20العمل عند إنهاء عملهم. يتم استحقاق التكلفة المتوقعة لهذه المزايا عند إتمام 

 

 عقود اإليجار 
 

ركة بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو يحتوي عليه. العقد هو أو يحتوي على عقد إيجار إذا كان العقد عند بداية العقد، تقوم الش
 .ينقل الحق في التحكم في استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل مقابل

 :الحق في التحكم في استخدام أصل محدد، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانلتقييم ما إذا كان العقد ينقل 
قد يتم تحديد ذلك صراحًة أو ضمنًا، ويجب أن يكون مميًزا مادًيا أو يمثل بشكل جوهري كل    -يتضمن العقد استخدام أصل محدد   •

 صل؛ قدرة األصل المميز مادًيا. إذا كان للمورد حق استبدال جوهري، فلن يتم تحديد األ
 للشركة الحق في الحصول بشكل جوهري على جميع المنافع االقتصادية من استخدام األصل طوال فترة االستخدام؛ و  •
كيفية   • بتغيير  األكثر صلة  القرار  اتخاذ  حقوق  لديها  يكون  عندما  الحق  بهذا  الشركة  تتمتع  األصل.  استخدام  توجيه  للشركة  يحق 

رة حيث يكون القرار بشأن كيفية وألي غرض محدًدا مسبًقا، يكون للشركة الحق في  استخدام األصل وألي غرض. في حاالت ناد
تحدد مسبًقا كيف وألي  بطريقة  بتصميم األصل  الشركة  قامت  أو  تشغيل األصل ؛  للشركة  يحق  إذا كان  استخدام األصل  توجيه 

 .غرض سيتم استخدامه
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 اإليجار )تتمة(عقود 

 

عند البدء أو عند إعادة تقييم العقد الذي يحتوي على مكون عقد اإليجار، تخصص الشركة المقابل في العقد لكل عنصر إيجار على  
فصل   عدم  الشركة  اختارت  فقد  فيها،  مستأجًرا  تكون  التي  والمباني  األراضي  باستئجار  يتعلق  فيما  ذلك،  ومع  المستقل.  سعره  أساس 

 .غير المستأجرة والمحاسبة عن مكونات اإليجار وغير اإليجار كعنصر إيجار واحد المكونات

 الشركة كمستأجر  
االستخدام"( حق  "موجودات  المحاسبية  السياسة  )انظر  االستخدام  حق  بموجودات  الشركة  بدء  تعترف  تاريخ  في  اإليجار  ومطلوبات 

والتي تشتمل على المبلغ األولي اللتزام اإليجار المعدل ألي دفعة إيجار يتم اإليجار. يتم قياس حق استخدام األصل مبدئًيا بالتكلفة،  
سدادها في أو قبل تاريخ البدء، باإلضافة إلى أي تكلفة أولية مباشرة متكبدة وتقدير لتكلفة التفكيك وإزالة األصل األساسي األصل أو 

 .فز إيجار مستلمالستعادة األصل األساسي أو الموقع الذي يوجد فيه، ناقًصا أي حا 
حق   اإلنتاجي ألصل  العمر  نهاية  إلى  البدء  تاريخ  من  الثابت  القسط  طريقة  باستخدام  االستخدام  حق  موجودات  استهالك  الحًقا  يتم 
االستخدام أو نهاية مدة اإليجار، أيهما أقرب. يتم تحديد العمر اإلنتاجي المقدر لموجودات حق االستخدام على نفس األسس التي يتم  

يدها للممتلكات والمعدات. باإلضافة إلى ذلك ، يتم تخفيض حق استخدام األصل بشكل دوري عن طريق خسائر انخفاض القيمة،  تحد
الحالية لمدفوعات اإليج بالقيمة  التزام عقد اإليجار مبدئًيا  القياسات األولية اللتزام اإليجار.يتم قياس  تعديله لبعض  ار  إن وجدت، ويتم 

في تاريخ البدء، مخصومة باستخدام سعر الفائدة المتضمن في عقد اإليجار أو، إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده التي لم يتم دفعها  
 .بسهولة، ومعدل االقتراض المتزايد للشركة. بشكل عام، تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد كمعدل الخصم

 :اإليجار مما يليتتكون مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام 
 

 المدفوعات الثابتة، بما في ذلك المدفوعات الثابتة الجوهرية ؛  •
 مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ، يتم قياسها مبدئًيا باستخدام المؤشر أو السعر في تاريخ البدء ؛  •
 المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية. و  •
تجديد سعر   • فترة  في  اإليجار  ومدفوعات   ، الشركة  تمارسه  أن  معقول  بشكل  المؤكد  من  الذي  الشراء  خيار  بموجب  الممارسة 

تكن   لم  ما  اإليجار  لعقد  المبكر  اإلنهاء  ، وعقوبات  التمديد  خيار  ممارسة  بشكل معقول من  متأكدة  الشركة  كانت  إذا  اختيارية 
 .كًراالشركة متأكدة بشكل معقول عدم اإلنهاء مب 

في   تغيير  هناك  يكون  عندما  قياسها  إعادة  يتم  الفعلي.  الفائدة  معدل  طريقة  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة  اإليجار  عقد  التزام  قياس  يتم 
يكون   أن  المتوقع  للمبلغ  الشركة  تقدير  في  تغيير  إذا كان هناك  أو معدل،  تغيير في مؤشر  الناشئة عن  المستقبلية  اإليجار  مدفوعات 

 .دفع بموجب ضمان القيمة المتبقية ، أو إذا غيرت الشركة تقييم ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاءمستحق ال
والمعدات" والتزامات اإليجار في   تعرض الشركة أصول حق االستخدام التي ال تفي بتعريف العقارات االستثمارية في "الممتلكات واآلالت

 لمركز المالي.ان افي بي  مطلوبات اإليجار
يتم  أو  االستخدام،  الدفترية ألصل حق  القيمة  على  مماثل  تعديل  إجراء  يتم  الطريقة،  بهذه  اإليجار  عقد  التزام  قياس  إعادة  يتم  عندما 

 .تسجيله في بيان الدخل الشامل إذا كانت القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام تحتوي على تم تخفيضه إلى الصفر
 

 الشركة كمؤجر 
 

إيجار  أو عقد  تمويلي  إيجار  إيجار هو عقد  كان كل عقد  إذا  ما  اإليجار  بداية عقد  تحدد عند  فإنها   ، الشركة كمؤجر  تعمل  عندما 
 .تشغيلي

 

علقة  لتصنيف كل عقد إيجار، تقوم الشركة بإجراء تقييم شامل لما إذا كان عقد اإليجار ينقل بشكل كبير جميع المخاطر والمكافآت المت 
إيجار   عقد  فهو   ، كذلك  يكن  لم  إذا  أو  تمويلي؛  إيجار  عقد  هو  اإليجار  عقد  فإن  الحال،  هو  هذا  كان  إذا  التابعة.  األصول  بملكية 
تشغيلي. كجزء من التقييم، تأخذ الشركة في االعتبار بعض المؤشرات مثل ما إذا كان عقد اإليجار لجزء كبير من العمر االقتصادي 

 .لألصل
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(.  3
 عقود اإليجار )تتمة(
 الشركة كمؤجر )تتمة( 

 

عندما تكون الشركة مؤجًرا وسيًطا ، فإنها تحسب حصتها في عقد اإليجار الرئيسي وعقد اإليجار من الباطن بشكل منفصل. يقوم بتقييم  
إلى حق   بالرجوع  الباطن  إيجار من  لعقد  اإليجار  إلى  تصنيف  بالرجوع  وليس   ، الرئيسي  اإليجار  الناشئة عن عقد  استخدام األصول 

 .األصل األساسي
إذا كان عقد اإليجار الرئيسي هو عقد إيجار قصير األجل تطبق عليه الشركة اإلعفاء الموضح أعاله ، فإنها تصنف عقد اإليجار من  

 .الباطن على أنه عقد إيجار تشغيلي
على يحتوي  الترتيب  كان  رقم    إذا  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  تطبق  الشركة  فإن   ، إيجار  وغير  إيجار  عقد   15مكونات 

 ."اإليرادات من العقود مع العمالء" لتخصيص المقابل في العقد
فترة اإليجار كجزء  تعترف الشركة بمدفوعات اإليجار المستلمة بموجب عقد إيجار تشغيلي كدخل على أساس القسط الثابت على مدى   

 .من "اإليرادات األخرى"
 

 19 –امتيازات اإليجار المتعلقة بـكوفيد 
 

. تطبق الشركة الوسيلة 16تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  -19 -طبقت الشركة امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد 
هي تعديالت على  19  -امتيازات اإليجار المؤهلة التي هي نتيجة مباشرة لوباء كوفيد  العملية التي تسمح لها بعدم تقييم ما إذا كانت  

بالنسبة المتيازات  مماثلة.  وفي ظروف  المماثلة  الخصائص  ذات  العقود  باستمرار على  العملية  الوسيلة  الشركة  تطبق  اإليجار.  عقود 
لعملية عليها ، أو التي ال تتأهل للعملية العملية ، تقوم الشركة بتقييم  اإليجار في عقود اإليجار التي تختار الشركة عدم تطبيق الوسيلة ا

 .ما إذا كان هناك تعديل في عقد اإليجار
 

 توزيعات األرباح 
 

ة لسن  11األرباح ولم يعد التوزيع وفًقا لتقدير الشركة. وفًقا للقانون التجاري القطري رقم  تعترف الشركة بااللتزام عندما يتم السماح بتوزيع
، ُيسمح بالتوزيع عندما يوافق عليه المساهمون. يتم االعتراف بالمبلغ المقابل مباشرة في   2021لسنة    8، المعدل بالقانون رقم  2015

 .حقوق الملكية
 

 قياس القيمة العادلة 
 

 .تاريخ كل تقريرستثمارات العقارية، المباني والممتلكات واالالت والمعدات بلقيمة العادلة في االتقيس الشركة 
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ 

 :القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن المعاملة لبيع األصل أو نقل االلتزام يتم إما
 اللتزام، أوفي السوق الرئيسي لألصل أو ا •
في حالة عدم وجود سوق رئيسي، في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام يجب أن يكون الوصول إلى السوق الرئيسي أو  •

 .األكثر فائدة للشركة
االلتزام،  يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو 

 .على افتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون في صالحهم االقتصادي
  تستخدم الشركة أساليب التقييم المناسبة في الظروف والتي تتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وتعظيم استخدام المدخالت

 .لقابلة للرصد إلى الحد األدنىالقابلة للمالحظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير ا
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تم قياسها أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، 

 :كما هو موضح على النحو التالي، بناًء على أدنى مستوى إدخال مهم في قياس القيمة العادلة ككل
 ار السوق المعروضة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة ؛أسع - 1المستوى  •
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 قياس القيمة العادلة )تتمة(  
 العادلة ؛ تقنيات التقييم التي يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر أدنى مستوى دخل مهم لقياس القيمة  - 2المستوى  •
 تقنيات التقييم التي لها أدنى مستوى إدخال مهم للقيمة العادلة  - 3المستوى  •

كانت  إذا  ما  الشركة  تحدد   ، متكرر  أساس  المالية على  البيانات  في  بها  المعترف  والمطلوبات  للموجودات  للمراقبة  قابل  القياس غير 
ل إعادة تقييم التصنيف )استناًدا إلى أدنى مستوى لمستوى المدخالت  التحويالت قد حدثت بين المستويات في التسلسل الهرمي من خال

 .ذي األهمية للقيمة العادلة القياس ككل( في نهاية كل تقرير

 األعتراف باإليرادات 

 اإليراد من العقود مع العمالء  

يتمثل نشاط الشركة في تصنيع المحاقن التي تستخدم لمرة واحدة وتجارة المعدات واألدوات والمستلزمات الطبية. تتضمن عقود الشركة 
التزامات   بشكل عام  البضائع  لتسليم  العمالء  للتنفيذمع  "في قابلة  البضائع  بيع  باإليرادات من  االعتراف  يجب  أنه  الشركة  استنتجت   .

 فيه تحويل السيطرة على البضائع إلى العميل، بشكل عام عند تسليم البضائع. الوقت الذي يتم 
. إذا لم يكن باإلمكان قياس اإليرادات بشكل موثوق ، تقوم الشركة لهاتعترف الشركة باإليرادات من بيع البضائع المقاسة بالقيمة العادلة  

 . التأكد منهابتأجيل االعتراف باإليرادات حتى يتم 
تمثل التزامات أداء منفصلة يجب تخصيص جزء من سعر المعاملة لها )على  والتي  في العقد    شروطة فيما إذا كانت هناك  تنظر الشرك

المعاملة لبيع البضائع، تأخذ الشركة في االعتبار آثار المقابل المتغير،    سبيل المثال، الضمانات ونقاط والء العمالء(. عند تحديد سعر
 لمقابل المستحق الدفع للعميل )إن وجد(.، وابنود غير نقديةووجود 
الدولي    الشركةتقوم   المعيار  الوارد في  النحو  العمالء استناًدا إلى نموذج مكون من خمس خطوات على  العقود مع  بإثبات اإليراد من 

 (:15إلعداد التقارير المالية رقم )

ويتم   : 1خطوة رقم  العمالء:  مع  المحررة  العقد العقود  حقوق تحديد  بينهما  ُينشئ  أكثر  أو  طرفين  بين  اتفاق  بأنه  العقد  تعريف 
 والتزامات قابلة للنفاذ، كما يحدد المعايير الخاصة بكل عقد والتي البد من استيفائها. 

الخ : 2خطوة رقم  نقل البضاعة او  العقد من أجل  الوعد للعميل في  بااللتزام هو  الوفاء  العقد:  بااللتزامات في  الوفاء  دمة  تحديد 
 للعميل.

أن تكون لها حق فيه مقابل نقل البضائع أو   الشركةتحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو النظير الذي تتوقع   : 3خطوة رقم 
 الخدمات المعهودة إلى العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن الغير.

لل : 4خطوة رقم  العقد:  بااللتزامات  للوفاء  المعاملة  تقوم  تخصيص سعر  به،  الوفاء  يتطلب  التزام  أكثر من  بها  يوجد  التي  عقود 
أن يكون لها   الشركة بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام مطلوب الوفاء به بقيمة تصف النظير الذي تتوقع    الشركة

 حق فيه مقابل إتمام الوفاء بكل االلتزامات. 
 بالتزامات تتعلق باألداء.   الشركة إثبات اإليراد عند أو )اعتباًرا من( وقت إتمام : 5خطوة رقم 

االلتزامات المتعلقة باألداء، وتقوم بإثبات اإليراد بمرور الوقت، في حالة أن أحد المعايير التالية تم   الشركةتستوفي  
 االستيفاء بها:

 باإلداء؛ الشركةبينما تقوم  الشركةيتلقى العميل بشكل متزامن ويستهلك الفوائد التي يتم تقديمها من خالل أداء  (1
 ويحسن من الموجودات التي يسيطر عليها العميل باعتبار أنه يتم إنشاء أو تحسيتن الموجودات؛  الشركةأو ُينشئ أداء  (2

 



 ش.م.ع.ق  الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية
 المالية  بياناتاإليضاحات المتممة لل

 2022ديسمبر  31 فيهية ت المن  المالية السنة كما في وعن
 (خالف ذلكقطري، ما لم يذكر الجميع األرقام بالريال )

- 24 - 
 

 .  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 )تتمة(اإليراد من العقود مع العمالء 

أو ال ينشأ عن أداء الشركة أي من الموجودات ذات استخدام بديل للشركة، كما أن للشركة حق قابل للنفاذ في الدفع من أجل إتمام  (3
 الوفاء حتى تاريخه.

يتم إثبات اإليراد في الوقت المحدد عند إتمام    من أجل الوفاء بااللتزامات؛ في حالة أنه لم يتم االستيفاء بأحد الشروط المذكورة أعاله، 
 الوفاء بااللتزامات. 

عقًدا للموجودات استناًدا لقيمة النظير   الشركةوفاء االلتزام من خالل تسليم البضائع أو الخدمات المعهودة، ُتحرر    الشركةعندما تستكمل  
 المكتسب نتيجة للوفاء. وفي حالة أن النظير المستلم من العميل يزيد عن قيمة اإليراد المعترف به، فهذا يزيد من االلتزامات القانونية 

 للعقد.
في االعتبار شروط الدفع المحددة في التعاقد.    يتم قياس اإليراد الناتج بالقيمة العادلة للنظير المستلم أو الذي يمكن تحصيله، مع األخذ

  الشركة تتصرف كأصيل أم وكيل. وقد خلصت    الشركةبتقييم ترتيباتها لإليراد مقابل المعايير المحددة لتحديد ما إذا كانت    الشركةوتقوم  
 إلى أنها تتصرف كأصيل في كافة ترتيبات اإليراد الخاصة بها. 

الدخ بيان  في  اإليراد  إثبات  داخل  يتم  االقتصادية  الفوائد  تدفق  فيه  ُيحتمل  الذي  بالقدر  اإليراد   ،الشركةل  قياس  يتم  أن  يمكن  كما 
 والتكاليف، حسب االقتضاء، بصورة موثوقة.

 

 دخل اإليجار 
المباشرة للشركة للدخول في  يتم االعتراف بإيرادات اإليجار المستحقة القبض من عقود اإليجار التشغيلي، مخصوًما منها التكاليف األولية 

 .عقود اإليجار، على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار، باستثناء إيرادات اإليجار الطارئة التي يتم االعتراف بها عند نشأتها
المدفو   سداد  يتم  لم  لو  حتى  اإليجار،  فترة  مدى  على  بالتساوي  إيجار  عقود  في  للدخول  المستأجرين  حوافز  توزيع  هذا  يتم  على  عات 

عقد  مواصلة  خيار  فيها  للمستأجر  يكون  أخرى  مدة  أي  مع  اإليجار  لعقد  لإللغاء  القابلة  غير  الفترة  هي  اإليجار  عقد  مدة  األساس. 
 .اإليجار، حيث يكون المؤجرون، في بداية عقد اإليجار ، متأكدين بشكل معقول من أن المستأجر سيمارس هذا الخيار

 .لمستلمة من المستأجرين إلنهاء عقود اإليجار أو للتعويض عن التداعيات في بيان الدخل الشامل عند ظهورهايتم االعتراف بالمبالغ ا
 
 اإليرادات األخرى  
 

 .يتم االعتراف باإليرادات عند تحصيلها
 

 إيرادات / تكاليف الفوائد 
 

واإليرادات الشاملة األخرى باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. معدل الفائدة  يتم إدراج إيرادات ومصروفات الفوائد في بيان الدخل الشامل  
الفعلي هو المعدل الذي يقوم بالضبط بخصم المدفوعات واإليصاالت النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألصل أو االلتزام 

صل أو االلتزام المالي. عند حساب معدل الفائدة الفعلي ، تقدر الشركة المالي )أو ، عند االقتضاء ، فترة أقصر( إلى القيمة الدفترية لأل
 .التدفقات النقدية المستقبلية مع مراعاة جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية ، ولكن ليس خسائر االئتمان المستقبلية

المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من سعر  يشمل حساب معدل الفائدة الفعلي جميع تكاليف المعامالت والرسوم والنقاط  
 .الفائدة الفعلي. تشتمل تكاليف المعامالت على التكاليف اإلضافية التي ُتعزى مباشرًة إلى اقتناء أو إصدار أصل أو التزام مالي

األخرى الفوائد على األصول المالية والخصوم  تتضمن إيرادات ومصروفات الفوائد الواردة في بيان الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة  
 .المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة محسوبة على أساس الفائدة الفعلية

يتم رسملة تكاليف االقتراض التي ُتعزى مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل ، كونه أحد األصول التي تستغرق بالضرورة 
 . اد لالستخدام المقصود أو البيع ، كجزء من تكلفة األصل المؤهلفترة طويلة من الوقت لالستعد
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 المعامالت بالعمالت األجنبية واألرصدة 

تاريخ   السائدة في  بأسعار الصرف  للشركة  الرئيسية  العملة  إلى  العام  بالعمالت األجنبية خالل  المعامالت  تحويل  يتم يتم  المعامالت. 
تحويل الموجودات والمطلوبات النقد المقومة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة إلى العملة الرئيسية بسعر الصرف في تاريخ التقرير.  

ومة يتم إدراج فروق العمالت األجنبية المحققة وغير المحققة في الربح أو الخسارة. ليس لدى الشركة موجودات ومطلوبات غير نقدية مق
 بعمالت أجنبية في نهاية فترة التقرير.

 أرباح االسهم 

 الربح بقسمة الواحد للسهم األساسية األرباح احتساب يتم  .العادية ألسهمها الواحد للسهم والمخففة األساسية األرباح بيانات الشركة تقدم
 تعديلها بعد ،السنة خالل القائمة  العادية األسهم  لعدد المرجح المتوسط  على الشركة في العاديين المساهمين إلى المنسوبة  الخسارة أو

 .الخاصة لألسهم
المرجح لعدد األسهم  يتم تحديد ربحية السهم المخففة عن طريق تعديل الربح أو الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين والمتوسط  

القابلة   السندات  تشمل  والتي  المخففة،  المحتملة  العادية  األسهم  جميع  لتأثيرات  المملوكة،  الخاصة  لألسهم  المعدلة  القائمة،  العادية 
 يارات األسهم الممنوحة للموظفين، إن وجد.للتحويل وخ

 

 التصنيف المتداول وغير المتداول 
 تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات بناء على التصنيف متداولة وغير متداولة. ويكون األصل متداوال في حالة:

 يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية، أو  •
 محتفظ بها أساًسا لغرض المتاجرة، أو  •
 شهرا بعد فترة التقرير، أو 12يتوقع أن تتحقق خالل  •
 شهرا بعد فترة التقرير.  12ن النقد وما في حكم النقد ما لم يحظر أن يتم تبادلها أو استخدامها لتسوية مطلوبات ما لمدة ال تقل ع •

 يتم تصنيف كل الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. وتكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية:
 يتوقع أن يتم تسويتها في دورة التشغيل العادية.  •
 محتفظ بها مبدئيا ألغراض المتاجرة.  •
 التقرير، أوشهرا بعد فترة  12تكون مستحقة التسوية خالل  •
 شهرا بعد فترة التقرير.  12ال يوجد حق مشروط لتأخير تسوية المطلوبات مدة ال تقل عن  •

 تصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة 

 المحتملة الموجودات والمطالبات 

اإلفصاح عنها عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية  ال يتم االعتراف بالموجودات المحتملة في البيانات المالية ، ولكن يتم  
 .منها الى الشركة

موارد ال يتم االعتراف بالمطلوبات الطارئة في البيانات المالية ، ولكن يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال التدفق النقدي المدفوع لهذه ال
.متضمنا منافع اقتصادية
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 الممتلكات واآلالت والمعدات   .4

 
مباني على أرض  

 األثاث والتجهيزات  السيارات  اآلالت والمعدات  )أ( )ب( مستأجرة
أجهزة الكمبيوتر  

 والبرامج 
األعمال الرأسمالية  

 اإلجمالي  تحت التنفيذ 
        التكلفة

 156,495,773 721,548 761,187 3,128,945 205,500 94,496,146 57,182,447 2021يناير  1في 
 558,616 124,829 36,445 24,788 - 372,554 - اإلضافات 

 157,054,389 846,377 797,632 3,153,733 205,500 94,868,700 57,182,447 2021ديسمبر    31في 
 251,728 - 15,099 13,721 - 222,908 - اإلضافات 

العادلة التغيرات في القيمة 
 616,645 - - - - - 616,645 للعقارات المدرجة بالقيمة العادلة 

 (9,297) - - (9,297) - - - االستبعادات 
         157,913,465 846,377 812,731 3,158,157 205,500 95,091,608 57,799,092 2022ديسمبر    31في 

        

        اإلهالك المتراكم 
 38,431,139 - 736,326 2,708,410 205,500 16,488,574 18,292,329 2021يناير  1في 

 5,404,131 - 15,276 198,019 - 3,284,754 1,906,082 ( 23اإلهالك )إيضاح 
 43,835,270 - 751,602 2,906,429 205,500 19,773,328 20,198,411 2021ديسمبر    31في 

 5,421,261 - 22,418 164,343 - 3,328,419 1,906,081 (23اإلهالك )إيضاح 
 (9,297) - - (9,297) - - - االستبعادات 

 49,247,234 - 774,020 3,061,475 205,500 23,101,747 22,104,492 2022ديسمبر    31في 
        

        انخفاض القيمة المتراكم 
 2,215,231 - - - - 2,215,231 - يناير   1في 
 2,215,231 - - - - 2,215,231 - 2022ديسمبر    31في 
        

        صافي القيمة الدفترية 
 106,451,000 846,377 38,711 96,682 - 69,774,630 35,694,600 2022ديسمبر    31في 
 111,003,888 846,377 46,030 247,304 - 72,880,141 36,984,036   2021ديسمبر  31في 
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 )تتمة( والمعدات والمنشئاتالممتلكات  .4

الممتلكات واآلالت والمعدات المذكورة أعاله مقابل القروض والتسهيالت التي حصلت عليها الشركة كما هو مبين في إيضاح أ. تم رهن  
 من هذه البيانات المالية.  15

ريال قطري    11,527ب. تم تشييد المباني على أرض مستأجرة تم الحصول عليها من وزارة البلدية والتخطيط العمراني بإيجار سنوي قدره  
في    30لمدة   تنتهي  اإلفصاح عن    2031يونيو    30سنة  تم  للتجديد.  بعقد    موجوداتقابلة  المتعلقة  اإليجار  االستخدام ومطلوبات  حق 

 .6ضاح اإليجار هذا في اإلي 

ريال قطري(. يتم توزيع اإلهالك على    5,404,131:  2021ريال قطري )  5,421,261ج. بلغ إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات للسنة  
 النحو التالي:

 2022 2021 
 4,468,523 4,691,374 (23)إيضاح  المصروفات اإلدارية والعمومية

(20)إيضاح  تكلفة اإليرادات  729,887 935,608 

 5,421,261 5,404,131 

  والمعدات والمنشآت  الممتلكات قيمة انخفاض

 الممتلكات من كاملة لفئة لالسترداد القابلة القيمة لتقدير تقرير فترة كل القيمة في انخفاض بتقييم المتعلقة المحاسبية السياسة تطبيق تم
 من  أعلى بأكملها والمعدات والمنشآت الممتلكات لفئة لالسترداد القابلة القيمة فإن اإلدارة، لتقديرات ووفقا لذلك، ونتيجة .والمعدات والمنشآت

 .التقرير تاريخ في الدفترية قيمتها

 مناسبة بها  معترف مهنية مؤهالت لديه مستقل، خارجي مثمن  على بناء  والمعدات لآلالت لالسترداد القابلة  القيمة تحديد يتم ،معا شكلب 
 والمعدات لآلالت لالسترداد القابلة التقديرية القيمة كانت، 2017عام  وخالل. والمعدات اآلالت تقييم إلجراء وفهم اإلقليمية بالسوق  ومعرفة
 في القيمة في كانخفاض بالمبلغ االعتراف تم على ذلك، وبناء .قطري  ريال 6,603,312 بمبلغ الدفترية قيمتها من أقل المستقل للمثمن
 .2017خالل عام   اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة

 خسارة عكس إلى أدى مما ريال قطري، 75,792,341 إلى والمعدات لآلالت الدفترية القيمة رفع تم،  2020لعام المثمن نتائج على بناء
 . 2022 ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل قطري  ريال 4,388,081 والبالغة سابقا بها المعترف القيمة انخفاض

ريال قطري أعلى من قيمتها    69,800,000، فإن القيمة القابلة لالسترداد لآلالت والمعدات والتي تبلغ  2022بناًء على نتائج المثمن لعام  
 الدفترية كما في تاريخ التقرير )والتي لم تنحرف بشكل كبير لعكس خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابًقا(.

 االنخفاض المتراكم فيما يتعلق باآلالت والمعدات على النحو التالي:
    2022 2021 

 2,215,231 2,215,231  ديسمبر    31
 

 اإلستثمارات العقارية  .5
    2022 2021 

 12,590,000 12,590,000  المباني 
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 اإلستثمارات العقارية )تتمة( .5

ستخدام المستودع المؤجر قدم مربع( إل  65,779للشركة من مبنى تم تشييده على جزء من األرض المستأجرة )  ي اإلستثمار العقار يتكون  
ريال    2,430,000 هت قيم أعاله تبلغ   ي اإلستثمار العقار إيرادات اإليجار الناتجة عن  إلى طرف خارجي بناًء على اتفاقية عقد إيجار تشغيلي.

 .(21)إيضاح  األخرى  ريال قطري( مدرج ضمن اإليرادات 2,430,000:  2021) 2022ديسمبر  31المنتهية في السنة  عن قطري 

من قبل مقيم عقارات خارجي مستقل يتمتع بمؤهالت مهنية مناسبة   2022ديسمبر    31كما في    العقاري ستثمار  تم تحديد القيمة العادلة لإل
الذي يتم تقييمه. تم تحديد القيمة العادلة بناًء على نهج السوق القابل للمقارنة والذي يعكس    المواقع والعقاراتمعترف بها وخبرة حديثة في  
الحديثة   المعامالت  العادل اللعقارات  لأسعار  القيمة  تقدير  عند  اإلالعقاري لإلستثمار  ة  مماثلة.  يعتبر  هو  ،  الحالي  وأفضل    أعلىستخدام 

 استخدام للعقار. 

 اإليجارات  .6
 موجودات حق االستخدام 

 تقوم الشركة بتأجير المكاتب والمستودعات وسكن العمال.
 2022 2021 

   التكلفة
 116,164 116,164 يناير   1في 
 116,164 116,164 ديسمبر 31في 

   المتراكم اإلهالك 
 18,586 27,879 يناير  1في 

 9,293 9,294 ( 23إهالك السنة )إيضاح 
 37,173 27,879 

   صافي القيمة الدفترية 
 88,285 78,991 ديسمبر   31في 

   
ريال قطري لمدة  11,527تم تشييد المباني على أرض مستأجرة تم الحصول عليها من وزارة البلدية والتخطيط العمراني بإيجار سنوي قدره 

 قابلة للتجديد. موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار المتعلقة بعقد اإليجار هذا. 2031يونيو   30سنة تنتهي في  30
 

 2021 2022 مطلوبات االيجار 
 99,221 89,216 يناير  1في 

 (11,527) (11,527) المدفوعات 
 1,522 2,922 خالل السنة  الفائدة
 89,216 80,611 ديسمبر  31في 

   
   بناء على تاريخ االستحقاق، يتم تصنيف التزامات اإليجار في قائمة المركز المالي 

 80,612 71,705            الجزء غير المتداول  –مطلوبات اإليجار 
 8,604            8,906 الجزء المتداول  –مطلوبات اإليجار 

 80,611 89,216 

  30ريال قطري لمدة    11,527تم إنشاء المباني على أرض مستأجرة تم الحصول عليها من وزارة الشؤون البلدية والزراعة بإيجار سنوي قدره  
 .حق االستخدام والتزامات اإليجار المتعلقة بعقد اإليجار هذا موجوداتقابلة للتجديد.  2031يونيو  30عاما تنتهي في 
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 اإليجارات )تتمة(  .6

مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ    ،بات التزامات اإليجار على أساس القيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقيةيتم إث
 .التطبيق األولي

 الحركة في التزامات اإليجار هي كما يلي:

 2022 2021 

يناير   1في   89,216 99,221 
 (11527) (11,527) المدفوع خالل السنة 
 1,522 2,922 الفائدة خالل السنة  

ديسمبر  31في   80,611 89,216 

 فيما يلي المبلغ المعترف به في بيان التدفقات النقدية:

 2021 2022 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 9,293 9,294 إهالك موجودات حق االستخدام 

 1,522 2,922 تكاليف التمويل 

األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من     

 11,527 11,527 مدفوعات مطلوبات اإليجار 
 

 الموجودات غير الملموسة  .7

 اإلجمالي  الكمبيوتر  برامج والمعرفة الفنية  االختراعبراءة  
    التكلفة

 10,925,981 596,044 10,329,937   2021ديسمبر  31 في
2022ديسمبر    31في   10,329,937 596,044 10,925,981 

    
    اإلطفاء المتراكم 

 596,044 596,044 -   2021ديسمبر  31فى 
 596,044 596,044 - 2022ديسمبر    31في 
    

    صافي القيمة الدفترية 
 10,329,937 - 10,329,937   2022ديسمبر    31في 
 10,329,937 - 10,329,937   2021ديسمبر  31في 

اإلختراع حاليًا بحقوق كاملة. ومع   ةقيود، وتمتلك الشركة براء  أيدون    الفنية  اإلختراع والمعرفة  ةكاملة إلستخدام براء  ملكيةالشركة    اكتسبت
 الهدف العام للشركة.  حقيقاإلختراع الحالية لت  ةحالة وجود عيوب، يتم تحديث براء فيذلك، 
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 المخزون  .8

  2022 2021 
 12,367,021 11,651,577  بضاعة التجاريةال

 3,499,210 2,557,230  البضاعة تامة الصنع
 962,150 1,093,470         األعمال تحت التشغيل 

 7,699,594 9,128,148         المواد الخام
 2,453,283 2,579,318         قطع الغيار

 - 491,950            البضاعة بالطريق 

 193,107 190,035  المواد اإلستهالكية
  27,691,728 27,174,365 

 (109,471) (109,471)   (1بطيء الحركة )و  المتقادم يخصم: مخصص المخزون 
   27,582,257 27,064,894 

 على النحو التالي:في مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة كانت الحركة ( 1)

  2022 2021 
 1,571,223 109,471  يناير  1في 
 (1,461,752) -  المخصص خالل السنة رد 
 109,471 109,471  ديسمبر   31في 

 

 المدينون والذمم المدينة األخرى  .9

 2022 2021 
 20,934,995 32,173,793 ( 1) ، باإلجماليالمدينون 

 3,535,249 1,771,328 المبالغ المدفوعة مقدمًا للموردين 
 495,465 1,153 الودائع المستردة 

 14,152 99,938 المصروفات المدفوعة مقدماً 
 72,758 55,776 سلف الموظفين 

 65,426 464,734 الذمم المدينة األخرى 
 34,566,722 25,118,045 

 (3,841,166) (3,841,166) ( 2مخصص اإلنخفاض في قيمة المدينون ): يخصم
 30,725,556 21,276,879 

ريال قطري وهي مستحقة ألكثر من ثالث سنوات. ترى    2,576,786القبض من عميل واحد بقيمة  تتضمن هذه الحسابات مستحقات   (1)
 اإلدارة أن الرصيد قابل لالسترداد بالكامل.
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 المدينون والذمم المدينة األخرى )تتمة( .9

 :يلتالعلى النحو ا على مخصص االنخفاض في قيمة المدينون كانت الحركة ( 2)

 2022 2021 
 6,436,401 3,841,166 بداية السنة في 

 (2,595,235) - رد المخصص خالل السنة 
 3,841,166 3,841,166 في نهاية السنة 

 

 :يعلى النحو التال كان تقادم المدينون 

  
لم يمِض  

استحقاقها ولم  
 تنخفض قيمتها 

  مضى إستحقاقها ولم تنخفض قيمتها 

 اإلجمالي  
1 – 60  

 يوم
61- 90   
 يوم

91- 
 يوم  180

181-
360   

 يوم
أكثر من  

 منخفضة القيمة  يوم 360
         

2022 28,332,627 22,501,711 472,316 651,976 950,371 28,744 7,568,676 (3,841,166) 
2021 17,093,829  8,568,893  2,877,692  1,180,528  770,796  405,837  7,131,249 (3,841,166) 

 

 بالصندوق ولدى البنوك النقد  .10

  2022 2021 
    

 5,191,520  6,324,075  النقد لدى البنوك 
 442 22,750             النقد بالصندوق 

 5,191,962 6,346,825  النقد وما في حكمه كما هو موضح في قائمة المركز المالي 
 ( 14,269,226) -  ناقص: بنك سحب على المكشوف 

  6,346,825 (9,077,264 ) 

 رأس المال  .11

   ريال قطري. 1سهم. قيمة كل سهم  115,500,000ريال قطري مقسم إلى  115,500,000 قيمةرأس المال ثابت ب 

 2021ديسمبر    31 2022ديسمبر    31 
 المبلغ  عدد األسهم  المبلغ  عدد األسهم  

     المرخص به والمصدر والمدفوع 
ريال قطري   1سهم بسعر 115,500,000

 115,500,000 115,500,000 115,500,000 115,500,000 (20لكل سهم )إيضاح 
 

 

 



 ش.م.ع.ق  ستلزمات الطبيةالشركة القطرية األلمانية للم
 المالية  بياناتاإليضاحات المتممة لل

   2022ديسمبر  31 فيالمنتهية السنة  وعن كما في
 ( خالفهقطري، ما لم يذكر الجميع األرقام بالريال )

- 32 - 
 

 االحتياطي القانوني  .12

من صافي ربح السنة إلى    ٪10ينبغي ترحيل نسبة    ،والنظام األساسي للشركة  2015لسنة    11وفقا لمتطلبات قانون الشركات القطري رقم  
إن االحتياطي غير قابل للتوزيع إال  .  من رأس المال المدفوع  ٪50االحتياطي القانوني كل سنة حتى يصل رصيد االحتياطي القانوني إلى  
، تقوم شركات  وفًقا للنظام األساسي ومتطلبات القوانين التشريعي.  في الظروف المنصوص عليها في القانون أعاله والنظام األساسي للشركة

حويل نسبة معينة من صافى أرباحها السنوية إلى اإلحتياطى القانوني. وال يوجد تحويل خالل السنة حيث ان الرصيد وصل للحد  الشركة بت 
 القانوني. 

 
 المساهمة في صندوق التنمية االجتماعية والرياضية المدفوعة  .13

للقانون رقم   أرباحا قدره2008لسنة    13وفقا  الشركة  يعادل    29,521:  2021ريال قطري )  31,102ا  ، خصصت  ريال قطري( أي ما 
 ٪ من صافي األرباح المعدلة المتعلقة بعمليات قطر لهذا العام لدعم األنشطة الرياضية واالجتماعية. 2.5

 
 احتياطي إعادة التقييم   .14

قييم  ريال قطري( بإعادة ت   11,999,694:  2021)  2022ريال قطري كما في ديسمبر    11,910,929يتعلق احتياطي إعادة التقييم البالغ  
ن  المبنى في السنوات السابقة كمبنى يشغله المالك المعترف به في الممتلكات واآلالت والمعدات وقد تم اشتقاقه من إعادة تقييم المبنى ضم 

 . 2007الممتلكات والمنشآت والمباني. المعدات بالتغيير في طريقة القياس من وضع التكلفة إلى نموذج إعادة التقييم في عام 
 
 حركة في قيمة احتياطي إعادة التقييم على النحو التالي:ال
  2022 2021 

 11,999,694       11,999,694        يناير  1في 
 - 616,645  التغير في القيمة العادلة

 - (705,410)  المحول من اإلهالك
 11,999,694 11,910,929  ديسمبر   31في 
 

 القروض  .15

 المركز المالي المرحلي المختصر كما يلي:تم عرض القروض في بيان 

   2021ديسيمبر    31   2022ديسمبر    31 
 اإلجمالي  غير المتداولة  المتداولة  اإلجمالي  غير المتداولة  المتداولة  

  127,749,460  77,640,558  50,108,902 144,861,940 92,488,710 52,373,230 ( 1 (قروض بنكية
بنك سحب على 

  14,269,226  -   14,269,226 - - - المكشوف 
 52,373,230 92,488,710 144,861,940 64,378,128  77,640,558  142,018,686  
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 )تتمة(  القروض .15

 بما يلي: البنكية( تتعلق القروض 1)

  2022 2021 

 2,341,320 2,359,579    تسهيالت مستندية ائتمانية

 125,408,140 142,502,361    تسهيالت بنكية
  144,861,940 127,749,460 

 تسهيالت بنكية )أ( 

تمويل    ضاغر أل  يقطر الوطن سحب على المكشوف وضمانات بنكية من بنك  بنك  و   ةمستندي   اتحصلت الشركة على قرض ألجل واعتماد
االتفاق المبدئي وقرض رأس المال العامل قصيرة  رأس المال العامل قصير األجل. تم إعادة جدولة القرض ألجل بعد  تمويل  مستودع و   بناء

 األجل يتم سدادها خالل سنة واحدة. 

 قطر للتنمية بنك من  الممنوحة)ب( تفاصيل التسهيالت 

لتنمية ألغراض مختلفة مثل شراء اآلالت والمعدات، وتسوية مستحقات الموردين  ل  قطر  حصلت الشركة على العديد من التسهيالت من بنك
 إعادة البيع. و وشراء المستلزمات الطبية  عالمستود بناءتمويل و  وشراء المواد الخامامل وتلبية متطلبات رأس المال التشغيلي والع المستحقة،

التسهيالت األساسية تحمل فترات استحقاق م تم إعادة جدولة  على الرغم من أن  تتم تسويتها في فترة أقصر، فقد  المفترض أن  ختلفة ومن 
السنوات   وبالتالي، خالل  متكرر.  بشكل  للتنمية  قطر  بنك  قبل  أعاله  الماضيةالتسهيالت من  المذكورة  القروض  إعادة جدولة معظم  تمت   ،

 ،فيه بنك التنمية المذكور أعاله من ملكيته من الشركة  داستبع، من التاريخ الذي  2020ديسمبر    31حتى    ،بشروط وأحكام معدلة. ومع ذلك
ملز  الشركة  وستكون  االقتراض  وأحكام  شروط  تعميم  للشروط  حيتم  وفقا  القروض  تصنيف  يتم  ثم،  ومن  استحقاقها.  عند  القروض  بدفع  مة 

 . 2022ديسمبر  31واألحكام المطلقة التفاقيات القروض مع بنك التنمية أعاله السائدة في 

 التسهالت يتم تقديم التسهيالت مبدئًيا على أساس مستقل ويتم إعادة جدولة بعضها الحًقا. تتنوع الشروط واألحكام األساسية المرفقة بكل من  
 من حيث الغرض وأسعار الفائدة وشروط السداد.

 :تفاصيل الضمانات المقدمة مقابل التسهيالت)ج( 

للتنمي  بنك قطر  المرهون مع  العقد  الرئيسي(بناء على  الدين  المستفيد األول ومزود  للشركة وترخيصها    ، ة )كونه  التجاري  باالسم  التعهد  تم 
غير الملموسة بما في ذلك الملكية الفكرية المملوكة للشركة مع   موجوداتوسجلها الصناعي واآلالت والمعدات بما في ذلك خطوط اإلنتاج وال

 بنك قطر للتنمية. تم إخطار السجل الصناعي للشركة لتقديم التعهدات المذكورة أعاله.

بنك قطر   العقد المرهون مع  الثاني والمقرض(  الوطنيبناء على  المباني والمصانع وا  ،)كونه المستفيد  آلالت  فإن حق الشركة في استخدام 
وال الصنع  التامة  والسلع  الخام  والمواد  واألدوات  التجاري    موجوداتوالمعدات  البنك  مع  الترخيص مرهونة  ذلك  في  بما  الصلة  ذات  األخرى 

 .المذكور أعاله
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 القروض )تتمة(. 15

 )ب( تفاصيل التسهيالت الممنوحة من بنك محلي )تتمة( 

 :يتم أيضا رهن ما يلي مقابل االقتراض  ،المذكورة أعاله في العقد المرهون، وفقا التفاقية تسهيالت البنك الرئيسيباإلضافة إلى األوراق المالية 

  .٪ من التعرض االئتماني من بنك قطر للتنمية100التنازل عن وثائق التأمين التي تغطي  •
 .تسهيالت معينالتنازل عن بعض عقود العمالء لصالح بنك قطر للتنمية لتغطية مبلغ   •

لقد انتهكت الشركة بعض مواثيق القروض التي تمنح البنك الحق في المطالبة بالرصيد الكامل من الشركة. الشركة في طور التفاوض مع 
 البنك إلعادة جدولة القرض واالقتراض مع البنك. 

 كانت الحركة على القروض كما يلي:
  2022 2021 

 141,480,315  127,749,460  في بداية السنة 
 7,885,704  4,225,718  (2) اإلضافات

 - 14,269,226  ( 1إعادة هيكلة السحب على المكشوف )
 (10,923,815)  (3,855,076)  سداد األقساط 

 4,734,569  3,787,227  الفوائد المستحقة 
 (1,158,087)  (1,314,615)  الفوائد المدفوعة

 142,018,686  144,861,940  ديسمبر    31في 
 
٪ إلى تسهيل قرض طويل األجل يتم 6,25( خالل العام، تم تحويل تسهيالت السحب على المكشوف من بنك قطر الوطني بنسبة فائدة  1)

على   بقيمة    91سداده  شهري  في    200,000قسط  تنتهي  قطري  تسوية    2030 4 30ريال  يتم  النهائي  في  والقسط  المتبقي  الرصيد 
31 5 2030 . 

 ( خالل العام ، سحبت الشركة من خطاب االعتماد الحالي وتسهيالت ائتمان المستندات لغرض استيراد المواد الخام لإلنتاج. 2)

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين . 16

 2022 2021 
 973,031  1,081,676        يناير  1في 

 190,754  198,876           السنة المكون خالل 
 (82,109) (325,455)  السنة المدفوع خالل 

 1,081,676 955,097 ديسمبر    31في 

متداولة في بيان المركز المالي المختصر حيث أنها ال تتوقع  المطلوبات غير  الضمن    مكافأة نهاية الخدمة للموظفينقامت اإلدارة بتصنيف  
شهًرا من تاريخ التقرير. ال يتم خصم المخصص للقيمة الحالية حيث    12مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خالل  وجود مدفوعات كبيرة تجاه  

 ال يتوقع أن يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود كبيًرا. 
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 الدائنون والذمم الدائنة األخرى  .17

 2022 2021 
 6,401,922  9,856,165        الدائنون 

 3,091,613  3,038,148        من العمالء دفعات مقدمة 
 1,729,111  312,683           المصروفات المستحقة 

 214,841  214,841           األرباح المستحقة توزيعات 
 92,110  72,644            مخصصات رواتب األجازة وتذاكر السفر

 99,858  99,858            دائنو المبالغ المحتجزة
 29,521 - مخصص المساهمة في الصندوق االجتماعي والرياضي 

 36,158 121,806 الذمم الدائنة األخرى 
 13,716,145 11,695,134 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .18

المساهمين   العالقة  ذات  األطراف  فيها.  الرئيسيين  تمثل  رئيسيين  مالكين  يكونوا  التي  والشركات  للشركة  العليا  اإلدارة  وأعضاء  والمديرين 
 اعتمدت إدارة الشركة سياسات وشروط التسعير لهذه المعامالت. 

 بدالت عضو مجلس اإلدارة المنتدب )أ( 

ريال    600,000:  2021  ديسمبر  31ريال قطري )  600,000قيمة    2022  ديسمبر  31  كما  المنتدب  أتعاب عضو مجلس اإلدارة بلغ  ت 
 قطري(.

 

 اإليرادات  .19

 أ( تتكون اإليرادات من حيث النوع مما يلي:

 2022 2021 
 33,094,288 38,161,665 مبيعات الحقن الطبية

 5,078,874 1,448,401 مبيعات المنتجات التجارية 
 1,619,164 300,139           مبيعات منتجات المغلفة

 762,209 2,745,488 التعقيم مبيعات اإلبر 
 42,655,693 40,554,535 

 ب( اإليرادات حسب المنطقة الجغرافية هي كما يلي:

 2022 2021 
 27,015,269  36,820,155      خارج قطر  
 13,539,266  5,835,538        داخل قطر 

 42,655,693 40,554,535 
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 اإليرادات )تتمة(  .19

 هي كما يلي:حسب العميل ( اإليرادات ج

 2022 2021 
 28,190,747 38,093,739      قطاعات خاصة 
 12,363,788 4,561,954        قطاعات حكومية 

 42,655,693 40,554,535 
 

 تكلفة اإليرادات  .20

 2022 2021 
 24,954,753  25,260,928   الحقن الطبية تكلفة 

 3,053,836  679,498 تكلفة المنتجات التجارية
  1,157,027  205,116 تكلفة اإلبر المغلقة

  497,231  2,464,878 تكلفة القنية الوريدية  
 935,608 729,887 ( 4تكلفة اإلهالك )إيضاح 

 29,340,307 30,598,455 
 

 اإليرادات األخرى  .21

 2022 2021 
 2,400,000  2,430,000        (5إيرادات التأجير )إيضاح 

 2,595,235 - مخصص اإلنخفاض في قيمة المدينون رد 
 1,461,752 - رد مخصص المخزون بطيء الحركة 

 211,924  89,918            أخرى 
 2,519,918 6,668,911 

 

 مصروفات البيع والتوزيع  .22
 2022 2021 

 542,856  616,127 ومصاريف التوزيع األخرى  مصاريف الشحن
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 المصروفات اإلدارية والعمومية   .23
 2022 2021 

 2,752,153 2,649,849    ( 1تكلفة الموظفين )
 511,251 647,067  الرسوم القانونية والمهنية 
 212,887 157,762  خسائر في سعر الصرف 

 140,262 148,297  التأمين 
 76,699 114,201 مصاريف مكتبية 

 54,909 47,374  تواصل وتقنية المعلومات
 317,609 229,917  مصاريف صيانة

 281,207 292,397 مصاريف الماء والكهرباء 
 9,293 9,294  (6اإليضاح إهالك موجودات حق اإلستخدام )

 16,312 180,399 مصاريف السفر
 4,468,523 4,691,374 (4)اإليضاح إهالك المعدات واآلالت والممتلكات 

 257,198 266,442  وترويج األعمالاالعالنات 
 67,451 - خسائر استبعادات في المخزون 

 954,547 713,971   اخرى 
 10,148,344 10,120,301 

 ريال قطري(  600,000: 2021ريال قطري )  600,000العضو المنتدب البالغة  بدل أتعاب( تشمل 1)

 تكلفة التمويل  .24

 2022 2021 
 3,970,398 3,135,448 مصروفات فوائد القروض 

 764,171 651,780 مصروفات فوائد سحب على المكشوف 
 1,522 2,922 مصروفات الفوائد مطلوبات اإليجار 

 44,915 36,586  فوائد أخرى 
 3,826.736 4,781,006 

 العائد على السهم   .25

 والمخفض للسهم الواحد  األساسيالعائد 

العائد   بقسمة  األساسييحتسب  الواحد  إلى    ربحال  صافي  للسهم  العاديين  مساهميالمنسوب  األسهم    الشركة  لعدد  المرجح  المتوسط  على 
 :يليالعادية القائمة خالل السنة وذلك كما 

 2022 2021 
 1,180,828 1,244,097 الربح المنسوب إلى مساهمي الشركة العاديين 

 115,500,000 115,500,000 (11المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )إيضاح 

 0.010 0.011 للسهم الواحد العدد األساسى والمخفض  
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 المحتملة  طلوباتوالم االلتزامات .26

 المحتملة: مطلوباتيلخص ما يلي اإللتزامات وال 

 2022 2021 
 2,166,161  1,339,154  (1الضمانات )

 16,153  30,000  (2ضمانات الشيكات )
 -  554,757  اعتمادات مستندية 

 1,923,911 2,182,314 

الضمانات المالية الصادرة عن البنوك نيابة عن الشركة في السياق العادي لألعمال وسوف تستحق في غضون اثني عشر   همثل هذت(  1)
 شهًرا من تاريخ التقرير. 

 ( يمثل هذا قيمة اإلعتمادات المستندية الصادرة عن بنك محلي للبنوك الخارجية لشراء المواد الخام. 2)

 



 للمستلزمات الطبية ش.م.ع.قالشركة القطرية األلمانية 
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 قياس القيمة العادلة  .27

 األدوات المالية 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة 

للقيمة العادلة. ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي  يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي
 لقيمة الدفترية هي تقريب معقول للقيمة العادلة.لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت ا

 القيمة العادلة  
 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  التكلفة المطفأة  

        2022ديسمبر   31كما في 
      موجودات مالية لم تقاس بالقيمة العادلة 

 - - - - 30,725,556 المدينون والذمم المدينة األخرى 
 - - - - 6,346,825 بالصندوق ولدى البنوك النقد 

      المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
 - - - - 144,861,940 القروض

 - - - - 13,716,145 الدائنون والذمم الدائنة األخرى 
 

 القيمة العادلة  
 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  التكلفة المطفأة  

        2021ديسمبر   31كما في 
      موجودات مالية لم تقاس بالقيمة العادلة 

 - - - - 21,276,879 المدينون والذمم المدينة األخرى 
 - - - - 5,191,962 النقد بالصندوق ولدى البنوك 

      المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
 - - - - 142,018,686 القروض

 - - - - 11,695,134 الدائنون والذمم الدائنة األخرى 



 للمستلزمات الطبية ش.م.ع.قالشركة القطرية األلمانية 
 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية 
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 قياس القيمة العادلة )تتمة(  .27

 اإلستثمارات العقارية 

 القيمة العادلة   
 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية  

        2022 ديسمبر  31كما في 
 12,590,000 - 12,590,000 - 12,590,000 االستثمارات العقارية

 35,694,600 - 35,694,600 - 35,694,600 المباني  -الممتلكات والمنشآت والمعدات 
      

        2021ديسمبر   31كما في 
  12,590,000       -  12,590,000       - 12,590,000 االستثمارات العقارية

 36,984,036 - 36,984,036 - 36,984,036 المباني  -الممتلكات والمنشآت والمعدات 
 

 التقييم والمدخالت الهامة التي ال يمكن مالحظتها 

قائمة المركز المالي، باإلضافة  للموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في  2021و  2022ديسمبر  31كما في  3والمستوى  2يوضح الجدول التالي تقنيات التقييم المستخدمة في قياس القيم العادلة من المستوى 
 إلى المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة المستخدمة. 

 ال يمكن للمالحظة  جوهريةمدخالت  طريقة التقييم النوع 
العالقة المتبادلة بين المدخالت الهامة غير القابلة 

 للمالحظة وقياس القيمة العادلة 

الممتلكات واآلالت  استثمار العقارات والمباني تحت 
 .والمعدات

 

نهج السوق: يتم احتساب القيم العادلة على أنها 
مشتقة من أسعار السوق الحالية المتاحة للعقارات  

أو العقارات القريبة   المجاورة المعدلة ألي 
 ال ينطبق ال ينطبق .اختالفات مع العقارات المماثلة



 الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ع.ق
 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية 
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 معلومات المقارنة  .28

وبالتالي، على إفصاحات المالحظات الداعمة على البيانات المالية المرحلية المختصرة  تم إجراء بعض التغييرات في تصنيف الحسابات،  
 للسنة السابقة لتتوافق مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية. 

 لم يكن إلعادة التصنيف أي تأثير جوهري على الربح المبلغ عنها سابًقا. 

 بيانات الدخل الشامل  
كما وردت سابقًا في  

 التسويات  2022  ديسمبر  31
 كما تم إعادة تبويبها في  

 2021ديسمبر    31
    

 10,120,301 4,735,014 5,385,287 المصروفات العمومية واالدارية
 33,194,486 935,608 29,662,847 تكلفة اإليرادات 

 542,856 (257,198)  800,054 مصروفات البيع والتوزيع 
 - (5,413,424) 5,413,424 اإلهالك

 

يجب االحتفاظ بعرض وتصنيف البنود في البيانات المالية من فترة إلى أخرى ما لم يوفر تغيير في العرض بما في ذلك إعادة تصنيف أرقام 
يات وحقوق المقارنة معلومات أكثر موثوقية وذات صلة لمستخدمي البيانات المالية. إعادة تصنيف أرقام المقارنة لم تؤثر على نتائج العمل 

 الملكية التي تم اإلبالغ عنها مسبًقا. 
 

 إدارة المخاطر المالية ورأس المال  .29
 المخاطر المالية 

 .  تركز مهمة إدارة المخاطر داخل الشركة على المخاطر المالية
التي تتعرض لها الشركة خالل فترة   المالية  تنتج عن األدوات  التي  المالية في المخاطر  نهايتهاتتمثل المخاطر  وتتكون  .   التقرير أو في 

إن األهداف الرئيسية لوظيفة إدارة المخاطر المالية هي وضع حدود للمخاطر؛ ومن .  المخاطر المالية من مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة
 .  ثم، التأكد من بقاء التعرض للمخاطر في إطار تلك الحدود

 أ( مخاطر السوق 
تي تتسبب في تغير أسعار السوق مثل أسعار الصرف األجنبي وأسعار الفوائد وأسعار األسهم والتي  تتمثل مخاطر السوق في المخاطر ال

وهدف إدارة مخاطر السوق هو اإلدارة والتحكم في التعرض لمخاطر  .  ستؤثر على إيرادات الشركة أو قيمة ممتلكاتها من األدوات المالية
تلك الشركة عدة مؤشرات مقبولة، قائمة على القيمة المعرضة للخطر، والتي قد تكون  وتم.  السوق عند مستويات مقبولة مع مضاعفة العائد

 . مقبولة وتتم مراقبتها على أساس دوري 
 مخاطر العملة 

والخصوم المالية بسبب التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية. الشركة غير معرضة   موجوداتمخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة ال
القطري  لمخاطر صرف العمالت األجنبية الكبيرة ألنها تتعامل في المقام األول بالريال القطري وهو العملة الوظيفية للشركة. نظًرا ألن الريال 

 الر األمريكي تمثل مخاطر عملة كبيرة. ال تعتبر األرصدة بالدو  ،مرتبط بالدوالر األمريكي
 مخاطر معدل الفائدة 

.  مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تأثر أرباح الشركة نتيجة للتقلبات في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق 
 ية تحمل فائدة. الشركة غير معرضة لمخاطر أسعار الفائدة الجوهرية حيث ال يوجد لديها أدوات مال

 مخاطر أسعار األسهم 
ال يوجد لدى الشركة أوراق مالية مدرجة، وبالتالي فهي ليست عرضة لمخاطر أسعار السوق الناشئة عن عدم اليقين بشأن القيم المستقبلية 

 لألوراق المالية االستثمارية. 
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 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية 
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 إدارة المخاطر المالية ورأس المال )تتمة( .29
 مخاطر االئتمان     ب( 

مالية لخسائر  اآلخر  الطرف  تكبد  إلى  يؤدي  مما  بالتزامه  الوفاء  في  مالية  أداة  أطراف  أحد  إخفاق  مخاطر  في  االئتمان  مخاطر  . تتمثل 
الذمم   بشكل رئيسي من  تتكون  والتي  لموجوداتها،  الدفترية  بالقيمة  إليها  االئتمان كما هو مشار  لمخاطر  الشركة  المدينة األخري وتتعرض 

وتسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان لديها فيما يتعلق بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمان للعمالء األفراد ومراقبة  .واألرصدة البنكية
يلخص    ارة الشركة. يتم إجراء تقييمات االئتمان علي جميع العمالء الذين يطلبون االئتمان و يتم اعتمادها من قبل إدالذمم المدينة المستحقة

 :الجدول أدناه تعرض الشركة للمخاطر المساوي للقيمة الدفترية لهذه األدوات كما يلي
 2022 2021 

 21,276,879 30,725,556 المدينون التجاريون والذمم المدينة األخري 
 5,191,962 6,346,825 النقد لدى البنوك

 37,072,381 26,468,841 
 

 المدينون التجاريون والذمم المدينة األخري 
المالية من خالل تقييم الجدارة االئتمانية لكل طرف مقابل قبل الدخول في    موجوداتتحد الشركة من تعرضها لمخاطر االئتمان من هذه ال

تحصيل   إلمكانية  الدورية  والمراجعة  ؛  بانتظام  مراجعتها  تتم  مقابل  طرف  لكل  بيع  حدود  وضع  مبالغ العقود؛  أي  لتحديد  المدينة  الذمم 
 .منخفضة القيمة

 
 النقد لدى البنوك 

تعتقد اإلدارة أن مخاطر    ،يتم االحتفاظ بأموال الشركة في البنك لدى أحد البنوك ذات الجدارة االئتمانية وذات السمعة الطيبة. نتيجة لذلك
 االئتمان فيما يتعلق بنقدها في البنك ضئيلة للغاية

 
 السيولة مخاطر ( ج

في  مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. يتمثل نهج الشركة في إدارة مخاطر السيولة 
ف المجهدة، التأكد، قدر اإلمكان، من أنه سيكون لديها دائًما سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظرو 
 دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بإلحاق الضرر بسمعة الشركة، و للحفاظ على التوازن بين التمويل المستمر ومرونة.

 

 2022 
 اإلجمالي  سنة  5-2 سنة  2-1 سنة  1أقل من   

األرباح المستحقة توزيعات   214,841 - - 214,841 
 10,463,156 - - 10,463,156 الدائنون والذمم الدائنة األخرى 

 144,861,940 92,488,710 - 52,373,230 القروض
 80,611 - 71,705 8,906 مطلوبات اإليجار 

 63,060,133 71,705 92,488,710 155,620,548 
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 إدارة المخاطر المالية ورأس المال )تتمة( .29
 ج( مخاطر السيولة )تتمة( 

 2021 
 اإلجمالي  سنة 5-2 سنة 2-1 سنة  1أقل من  

األرباح المستحقة توزيعات   214,841 - - 214,841 
 8,388,680 - - 8,388,680 الدائنون والذمم الدائنة األخرى 

 127,749,460 77,640,558 - 50,108,902 القروض
 14,269,226 - - 14,269,226 بنوك سحب على المكشوف 

 97,820 - 89,216 8,604 مطلوبات اإليجار 
 72,990,253 89,216 77,640,558 150,720,027 

 
 إدارة رأس المال 

التطور المستقبلي   إن سياسة اإلدارة هي المحافظة على قاعدة رأس مال قوية حتى تحافظ على المستثمرين والدائنين، ولدعم استمرارية 
إجمالي  .  لألعمال أنه  على  المجموعة  تحدده  الذي  المال  اإلدارة رأس  بقيمةوتراقب  الملكية  في    34,409,773  حقوق  قطري    31ريال 
 (.يال قطري ر   32,661,133 : بقيمة2021) 2022 ديسمبر

أو   المال  وللحفاظ على هيكل رأس  التغيرات في ظروف األعمال.  تعديالت عليه في ضوء  المال وإجراء  بإدارة هيكل رأس  الشركة  تقوم 
األهداف   في  تغييرات  أي  إجراء  يتم  لم  المال.  رأس  زيادة  أو  للشركاء  األرباح  توزيعات  مدفوعات  بتعديل  يقوم  أن  الشركة  يجوز  تعديله، 

 .ليات خالل الفترة  والسياسات أو العم

 االفتراضات والتقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  .30

المعلنة والمبالغ  المحاسبية  السياسات  تطبيق  تؤثر على  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  بعمل  اإلدارة  قامت  المالية،  البيانات  إعداد هذه   عند 
 للموجودات، والمطلوبات، واإليرادات، والمصروفات.

 ديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر. يتم االعتراف بمراجعات التقديرات بأثر مستقبلي.تتم مراجعة التق

أو   االفتراضات  فيها  تنطوي  التي  المجاالت  أو  التعقيد،  أو  التقدير  درجة عالية من  تنطوي على  التي  الهامة  المجاالت  المعلومات حول 
 هي كما يلي: المبالغ المعترف بها في البيانات المالية التقديرات على مخاطر كبيرة تؤدي إلى تعديل جوهري على

 استمرارية الشركة

مبلغ   للشركة  المتراكمة  الخسائر  بلغت  بمبلغ    123,594,187قد  المتداولة  موجوداتها  المتداولة  المطلوبات  وتجاوزت  قطري  ريال 
حول  البيانات المالية. أخلت  الشركة   15ريال قطري كما في تاريخ التقرير. وعالوة على ذلك، وكما هو مبين في إيضاح    1,443,643

ير هذه األحداث أو الظروف إلى وجود حالة من عدم اليقين المادي قد تلقي بظالل من الشك على قدرة ببعض تعهدات  القروض. تش
على  الشركة على االستمرار . ومع ذلك، تعتقد اإلدارة اعتقادا راسخا أن الشركة لديها القدرة على االستمرار في العمل لمدة اثني عشر شهرا  

القدرة التقرير ولديها  تاريخ  النقدية اإليجابية   األقل من  التدفقات  بتاريخ من  تتمتع الشركة  المالية. عالوة على ذلك،  التزاماتها  على تسوية 
أو وتواصل توليد ما يكفي من النقد للحفاظ على عملياتها وتحقق باستمرار إيرادات تشغيلية أعلى كل عام. تؤكد الشركة أنها ال تنوي تصفية 

ر شهرا على األقل من تاريخ التقرير ولديها خطط مستقبلية لالقتراض اإلضافي. إعادة هيكلة ديونها إيقاف عمليات الشركة لمدة اثني عش
بسبب  تصبح مستحقة ومطلوبة  لن  قروضها  بأن  البنك  تنازل من  الشركة على  ذلك، حصلت  تأخيرها. عالوة على  أو  نفقاتها  وتخفيض 

 بيانات المالية على أساس االستمرارية االخالل بتعهدات عقد القرض.  ولذلك، يستمر إعداد هذه ال 
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 غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات   موجوداتحق االستخدام وال موجوداتالعمر اإلنتاجي ل

غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات من أجل    موجوداتحق االستخدام وال  موجوداتتحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة ل
والتآكل المادي    ،غير الملموسة  موجوداتحساب االستهالك واإلطفاء. يتم تحديد هذا التقدير بعد النظر في االستخدام المتوقع لألصل وال

 والفني 

المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوًيا وسيتم تعديل تكاليف االستهالك واإلطفاء المستقبلية   أو التقادم التجاري. تقوم إدارة الشركة بمراجعة القيمة
 عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 

 الموجودات تقييم مطلوبات اإليجار وحق استخدام 

حق    موجوداتالشركة بأحكام وتقديرات تؤثر على تقييم التزامات اإليجار و   أن تقوم   16يتطلب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
وتحديد مدة العقد ومعدل تكلفة التمويل المستخدم    ،16االستخدام. تتضمن هذه تحديد العقود في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 لخصم التدفقات النقدية المستقبلية. 

والفترات التي يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كانت  ،تحددها الشركة من فترة عقود اإليجار غير القابلة لإللغاءتتكون مدة اإليجار التي 
الشركة متأكدة من ممارسة هذا الخيار والفترات التي يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار إذا كانت الشركة متأكدة بشكل معقول عدم ممارسة  

 هذا الخيار.

غير المتداولة    موجوداتتقدر الشركة طول العقد ليكون مساوًيا للعمر اإلنتاجي المقدر لل  ،ود اإليجار ذات المدة غير المحددةبالنسبة لعق
يتم   الموجودة في المؤجر المرتبط فعلًيا به أو تحدد طول العقد ليكون مساوًيا للمتوسط أو مدة عقد السوق النموذجية لنوع معين من اإليجار.

 حق االستخدام.  موجوداتتطبيق نفس العمر اإلنتاجي االقتصادي لتحديد معدل استهالك 

اإليجار باستخدام معدل الخصم الذي يمثل معدل مبادلة معدل تكلفة التمويل المطبق على عملة عقد  يتم تحديد القيمة الحالية لمدفوعات  
مع مالحظة في الفترة التي   ،مصححة بمتوسط انتشار االئتمان للكيانات ذات التصنيف المماثل لتصنيف الشركة  ،اإليجار وللمدة المماثلة

 يبدأ فيها عقد اإليجار أو يتم تعديله. 

 قيمة العادلة لالستثمارات العقارية والمباني قياس ال

مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة   ،تحمل الشركة عقاراتها االستثمارية والمباني ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات بالقيمة العادلة
استخدم المقيمون أساليب تقييم معترف بها مثل في بيان الدخل الشامل. تستعين الشركة بمقيمين خارجيين مستقلين لتحديد القيمة العادلة.  

 نهج السوق المقارن. 

 التمييز بين الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية 

تأخذ الشركة في االعتبار ما إذا كان العقار يولد تدفقات نقدية   ،تحدد الشركة ما إذا كان العقار مؤهاًل كعقار استثماري. عند اتخاذ حكمها
البشكل مستقل   المالك   موجوداتإلى حد كبير عن  يشغلها  التي  العقارات  أو  والمعدات  الممتلكات  تولد  الشركة.  بها  تحتفظ  التي  األخرى 

 األخرى المستخدمة في عملية اإلنتاج أو التوريد.  موجوداتتدفقات نقدية ال تنسب فقط إلى الممتلكات ولكن أيًضا إلى ال

 ية غير المال الموجوداتقيمة االنخفاض في 

ولكن  ،حق االستخدام للموجودات غير المالية والموجودات غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات موجوداتتتم مراجعة القيم الدفترية ل
يمكن   تحديد ما  إن  القيمة.  انخفاض  إذا كان هناك أي مؤشر على  لتحديد ما  تقرير  تاريخ كل  في  والعقارات االستثمارية  المخزون  ليس 

لم تحدد اإلدارة أي دليل من التقارير الداخلية يشير إلى انخفاض قيمة    ،ه منخفض القيمة يتطلب أحكاًما هامة. كما في تاريخ التقريراعتبار 
 . موجوداتاألصل أو فئة ال
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 تقييم نموذج العمل 

المالية على نتائج اختبار النموذج التجاري واختبار نموذج األعمال. يحدد الشركة نموذج األعمال على  يعتمد تصنيف وقياس الموجودات  
المستوى الذي يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية مًعا لتحقيق هدف عمل معين. يتضمن هذا التقييم حكًما يعكس جميع األدلة  

ا أداء  تقييم  كيفية  ذلك  في  بما  الصلة  مديري  ذات  تعويض  وكيفية  الموجودات  أداء  على  تؤثر  التي  والمخاطر  أدائها،  وقياس  لموجودات 
كانت    الموجودات. تراقب الشركة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة التي تم استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا 

اظ باألصل من أجلها. ما إذا كان هناك تغيير في نموذج األعمال وبالتالي تغيير محتمل األسباب متوافقة مع هدف األعمال التي تم االحتف
 في تصنيف تلك الموجودات. ال توجد مثل هذه التغييرات المطلوبة خالل السنة.

 االنخفاض في قيمة المدينون 

افترا إلى  تستند  والتي  تطلعية،  معلومات  المتوقع  االئتمان  خسائر  انخفاض  نموذج  المحركات  يتطلب  لمختلف  المستقبلية  للحركة  ضات 
االقتصادية وكيف ستؤثر هذه المحركات على بعضها البعض. كما يتطلب أيًضا من اإلدارة تعيين احتمالية التخلف عن الدفع لمختلف فئات  

 المستحقات. 
كبيًرا؛ إنه تقدير الحتمال التخلف عن السداد تشكل احتمالية التقصير مدخالت رئيسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وتتطلب حكًما  

 عبر أفق زمني محدد، يتضمن حسابه البيانات التاريخية واالفتراضات وتوقعات الظروف المستقبلية.  

 مخزون متقادم وبطيء الحركةمخصص 

يتم عمل تقدير   ،المخزون قديًما أو متقادًمايتم االحتفاظ بالمخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. عندما يصبح  
  ،يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي. المبالغ غير الهامة بشكل فردي  ،لصافي القيمة الممكن تحقيقها. بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة

بناًء على أسعار    ،جة التقادم أو التقادميتم تقييمها بشكل جماعي ويتم تطبيق مخصص وفًقا لنوع المخزون ودر   ،ولكنها قديمة أو متقادمة
 البيع المتوقعة.

 اإلجراءات القانونية 

تخضع الشركة إلجراءات قانونية حيث تخضع دائًما النتيجة النهائية لكل شخص للعديد من أوجه عدم اليقين المتأصلة في التقاضي. تطبق  
الطارئ  للمطلوبات  التعرض  مخاطر  قياس  في  مهمة  افتراضات  والمطالبات اإلدارة  القائمة  القانونية  باإلجراءات  المتعلقة  والمخصصات  ة 

وفي تحديد    ،األخرى التي لم يتم تسويتها. إن حكم اإلدارة مطلوب في تقدير احتمالية نجاح المطالبة ضد الشركة أو بلورة التزام جوهري 
ايا القانونية لجميع االلتزامات الحالية بناًء على خبرتها السابقة  المبلغ المحتمل للتسوية النهائية أو االلتزام. تضع الشركة أحكاًما ضد القض

 في قضايا مماثلة والمشورة المطلوبة من المستشارين القانونيين. 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

. ال تقوم  2004لعام    14القطري رقم  قامت اإلدارة بقياس التزام الشركة بمزايا ما بعد انتهاء الخدمة لموظفيها بناًء على أحكام قانون العمل  
"مزايا الموظفين" ألنها تشير التقديرات إلى أن هذا التقييم ال   19اإلدارة بإجراء تقييم اكتواري كما هو مطلوب في معيار المحاسبة الدولي رقم  

ويتم تعديل أي تغيير في   ،ينتج عنه اختالف جوهري في مستوى المخصص. يتم احتساب المخصص من قبل اإلدارة في نهاية كل سنة
 التزام المزايا المتوقعة في نهاية السنة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في بيان الدخل الشامل. 
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 مخصصات ومطلوبات أخرى 

فقط إلى الحد الذي ترى فيه اإلدارة أنه من المحتمل أن يكون هناك تدفق خارجي يتم االعتراف بالمخصصات والمطلوبات االخرى في الفترة  
توقيت االعتراف  يتطلب  بشكل موثوق.  النقدية الخارجة  التدفقات  تقدير مبلغ  أحداث سابقة ويمكن  أو  ناتج عن عمليات  مستقبلي لألموال 

والتي يمكن أن تكون عرضة للتغيير. بما أن التدفقات النقدية الخارجة    وتحديد مقدار االلتزام تطبيق الحكم على الحقائق والظروف الحالية،
  الفعلية يمكن أن تحدث في سنوات الحقة، تتم مراجعة المبالغ الدفترية للمخصصات والمطلوبات بانتظام وتعديلها لمراعاة الحقائق والظروف 

إلى تحميل أو إضافة رصيد إلى الربح أو الخسارة في الفترة التي   المتغيرة. قد يؤدي التغيير في تقدير المخصص أو االلتزام المعترف به 
 حدث فيها التغيير.

 األحداث الالحقة  .31

 المختصرة. المرحلية  لم تكن هناك أحداث الحقة جوهرية لها تأثير على فهم هذه البيانات المالية


