
.ش.م.قالطبیةللرعایة المجموعة 

البیانات المالیة 

٢٠١٦دیسمبر ٣١















المجموعة للرعایة الطبیة ش.م.ق. 

من هذه البیانات المالیة٢٨إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من  .جزءًا

-٧-

الشاملبیان الدخل 

٢٠١٦دیسمبر٣١المنتهیة في للسنة

٢٠١٦٢٠١٥
لایر قطريلایر قطرياتإیضاح

٤٦٨,٩٨٣,٥٨٨٥٩٥,٩٦٦,٢٩٣التشغیل إیرادات 
)٢٩٨,٠٨٠,٢٣٠()٢٧٢,٧٦٨,٢٥١(٣تكالیف التشغیل 

١٩٦,٢١٥,٣٣٧٢٩٧,٨٨٦,٠٦٣الربح اإلجمالي

٥٣٣,٠٨٧٦٥٠,٤٥٠إیرادات من ودائع في بنك إسالمي  
٤١٢,٧٨٠,١٦٥١٥,٨٥٢,٤٣٨إیرادات أخرى

)١٠٧,٢٩٩,٨٧٤()١١٥,٣٤١,٧٤١(٥مصاریف عمومیة وٕاداریة
)٢٥,٢٣٢,٥٠٩()٢٦,٤٤٣,٤٣٩(٨إستهالك عقارات ومعدات

)١,٤٨١,١٩٤()٢,٥٩١,٧١١(تكالیف تمویل 

٦٥,١٥١,٦٩٨١٨٠,٣٧٥,٣٧٤الربح للسنة 

إیرادات شاملة أخرى
صافي خسائر شاملة أخرى یعاد تصنیفها إلى الربح أو الخسارة 

)١,٥٧٨,٥٤٥()٦٢,٨٧٣(٧في فترات الحقة
استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من / أرباح )خسائر(صافي 

١٣٦,١٧١,٣٤٣)١,٨٤٩,٣٣٣(٧خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

١٣٤,٥٩٢,٧٩٨)١,٩١٢,٢٠٦(إیرادات شاملة أخرى للسنة  (خسائر)/ 

٦٣,٢٣٩,٤٩٢٣١٤,٩٦٨,١٧٢إجمالي الدخل الشامل للسنة

٦٢,٣١٦,٤١للسهم (باللایر القطري لكل سهم)العائد األساسي والمخفف
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بیان المركز المالي 

٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٢٠١٦٢٠١٥
لایر قطريلایر قطريإیضاحات

المـوجـودات
المتداولةغیرالموجودات

٨٨٧٦,٤٩٢,٩٣٠٨٦١,٢٣٨,٨٢٢عقارات ومعدات
مالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة إستثمارات

٩٣١,٨٣٥,٧٧٨٣٢,٢٨٥,١١١األخرى
١٠١٨,٥٨١,٨٦٧١٨,٩٣٧,٨٢٧موجودات مالیة متاحة للبیع 

٩٢٦,٩١٠,٥٧٥٩١٢,٤٦١,٧٦٠

الموجودات المتداولة
١١٢٩,٦٤٨,٠٥٠٣٤,٨٢٤,٩٤٢مخزون

١٢١٥٢,٣٨٥,٤٥٤٢٣٢,٥٦٢,٢٨٦مدینة ومصاریف مدفوعة مقدمًاذمم 
١٣٩٦,٨٦٤,٦٣٩١١٢,١٦٠,٢٨٢نقد وأرصدة لدى البنوك 

٢٧٨,٨٩٨,١٤٣٣٧٩,٥٤٧,٥١٠

١,٢٠٥,٨٠٨,٧١٨١,٢٩٢,٠٠٩,٢٧٠إجمالي الموجودات

حقوق المساهمین والمطلوبات 
حقوق المساهمین

١٤٢٨١,٤٤١,٠٠٠٢٨١,٤٤١,٠٠٠رأس المال 
١٥٦٧,٣٦٦,٠٣٦٦٠,٨٥٠,٨٦٦احتیاطي قانوني

)١,٣٨٤,٧٩٢()٣,٢٩٦,٩٩٨(احتیاطي القیمة العادلة
٥٤١,٣٤٤,٤٨٧٥٤٨,٥٤٠,٣٠٠فائض من إعادة التقییم

١٢٩,٨٨٩,٦٥٦٢٠٦,٤٠٦,٦٠٧أرباح مدورة

١,٠١٦,٧٤٤,١٨١١,٠٩٥,٨٥٣,٩٨١إجمالي حقوق المساهمین
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بیان التغیرات في حقوق المساهمین 

٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

حتیاطي قانونيإالمالس أر 
القیمة حتیاطي إ

العادلة 
فائض من إعادة 

رباح مدورةأالتقییم
إجمالي حقوق 

المساهمین
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٥٤٨,٥٤٠,٣٠٠٢٠٦,٤٠٦,٦٠٧١,٠٩٥,٨٥٣,٩٨١)١,٣٨٤,٧٩٢(٢٠١٦٢٨١,٤٤١,٠٠٠٦٠,٨٥٠,٨٦٦ینایر ١في الرصید 
٦٥,١٥١,٦٩٨٦٥,١٥١,٦٩٨----الربح للسنة

)١,٩١٢,٢٠٦(--)١,٩١٢,٢٠٦(--شاملة أخرىخسائر

٦٥,١٥١,٦٩٨٦٣,٢٣٩,٤٩٢-)١,٩١٢,٢٠٦(--إجمالي/ (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل 
-)٦,٥١٥,١٧٠(--٦,٥١٥,١٧٠-اإلحتیاطي القانونيتحویل إلى 

-٧,١٩٥,٨١٣)٧,١٩٥,٨١٣(---تحویل إستهالك موجودات أعید تقییمها
)١,٦٢٨,٧٩٢()١,٦٢٨,٧٩٢(----)٢٠مساهمة لصندوق دعم األنشطة اإلجتماعیة والریاضیة (إیضاح 

)١٤٠,٧٢٠,٥٠٠()١٤٠,٧٢٠,٥٠٠(----)١٦للمساهمین (إیضاح توزیعات أرباح نقدیة مدفوعة 

٥٤١,٣٤٤,٤٨٧١٢٩,٨٨٩,٦٥٦١,٠١٦,٧٤٤,١٨١)٣,٢٩٦,٩٩٨(٢٠١٦٢٨١,٤٤١,٠٠٠٦٧,٣٦٦,٠٣٦دیسمبر ٣١في الرصید 
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تتمة-بیان التغیرات في حقوق المساهمین 

٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

حتیاطي قانونيإس المالأر 
القیمة حتیاطي إ

العادلة 
فائض من إعادة 

رباح مدورةأالتقییم
إجمالي حقوق 

المساهمین
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٢٠١٥٢٨١,٤٤١,٠٠٠٤٢,٨١٣,٣٢٩٦,٧٨٢,٦٥٥٤٠٩,٦٤٥,٥١١١٨٥,٤٣٣,١٩٨٩٢٦,١١٥,٦٩٣ینایر ١في الرصید 
١٨٠,٣٧٥,٣٧٤١٨٠,٣٧٥,٣٧٤----الربح للسنة

١٣٤,٥٩٢,٧٩٨-١٤٢,٧٦٠,٢٤٥)٨,١٦٧,٤٤٧(--شاملة أخرى/ إیرادات خسائر)(

١٤٢,٧٦٠,٢٤٥١٨٠,٣٧٥,٣٧٤٣١٤,٩٦٨,١٧٢)٨,١٦٧,٤٤٧(--/ (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل إجمالي
-)١٨,٠٣٧,٥٣٧(--١٨,٠٣٧,٥٣٧-تحویل إلى اإلحتیاطي القانوني

-٣,٨٦٥,٤٥٦)٣,٨٦٥,٤٥٦(---تحویل إستهالك موجودات أعید تقییمها
)٤,٥٠٩,٣٨٤()٤,٥٠٩,٣٨٤(----)٢٠مساهمة لصندوق دعم األنشطة اإلجتماعیة والریاضیة (إیضاح 

)١٤٠,٧٢٠,٥٠٠()١٤٠,٧٢٠,٥٠٠(----)١٦توزیعات أرباح نقدیة مدفوعة للمساهمین (إیضاح 

٥٤٨,٥٤٠,٣٠٠٢٠٦,٤٠٦,٦٠٧١,٠٩٥,٨٥٣,٩٨١)١,٣٨٤,٧٩٢(٢٠١٥٢٨١,٤٤١,٠٠٠٦٠,٨٥٠,٨٦٦دیسمبر ٣١في الرصید 
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بیان التدفقات النقدیة 

٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

٢٠١٦٢٠١٥
لایر قطريلایر قطرياتإیضاح

األنشطة التشغیلیة
٦٥,١٥١,٦٩٨١٨٠,٣٧٥,٣٧٤لسنةاربح 

التالیة:تعدیالت للبنود 
٨٢٦,٤٤٣,٤٣٩٢٥,٢٣٢,٥٠٩عقارات ومعداتاستهالك

١٨٩,١٢٣,٠٨٩١٠,٠٥٣,٢٣١مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین
١٢٣٢,٥١١,١٩٦١٠,٦٩٣,٧٣٨دیون ردیئة ومشكوك في تحصیلها النخفاضمخصص 
)٤٩١,٣٣٢(١١٦٩٦,٧٠٥لمخزون قدیم وبطيء الحركة / (رد) مخصص 

٥٤٧٨,١٥٤٣,٤٦١,٣٢٩خسارة انخفاض القیمة لموجودات مالیة متاحة للبیع 
)٤٢١,٩٦٧(-٤ربح من استبعاد موجودات مالیة متاحة للبیع 

)٦٥٠,٤٥٠()٥٣٣,٠٨٧(إیراد من ودائع في بنك إسالمي
)٢,٧٥٥,٠٤٤()٢,٥٩٧,٠٣٣(٤إیرادات أرباح موزعة

١٣١,٢٧٤,١٦١٢٢٥,٤٩٧,٣٨٨التغیرات في رأس المال العاملأرباح التشغیل قبل 
:التغیرات في راس المال العامل

)٣,٠٤٢,٥٨٤(٤,٤٨٠,١٨٧مخزون
)٦٥,٦٠٧,٩٠٥(٤٧,٨٠٢,١٠٠ذمم مدینة ومصاریف مدفوعة مقدمًا

)١,٥٣٩,٨٧٥(٧,٣٩٣,٢٨٣ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٤٠٩,٩٩٣٤١٧,١٤٩محتجزات دائنة

١٩١,٣٥٩,٧٢٤١٥٥,٧٢٤,١٧٣النقد من األنشطة التشغیلیة:
)٤,٥٣٨,٠١٣()٤,٥٠٩,٣٨٤(والریاضیة االجتماعیةمساهمة مدفوعة لصندوق دعم األنشطة 
)٢,٨٨٩,٧١١()٢,٧٠٩,١٨٧(١٨مكافأة نهایة الخدمة للموظفین المدفوعة

١٨٤,١٤١,١٥٣١٤٨,٢٩٦,٤٤٩التشغیلیةصافي النقد من األنشطة 

األنشطة االستثماریة
)١٥٨,٨١٦,٣٨٧()٤١,٦٩٧,٥٤٧(٨شراء عقارات ومعدات 

١٨,٠٠٠,٠٠٠٧٧,٠٠٠,٠٠٠صافي الحركة في الودائع ألجل 
٣٩٦,٦٢٣٤٥٧,٣٦٩إیراد من ودائع في بنك إسالمي

)١٠,١١٤,٧٥٢()١٨٥,٠٦٧(شراء موجودات مالیة متاحة للبیع 
٧,٢٥٩,٩١٨-متحصالت من بیع موجودات مالیة متاحة للبیع   

-)١,٤٠٠,٠٠٠(شراء استثمارات مالیة بالقیمة العادلة 
٤٢,٥٩٧,٠٣٣٢,٧٥٥,٠٤٤إیرادات توزیعات أرباح مستلمة 

)٨١,٤٥٨,٨٠٨()٢٢,٢٨٨,٩٥٨(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة
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تتمة-بیان التدفقات النقدیة 

٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

٢٠١٦٢٠١٥
لایر قطريلایر قطرياتإیضاح

األنشطة التمویلیة
٧١,٦١٥,٧٤٦)١٨,٤٢٧,٣٣٨(صافي الحركة في قروض تحمل فوائد

)١٣٥,٩٣٢,٦٠٦()١٤٠,٧٢٠,٥٠٠(أرباح موزعة مدفوعة

)٦٤,٣١٦,٨٦٠()١٥٩,١٤٧,٨٣٨(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

٢,٧٠٤,٣٥٧٢,٥٢٠,٧٨١صافي الزیادة في النقد وما في حكمه 

٢٩,٠٩٧,٢٧٢٢٦,٥٧٦,٤٩١ینایر١النقد وما في حكمه في 

١٣٣١,٨٠١,٦٢٩٢٩,٠٩٧,٢٧٢دیسمبر ٣١النقد وما في حكمه في 
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إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

-١٤-

ةیاألساسواألنشطةمعلومات عن الشركة١
هي شركة .التخصصي ش.م.قمستشفى األهليشركة السم ابسابقًاالمعروفة .المجموعة للرعایة الطبیة ش.م.ق

إن النشاط .١٨٨٩٥تحت السجل التجاري رقم ١٩٩٦دیسمبر ٣٠بتاریخمساهمة عامة قطریة تم تأسیسها 

.قطردولة األساسي للشركة هو إدارة مستشفى تخصصي وتطویر الخدمات الطبیة في 

في بورصة قطر.. ان أسهم الشركة مدرجة دولة قطر،الدوحة٦٤٠١ل هو ص ب إن عنوان الشركة المسج

لقرار من مجلس ٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في للشركة ةتمت الموافقـة على إصدار البیانات المالیـ وفقًا

.٢٠١٧فبرایر ٨اإلدارة في

الهامةالمحاسبیة والسیاسات أسس اإلعداد ٢

أسس اإلعداد

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المصدرة من مجلس المعاییر للشركةتم إعداد البیانات المالیة  لمحاسبیةاوفقًا

. ٢٠١٥لسنة ١١الدولیة ومتطلبات قانون الشركات التجاریة القطري رقم 

لمبدأ التكلفة التاریخیة ن خالل بالقیمة العادلة مالموجودات المالیة بإستثناء،تم إعداد البیانات المالیة طبقًا

.ةبالقیمة العادلالتي تدرج األراضي والمبانيو والموجودات المالیة المتاحة للبیع اإلیرادات الشاملة األخرى 

.وفي عرض بیاناتها المالیةالمالیة باللایر القطري وهو العملة المستخدمة ألعمال الشركةالبیاناتتم إعداد 

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  ،اسبیة الهامةـبعض التقدیرات المحاستخدامتطلب یإن إعداد بیانات مالیة وفقًا

من اإلدارة أن تمارس تقدیرها أثناء عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة. المجاالت التي تتضمن لب أیضًاطویت

صاح عنها نات المالیة تم اإلفوالتقدیرات هامة للبیااالفتراضاتأو عندما تكون ،التعقیددرجة أعلى من التقدیر أو 

.٢٧یضاح في ا
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إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

-١٥-

تتمة-أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الهامة ٢

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات 
إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البیانات المالیة للسنة 

من قبل ٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتهیة في المالیة  بإستثناء المعاییر الجدیدة والمعدلة التالیة التي أصدرت مؤخرًا

من لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة ولجنة التف منالرغمعلى.٢٠١٦ینایر ١سیرات والساریة المفعول إعتبارًا

مادي علىلها أي تأثیریكنإال أنه لم،٢٠١٦عام فيمرةألولتطبقوالتعدیالتالجدیدةالمعاییرهذهأن

وتأثیر كل منها:  والتعدیالتالجدیدةفیما یلي وصف المعاییر. للشركةالسنویةالمالیةالبیانات

الترتیبات المشتركة: محاسبة االستحواذ على الحصص١١تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة -

ایضاح الطرق المقبولة لالستهالك ٣٨ومعیار المحاسبة الدولي ١٦تعدیالت معیار المحاسبة الدولي -

واإلطفاء

الیة المنفصلةطریقة حقوق الملكیة في البیانات الم٢٧تعدیالت معیار المحاسبة الدولي -

٢٠١٤–٢٠١٢دورة التحسینات السنویة -

مبادرة اإلفصاح١تعدیالت معیار المحاسبة الدولي -

ومعیار المحاسبة ١٢والمعیار الدولي للتقاریر المالیة ١٠تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة -

مؤسسات االستثمار: تطبیق استثناء التوحید٢٨الدولي 

أي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى أصدرت ولم یسر مفعولها بعد.لم تطبق الشركة مبكرًا
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بعدمفعولهایسريلمو أصدرتمعاییر
. للشركةلمالیةاالبیاناتإصدارتاریخحتىبعدمفعولهایسريولمأصدرتالتيوالتفسیراتالمعاییریليفیما

.المفعولساریةتصبحعندما،ضروریةكانتإذا،المعاییرهذهتطبیقالشركةتنوي

تاریخ السریانالمعیار

٢٠١٧ینایر ١تعدیالت  -مبادرة اإلفصاح ٧معیار المحاسبة الدولي 

-تحقیق موجودات الضریبة المؤجلة للخسائر غیر المحققة ١٢معیار المحاسبة الدولي 

تعدیالت 

٢٠١٧ینایر ١

٢٠١٨ینایر ١األدوات المالیة ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

٢٠١٩ینایر ١اإلیجارات ١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

٢٠١٨ینایر ١اإلیرادات من العقود مع العمالء ١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

التطبیق المبكر للمعیار الدولي الجدید

"األدوات المالیة" بصورة مبكرة قبل حلول تاریخ سریانه ٩قامت الشركة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

لبدء التطبیق (وهو التاریخ الذي قامت فیه الشركة ٢٠١٣دیسمبر ٣١الفعلي. واختارت الشركة تاریخ  موعدًا

بتقییم موجوداتها المالیة الحالیة). وتعتبر هذه هي أول فترة مالیة سنویة یتم فیها تطبیق المعیار الجدید منذ صدوره 

. ٢٠٠٩نوفمبر ١٢ألول مرة في 

سة تصنیف وقیاس موجوداتها المالیة. كیف یجب على المؤس٩ویوضح المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

ویتطلب المعیار أن یتم تصنیف جمیع الموجودات المالیة بصورة جماعیة على أساس نموذج العمل المتبع من 

قبل المؤسسة إلدارة الموجودات المالیة وخصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة. ویتم قیاس 

لفة المطفأة أو بالقیمة العادلة. الموجودات المالیة إما بالتك

یتم تصنیف وقیاس االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، إال في حال 

كانت هذه االستثمارات غیر محتفظ بها للمتاجرة ویتم إدراجها من قبل الشركة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات 

. في حال كانت االستثمارات في حقوق الملكیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة الشاملة األخرى

١٨األخرى فإن كافة األرباح والخسائر، باستثناء توزیعات األرباح المعترف بها وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

د تصنیفها فیما بعد إلى الربح أو الخسارة. "اإلیرادات"، یتم تحقیقها في اإلیرادات الشاملة األخرى وال یعا
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قامت اإلدارة بمراجعة وتقییم جمیع الموجودات المالیة الحالیة للشركة كما في تاریخ التطبیق األولي للمعیار الدولي 

، ونتیجة لذلك: ٩للتقاریر المالیة رقم 

تم إدراج أدوات حقوق الملكیة للشركة الغیر محتفظ بها للمتاجرة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة • 

رى. األخ

یتم قیاس االستثمارات المتبقیة للشركة في حقوق الملكیة وأدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الربح أو •

الخسارة. 

في إعادة تصنیف االستثمارات المتاحة للبیع إلى ٩ویظهر أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

رادات الشاملة األخرى. استثمارات بالقیمة العادلة من خالل اإلی

اإلیرادات

:الخدمات الطبیة

یتم تحقیق اإلیرادات عندما یتم تقدیم الخدمات الطبیة.

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

:اإلیجار

تحقق إیرادات اإلیجار عند إستحقاقها على أساس اإلشغال الفعلي للمباني.

:إیرادات األرباح الموزعة

یتم تحقیق إیرادات األرباح الموزعة من اإلستثمارات عندما یثبت حق الشركة في إستالم مبلغ األرباح.
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معداتعقارات و 

قییمها تالشركة في بیان المركز المالي بمبالغ إعادة عملیاتلإلستخدام في تدرج األراضي والمباني المحتفظ بها 

لقیمة اوخسائر إنخفاضالحقناقص اي إستهالك متراكم،القیمة العادلة في تاریخ إعادة التقییمتمثلوالتي

الالحقة. یتم إجراء أعمال التقییم بإنتظام كافي حتى ال تختلف القیم الدفتریة بصورة جوهریة عن تلك التي تحدد 

بإستخدام القیمة العادلة في تاریخ بیان المركز المالي.

ي حقوق الملكیة ج فأي زیادة تنشأ من إعادة تقییم األراضي والمباني یتم تحقیقها في اإلیرادات الشاملة األخرى وتدر 

في الربح ،إعادة التقییمفائضتحت  بإستثناء الحد الذي تعكس به نقص إعادة تقییم لنفس الموجودات محقق سابقًا

وفي هذه الحالة تسجل الزیادة في الربح أو الخسارة إلى حد النقص المسجل سابقًا. أي نقص في ،أو الخسارة

فیه النقصتجاوزیالذيالي الحد ألراضي والمباني یدرج في الربح أو الخسارةالقیمة الدفتریة ینشأ من إعادة تقییم ا

إعادة تقییم العقارات المتعلقة بإعادة تقییم سابقة لتلك الموجودات.فائضالمحتفظ به في ،إذا وجد،الرصید

أعید تقییمه إستبعاد اي عقاراإلستهالك على المباني التي أعید تقییمها یسجل في الربح أو الخسارة. عند بیع أو 

. باإلضافة العقارات مباشرة إلى األرباح المدورةإعادة تقییمفائضیتم تحویل الفائض من إعادة التقییم المتبقي في 

یحول جزء من اإلحتیاطي على مدى الفترة التي استخدمت فیها الموجودات من قبل الشركة. إن مبلغ ،إلى ذلك

ستهالك الة إلعادة تقییم الموجودات وقسط ابین قسط اإلستهالك بناء على القیمة الدفتریالمحول هو الفرق الفائض

ء كان عند سوا،إعادة التقییم إلى االرباح المدورةفائضفة األصلیة للموجودات. إن التحویل من بناء على التكل

أو الخسارة.خالل الربح من ال یتم ،اإلستبعاد أو على أساس منتظم على مدى عمر الموجودات

حویله من األعمال یتم ت،جاهز للغرض المعد لهالموجودتدرج األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بالتكلفة. وعندما یكون 

لسیاسات الشركة. الرأسمالیة قید التنفیذ إلى الفئة المناسبة تحت "العقارات والمعدات" ویستهلك وفقًا
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تتمة–عقارات ومعدات 

یسجل اإلستهالك على أساس القسط الثابت على جمیع العقارات والمعدات بمعدالت تحتسب لشطب تكلفة اي 

وال تستهلك األراضي واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ. ،من الموجودات على مدى أعمارها اإلنتاجیة التقدیریة

تحتسب معدالت اإلستهالك بناء على األعمار اإلنتاجیة التالیة:

األعمار اإلنتاجیة 

سنة ٤٠مباني
سنوات ٥معدات مكتبیة
سنوات ٧معدات طبیة

سنوات ٥آالت ومعدات
سنوات ٥سیارات

سنوات٥–٤أثاث وتركیبات

نافع عند استبعادها أو عندما ال یتوقع مأو أي جزء هام حققت مبدئیًاأي بند من العقارات والمعداتتحقیقإلغاءیتم 

من استبعادها  الفرق (ینشأ من إلغاء تحقیق الموجودات أي ربح أو خسارة إدراج. یتم استخدامهاأو اقتصادیة مستقبًال

وجودات.تحقیق المُیلغيعندمافي بیان الدخل بین صافي متحصالت اإلستبعاد والقیمة الدفتریة للموجودات) 

إذا ،تتم مراجعة وتعدیل القیمة المتبقیة للموجودات وأعمارها اإلنتاجیة وطریقة االستهالكمالیةة كل سنة ـفي نهای

.ذلكاقتضت الضرورة 

خرىخالل اإلیرادات الشاملة األمن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة 

دوات تصنیف اإلستثمارات في أ) لعلى حدةداة ألكل عند التحقیق المبدئي یمكن للشركة أن تختار بدون رجعة (

ل خالمنیرادات الشاملة األخرى. إن التصنیف بالقیمة العادلةاإلخالل منالملكیة كأدوات بالقیمة العادلة

اإلیرادات الشاملة األخرى غیر مسموح به إذا كان اإلستثمار في أداة الملكیة محتفظ به للمتاجرة.

بالقیمة العادلة زائمنبالقیمة العادلة تقاس اإلستثمارات في أدوات الملكیة د خالل اإلیرادات الشاملة األخرى مبدئیًا

تقاس بالقیمة العاد لة وتحقق األرباح والخسائر الناشئة من التغیرات في القیمة العادلة فيتكالیف المعاملة. والحقًا

ح والخسائرفإن األرباالموجوداتاإلیرادات الشاملة األخرى في إحتیاطي القیمة العادلة المتراكم. عندما یتم إستبعاد 

في إحتیاطي القیمة العادلة ال یعاد تصنیفها  فها في األرباح ولكن یعاد تصنیالربح أو الخسارةإلىالمتراكمة سابقًا

.المدورة
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تتمة-األدوات المالیة 

الموجودات المالیة المتاحة للبیع

المتاحة للبیع هي موجودات غیر مشتقة والتي تم تصنیفها إما في هذه الفئة أو لم یتم الموجودات المالیةإن 

تكالیف ائدز بالقیمة العادلةمبدئیًاتدرجللبیعالمتاحةتصنیفها في أي من الفئات األخرى. الموجودات المالیة

. العادلةیمةبالقللبیعالمتاحةمالیةالموجودات القیاسالحقایعادالمبدئيالتحقیقبعد. بهاالمتعلقةالمعاملة

بندتحتلكیةالمحقوقفيمنفصلكبندتحقیقهایتمالعادلةبالقیمةالقیاسإعادةمنالناتجةوالخسائراألرباح

یحولالحالةهذهوفي،منخفضًااالستثماریحتسبأوتحصیلهأواالستثماربیعیتمحتىأخرىإیرادات شاملة

منتسبةالمكاألرباحتسجل. للسنةالدخلبیانإلىالملكیةحقوقضمنسابقًاالمدرجالربحأوالخسارةمجموع

فيالستثماراتاویعترف بتوزیعات األرباح المكتسبة من. معدل الربح الفعليطریقةباستخدامكأرباحاالستثمارات

اتومبیعمشتریاتجمیع. الموزعةاألرباحاستالمفيالحقإعالنعندوذلك" كتوزیعات أرباح"الدخلبیان

الشروط التعاقدیة يفطرفًاالشركةفیهتصبحالذيالتاریخفيیتم تحقیقهاالعادیةرقبالطتتمالتياالستثمار

.الخاصة باألداة

على سعرالرسمیةالمالیةاألسواقفيلالستثمارات المتداولةالعادلةالقیمةتحدیدیتم في لمسجلاالشراءبناًء
القیمةتحدیدیتمةنشطأسواقلهاتوجدالالتيلالستثماراتبالنسبة. البیانات المالیةتاریخفياإلقفالعندالسوق
لقیمةلوالرجوع،قالسو بأسعارحدیثًاالمنفذةالصفقاتالتقنیاتهذهتشمل. التقییمتقنیاتباستخداملها العادلة
بالنسبة. رىاألخالتقییمنماذجأوالمخصومةالنقدیةالتدفقاتوتحلیل،تمامًامماثلةمالیةألدواتالحالیةالسوقیة

علىالعادلةقیمتهاتحدد،االستثماریةالصنادیقفيلالستثمارات مدراءیقدمهالذيالموجوداتقیمةصافيبناًء
.الصنادیق

وقیمتهالستثماراتكلفةبینالفرقیمثلمبلغتحویلیتمللبیعالمتاحةاالستثماراتأحدقیمةانخفاضحالةفي
بیانلىإالملكیةحقوقمن،الربح والخسارةبیانفيتحقیقهاسبقنخفاضإخسارةأيناقصًاالحالیةالعادلة
خسائردر یتم. الرأسمالیةباألدواتوالخاصةالدخلبیانفيالمدرجةاالنخفاضخسائرردیتمالالحقًا. الدخل

بعدنشأیبحادثالمالیةلألداةالعادلةالقیمةفيالزیادةربطأمكنإذاالدخلبیانخاللمنالدینأدواتانخفاض
.الدخلبیانفياالنخفاضخسارةأدرجتأن

مخزونال
تكبدة أیهما أقل. تمثل التكلفة جمیع المصاریف الم،بسعر التكلفة أو صافي القیمة الممكن تحقیقهاالمخزونیدرج

منصرف أوًالعلى أساس. تحدد التكلفة حتى وصوله إلى موقعه وشكله الحاليمنتجعلى كل  .الوارد أوًال

أي نفي أحوال العمل الطبیعیةسعر البیع اإلستخدام /تحدد صافي القیمة الممكن تحقیقها على أساس اقصًا
إضافیة متوقع صرفها حتى إتمام البیع.تقدیریةتكالیف
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انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة 
ودات. ـتقوم الشركة بالتقییم في تاریخ كل بیان للمركز المالي للتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض أي موج

إجراء ،إذا وجد أي مؤشر كهذا ةالشركتقوم ،سنوي لتحدید انخفاض أیة موجوداتاختبارأو إذا كان ضروریًا
بعمل تقدیر للمبلغ الممكن استرداده من الموجودات. المبلغ الممكن استرداده من أي موجودات هو القیمة العادلة 

تكالیفمدرةألي موجودات أو وحدة  حدیده لكل ویتم ت،م أیهما أعلىالبیع أو قیمتها في حال االستخداللنقد ناقصًا
إال إذا كان الموجود ال ینتج النقد بصورة مستقلة عن الموجـودات األخرى أو مجموعة موجودات. ،موجود بمفرده

یضه یعتبر الموجود منخفض القیمة ویتم تخف،عندما تزید القیمة الدفتریة ألي موجود عن المبلغ الممكن استرداده
التقدیریة یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة،دادها منه. لقیاس القیمة في حال االستخدامإلى القیمة الممكن استر 

إلى قیمتها الحالیة باستخدام نسبة خصم تعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقد والمخاطر الخاصة 
التكالیف حتى البیع . یتم تحقیق یتم استخدام نموذج تقییم مالئم،بالموجودات المعینة. لتحدید القیمة العادلة ناقصًا

خسائر إنخفاض قیمة العملیات المستمرة في بیان الدخل في بنود المصروفات المالئمة لوظیفة الموجودات 
المنخفضة.

لم تعد  یعاد التقییم في تاریخ كل بیان للمركز المالي لتحدید وجود أي مؤشر بأن خسائر االنخفاض المدرجة سابقًا
تقوم الشركة بعمل تقدیر للمبلغ الممكن استرداده. یتم،كهذامؤشر. إذا وجد انخفضت قیمتهاموجودة أو تكون قد 

فقط إذا كان هنالك تغیر في التقدیرات المستخدمة لتحدید قیمة الموجودات رد أي خسارة انخفاض مدرجة سابقًا
الممكن استردادها منذ أن أدرجت آخر خسارة انخفاض. في هذه الحالة تزاد القیمة الدفتریة للموجودات إلى قیمتها 

القیمة الدفتریة التي كان یمكن تحدیدها بعد خصم الممكن استردادها. تلك القیمة الزائدة ال یمكن أن تتجاوز
هذه في خسارة االنخفاضرداالستهالك لو لم یتم إدراج أي خسارة انخفاض للموجودات في السنوات السابقة. یتم 

وفي هذه الحالة یعامل االنعكاس كزیادة ناتجة من إعادة ،بیان الدخل ما لم تدرج الموجودات بمبلغ إعادة التقییم
ناقص ،لة للموجوداتالقیمة الدفتریة المعدلتوزیع یعدل قسط اإلستهالك في الفترات المستقبلیة الردقییم. بعد هذا الت
على أساس منتظم على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي.،ي قیمة متبقیةأ
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وأرصدة مدینة أخرىمدینون تجاریون
أرصدة المدینین التجاریین بالقیمة األصلیة للفواتیر بعد خصم مخصص للمبالغ التي یتوقع عدم تحصیلها. تدرج

یتم تقدیر مخصص لالنخفاض عند وجود دلیل فعلي (مثل احتمال اإلعسار أو أن المدین یواجه مشاكل مالیة 
للشرو  خفیض القیمة ط األصلیة للفاتورة. یتم تهامة) بأن الشركة لن تستطیع تحصیل جمیع المبالغ المستحقة وفقًا

الدفتریة للرصید المدین من خالل استخدام حساب للمخصص. یتم إلغاء تحقیق الدیون منخفضة القیمة عندما 
تقرر اإلدارة عدم إمكانیة تحصیلها.

وما في حكمهالنقد 
لمدةصلیةألها تواریخ إستحقاق على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع وما في حكمهیشتمل النقد 
.أو أقلثالثة أشهر

إلغاء تحقیق الموجودات والمطلوبات المالیة 

الموجودات المالیة
یلغى تحقیق الموجودات المالیة (أو جزء من موجودات مالیة أو جزء من مجموعة موجودات مالیة مماثلة) في أي 

من الحاالت التالیة:

أو،تدفقات نقدیة من الموجوداتانتهاء الحق في استالم ·
ر ولكنها تتعهد بدفعها كاملة ودون تأخی،بحقها في استالم تدفقات نقدیة من الموجوداتالشركةاحتفاظ ·

أو،كبیر إلى طرف ثالث بموجب ترتیبات للتمریر
بتحویل الشركةقیام · بتحویل حقوقها الستالم تدفقات نقدیة من الموجودات و (أ) إما أن تكون قد قامت فعلیًا

بتحویل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ  كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو (ب) لم تقم فعلیًا
بها ولكنها حولت السیطرة على الموجودات.

بجمیع استالمقها في في حال قیام الشركة بتحویل حقو  تدفقات نقدیة من موجودات ولم تحول أو تحتفظ فعلیًا
ة بها. الشركارتباطیتم تحقیق الموجودات بقدر ،مخاطر ومنافع الموجودات ولم تحول السیطرة على الموجودات

ة للموجودات صلیالمستمر الذي یأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة یتم قیاسه بالقیمة الدفتریة األاالرتباط
.هواقصى مبلغ یمكن أن تتوقع الشركة أن یطلب منها سداد
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ومساهمة صندوق التقاعدمكافأة نهایة الخدمة للموظفین

لمكافأة نهایة الخدمة لموظفیها. تستحق المكافأة على أساس آخر راتب للموظف ومدة  تحتسب الشركة مخصصًا

لقانون العمل القطري وعقود عمل  الخدمة لكل موظف وٕاكمال حد أدنى من فترة الخدمة. تحتسب المكافأة وفقًا

ف المتوقعة لمكافأة نهایة الخدمة على مدىالموظفین وتدفع عند استقالة الموظف أو إنهاء خدمته. تدرج التكالی

فترة الخدمة.  

بالنسبة للموظفین القطریین تلتزم الشركة بمساهمة محددة في صندوق التقاعد للموظفین القطریین تحتسب كنسبة 

للقانون رقم  مات التزاإن الخاص بالتقاعد والمعاشات. ٢٠٠٢لسنة ٢٤مئویة من مرتبات الموظفین القطریین وفقًا

عند االستحقاق. صرفهاویتم اتالشركة محددة بهذه المساهم

مستحقة الدفعدائنون ومبالغ 
اقها والمتعلقة بالبضائع المستلمة أو الخدمات المؤداة بمجرد استحقمستقبًالیتم تسجیل االلتزامات المستحقة الدفع 

من الموردین.بغض النظر عن استالم أو عدم استالم الفواتیر 

مخصصاتال
ون ویك،ناشئ من أحداث سابقةالشركة(قانوني أو حكمي) على التزامیتم تكوین مخصصات في حالة وجود 

تدفق موارد لها  سداد تكالیف هذا االلتزام بمباااللتزاماتلتسویةاقتصادیةمنافعمحتمًال لغ وعندما یكون محتمًال
بصورة موثوقة.محددة 

فوائدتحملقروض

المرتبطةالمباشرةالتكالیفناقصًاالمقترضةللمبالغالعادلةبالقیمةمبدئیًافوائدتحملالتيالقروضتحقیقیتم

بینروقاتفأيوتدرج،الفعليطریقة سعر الفائدةباستخدامالمطفأةالحقا بالتكلفةالقروضتقاس. بالمعاملة

فترة اللخالمستحقةاألقساطتعرض. القروضأجلمدىعلىالدخلبیانفيالنهائیةالتسویةومبالغالتكلفة

.متداولةكمطلوباتالمطفأةبالتكلفةواحدة

.المطلوباتتحقیقإلغاءعندالدخلبیانفيالخسائرأواألرباحتدرج
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االقتراضتكالیف

جاهزةتصبحلطویلةفترةبالضرورةتأخذموجوداتإنتاجأوإنشاءأوبشراءمباشرةالمتعلقةاالقتراضتكالیف

تدرجاألخرىضاالقتراتكالیف. المعینةالموجوداتتكالیفمنكجزءرسملتهاتتم،للبیعأوالمستهدفلالستخدام

المؤسسةتتكبدهاالتياألخرىوالتكالیفالفوائدمناالقتراضتكالیفتتكون. فیهاتكبدتالتيالفترةفيكمصاریف

.قروضعلىبالحصولیتعلقفیما

انخفاض الموجودات المالیة والمبالغ غیر الممكن استردادها
في تاریخ كل بیان للمركز المالي یجرى تقییم لتحدید ما إذا كان یوجد دلیل فعلي على احتمال انخفاض دائم لقیمة

بعض الموجودات المالیة. في حالة وجود دلیل كهذا تدرج خسارة انخفاض الموجودات في بیان الدخل. یتم تحدید 
قیمة االنخفاض كالتالي:

.یكون االنخفاض هو الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة،بالنسبة للموجودات المدرجة بالقیمة العادلة)أ

فقات یكون االنخفاض هو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للتد،بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة)ب

.النقدیة المستقبلیة مخصومة بمعدل العائد السوقي لموجودات مالیة مماثلة

الیة یكون االنخفاض هو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الح،بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة)ج

یة المستقبلیة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.للتدفقات النقد

المالیةلألدواتتسویة

كانإذاقطفالماليالمركزبیانفيالمبلغصافيویدرجالمالیةوالمطلوباتالمالیةللموجوداتتسویةإجراءیتم

تحقق،الصافيأساسعلىالتسویةفيالرغبةتتوفروأنهالمحققةالمبالغلتسویةالمفعولساريقانونحقالكـهن

.الوقتنفسفيالمطلوباتوتسددالموجودات
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العمالت األجنبیة

وجودات . كما تحول المةالمعاملفي تاریخ المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة تدرج

تدرج جمیع .بیان المركز الماليوالمطلوبات المالیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ 

بیان الدخل.في ن عملیات التحویل مالفروقات الناتجة 

اإلیجارات

ا على جوهر االتفاقیة في تاریخ السریان أو مإن تحدید ما إذا كانت االتفاقیة تمثل أو تحتوي على إیجار یعتمد 

،إذا كان تنفیذ االتفاقیة یعتمد على استخدام الموجودات المعینة أو أن االتفاقیة تحول حق استخدام الموجودات

.االتفاقیةحتى وٕان لم یتم تحدید هذا الحق بشكل صریح في 

الشركة كمؤجرة
اإلیجارات التي ال تحول فیها الشركة جمیع مخاطر ومنافع ملكیة أي موجود یتم تصنیفها كإیجارات تشغیلیة. تتم 

عند التفاوض حول عقد إیجار تشغیلي إلى القیمة الدفتریة للموجودات  إضافة التكالیف المباشرة المتكبدة مبدئیًا

دات إیجار. المؤجرة وتدرج خالل فترة العقد على نفس األساس كإیرا

الشركة كمستأجرة
یتم تحقیق مدفوعات اإلیجارات التشغیلیة كمصاریف في بیان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد 

اإلیجار.

االلتزامات المحتملة 

منافععلىتملتشمواردتدفقیستبعدلمماعنهااإلفصاحویتم،المالیةالبیاناتفيالمحتملةااللتزاماتتدرجال

نافععنها عند احتمال تدفق ماإلفصاحویتم،المالیةالبیاناتفيالمحتملةالموجوداتال تدرج. اقتصادیة منها

منها. اقتصادیة
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تصنیف المتداول وغیر المتداول

وتكون ،في بیان المركز المالي بناء على تصنیف متداول / غیر متداولالشركة الموجودات والمطلوباتعرض ت

عندما:متداولةالموجودات 

یتوقع أن تتحقق أو یقصد أن یتم بیعها أو استهالكها في دورة التشغیل العادلة.·

لغرض المتاجرة.تكون · محتفظ بها أساسًا

أو،أثنتي عشر شهر بعد فترة التقریریتوقع أن تتحقق خالل ·

نقد أو ما في حكمة مالم یحظر أن یتم تبادلها أو إستخدامها لتسویة مطلوبات لمدة أقلها أثنتي عشر تكون ·

شهر بعد فترة التقریر.

جمیع الموجودات األخرى تصنف غیر متداولة. 

متداولة عندما:كیتم تصنیف المطلوبات 

في دورة التشغیل العادیة.یتوقع أن تتم تسویتها ·

لغرض المتاجرة.تكون · محتفظ بها أساسًا

أو،تكون مستحقة التسویة خالل أثنتي عشر شهر بعد تاریخ التقریر·

ال یوجد حق غیر مشروط تؤخر تسویة المطلوبات لمدة ال تقل عن أثنتي عشر شهر بعد تاریخ التقریر.·

متداولة.وتصنف الشركة جمیع المطلوبات األخرى غیر 

قیاس القیمة العادلة

االیرادات ن خاللتقیس الشركة األدوات المالیة والموجودات غیر المالیة مثل االستثمارات المالیة بالقیمة العادلة م

ا بالقیمة العادلة في تاریخ كل بیان للمركز المالي. تتخلص فیم،والموجودات المالیة المتاحة للبیعالشاملة األخرى

المتعلقة بالقیمة العادلة لألدوات المالیة واألدوات غیر المالیة التي تقاس بالقیمة العادلة أو یتم اإلفصاحاتیلي 

االفصاح عن قیمتها العادلة:

.٢٣ایضاح الكمیة لتدرج قیاس القیمة العادلةاإلفصاحات-

.٢٣ایضاح العقارات والمعدات في نموذج إعادة التقییم-

.١٠و٩ایضاحاألدوات المالیة-
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تتمة-قیاس القیمة العادلة 

ن في في معاملة بین متعاملیالقیمة العادلة هي الثمن الذي سوف یستلم لبیع موجودات أو یدفع لتحویل إلتزام

السوق في تاریخ القیاس. إن قیاس القیمة العادلة یتم بناء على إفتراض أن المعاملة لبیع الموجودات أو لتحویل 

المطلوبات تحدث:

أو،في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات·

في السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو المطلوبات.،في غیاب سوق رئیسیة·

یجب أن تكون السوق الرئیسیة أو األفضل یمكن الوصول إلیها أو دخولها من قبل الشركة. 

االفتراضات التي سوف یستخدمها متعاملون في باستخدامیتم قیاس القیمة العادلة ألي موجودات أو مطلوبات 

ة.أن المتعاملین یتصرفون لمصلحتهم االقتصادیبافتراض،موجودات أو مطلوباتیربتسعالسوق عندما یقومون 

إن قیاس القیمة العادلة لموجودات غیر مالیة یأخذ في االعتبار مقدرة المتعاملین بالسوق على تحقیق منافع 

السوق لمتعامل آخر باقتصادیة عن طریق استخدام الموجودات في أعلى وأفضل استخداماتها أو عن طریق بیعها 

الذي سیستخدم الموجودات في أعلى وأفضل استخداماتها.

بما یزید ،تستخدم الشركة تقنیات التقییم المالئمة في الظروف التي تتوفر لها بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة

استخدام المعطیات الضروریة الواضحة ویقلل استخدام المعطیات غیر الواضحة.



المجموعة للرعایة الطبیة ش.م.ق. 

إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

-٢٨-

تكالیف التشغیل  ٣
٢٠١٦٢٠١٥

لایر قطريلایر قطري

١٧٧,٧٨٨,٩٥٣١٧٢,٧٨٩,٤٨٣تكالیف الموظفین 

٧٠,٤١٧,٦٥١١٠٠,٣٦٧,٧٧٤تكالیف طبیة وجراحیة (یدرج المخزون كتكلفة مبیعات)

١٦,٢١٧,١٤١١٨,١٤٠,٤٧٤مصروفات مجتمع االطباء

٣,٥٣٥,٤٦١٣,١٠٤,٤٣٠مرافق

٢,٣٥٦,٨٧٠٢,٧٥٢,٢٤٣طعامتكلفة 

٨١٩,٠٩٥٦٤٩,٥١٣مصروفات الوقود

)٤٩١,٣٣٢(٦٩٦,٧٠٥)١١الحركة (إیضاح ءوبطي(رد) مخزون متقادم مخصص/ 

٩٣٦,٣٧٥٧٦٧,٦٤٥تكالیف مباشرة أخرى 

٢٧٢,٧٦٨,٢٥١٢٩٨,٠٨٠,٢٣٠

إیرادات أخرى  ٤
٢٠١٦٢٠١٥

لایر قطريلایر قطري

٧,٩١٨,١٠٠٧,٣١١,٩٢٠إیرادات إیجارات

٢,٥٩٧,٠٣٣٢,٧٥٥,٠٤٤إیرادات أرباح موزعة 

٨١٥,٨٤٨٣٨٦,١٣٠ربح من تحویل عمالت أجنبیة

٦٩٩,٢١٣٣,٤٤٦,٠٩٥عكس مصاریف مستحقة للفترة السابقة 

٥٨٠,٦٨٢٩٦٧,٤٢٢إیرادات تموین 

٤٢١,٩٦٧-ربح من استبعاد موجودات مالیة متاحة للبیع 

١٦٩,٢٨٩٥٦٣,٨٦٠إیرادات متنوعة 

١٢,٧٨٠,١٦٥١٥,٨٥٢,٤٣٨
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٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

-٢٩-

مصاریف عمومیة وٕاداریة   ٥
٢٠١٦٢٠١٥

لایر قطريلایر قطري

٥١,٧١٤,٨٢٧٥١,٩٩٤,٩٩٨تكالیف الموظفین 

مخصص النخفاض قیمة دیون ردیئة ومشكوك في تحصیلها 

٣٢,٥١١,١٩٦١٠,٦٩٣,٧٣٨)١٢(إیضاح 

٦,٤٩٤,٣٥٥٦,٤١٤,٤٣١إصالحات وصیانة 

٤,٤٦٣,٥٢٣٤,٥٠٢,٨٩٦تكالیف خدمة العمالء ومساعدین 

٣,٥٠١,٥٧٣١,٩٣٤,٨٣٤دعایة وٕاعالن 

٢,٦٨٧,٦٨٦٢,٧٦٠,٩٧٧أمن ونظافة 

٢,١٤٦,٧٨٤٨,٥٤٣,٠١٦مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

٢,٢٦٥,٦١٩١,١٣٠,٧٦٨هاتف وفاكس 

١,٨٧٤,٢٤٢٧٩,٣٠٨مطبوعات وقرطاسیة 

١,٦٧٧,٩٣٤١,٥٧٦,٣٢٥تأمین

١,٥٠٥,٨٣٠٢,٠٠٢,٨٥٦تطویر تكنولوجیا المعلومات 

١,٣٣٧,٢٩٦٩٤٥,٠٣٣أتعاب مهنیة وقانونیة

٩٢٩,٢٩٥٧٤٩,٨٩٨رسوم بنكیة 

٤٩٢,٧٨٧١,٠٦٨,٢٤٧مصاریف حكومیة 

٤٧٨,١٥٤٣,٤٦١,٣٢٩)١٠متاحة للبیع (إیضاح خسارة انخفاض قیمة موجودات مالیة 

٤٤٧,٥٢٤٥٣٩,٥٠١مصاریف النفایات الطبیة 

٢٩١,٠٢٠١١٧,٨٦٠تبرعات خیریة

٢٤٠,٦٧١٤٧٠,٧٠٦مصاریف توظیف

٧٦,٠٥١٢٣٩,٧٥٦مصاریف سفر 

٤٧,٠٠٠٨٠٠,٠٠٠عموالت

٦٠٠١,٥١٥,٩٠٨غرامات

٥,٥٧٤,٩٣٨-إیجار

١٥٧,٧٧٤١٨٢,٥٥١أخرى

١١٥,٣٤١,٧٤١١٠٧,٢٩٩,٨٧٤
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-٣٠-

األساسي والمخفف للسهمالعائد٦
سط المرجح لعدد على المتو للمساهمین في الشركةالعائدالسنةصافي ربحاألساسي للسهم بتقسیمالعائدیحتسب 

السنة.األسهم العادیة القائمة خالل 

.لهذا فإن الربح المخفف للسهم یتساوى مع الربح األساسي،خالل السنةقائمةال توجد أسهم مخففة محتملة

المخفف للسهم:و العائد األساسياألسهم المستخدمة في حساب تفاصیلو یوضح الجدول التالي اإلیراد

٢٠١٦٢٠١٥

لربح اصافي ربح السنة العائد لحملة األسهم العادیة في الشركة إلحتساب
٦٥,١٥١,٦٩٨١٨٠,٣٧٥,٣٧٤األساسي (باللایر القطري)

٢٨,١٤٤,١٠٠٢٨,١٤٤,١٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة القائمة خالل السنة

٢,٣١٦,٤١القطري)  العائد األساسي والمخفف للسهم (باللایر 

خرى   األملة شاالیرادات اإلمكونات ٧
٢٠١٦٢٠١٥

لایر قطريلایر قطري 

األخرى ةحركات اإلیرادات الشامل
إیرادات شاملة أخرى یعاد تصنیفها إلى الربح أو الخسارة في فترات الحقة

)١,٥٧٨,٥٤٥()٦٢,٨٧٣(صافي خسارة من موجودات مالیة متاحة للبیع 

فترات الخسارة فيصافي خسائر شاملة أخرى یعاد تصنیفها إلى الربح أو 
)١,٥٧٨,٥٤٥()٦٢,٨٧٣(الحقة

إیرادات شاملة أخرى لن یعاد تصنیفها إلى الربح أو الخسارة في فترات 
الحقة

١٤٢,٧٦٠,٢٤٥-إعادة تقییم أراضي ومباني 
صافي خسارة من استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل االیرادات 

)٦,٥٨٨,٩٠٢()١,٨٤٩,٣٣٣(الشاملة األخرى 

/ إیرادات شاملة أخرى لن یعاد تصنیفها إلى الربح أو صافي (خسائر)
١٣٦,١٧١,٣٤٣)١,٨٤٩,٣٣٣(الخسارة في فترات الحقة

١٣٤,٥٩٢,٧٩٨)١,٩١٢,٢٠٦((خسائر) / إیرادات شاملة أخرى للسنة
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-٣١-

عقارات ومعدات ٨

أثاث وتركیبات سیاراتمعداتو آالت معدات طبیةمعدات مكتبیة مبانيأراضي
أعمال رأسمالیة 

اإلجماليقید التنفیذ
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

:التكلفة أو التقییم
٢٠١٦٣١٠,٧٦٨,٧٦٣٥٥٣,١٢٩,١٠٣٢٦,٧٠٩,٧٣٨١٢١,٥٠٩,٨٨٢٣٤,٢٤١,٢٣٧١,٥٦٦,٣٥٩٨,٤٤٩,٤٦٣١٧,٢٨٧,٨١٣١,٠٧٣,٦٦٢,٣٥٨ینایر ١في 

٣٩,٤٥٤٧٧,٠٠٣١,٣٨٨,٤٣٨١٦,٢٣٣,٣٨٤٨٢١,٢٢٥١٧٤,٠٠٠١٧٣,٩٧١٢٢,٧٩٠,٠٧٢٤١,٦٩٧,٥٤٧خالل السنةإضافات 

٢٠١٦٣١٠,٨٠٨,٢١٧٥٥٣,٢٠٦,١٠٦٢٨,٠٩٨,١٧٦١٣٧,٧٤٣,٢٦٦٣٥,٠٦٢,٤٦٢١,٧٤٠,٣٥٩٨,٦٢٣,٤٣٤٤٠,٠٧٧,٨٨٥١,١١٥,٣٥٩,٩٠٥دیسمبر ٣١في 

:االستهالك المتراكم
٢١٢,٤٢٣,٥٣٦-٥١,٨٦٦,١٩٢٢٢,٠٠١,٠٢٨٩٩,٩٥٥,٥٨٧٢٩,١٦١,٢٠٢١,٣٢٩,١٤٧٨,١١٠,٣٨٠-٢٠١٦ینایر ١في 

٢٦,٤٤٣,٤٣٩-١٤,٩٥٥,٨٧٣١,٥٣٨,١٣٧٧,٤٤٧,٧١١٢,٢٠٠,٢٤١٨٩,٥٩٧٢١١,٨٨٠-االستهالك للسنة

٢٣٨,٨٦٦,٩٧٥-٦٦,٨٢٢,٠٦٥٢٣,٥٣٩,١٦٥١٠٧,٤٠٣,٢٩٨٣١,٣٦١,٤٤٣١,٤١٨,٧٤٤٨,٣٢٢,٢٦٠-٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٦٣١٠,٨٠٨,٢١٧٤٨٦,٣٨٤,٠٤١٤,٥٥٩,٠١١٣٠,٣٣٩,٩٦٨٣,٧٠١,٠١٩٣٢١,٦١٥٣٠١,١٧٤٤٠,٠٧٧,٨٨٥٨٧٦,٤٩٢,٩٣٠دیسمبر ٣١في 
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-٣٢-

تتمة-عقارات ومعدات ٨

سیاراتآالت ومعداتمعدات طبیةمعدات مكتبیة مبانيأراضي
أثاث 

وتركیبات 
أعمال رأسمالیة 

اإلجماليقید التنفیذ
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

التكلفة أو التقییم:
٢٠١٥٢٤٩,٩٢٠,٤٩٠٣٣٥,٧٨٧,٠٠٠٢٥,٥٩٩,٧٠٠١١١,٩٢٥,٤١٥٣٢,٧٦٩,٤٩٧١,٥٦٦,٣٥٩٨,٤٠٢,٩٢٧٦,١١٤,٣٣٨٧٧٢,٠٨٥,٧٢٦ینایر ١في 

١٤٢,٧٦٠,٢٤٥------٤٦,١٢٦,١٦٠٩٦,٦٣٤,٠٨٥تقییمإعادة 
٤٦,٥٣٦١١,١٧٣,٤٧٥١٥٨,٨١٦,٣٨٧-١٤,٧٢٢,١١٣١٢٠,٧٠٨,٠١٨١,١١٠,٠٣٨٩,٥٨٤,٤٦٧١,٤٧١,٧٤٠إضافات خالل السنة

٢٠١٥٣١٠,٧٦٨,٧٦٣٥٥٣,١٢٩,١٠٣٢٦,٧٠٩,٧٣٨١٢١,٥٠٩,٨٨٢٣٤,٢٤١,٢٣٧١,٥٦٦,٣٥٩٨,٤٤٩,٤٦٣١٧,٢٨٧,٨١٣١,٠٧٣,٦٦٢,٣٥٨دیسمبر ٣١في 

االستهالك المتراكم:
١٨٧,١٩١,٠٢٧-٤٠,٤٥٢,٢٥٧١٧,٧٦٨,٢٢٤٩٣,٣٧٣,٥٥٥٢٦,٦٢٩,١٨٨١,١٨٣,٨٠٥٧,٧٨٣,٩٩٨-٢٠١٥ینایر ١في 

٢٥,٢٣٢,٥٠٩-١١,٤١٣,٩٣٥٤,٢٣٢,٨٠٤٦,٥٨٢,٠٣٢٢,٥٣٢,٠١٤١٤٥,٣٤٢٣٢٦,٣٨٢-االستهالك للسنة

دیسمبر ٣١كما في 
٢١٢,٤٢٣,٥٣٦-٥١,٨٦٦,١٩٢٢٢,٠٠١,٠٢٨٩٩,٩٥٥,٥٨٧٢٩,١٦١,٢٠٢١,٣٢٩,١٤٧٨,١١٠,٣٨٠-٢٠١٥

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٥٣١٠,٧٦٨,٧٦٣٥٠١,٢٦٢,٩١١٤,٧٠٨,٧١٠٢١,٥٥٤,٢٩٥٥,٠٨٠,٠٣٥٢٣٧,٢١٢٣٣٩,٠٨٣١٧,٢٨٧,٨١٣٨٦١,٢٣٨,٨٢٢دیسمبر ٣١في 
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٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

-٣٣-

تتمة-عقارات ومعدات ٨

األراضي والمباني بالمبالغ المعاد تقییمها وتقوم بإدراج أرباح القیمة العادلة في اإلیرادات الشاملة تقوم الشركة بقیاس 

دیسمبر ٣١كما فياألخرى والخسائر في بیان الربح أو الخسارة. تم تعیین خبیر مستقل لتقییم القیمة العادلة

على األدلة المتوفرة بالسوق بوتم تقییم األراضي وال،لألراضي والمباني المعاد تقییمها٢٠١٦ استخدام مباني اعتمادًا

على عوامل سوقیة معینة مثل طبیعة العقار وموقعه وحالته. أسعار مقارنة معدلة بناًء

تتضمن األرض والمباني المعاد تقییمها مباني المستشفى وسكن الموظفین. حددت اإلدارة أن هذه المباني تشكل 

للم لطبیعتها وخصائصها والمخاطر الناشئة عنها.،١٣عیار الدولي للتقاریر المالیة نوع من الموجودات وفقًا وفقًا

. كانت االفتراضات ٢٣تم تقدیم اإلفصاحات حول قیاس القیمة العادلة لألرض والمباني المعاد تقییمها في إیضاح 

الرئیسیة المستخدمة هي: 

المدى:مدخالت التقییم غیر الملحوظة الهامة
لایر قطري ٥٥٠-٥٠٠سعر القدم المربع لألرض 

لایر قطري ١١,١١٥سعر المتر المربع لمبنى المستشفى 
لایر قطري ٦,٠٠٠سعر المتر المربع لسكن الموظفین 

العادلة.مة (انخفاض) مادي في القینتج عن الزیادة (النقص) المادي في السعر التقدیري للمتر/ القدم المربع ارتفاع 
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-٣٤-

تتمة-عقارات ومعدات٨

إعادة تقییم األراضي والمباني

ستكون كما یلي:الدفتریةفإن القیم ،التكلفةطریقةبإستخدام المباني و قیاس األراضيإذا تم 

٢٠١٦٢٠١٥
لایر قطريلایر قطري

األراضي
١٣٢,٥٠٩,١٢٤١٣٢,٤٦٩,٦٧٠التكلفة 

المباني
٣١٠,١٤٠,٢٩٦٣١٠,٠٦٣,٢٩٣التكلفة 

)٤٣,٠٠٠,٤٢٦()٥٠,٧٥٣,٧٧٣(اإلستهالك المتراكم

٢٥٩,٣٨٦,٥٢٣٢٦٧,٠٦٢,٨٦٧صافي القیمة الدفتریة

األخرى ةالشاملخالل اإلیرادات إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من ٩

٢٠١٦٢٠١٥
لایر قطريلایر قطري

أسهم حقوق ملكیةإستثمار في 
٣١,٨٣٥,٧٧٨٣٢,٢٨٥,١١١متداولة

:استثمارات
٣٤,٠٣٩,٣٣٦٣٢,٦٣٩,٣٣٦بالتكلفة

)٣٥٤,٢٢٥()٢,٢٠٣,٥٥٨(صافي الخسارة من تعدیل القیمة العادلة

٣١,٨٣٥,٧٧٨٣٢,٢٨٥,١١١
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متاحة للبیع موجودات مالیة١٠
٢٠١٦٢٠١٥

لایر قطريلایر قطري
إستثمار في أسهم حقوق ملكیة

١٨,٥٨١,٨٦٧١٨,٩٣٧,٨٢٧متداولة 

:استثمارات
٢٤,٤١١,٧٦٧٢٤,٢٢٦,٧٠٠بالتكلفة

)١,٠٣٠,٥٦٨()١,٠٩٣,٤٤١(صافي الخسارة من تعدیل القیمة العادلة
)٤,٢٥٨,٣٠٥()٤,٧٣٦,٤٥٩(انخفاض القیمة (إیضاح (أ))خسارة 

١٨,٥٨١,٨٦٧١٨,٩٣٧,٨٢٧

:إیضاح

لایر قطري) خالل السنة متعلقة ٣,٤٦١,٣٢٩: ٢٠١٥لایر قطري (٤٧٨,١٥٤تم إدراج خسارة انخفاض في القیمة بمبلغ )أ(

. )٥(إیضاح المدرجةباستثمارات الشركة المتاحة للبیع

مخزون١١
٢٠١٦٢٠١٥

لایر قطريلایر قطري

٢٣,١٠٦,١٤٠٢٤,٤٣٠,٧٧٩المواد الطبیة ومواد أخرى  –المخزن الرئیسي 
١٢,٣٥٥,٩١١١٥,٥١١,٤٥٩مخزون المستحضرات الصیدالنیة

٣٥,٤٦٢,٠٥١٣٩,٩٤٢,٢٣٨
)٥,١١٧,٢٩٦()٥,٨١٤,٠٠١(الحركةءوبطيناقصًا: مخصص مخزون المتقادم 

٢٩,٦٤٨,٠٥٠٣٤,٨٢٤,٩٤٢

الحركة كانت كالتالي:ءوبطيمخزون المتقادم الحركة في مخصص ال

٢٠١٦٢٠١٥
لایر قطريلایر قطري

٥,١١٧,٢٩٦٥,٦٠٨,٦٢٨ینایر١في 
)٤٩١,٣٣٢(٦٩٦,٧٠٥)٣(الرد) للسنة (إیضاح المكون/ 

٥,٨١٤,٠٠١٥,١١٧,٢٩٦دیسمبر٣١في 
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مدفوعة مقدمًاالمصاریف المدینة و الذمم ال١٢
٢٠١٦٢٠١٥

لایر قطريلایر قطري

١٨٢,٥٧٦,٢٢٥٢٦٨,٦٨٣,٦٤٧مدینةذمم تجاریة
للموردین ١٨,١٣٨,٨٤٧١٣,٠٧٤,٦٧٨مبالغ مدفوعة مقدمًا

٨,٢٨٥,٧٥٢٨,٤٧٠,٨٢٠مبالغ مستحقة من أوراق مالیة إسالمیة
٥,٢٣٥,٩٦٤١,٦٧٧,٤١٤ودائع مستردة 

١,٧٩٦,٧٥١١,٠٤٢,١٠٥مصاریف مدفوعة مقدمًا
٩٩١,٣٤٩٧٤٧,٣٤٣ذمم مدینة من موظفین

١,٥٦٩,٥٥٠٦٨٠,٨٤٠مدینون آخرون

٢١٨,٥٩٤,٤٣٨٢٩٤,٣٧٦,٨٤٧

)٦١,٨١٤,٥٦١()٦٦,٢٠٨,٩٨٤(ناقصًا: مخصص النخفاض دیون ردیئة ومشكوك في تحصیلها 

١٥٢,٣٨٥,٤٥٤٢٣٢,٥٦٢,٢٨٦

٢٠١٥:٦١,٨١٤,٥٦١(لایر قطري ٦٦,٢٠٨,٩٨٤مدینـة بقیمـة إسمیـة تجاریة انخفضـت ذمم ،٢٠١٦دیسمـبر ٣١كمـا فـي 

كالتالي:المدینة التجاریة كانت الحركة في المخصص للذمم .كاملبالوتم تكوین مخصص لها،قطري)لایر

٢٠١٦٢٠١٥
لایر قطريلایر قطري

٦١,٨١٤,٥٦١٥٦,٥١٠,٨٩٨ینایر١في 
٣٢,٥١١,١٩٦١٠,٦٩٣,٧٣٨)٥(إیضاح المخصص للسنة

)٥,٣٩٠,٠٧٥()٢٨,١١٦,٧٧٣(شطب 

٦٦,٢٠٨,٩٨٤٦١,٨١٤,٥٦١دیسمبر٣١في 
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تتمة–الذمم المدینة والمصاریف المدفوعة مقدمًا١٢

المدینة غیر المنخفضة كالتالي:التجاریة دیسمبر كانت أعمار الذمم ٣١كما في 

متأخرة في السداد ولكن غیر منخفضة القیمة

اإلجمالي
غیر متأخرة أو 
یوم٣٦٠أكثر من یوم٣٦٠-١٨١یوم١٨٠-٩١یوم٩٠–٣٠یوم٣٠أقل من منخفضة القیمة

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري
٢٠١٦١٩١,٥٧٦,١٧٦٢٨,٢٤٥,٤٨١٢٧,٥٦٦,٧٤٧٢,٨٧٩,٢٩٣١٠,١٥٨,٩٢٨٦,٣٧٣,٧٦٣١١٦,٣٥١,٩٦٤
٢٠١٥٢١٨,٤٤٥,٥٠٣٤٠,٥٦٦,٤٨٧٤٠,٥٩٨,٩٩٦٣٢,٨٢٠,١٧٤٥٩,٨١٠,٤٧٧٣٧,١٠٢,٤٧٨٧,٥٤٦,٨٩١

مةقیمنخفضـــــة الغیر بالكامل الذمم المدینةیتوقع أن ترد ،بناء على الخبرة الســـــابقة.یوم وبعدها تعتبر الذمم المدینة متأخرة الســـــداد٩٠–٣٠إن متوســـــط فترة اإلئتمان للشـــــركة تتراوح بین 

.مضمونةمعظمها غیر فإن لذا ،أن تحصل على ضمانات على الذمم المدینةالشركةلیس من عادة مسترد بالكامل

.٢٥في إیضاح العملة وخسائر إنخفاض قیمة الموجودات المالیةالشركة لمخاطر اإلئتمان و تم اإلفصاح عن تعرض

:مالحظة

. وترى اإلدارة أن هذه األرصدة سیتم تحصیلها بالكامل("صحة") لشركة الوطنیة للتأمین الصحي من اأرصدة مستحقةمن٢٠١٦دیسمبر ٣١تتكون الذمم المدینة كما في 
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ما في حكمهالنقد و ١٣

التالیة:التدفقات النقدیة یتكون من البنودالنقد وما في حكمه في بیان 

٢٠١٦٢٠١٥
قطريلایر لایر قطري

٣٥٥,٣٧٣٢٦٠,٨٦٩نقد في الصندوق
٣١,٤٤٦,٢٥٦٢٨,٨٣٦,٤٠٣أرصدة لدى البنوك

٦٥,٠٦٣,٠١٠٨٣,٠٦٣,٠١٠ودائع قصیرة األجل 

٩٦,٨٦٤,٦٣٩١١٢,١٦٠,٢٨٢إجمالي النقد واألرصدة البنكیة 
)٨٣,٠٦٣,٠١٠()٦٥,٠٦٣,٠١٠(شهور٣أصلیة أكثر من استحقاقناقصًا: ودائع لها تواریخ 

٣١,٨٠١,٦٢٩٢٩,٠٩٧,٢٧٢

(٪١,٥بمتوسطأرباحمعدالت الودائعتحمل  سنویًا).٪١,٥متوسط:٢٠١٥سنویًا

تم اإلفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر معدالت الفائدة وتحلیل الحساسیة للموجودات والمطلوبات المالیة في 

.٢٥إیضاح 

رأس المال١٤
٢٠١٦٢٠١٥

عدد األسهماألسهمعدد

:االمصرح بهاألسهم 
٢٨,١٤٤,١٠٠٢٨,١٤٤,١٠٠لایر قطري للسهم١٠أسهم عادیة بقیمة 

لایر قطريعدد األسهم

أسهم عادیة مصدرة ومدفوعة بالكامل:
٢٨,١٤٤,١٠٠٢٨,١٤٤,١٠٠دیسمبر ٣١في 

یحق لحملة األسهم العادیة الحصول على توزیعات األرباح عندما یتم اإلعالن عنها من وقت آلخر ولهم الحق 

لشركة االحقوق في موجودات نفس لهااألسهمجمیعالتي تعقدها الشركة. االجتماعاتصوت لكل سهم في في 

المتبقیة.
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إحتیاطي قانوني١٥
كحد ٪١٠یجب تحویل وعقد تأسیس الشركة ٢٠١٥لسنة ١١الشركات التجاریة القطري رقم لمتطلبات قانون وفقًا

من رأس المال المدفوع. إن االحتیاطي ٪٥٠أدنى من ربح السنة إلى االحتیاطي القانوني حتى یساوي اإلحتیاطي 

تأسیس ذكور أعاله وعقدعلیها في القانون المغیر قابل للتوزیع في العادة إال في الحاالت المنصوصيالقانون

الشركة.

توزیعات األرباح١٦

توزیعات األرباح المقترحة والمدفوعة

لایر قطري

:٢٠١٦األرباح المعلنة والمستحقة والمدفوعة خالل 
١٤٠,٧٢٠,٥٠٠لایر قطري للسهم ٢٠١٥،٥توزیعات األرباح النهائیة لسنة 

:٢٠١٥األرباح المعلنة والمستحقة والمدفوعة خالل 
١٤٠,٧٢٠,٥٠٠لایر قطري للسهم ٢٠١٤،٣توزیعات األرباح النهائیة لسنة 

الجمعیة العامة السنویةاجتماعخالل لالعتمادالمقترحة التوزیعات 
٨٤,٤٣٢,٣٠٠لایر قطري للسهم٣، 

قروض تحمل فوائد١٧

٢٠١٦٢٠١٥

قطريلایرقطريلایر

٤٧,٩٥٩,٨٦٨٦١,٣٣١,٣٤٦)١قرض ألجل (
٥,٢٢٨,٥٤٠١٠,٢٨٤,٤٠٠)٢قرض ألجل (

٥٣,١٨٨,٤٠٨٧١,٦١٥,٧٤٦

تعرض في بیان المركز المالي كالتالي:

١٩,٠٥٥,٥٩٤١٨,٤٢٧,٣٣٨الجزء المتداول 
٣٤,١٣٢,٨١٤٥٣,١٨٨,٤٠٨المتداول غیرالجزء

٥٣,١٨٨,٤٠٨٧١,٦١٥,٧٤٦
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تتمة-قروض تحمل فوائد ١٧

:إیضاحات

دولةفيكو بنأحد المنعلیهاالحصولتمقطريلایرملیون٧٠تسهیل ائتماني بمبلغ هذا القرضیمثل)١(

علىرضالقیسدد. قطرالمنصورة بدولةمنطقةللموظفین فيالستخدامه كسكنمبنىشراءلتمویلقطر

فائدةالقرضیحمل. ٢٠١٥مایو٣٠منابتداءقسطلكلقطريلایر١,٢٦٨,٧٣١بمبلغ شهرًیاقسًطا٦٠

.الذي تم شراؤهالمبنىوهو مضمون برهن،السوقبأسعار

في دولةأحد البنوكمنعلیهاالحصولتمقطريلایرملیون١٠,٢٨بمبلغائتمانيتسهیلالقرضیمثل هذا)٢(

٤٤٣,٦٣٩بمبلغ شهریاقسطا٢٤علىالقرضیسدد. قطرعمران بدولةبنمنطقةفيعقارینشراءقطر ل

مضمونوهو،السوقبأسعارربحمعدلالقرضیحمل. ٢٠١٦ینایر٢٤منط ابتداءـقطري لكل قسلایر

.شراؤهاتمالعقارات التيبرهن

مكافأة نهایة الخدمة للموظفین١٨
الخدمة للموظفین في بیان المركز المالي كالتالي:تظهر الحركة في المخصص لمكافأة نهایة 

٢٠١٦٢٠١٥
لایر قطريلایر قطري

٤١,٨٦٦,١٤٩٣٤,٧٠٢,٦٢٩ینایر١في 
٩,١٢٣,٠٨٩١٠,٠٥٣,٢٣١المكون خالل السنة

)٢,٨٨٩,٧١١()٢,٧٠٩,١٨٧(مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة 

٤٨,٢٨٠,٠٥١٤١,٨٦٦,١٤٩دیسمبر٣١في 

لمتطلبات قانوناللتزامها التقدیري بالمساهمة في صندوقالشركة خصصت التقاعدالتقاعد للموظفین القطریین وفقًا
لغتبإلى هیئة التقاعد والمعاشات تحویلها . المبالغ المستحقة والتي لم یتم٢٠٠٢لسنة ٢٤والمعاشات القطري رقم 

والتي لم یتم تحویلها بعد إلى ) قطريلایر ٢٠٠,٩٤٥: ٢٠١٥(٢٠١٦دیسمبر ٣١في كمالایر قطري٢٢٧,١١٨
.١٩إیضاح في الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع وتم إدراجها في حسابات الذمم هیئة التقاعد والمعاشات 
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ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع١٩
٢٠١٦٢٠١٥

لایر قطريلایر قطري

٢٤,٨٣٥,٨٦١١٧,٢٢٨,٠٠٥دائنون تجاریون 
٤٠,٥٧١,٦٧٢٤٤,٨١٥,٤١٠مبالغ مستحقة 

١٨,٢٦٦,١٣٢١٤,٢٠٧,٣٢١توزیعات أرباح لم تتم المطالبة بها 
من الموظفین   ١,٢١٩,٣٠٩٧٠٧,٥٢٣مبالغ مستلمة مقدمًا

٢٠,٠٥٢٥٨٧,٦٥٧إیجارات مستلمة مقدمًا
٢٢٧,١١٨٢٠٠,٩٤٥)١٨مبالغ مستحقة لهیئة التقاعد والمعاشات (إیضاح 

١,٦٢٨,٧٩٢٤,٥٠٩,٣٨٤)٢٠مخصص للمساهمة األنشطة االجتماعیة والریاضیة (إیضاح 

٨٦,٧٦٨,٩٣٦٨٢,٢٥٦,٢٤٥

الذمم التجاریة و المتعلقة بالذمم الدائنةتم اإلفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر صرف العملة ومخاطر السیولة 

.٢٥في إیضاح الدائنة األخرى 

واالجتماعیةدعم األنشطة الریاضیة لصندوق مساهمة ٢٠
للقانون القطري رقم  الشركة بالمساهمة بنسبة تلتزم،٢٠١٠والتوضیحات الصادرة في ینایر ٢٠٠٨لسنة ١٣وفقًا

تعلق بالدولة. یتطلب التوضیح المواالجتماعیةدعم األنشطة الریاضیة صندوق من صافي األرباح السنویة ل٪٢,٥

وق فیتم تحقیق ذلك في بیان التغیرات في حق،. وعلیهتحقیق الذمم الدائنة كتوزیعات من األرباح١٣انون رقم بالق

.المساهمین

لایر قطري) یمثل ٤,٥٠٩,٣٨٤: ٢٠١٥قطري (لایر١,٦٢٨,٧٩٢قامت الشركة بتخصیص مبلغ،خالل السنة

عملیات الشركة.منمن صافي األرباح الناشئة٪٢,٥

االلتزامات الرأسمالیة والمطلوبات المحتملة ٢١

المطلوبات المحتملة

لدى الشركة االلتزامات المحتملة التالیة والتي ال یتوقع أن تنشا عنها مطلوبات هامة:

٢٠١٦٢٠١٥
قطريلایر لایر قطري

٤,١٦١,٧١٠١٣٥,٧١٠ضمانات بنكیة
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تتمة-محتملةالمطلوبات االلتزامات الرأسمالیة وال٢١

قانونیةمطالبات

تم رفع دعاوى قضائیة مختلفة ضد الشركة في شكل مطالبات بالتعویض عن سوء ، ٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 

ومطالبات أخرى متنوعة. من رأي محامي الشركة أنه من الصعب تقییم التعویضات المستحقة الدفع بصورة ،األداء

موثوقة. ولكن یعتقد محامي الشركة، بناء على الخبرة والمعلومات المتاحة، أنه لیس من المحتمل أن تتكبد الشركة 

مایة ة تأمین كافیة لتغطیة سوء األداء وذلك لحلدى الشركة بولیصعالوة على ذلك،خسائر نتیجة لهذه المطالبات.

لم تدرج أیة مخصصات في الشركة واألطباء العاملین في حالة صدور أي أحكام تعویض من تلك الدعاوى. 

البیانات المالیة.

مطالبات من الشركة الوطنیة للتأمین الصحي 

علق فیما یت("صحة")الوطنیة للتأمین الصحيالشركة إلى ملیون لایر قطري ١٨٧بمبلغ مطالبات بلشركة قامت ا

دمة المطالبات المتعلقة بالخدمات المقتم تقدیم . ضمن برنامج التأمین الصحي لصحةبالخدمات المقدمة للمرضى 

علىلصحة من سمیًار لم یتم بعد الموافقة التقریر،تاریخ كما في . ةومقدمي الخدمصحةبین المبرم التفاق ابناًء

، ثًاالمعلومات المتاحة حدیعلىبناًءو المبلغ. بخصوص هذا المطالبات المقدمة من قبل الشركة ى صحة علقبل

سوف یتم ٢٠١٦دیسمبر ٣١اإلدارة أن الرصید المستحق من الشركة الوطنیة للتأمین الصحي كما في تعتقد 

. بالكاملتحصیله 

من عقود االیجارالتزامات

من سنة.أقللتكون مدة هذه العقودتم التفاوض حول الموظفین.دخلت الشركة في عقد إیجار تشغیلي لمساكن 

دیسمبر كالتالي:٣١قیمة مبالغ االیجار المتوقعة مستقبال عن عقود االیجار التشغیلي الغیر قابلة لإللغاء كما في 

٢٠١٦٢٠١٥
لایر قطريلایر قطري

١,٩٣١,٨٤٠٥,٦٩٢,٢٦٣واحدةخالل سنة 

رأسمالیةالتزامات

دیسمبر ٣١لایر قطري كما في ٩٥,٦٩٧,٦٩٧غ ـروفات رأسمالیة مستقبلیة تبلـمصعلى ة ـت إدارة الشركـلقد صدق

).لایر قطري٣٣,٥٢٢,٤٤٤: ٢٠١٥(٢٠١٦

البیانات القطاعیة ٢٢
الرعایة الصحیة وبالتالي لیس لها قطاعات أعمال أخرى.إن قطاع األعمال األساسي للشركة هو توفیر خدمات 

تمارس الشركة أعمالها فقط في دولة قطر.
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لألدوات المالیةالعادلةالقیم٢٣

القیم العادلة 

دراجها إبین القیمة العادلة والقیمة الدفتریة لألدوات المالیة للشركة التي تمحسب الفئة یوضح الجدول التالي مقارنة 

في البیانات المالیة:

العادلةةالقیمالدفتریةةالقیم
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

موجودات مالیة 
٩٦,٥٠٩,٢٦٦١١١,٨٩٩,٤١٣٩٦,٥٠٩,٢٦٦١١١,٨٩٩,٤١٣أرصدة لدى البنوك 

١٩١,٥٧٦,١٧٦٢١٨,٤٤٥,٥٠٣١٩١,٥٧٦,١٧٦٢١٨,٤٤٥,٥٠٣ذمم تجاریة وذمم مدینة أخرى 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 

٣١,٨٣٥,٧٧٨٣٢,٢٨٥,١١١٣١,٨٣٥,٧٧٨٣٢,٢٨٥,١١١خالل اإلیرادات الشاملة األخرى
١٨,٥٨١,٨٦٧١٨,٩٣٧,٨٢٧١٨,٥٨١,٨٦٧١٨,٩٣٧,٨٢٧موجودات مالیة متاحة للبیع 

مطلوبات مالیة 
٢٤,٨٣٥,٨٦١١٧,٤٢٨,٩٥٠٢٤,٨٣٥,٨٦١١٧,٤٢٨,٩٥٠ذمم تجاریة دائنة ومطلوبات أخرى

٨٢٧,١٤٢٤١٧,١٤٩٨٢٧,١٤٢٤١٧,١٤٩مبالغ محتجزة دائنة
٥٣,١٨٨,٤٠٨٧١,٦١٥,٧٤٦٥٣,١٨٨,٤٠٨٧١,٦١٥,٧٤٦قروض تحمل فوائد

للموجودات والمطلوبات المالیة أدرجت بالقیمة التي یمكن من خاللها مبادلة األداة المالیة من خالل القیم العادلة 

معاملة حالیة بین طرفین راغبین، بخالف البیع أو التصفیة الجبریة. تم استخدام الطرق والتقدیرات التالیة لتقدیر 

القیمة العادلة:

األرصدة لدى البنوك والذمم التجاریة والذمم الدائنة األخرى وموجودات مجموعة إستبعاد مصنفة محتفظ ·

بها للبیع والمبالغ المحتجزة الدائنة تقارب قیمتها الدفتریة بسبب تواریخ االستحقاق قصیرة األجل لتلك 

األدوات المالیة.

سعار المتداولة في نهایة فترة بیان المركز المالي.تعتمد القیمة العادلة لالستثمارات المدرجة على األ·
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تتمة–القیم العادلة لألدوات المالیة ٢٣
قییم:تقنیات التباستخدامتستخدم الشركة الترتیب التالي لتحدید وٕایضاح القیم العادلة لألدوات المالیة 

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

لمدخالت تؤثر بشكل كبیر ومالحظ على القیمة العادلة المسجلة سواء بشكل استنادًاتقنیات أخرى :٢المستوى 

.أومباشر أو غیر مباشر

ي ال یمكن مالحظتها فمدخالت تؤثر بشكل كبیر على القیمة العادلة المسجلة و باستخدام: تقنیات ٣المستوى 

السوق.بیانات

لمستوى القیمة العادلة :الجدول التالي یبین تحلیل لألدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة وفقًا
٣مستوى ال٢مستوى ال١مستوى ال٢٠١٦

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري
:موجودات مالیة
بالقیمة العادلة من خالل موجودات مالیة 

--٣١,٨٣٥,٧٧٨٣١,٨٣٥,٧٧٨اإلیرادات الشاملة األخرى
--١٨,٥٨١,٨٦٧١٨,٥٨١,٨٦٧موجودات مالیة متاحة للبیع 

٥٠,٤١٧,٦٤٥٥٠,٤١٧,٦٤٥--

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى ٢٠١٦
لایر قطريقطريلایر لایر قطريلایر قطري

موجودات غیر مالیة:
٨١٢,٠٣١,٦٧٤--٨١٢,٠٣١,٦٧٤أراضي ومباني معاد تقییمها

٨١٢,٠٣١,٦٧٤--٨١٢,٠٣١,٦٧٤

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى ٢٠١٥
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

موجودات مالیة:
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

--٣٢,٢٨٥,١١١٣٢,٢٨٥,١١١اإلیرادات الشاملة األخرى
--١٨,٩٣٧,٨٢٧١٨,٩٣٧,٨٢٧موجودات مالیة متاحة للبیع 

٥١,٢٢٢,٩٣٨٥١,٢٢٢,٩٣٨--

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى ٢٠١٥
لایر قطريلایر قطريقطريلایر لایر قطري

موجودات غیر مالیة:
٨١٢,٠٣١,٦٧٤--٨١٢,٠٣١,٦٧٤أراضي ومباني معاد تقییمها

٨١٢,٠٣١,٦٧٤--٨١٢,٠٣١,٦٧٤
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اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة٢٤
م هوأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا للشركة والشركات وشركاتهماألطراف ذات العالقة تمثل كبار المساهمین

.الشركة. یتم اعتماد سیاسة األسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة مالكها الرئیسون

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

٢٠١٦٢٠١٥
لایر قطريلایر قطري

٣٩٦,٦٢٢٦٥٠,٤٥٠إیرادات الفوائد 

٤٨١,٦١١٥١٦,٠٨١إیرادات إیجارات

)٢٦٦,٢٢٦()١٠٨,٧٩٤(مصاریف بنكیة

)١,٤٨١,١٩٤()٢,٥٩١,٧١١(مصاریف فوائد

)١,٧٣١,٣٠٩()١,١١٠,٣٧٩(مصاریف تأمین

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

٢٠١٦٢٠١٥
لایر قطريلایر قطري

٣١,٤٤٦,٢٥٦٢٦,٠٢٠,٦١٧أرصدة لدى البنوك

٦٥,٠٦٣,٠١٠٨٣,٠٦٣,٠١٠ودائع قصیرة األجل  

١٣٦,٤٦٤١٩٣,٠٨١فوائد مدینة

٥٣,١٨٨,٤٠٨٧١,٦١٥,٧٤٦)١٧قروض تحمل فوائد (إیضاح 

أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیامكافأة 

خالل السنة كالتالي:العلیا للشركةاإلدارةولین بؤ لمسمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار ابلغت 

٢٠١٦٢٠١٥

لایر قطريلایر قطري

٧,٨٦٧,٦٣٢٨,٥٤٣,٠١٦مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

٣,٨٢٩,٠٠٠٤,٣٨٥,٨٠٠إجمالي مكافآت كبار المسؤولین

١١,٦٩٦,٦٣٢١٢,٩٢٨,٨١٦
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إدارة المخاطر المالیة٢٥

األهداف والسیاسات

تجاریة دائنة ومطلوبات أخرى وأرباح موزعة غیر مدفوعةذمم علىللشركةالرئیسیة المالیةتشتمل المطلوبات

. ولدى كةالشر . الغرض األساسي لهذه المطلوبات المالیة هو الحصول على تمویل لعملیات ومبالغ محتجزة دائنة

موجودات مالیة بالقیمة العادلة منمدینة أخرى و وأرصدةالمدینین التجاریینموجودات مالیة مختلفة مثل الشركة

مصنفة محتفظ بها استبعادمجموعة وموجودات وموجودات مالیة متاحة للبیع اإلیرادات الشاملة األخرى خالل

.والتي تنشأ من عملیات الشركة،للبیع ونقد وأرصدة لدى البنوك

هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. للشركةإن المخاطر الرئیسیة الناشئة من األدوات المالیة 

:والتي نلخصها فیما یلي،المخاطراإلدارة بمراجعة السیاسات والموافقة علیها بغرض إدارة كل من هذه تقوم 

مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في خطر تأثیر تغیرات األسعار بالسوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة 

وأسعار األسهم على ربح الشركة أو على قیمة األدوات المالیة المملوكة للشركة. إن الهدف من إدارة مخاطر 

مراقبة تعرض الشركة لمخاطر السوق في حدود مقبولة مع زیادة العائدات.السوق هو 

مخاطر أسعار الفائدة

بالموجودات والمطلوبات  تتعرض الشركة لمخاطر التغیرات في معدالت أسعار الفائدة السوقیة المتعلقة مبدئیًا

أسعار الفائدة من القروض التي تحمل الشركة معرضة لمخاطر المالیة للشركة التي تحمل معدالت فوائد عائمة. 

.فوائد

یعكس حساسیة بیان الدخل الشامل لتغیرات معقولة محتملة في أسعار الفائدة، مع ثبات جمیع أدناهالجدول 

المتغیرات األخرى. 

بناء ،هو تأثیر التغیرات المفترضة في أسعار الفائدة لسنـة واحدة على ربح الشركةالشاملالدخلإن حساسیة بیان

.  ٢٠١٦دیسمبر ٣١على الموجودات المالیة والمطلوبات المالیـة بأسعار فائدة عائمة كما في 



المجموعة للرعایة الطبیة ش.م.ق. 

إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

-٤٧-

تتمة–إدارة المخاطر المالیة ٢٥

تتمة-مخاطر أسعار الفائدة 

لتأثیر الزیادات المبینة:  ومعاكسًا یتوقع أن یكون تأثیر النقص في أسعار الفائدة مساویًا

النقص في نقاط/الزیادة

األساس

حالربعلىتأثیر

للسنة

قطريلایر

٢٠١٦

٢٥١٧,٥٦٧+لایر قطري

٢٠١٥

٢٥٢٥,٧١١+لایر قطري

مخاطر العمالت 
ي أسعار نتیجة للتغیرات فأو التدفقات النقدیة المستقبلیةمخاطر العمالت هي خطر تقلب قیمة األدوات المالیة

حد من مخاطر تغیرات العمالت األجنبیة حیث ال أي اإلدارة أن الشركة تتعرض ألدنىفي ر العمالت األجنبیة.
توجد أیة مطلوبات أو موجودات مالیة هامة بعمالت أجنبیة كما في تاریخ بیان المركز المالي.

مخاطر أسعار األسهم
،ملكیة المدرجةأسهم الالقیمة العادلة للتغیرات المعقولة المحتملة في أسعار احتیاطيدول التالي یعكس حساسیة ـالج

لتأثیر الزیادة  ومعاكسًا مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى. یتوقع أن یكون تأثیر النقص في أسعار األسهم متساویًا
المبینة:

مؤشرالتغیر في 
السوق

وق حقالتأثیر على 
لكیةالم

لایر قطري
٢٠١٦

٥,٠٤١,٧٦٥٪١٠+بورصة قطر 

٢٠١٥
٥,١٢٢,٢٩٤٪١٠+بورصة قطر 
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تتمة-إدارة المخاطر المالیة ٢٥

مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في أن یفشل طرف في أداة مالیة في الوفاء بالتزاماته ویسبب بذلك خسارة مالیة لطرف 

مناالئتمانلمخاطر الشركةآخر. یتمثل تعرض  رصدة أفي القیمة الدفتریة لموجوداتها المالیة والتي تتكون أساسًا
.وأرصدة مدینة أخرىذمم تجاریة مدینة و لدى البنوك

اطر من للمخالشركة، یكون تعرض للشركةبالنسبة للمخاطر االئتمانیة الناشئة من الموجودات المالیة األخرى

للقیمة الدفتریة لهذه الموجودات على النحو التالي:مستوى للتعرض، ویكون أقصى األطراف األخرىعجز  مساویًا

٢٠١٦٢٠١٥
لایر قطريلایر قطري

٩٦,٥٠٩,٢٦٦١١١,٨٩٩,٤١٣أرصدة لدى البنوك 
١٩١,٥٧٦,١٧٦٢١٨,٤٤٥,٥٠٣ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى 

٢٨٨,٠٨٥,٤٤٢٣٣٠,٣٤٤,٩١٦

على تقییم اإلدارة ومعدالت تاریخیاالئتمانتقوم الشركة بمراقبة تعرضها لمخاطر  تعتقد و ،ةـبصورة مستمرة بناًء

لایر قطري)٦١,٨١٤,٥٦١: ٢٠١٥(ريـلایر قط٦٦,٢٠٨,٩٨٤ة ـة بقیمـالقیمانخفاضص ـمخصة بأن ـالشرك

. تتضمن الموجودات المالیة أرصدة مستحقة متأخرة ٢٠١٦دیسمبر ٣١كافي لمقابلة الموجودات المالیة كما في 

كما في تاریخ بیان المركز المالي.انخفضتال تعتقد اإلدارة أن قیمتهاو 

السیولةمخاطر 

إلدارة لشركةاالوفاء بالتزاماتها المالیة عند استحقاقها. إن وسیلة الشركةتتمثل مخاطر السیولة في عدم استطاعة 

سیولة كافیة لسداد  في ،هاالتزاماتها عند استحقاقمخاطر السیولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن یكون لدیها دائمًا

المخاطرة بسمعة الشركة.ودون أن تتكبد خسائر غیر مقبولة أو ،والظروف الضاغطةالظروف العادیة 

شركة الاحتیاطیاتاستخداموالمرونة من خالل التمویلاستمرارالمحافظة على توازن بین هوإن هدف الشركة 

من تاریخ الفاتورة.٩٠–٣٠تتطلب سداد المبالغ خالل الشركة. إن شروط البیع بوالتسهیالت البنكیة یومًا
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إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

-٤٩-

تتمة-إدارة المخاطر المالیة ٢٥

تتمة-مخاطر السیولة 

.في السوقالحالیةومعدالت أسعار الفائدةدیسمبر بناء على المدفوعات التعاقدیة ٣١في المالیة غیر المخصومة للشركةمطلوبات الیلخص مواعید استحقاق أدناهالجدول 

اإلجماليسنوات٥إلى١شهر١٢إلى٣شهور٣أقل من عند الطلب
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٢٠١٦دیسمبر ٣١
٢٤,٨٣٥,٨٦١--٢٤,٨٣٥,٨٦١-ذمم تجاریة دائنة ذمم دائنة أخرى  

٤,٧٠٦,٦٩٥١٤,٣٤٨,٨٩٨٣٤,١٣٢,٨١٥٥٣,١٨٨,٤٠٨-قروض تحمل فوائد 
١٨,٢٦٦,١٣٢---١٨,٢٦٦,١٣٢توزیعات أرباح لم یتم المطالبة بها

١,٦٢٨,٧٩٢--١,٦٢٨,٧٩٢-مخصص المساهمة لصندوق األنشطة االجتماعیة والریاضیة

١٨,٢٦٦,١٣٢٣١,١٧١,٣٤٨١٤,٣٤٨,٨٩٨٣٤,١٣٢,٨١٥٩٧,٩١٩,١٩٣اإلجمالي
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٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

-٥٠-

تتمة-إدارة المخاطر المالیة ٢٥

تتمة-مخاطر السیولة 

اإلجماليسنوات٥إلى١شهر١٢إلى٣شهور٣أقل من عند الطلب
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٢٠١٥دیسمبر ٣١
١٧,٤٢٨,٩٥٠--١٧,٤٢٨,٩٥٠-ذمم تجاریة دائنة ذمم دائنة أخرى  

٥,١٣٦,٤٢٠١٥,٤٠٩,٢٦٠٥١,٠٧٠,٠٦٠٧١,٦١٥,٧٤٦-قروض تحمل فوائد 
١٤,٢٠٧,٣٢١---١٤,٢٠٧,٣٢١توزیعات أرباح لم یتم المطالبة بها

٤,٥٠٩,٣٨٤--٤,٥٠٩,٣٨٤-والریاضیةمخصص المساهمة لصندوق األنشطة االجتماعیة 

١٤,٢٠٧,٣٢١٢٧,٠٧٤,٧٥٤١٥,٤٠٩,٢٦٠٥١,٠٧٠,٠٦٠١٠٧,٧٦١,٤٠١اإلجمالي
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-٥١-

تتمة-إدارة المخاطر المالیة ٢٥

إدارة رأس المال

الشــركة هو ضــمان الحفاظ على نســب رأســمالیة صــحیة بهدف دعم عملیاتها رأس مالالهدف الرئیســي إلدارةإن 

.المساهمینحقوقوزیادة 

لم تدخل .االقتصـــــادیةاألحوال في بإدارة بنیة رأســـــمالها وٕادخال تعدیالت علیها في ضـــــوء التغیرات الشـــــركةتقوم 

٣١و٢٠١٦دیسـمبر ٣١المنتهیة في واتأو اإلجراءات خالل السـنالشـركة تعدیالت في األهداف أو السـیاسـات 

لایر ٤١١,٣٣٠,٦٥٦بمبلغهاأسهم رأس المال واألرباح المدورة وتم قیاسعلىیشمل رأس المال.٢٠١٥دیسمبر 

لایر قطري).٤٨٧,٨٤٧,٦٠٧: ٢٠١٥(٢٠١٦دیسمبر ٣١قطري كما في 

القیمة العادلة لألدوات المالیة٢٦
دة لدى أرصالموجودات المالیة تشتمل علىاألدوات المالیة للشركة على موجودات مالیة ومطلوبات مالیة.تشتمل 

ومدینین تجاریین واستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى وموجودات مالیة البنوك

ذمم دائنة ودائنون آخرون ومبالغ محتجزة دائنة. والمطلوبات المالیة تشتمل علىمتاحة للبیع وذمم مدینة أخرى. 

عن قیمتها الدفتریة. إن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ال تختلف جوهریًا

التقدیرات المحاسبیة الهامةبواالفتراضات الرئیسیة المتعلقةالقرارات٢٧

استخدام التقدیرات

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة تتطلب من اإلدارة عمل تقدیرات وافتراضات قد تؤثر  إن إعداد البیانات المالیة وفقًا

والمطلوبات المدرجة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاریخ البیانات الموجوداتعلى مبالغ 

نتائج قد تختلف ال،الحالیةء على معرفة اإلدارة باألحداث واألعمالالمالیة. وبالرغم من أن هذه التقدیرات تتم بنا

النهائیة الفعلیة عن تلك التقدیرات.

ترة التي تتم التقدیرات المحاسبیة في الفتعدیالتاألساسیة بصورة منتظمة. تدرج واالفتراضاتتتم مراجعة التقدیرات 

رات المستقبلیة إذا كانت والفتالتعدیلتؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة تعدیالتالالتقدیر إذا كانت تعدیالتفیها 

تؤثر على الفترتین الحالیة والمستقبلیة.التعدیالت
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-٥٢-

تتمة-القرارات واالفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المحاسبیة الهامة٢٧

تتمة–استخدام التقدیرات 

تاریخ بیان والمصادر الرئیسیة للتقدیرات المشكوك فیها في،المتعلقة بالفترات المستقبلیةإن االفتراضات الرئیسیة 

المركز المالي والتي لها مخاطر مؤثرة تتسبب في تعدیالت جوهریة للقیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل 

ة وقت إعداد والتقدیرات المعاییر المتاحاالفتراضاتالسنة المالیة التالیة تم توضیحها فیما یلي. تعتمد الشركة في 

فمن الممكن أن تتغیر الظروف القائمة واالفتراضات المتعلقة بها بسبب تغیرات ،البیانات المالیة. بالرغم من ذلك

السوق والظروف الطارئة الخارجة عن إرادة الشركة. یتم عكس تلك التغیرات في االفتراضات المتعلقة بها عند حدوثها.

انخفاض قیمة الذمم المدینة

بعمل تقدیر لألرصدة التجاریة المدینة الممكن تحصیلها عندما ال یكون من المحتمل تحصیل المبالغ الشركةتقوم 

بالكامل. یتم هذا التقدیر للمبالغ المدینة الهامة على أساس فردي. أما بالنسبة للمبالغ الفردیة غیر الهامة ولكنها 

لزمنیة ایحتسب لها مخصص بناء على طول الفترةاستحقت السداد منذ فترة طویلة فیتم تقدیرها بصورة جماعیة و 

التي مضى على استحقاقها.

مع الشركة الوطنیةتم تعلیق النظام الوطني للتأمین الصحي ،٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في  وتتفاوض الشركة حالیًا

للتأمین الصحي للحصول على المبالغ المستحقة.

(١٨٢,٥٧٦,٢٢٥مبلغذمم التجاریة المدینة إجمالي البلغ،في تاریخ بیان المركز المالي : ٢٠١٥لایر قطري 

(٦٦,٢٠٨,٩٨٤مبلغالقیمة انخفاضمخصص بلغ) و لایر قطري٢٦٨,٦٨٣,٦٤٧ : ٢٠١٥لایر قطري 

في الفترات المستقبلیة ٦١,٨١٤,٥٦١ لایر قطري). وسوف یتم تحقیق أیة فروقات بین المبالغ المحصلة فعلیًا

بیان الدخل.والمبالغ المتوقعة في 

المخزونانخفاض قیمة

في السجالت بالتكلفة أو القیمة الممكن تحقیقها أیهما أقل. عندما تصبح البضاعة قدیمة أو غیر یدرج المخزون

صالحة لالستخدام یتم تقدیر صافي القیمة الممكن تحقیقها منها. یتم هذا التقدیر على أساس فردي للبضاعة الفردیة 

ضاعة الفردیة غیر الهامة ولكنها قدیمة أو غیر صالحة لالستخدام فیتم التقدیر بصورة جماعیة لها الهامة. أما الب

لنوع البضاعة ودرجة التقادم وعدم الصالحیة على أساس أسعار البیع  .ریخیةالتاویحتسب لها مخصص وفقًا

لایر ٣٩,٩٤٢,٢٣٨: ٢٠١٥قطري (لایر ٣٥,٤٦٢,٠٥١مبلغالمخزونإجمالي بلغ،في تاریخ بیان المركز المالي

(٥,٨١٤,٠٠١مبلغقطري) ومخصص البضائع التالفة وبطیئة الحركة  لایر ٥,١١٧,٢٩٦: ٢٠١٥لایر قطري 

في الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقعة في بیان  قطري). وسوف یتم تحقیق أیة فروقات بین المبالغ المحصلة فعلیًا

الدخل.
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-٥٣-

تتمة-القرارات والتقدیرات المحاسبیة الهامة ٢٧

القیم اإلنتاجیة للعقارات والمعدات

تحدد الشركة القیمة التقدیریة لألعمار اإلنتاجیة للعقارات والمعدات لغرض احتساب االستهالك. یتم التقدیر بعد أن 

وم اإلدارة والتقادم الفني أو التجاري. تقیؤخذ في االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبیعي 

ویتم تعدیل تكلفة االستهالك عندما ترى اإلدارة  األعمار ختالفابمراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویًا

اإلنتاجیة عن التقدیرات السابقة.

انخفاض قیمة الموجودات المالیة المتاحة للبیع 

ود أي دلیل موضوعي لرصد وجتقریركلتاریخفيتقییمبإجراءالشركةتقوم،للبیعالمتاحةفیما یتعلق بالموجودات

،عللبیالمتاحةالمالیةالموجوداتحالةاالستثمارات. فيمنمجموعةأوعلى انخفاض قیمة أحد االستثمارات

في حالة .تهتكلفمنأقلىإللالستثمارالعادلةالقیمةفيمتواصلأوكبیرانخفاضالموضوعيالدلیلیتضمن

الحالیة العادلةقیمةوالالشـراءتكلفةبینالتي تقاس بالفرق،المتراكمةالخسائرالقیمة فإنانخفاضعلىوجود دلیل

الملكیةقوقحإزالتها منیتم،الشاملالدخلبیانتم تسجیله سابًقا فياالستثمارقیمةفيانخفاضأيناقًصا

الشامل. الدخلبیانفيوتسجیلها

: ٢٠١٥(قطريلایر١٨,٥٨١,٨٦٧للبیعالمتاحةللموجوداتالعادلةالقیمةكانت،التقریرتاریخفي

: ٢٠١٥(قطريلایر٤٧٨,١٥٤بمبلغ القیمةانخفاضمخصص لخسارةمع) قطريلایر١٨,٩٣٧,٨٢٧

یانبإلىالملكیةحقوقمنللبیعالمتاحةالموجوداتقیمةانخفاضخسائرتحّول). قطريلایر٣,٤٦١,٣٢٩

.الدخل

االستمراریةمبدأ 

علها قادرة تملك الموارد التي تجالشركةبأن واقتنعتعلى االستمرار في أعمالها الشركةقامت اإلدارة بتقییم مقدرة 

أي لیست على علم بالشركةباإلضافة إلى ذلك فإن إدارة ،على االستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور

أساس إعداد البیانات المالیة علىباإلدارة قامتباالستمرار. وعلیه الشركةتلقى بالشك على مقدرة مادیةمشكالت 

مبدأ االستمراریة. 

أرقام المقارنة٢٨
عادة التبویب إللقد أعید تبویب بیانات المقارنة لكي تتماشى مع عرض البیانات المالیة للسنة الحالیة. ولكن لم یكن 

أي تأثیر على صافي الربح وٕاجمالي الموجودات وحقوق المساهمین لسنة المقارنة.


