تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

بيان املركز املايل كما يف  31دي�سمرب 2018
2018
ريال قطري

لل�سادة /امل�ساهمني يف املجموعة للرعاية الطبية �ش.م.ق.ع.
تقرير عن تدقيق البيانات املالية

الر�أي

لقد دققنا البيانات املالية ل�شركة املجموعة للرعاية الطبية (�ش.م.ق.ع«( ).ال�شركة») والتي تتكون من بيان املركز املايل كما يف  31دي�سمرب  ،2018وبيانات الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر
والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،والإي�ضاحات حول البيانات املالية التي ت�شتمل على ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واملعلومات التف�سريية الأخرى.
بر�أينا �أن البيانات املالية املرفقة تظهر ب�صورة عادلة ،من كافة اجلوانب اجلوهرية ،املركز املايل لل�شركة كما يف  31دي�سمرب  2018و�أدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا
للمعايري الدولية للتقارير املالية.

�أ�سا�س الر�أي

لقد قمنا ب�أعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق .قمنا مبزيد من التو�ضيح مل�س�ؤوليتنا وفقا لتلك املعايري يف اجلزء اخلا�ص مب�س�ؤوليات املدقق عن تدقيق البيانات املالية يف هذا التقرير� .إننا
م�ستقلون عن ال�شركة وفقا لقواعد ال�سلوك الأخالقي للمحا�سبني املهنيني ال�صادرة عن جمل�س املعايري الأخالقية الدولية للمحا�سبني واملتطلبات الأخالقية ذات ال�صلة ب�أعمال التدقيق التي نقوم بها
للبيانات املالية يف دولة قطر .وقمنا با�ستيفاء م�س�ؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفقا لتلك املتطلبات وقواعد ال�سلوك الأخالقي للمحا�سبني املهنيني� .إننا نرى �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية
ومنا�سبة لتكوين �أ�سا�س للر�أي الذي تو�صلنا �إليه.

�أمور التدقيق الأ�سا�سية

�إن �أمور التدقيق الأ�سا�سية وفقا حلكمنا املهني هي تلك الأمور التي كان لها الأهمية الق�صوى يف �أعمال التدقيق التي قمنا بها للبيانات املالية لل�سنة احلالية .وتناولنا هذه الأمور يف �سياق تدقيقنا
اً
منف�صل عن هذه الأمور عند تكوين ر�أينا عنها.
للبيانات املالية ككل ،ونحن ال نقدم ر�أيًا
راجع �إي�ضاحي  2و 6على البيانات املالية
انخفا�ض قيمة املجودات املالية

كيفية تناول الأمر يف �أعمال التدقيق

ركزنا على الأمر نظر ًا لأن:
�أر�صدة ال�شركة البنكية بلغت  93.603.320ريال قطري وبلغت ذممها املدينة
 139.218.451ريال قطري كما يف  31دي�سمرب  .2018ميثل �إجمايل هذه الأر�صدة ،التي
تخ�ضع ملخاطر ائتمانية %19 ،من �إجمايل موجودات ال�شركة كما يف  31دي�سمرب 2018؛
و�ضعت ال�شركة منوذج للخ�سائر االئتمانية املتوقعة لتحديد اخل�سائر االئتمانية املتوقعة
مقابل املوجودات املالية ،التي تعتمد مدخالتها على افرتا�ضات ذاتية.

ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها على هذا الأمر ،من بني �أمور �أخرى ،ما يلي:
تقييم العملية التي تتبعها الإدارة الختيار منهجية “اخل�سائر االئتمانية املتوقعة”،
حتديد ال�ضوابط ذات ال�صلة واختبارها،
�إ�شراك متخ�ص�ص يف �إدارة املخاطر املالية للنظر يف االفرتا�ضات /الأحكام الرئي�سية املتعلقة بتعديالت
م�ستقبلية مدرجة يف النموذج،
تقييم اكتمال ودقة ومالءمة البيانات امل�ستخدمة يف احت�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ،و
تقييم اكتمال ودقة ومالءمة الإف�صاح متا�شي ًا مع املعايري املحا�سبية ذات ال�صلة.

�إهالك املمتلكات والآالت واملعدات و�إعادة تقييمها

كيفية تناول الأمر يف �أعمال التدقيق

ركزنا على هذ الأمر نظرًا لأن:
بنود املمتلكات والآالت واملعدات يف بيان املركز املايل متثل  %87من �إجمايل موجودات
ال�شركة كما يف  31دي�سمرب  ،2018ولأن م�صروف الإهالك ذو ال�صلة يعترب جوهريًا
بالن�سبة لبيان الدخل؛
حتديد الأعمار الإنتاجية وم�صروف الإهالك يتطلب من الإدارة �إجراء �أحكام وتقديرات
هامة؛
ال�شركة احتفظت يف ر�صيد ممتلكاتها و�آالتها ومعداتها مبمتلكات تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من
أرا�ض ومبانٍ مبوجب منوذج �إعادة التقييم ،وعينت خبري تقييم لتحديد قيمة املمتلكات كما
� ٍ
يف  31دي�سمرب � .2018أجرى خبري التقييم �أحكاما ،وال �سيما يف حتديد مناذج التقييم ذات
ال�صلة ومدخالت تلك النماذج.

ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها على هذا الأمر ،من بني �أمور �أخرى:
تقييم ال�ضوابط الرئي�سية يف عملية املمتلكات والآالت واملعدات املفرو�ضة على قاعدة البيانات وتقدير
الأعمار الإنتاجية والقيم الباقية،
تقييم معايري االعرتاف املطبقة على التكاليف املتكبدة واملر�سملة خالل ال�سنة املالية مقابل متطلبات
املعايري املحا�سبية ذات ال�صلة،
تقييم منهجية الإهالك امل�ستخدمة ،ومدى مالءمة االفرتا�ضات الرئي�سية بناء على معرفتنا بالقطاع،
�إعادة احت�ساب م�صروف الإهالك ومقارنته مب�صروف الإهالك الوارد يف البيانات املالية،
تقييم مو�ضوعية وا�ستقاللية وكفاءة خبري التقييم الذي عينته ال�شركة،
�إ�شراك خرباء تقييم عقاري لتقييم مدى مالءمة االفرتا�ضات التي ا�ستخدمها خبري التقييم ،و
تقييم كفاية �إف�صاحات ال�شركة يف البيانات املالية متا�شي ًا مع املعايري املحا�سبية ذات ال�صلة.

راجع �إي�ضاحي  2و 3على البيانات املالية

معلومات �أخرى

جمل�س الإدارة هو امل�س�ؤول عن املعلومات الأخرى .ت�شتمل املعلومات الأخرى على املعلومات الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة ل�سنة  2018ولكنها ال ت�شمل البيانات املالية وتقرير مدقق احل�سابات عليها.
نتوقع احل�صول على تقرير جمل�س الإدارة بعد تاريخ تقرير مدقق احل�سابات هذا.
ال ي�شمل ر�أينا حول البيانات املالية املعلومات الأخرى ،وال نبدي �أي �شكل من �أ�شكال الت�أكيد عليها.
فيما يتعلق بتدقيق البيانات املالية ،ف�إن م�س�ؤوليتنا هي قراءة املعلومات الأخرى املحددة �أعاله عندما ت�صبح متاحة لنا ،وعند القيام بذلك� ،سن�أخذ يف اعتبارنا ما �إذا كانت املعلومات الأخرى غري متوافقة
ب�شكل جوهري مع البيانات املالية �أو املعلومات التي ح�صلنا عليها �أثناء التدقيق� ،أو �إذا ات�ضح خالف ًا لذلك� ،أنها ي�شوبها �أخطاء جوهرية.
و�إذا تو�صلنا ،عند قراءتنا تقرير جمل�س الإدارة� ،إىل وجود �أخطاء جوهرية فيه ،يتوجب علينا �إبالغها �إىل املعنيني باحلوكمة.

م�سئوليات جمل�س الإدارة عن البيانات املالية

�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �إعداد هذه البيانات املالية وعر�ضها ب�شكل عادل وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وعن �أنظمة الرقابة الداخلية التي يحدد جمل�س الإدارة �أنها �ضرورية للتمكن من
�إعداد البيانات املالية اخلالية من �أخطاء جوهرية� ،سواء كانت ناجتة عن غ�ش �أو خط�أ.
تقع على جمل�س الإدارة يف �إطار �إعداد البيانات املالية م�س�ؤولية تقييم قدرة ال�شركة على موا�صلة �أعمالها وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية ،والإف�صاح ،كلما كان ذلك ممكنا ،عن الأمور املتعلقة مببد�أ اال�ستمرارية
وا�ستخدام �أ�سا�س املحا�سبة وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية ما مل يخطط جمل�س الإدارة �إما يف ت�صفية ال�شركة �أو �إيقاف عملياتها �أو مل يكن لديه بديل واقعي خالفا للقيام بذلك.

م�سئوليات مدقق احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية

�إن �أهدافنا هي احل�صول على ت�أكيد معقول عما �إذا كانت البيانات املالية ككل خالية من �أخطاء جوهرية� ،سواء كانت ناجتة عن غ�ش �أو خط�أ ،و�إ�صدار تقرير مدقق احل�سابات الذي يت�ضمن ر�أينا� .إن
الت�أكيد املعقول هو ت�أكيد على م�ستوى عال ،ولكن ال ي�ضمن �أن عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايري الدولية للتدقيق �ستك�شف دائما عن �أخطاء جوهرية يف حالة وجودها .ميكن �أن تن�ش�أ الأخطاء عن
غ�ش �أو خط�أ ،وتعترب هامة �إذا كان من املمكن ،ب�شكل فردي �أو جماعي� ،أن ت�أثر على القرارات االقت�صادية التي يتخذها امل�ستخدمون على �أ�سا�س هذه البيانات املالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق ،ف�إننا منار�س حكما مهنيا ونبقى على ال�شكوك املهنية يف جميع �أعمال التدقيق .كما �إننا نقوم بـ:
حتديد وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية� ،سواء كانت ناجتة عن غ�ش �أو خط�أ ،وو�ضع وتنفيذ �إجراءات التدقيق التي ت�ستجيب لتلك املخاطر ،واحل�صول على �أدلة تدقيق كافية
ومنا�سبة لتكوين �أ�سا�س لر�أينا� .إن خطر عدم اكت�شاف �أية �أخطاء جوهرية ناجتة عن غ�ش هو �أعلى من تلك الناجتة عن خط�أ ،نظرا لأن الغ�ش قد ينطوي على تدلي�س وتزوير� ،أو حذف متعمد �أو
حماوالت ت�شويه� ،أو جتاوز للرقابة الداخلية.
احل�صول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات ال�صلة بالتدقيق من �أجل ت�صميم �إجراءات تدقيق منا�سبة ح�سب الظروف ،ولكن لي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية لل�شركة.
تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية والإي�ضاحات ذات ال�صلة التي اتخذتها الإدارة.
�إبداء نتيجة حول مدى مالءمة ا�ستخدام جمل�س الإدارة ملبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي ،وا�ستنادا �إىل �أدلة التدقيق التي يتم احل�صول عليها ،ما �إذا كانت هناك �شكوكا جوهرية ذات �صلة ب�أحداث �أو
ظروف ميكن �أن تثري �شكوكا كبرية حول قدرة ال�شركة على موا�صلة �أعمالها وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية� .إذا تو�صلنا �إىل �أن هناك �شكوكا جوهرية ،ف�إننا مطالبون بلفت االنتباه يف تقرير مدقق احل�سابات
�إىل الإف�صاحات ذات ال�صلة الواردة يف البيانات املالية� ،أو �إذا كان الإف�صاح عن هذه املعلومات غري كايف ،بتعديل ر�أينا� .إن النتائج التي تو�صلنا �إليها تعتمد على �أدلة التدقيق التي مت احل�صول عليها حتى
تاريخ تقرير مدقق احل�سابات .ومع ذلك ،ف�إن الأحداث �أو الظروف امل�ستقبلية قد تت�سبب يف �أن تقوم ال�شركة بالتوقف عن موا�صلة �أعمالها وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية.
تقييم العر�ض العام للبيانات املالية وهيكلها وحمتواها ،مبا يف ذلك الإف�صاحات ،وفيما �إذا كانت البيانات املالية متثل املعامالت والأحداث ذات العالقة بالطريقة التي حتقق العر�ض العادل.
نتوا�صل مع جمل�س الإدارة فيما يتعلق� ،ضمن �أمور �أخرى ،بالنطاق املخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة ،مبا يف ذلك �أي وجه من �أوجه الق�صور اجلوهرية يف الرقابة الداخلية التي نتحقق
منها �أثناء قيامنا بالتدقيق.
اً
معقول �أنها ت�ؤثر على
نقوم �أي�ضا بتزويد جمل�س الإدارة ببيان التزامنا باملتطلبات الأخالقية ذات ال�صلة ب�ش�أن اال�ستقاللية ،ونبلغهم بجميع العالقات وامل�سائل الأخرى التي قد يعتقد اعتقادًا
ا�ستقالليتنا وال�ضمانات ذات ال�صلة ،متى كان ذلك ممكنا.
بناء على الأمور التي �أبلغناها ملجل�س الإدارة ،نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية الق�صوى يف تدقيق البيانات املالية لل�سنة احلالية ،والتي تعترب بالتايل �أمور تدقيق �أ�سا�سية .ونقوم ب�إدراج هذه
الأمور يف تقرير مدقق احل�سابات ما مل مينع قانون �أو الئحة من الإف�صاح العلني عن هذ الأمر �أو عندما نقرر ،يف حاالت نادرة جدا� ،أنه يجب عد الك�شف عن �أمر ما يف تقريرنا نظرا لأن الآثار ال�سلبية
لعدم الك�شف عنه قد يتوقع ب�شكل معقول �أن تفوق منافع امل�صلحة العامة للك�شف عنه يف التقرير.

التقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

لقد ح�صلنا على جميع املعلومات والإي�ضاحات التي اعتربنا �أنها �ضرورية لأغرا�ض التدقيق .حتتفظ ال�شركة ب�سجالت حما�سبية منتظمة وتتفق البيانات املالية مع تلك ال�سجالت .مل نت�سلم تقرير
جمل�س الإدارة لتحديد ما �إذا كانت املعلومات املالية الواردة فيه تتفق مع �سجالت ال�شركة ودفاترها .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أجرينا اجلرد الفعلي ملخزون ال�شركة وفقا للمبادئ املقررة .مل يرد �إىل علمنا
وقوع �أية خمالفات لأحكام قانون ال�شركات التجارية القطري رقم  11ل�سنة � 2015أو لبنود النظام الأ�سا�سي لل�شركة و�أية تعديالت عليه ميكن �أن يكون لها �أثر جوهري على املركز �أو الأداء املايل
لل�شركة كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2018
 30يناير 2019
الدوحة
دولة قطر

املوجودات
املوجودات غري املتداولة

ممتلكات ومعدات
ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

942.705.452
52.058.974
994.764.426

909.271.180
45.618.518
954.889.698

املخزون
ذمم مدينة ومدفوعات مقدما
النقد والأر�صدة لدى البنوك

23.087.344
93.359.187
93.638.410
210.084.941
1.204.849.367

27.543.018
99.082.484
102.119.126
228.744.628
1.183.634.326

املوجودات املتداولة

�إجمايل املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية

281.441.000
83.817.363
()2.230.652
563.478.921
91.477.253
1.017.983.885

281.441.000
75.366.231
()11.861.482
534.148.663
122.654.883
1.001.749.295

ر�أ�س املال
احتياطي قانوين
احتياطي القيمة العادلة
فائ�ض �إعادة تقييم
�أرباح مدورة

قرو�ض بفوائد
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

16.031.599
60.176.490
76.208.089

19.707.755
52.691.648
72.399.403

ذمم دائنة ومبالغ م�ستحقة الدفع
قرو�ض بفوائد
حمتجزات دائنة

94.801.413
14.974.430
881.550
110.657.393
186.865.482
1.204.849.367

94.132.067
14.472.011
881.550
109.485.628
181.885.031
1.183.634.326

�إجمايل حقوق امللكية
املطلوبات غري املتداولة

املطلوبات املتداولة

�إجمايل املطلوبات
�إجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

خالد حممد العمادي
الرئي�س التنفيذي

		
عبداهلل بن ثاين بن عبداهلل �آل ثاين
			
رئي�س جمل�س الإدارة

بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

�إيرادات الت�شغيل
تكاليف الت�شغيل

�إجمايل الربح
�إيرادات �أخرى
�إيرادات من ودائع يف بنوك
م�صروفات عمومية و�إدارية
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة ذمم مدينة
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة م�ستحقات من بنوك
�إهالك ممتلكات ومعدات
تكاليف متويل

ربح ال�سنة

2018
ريال قطري

2017
ريال قطري

484.211.495
()285.152.402
199.059.093

470.620.799
()268.267.216
202.353.583

8.891.116
1.432.321
()91.372.305
()1.005.781
()56.161
()31.370.478
()1.066.484
84.511.321

11.234.786
893.412
()88.663.372
()16.000.000
()28.191.141
()1.625.321
80.001.947

الدخل ال�شامل الآخر

بنود لن يتم �إعادة ت�صنيفها الحقا �إىل الربح �أو اخل�سارة:
التغريات يف القيمة العادلة للممتلكات امل�سجلة بالقيمة العادلة
التغيريات يف القيمة العادلة ال�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
الدخل ال�شامل الأخر ( /اخل�سارة) لل�سنة

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
العائدات الأ�سا�سية واملخففة لل�سهم الواحد
(بالريال القطري لل�سهم الواحد)

يعقوب حبيقة
كي بي �إم جي
�سجل مراقبي احل�سابات رقم 289
برتخي�ص من هيئة قطر للأ�سواق املالية :مدقق خارجي ،رخ�صة رقم 120153

2017
ريال قطري

36.526.076
9.886.376
46.412.452
130.923.773

()8.564.484
()8.564.484
71.437.463

3.00

2.84

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
ر�أ�س
املال

احـــتياطي قانوين

احتياطي القيمة العادلة

فائ�ض
�إعادة تقييم

�أرباح
مدورة

الإجمايل

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

الر�صيد يف  1يناير 2018

281.441.000

75.366.231

()11.861.482

534.148.663

122.654.883

1.001.749.295

ربح ال�سنة

-

-

-

-

84.511.321

84.511.321

الدخل ال�شامل الأخر

-

-

9.886.376

36.526.076

-

46.412.452

�إجمايل الدخل ال�شامل

-

-

9.886.376

36.526.076

84.511.321

130.923.773

حتويل �أرباح بيع ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

-

-

()255.546

-

255.546

-

حتويل �إىل االحتياطي القانوين

-

8.451.132

-

-

()8.451.132

-

حتويل �إهالك موجودات معاد تقييمها

-

-

-

7.195.818

-

()7.195.818

م�ساهمة يف ال�صندوق االجتماعي والريا�ضي (�إي�ضاح )10

-

-

-

-

()2.112.783

()2.112.783

توزيعات �أرباح نقدية مدفوعة للم�ساهمني (�إي�ضاح )11

-

-

-

-

()112.576.400

()112.576.400

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2018

281.441.000

83.817.363

()2.230.652

563.478.921

91.477.253

1.017.983.885

الر�صيد يف  1يناير 2017

281.441.000

67.366.036

()3.296.998

541.344.487

129.889.656

1.016.744.181

ربح ال�سنة

-

-

-

-

80.001.947

80.001.947

اخل�سارة ال�شاملة الأخرى

-

-

()8.564.484

-

�إجمايل الدخل ال�شامل

-

-

()8.564.484

-

حتويل �إىل االحتياطي القانوين

-

8.000.195

حتويل �إهالك موجودات معاد تقييمها

-

-

م�ساهمة يف ال�صندوق االجتماعي والريا�ضي (�إي�ضاح )10

-

-

توزيعات �أرباح نقدية مدفوعة للم�ساهمني (�إي�ضاح )11

-

-

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2017

281.441.000

75.366.231

()11.861.482

80.001.947

()8.564.484
71.437.463

-

()8.000.195

()7.195.824

7.195.824

-

()2.000.049

()2.000.049

-

()84.432.300

()84.432.300

534.148.663

122.654.883

1.001.749.295

-

�إي�ضاحات حول البيانات املالية يف  31دي�سمرب 2018

بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
�أن�شطة الت�شغيل
ربح ال�سنة

تعديالت للبنود التالية:
�إهالك ممتلكات ومعدات
خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة ديون رديئة وم�شكوك يف حت�صيلها� ،صايف
خم�ص�ص خمزون قدمي وبطيء احلركة� ،صايف
�إيرادات من ودائع لدى بنك �إ�سالمي
�إيرادات �أرباح موزعة
تكاليف متويل
�أرباح بيع معدات
�أرباح الت�شغيل قبل التغريات يف ر�أ�س املال العامل
تغريات ر�أ�س املال العامل:
املخزون
ذمم مدينة ومدفوعات مقدما
ذمم دائنة وم�ستحقات
حمتجزات دائنة
النقد الناجت من �أن�شطة الت�شغيل
�صايف احلركة يف الودائع لأجل
م�ساهمة مدفوعة لل�صندوق االجتماعي والريا�ضي
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة
فوائد متويلية مدفوعة
�إيرادات من ودائع لدى بنك �إ�سالمي
�إيرادات �أرباح موزعة م�ستلمة

�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�أن�شطة اال�ستثمار
�شراء ممتلكات ومعدات
متح�صالت من بيع معدات
�شراء ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة
متح�صالت من بيع ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة

�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف �أن�شطة اال�ستثمار
�أن�شطة التمويل
قرو�ض جديدة بفوائد مت احل�صول عليها خالل ال�سنة
�سدادات قرو�ض بفوائد خالل ال�سنة
�أرباح موزعة مدفوعة

�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف �أن�شطة التمويل
�صايف الزيادة يف النقد وما يعادله
النقد وما يعادله يف  1يناير

النقد وما يعادله يف  31دي�سمرب

2018
ريال قطري

2017
ريال قطري

84.511.321

80.001.947

31.370.478
14.350.464
1.005.781
1.990.423
()1.432.321
()2.818.990
1.066.484
()31.100

28.191.141
8.740.355
16.000.000
166.450
()893.412
()2.656.477
1.625.321
-

130.012.540

131.175.325

2.465.251
5.211.852
()1.967.100
135.722.543
10.065.748
()2.000.049
()6.865.622
()1.066.484
937.985
2.818.990
139.613.111

1.938.582
37.739.409
5.492.144
54.408
176.399.868
14.997.262
()1.628.792
()4.328.758
()1.625.321
456.971
2.656.477
186.927.707

()28.278.674
31.100

()60.969.391

3.445.920
()24.801.654
12.000.000
()15.173.737
()110.052.688
()113.226.425
1.585.032
52.053.378
53.638.410

()3.765.357
()64.734.748
()19.008.642
()82.932.568
()101.941.210
20.251.749
31.801.629
52.053.378

�إي�ضاحات حول البيانات املالية يف  31دي�سمرب 2018
 -1معلومات ال�شركة والأن�شطة الرئي�سية

املجموعة للرعاية الطبية �ش.م.ق.ع .املعروفة �سابقا با�سم �شركة امل�ست�شفى الأهلي التخ�ص�صي �ش.م.ق.ع .هي �شركة م�ساهمة قطرية
مت ت�أ�سي�سها بتاريخ  30دي�سمرب  1996مبوجب ال�سجل التجاري رقم � .18895إن الن�شاط الأ�سا�سي لل�شركة هو �إدارة م�ست�شفى تخ�ص�صي
وتطوير اخلدمات الطبية يف دولة قطر� .إن عنوان ال�شركة امل�سجل هو �شارع �أحمد بن علي ،وادي ال�سيل ،الدوحة ،دولة قطر� ،ص.ب
� .6401إن �أ�سهم ال�شركة مدرجة يف بور�صة قطر.
مت اعتماد �إ�صدار البيانات املالية لل�شركة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2018وفقا لقرار جمل�س الإدارة بتاريخ  30يناير .2019

� -2أ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�أ�سا�س الإعداد

مت �إعداد البيانات املالية لل�شركة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية امل�صدرة من جمل�س املعايري املحا�سبية الدولية ومتطلبات قانون
ال�شركات التجارية القطري رقم  11ل�سنة .2015
مت �إعداد البيانات املالية طبق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،با�ستثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
واملوجودات املالية املتاحة للبيع والأرا�ضي واملباين التي تدرج بالقيمة العادلة.
مت عر�ض البيانات املالية بالريال القطري وهو العملة الوظيفية وعملة العر�ض لل�شركة.
�أجرت الإدارة ،عند �إعداد هذه البيانات املالية� ،أحكاما وتقديرات ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة ومبالغ املوجودات
واملطلوبات والدخل امل�صروفات الواردة يف التقرير .قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات .تتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات
القائمة عليها ب�صورة م�ستمرة .يتم االعرتاف بالتعديالت على التقديرات ب�أثر م�ستقبلي.
املجاالت التي تت�ضمن درجة �أعلى من التقدير �أو التعقيد� ،أو عندما تكون االفرتا�ضات والتقديرات هامة للبيانات املالية مت الإف�صاح
عنها يف �إي�ضاح .24

املعايري اجلديدة واملعدلة والتف�سريات ال�سارية من  1يناير 2018

طبقت ال�شركة ب�شكل مبدئي املعيار الدويل للتقارير املالية رقم « 15الإيرادات من العقود مع عمالء» من  1يناير  2018واملعيار الدويل
للتقارير املالية رقم  9من  1يناير ( 2018التطبيق املبكر).
ت�صبح �أي�ضا املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية والتح�سينات عليها �سارية من  1يناير  2018ولكن لي�س لها �أثر
جوهري على البيانات املالية لل�شركة:
تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم « 2ت�صنيف وقيا�س معامالت املدفوعات على �أ�سا�س الأ�سهم»
تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم « 40حتويالت اال�ستثمارات العقارية»
التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة « 2016-2014تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 1
ومعيار املحا�سبة الدويل رقم »28
التف�سري رقم  22من جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية «املعامالت بالعمالت الأجنبية واملقابل املدفوع مقدما»
�أثر تطبيق املعايري املحا�سبية اجلديدة نّ
مبي �أدناه:

-1املعيار الدويل للتقارير املالية رقم “ 15الإيرادات من العقود مع العمالء”

ي�ضع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم � 15إطار عمل �شامل لتحديد ما �إذا يتم االعرتاف بالإيراد �أم ال ،ومقدار ،ومتى يتم االعرتاف
به .يحل املعيار حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم “ 18الإيرادات” ومعيار املحا�سبة الدويل رقم “ 11عقود الإن�شاءات” والتف�سريات
ذات ال�صلة .مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ،15يتم االعرتاف بالإيرادات عندما يح�صل عميل على ال�سيطرة على �سلع �أو
خدمات� .إن حتديد توقيت انتقال ال�سيطرة عند وقت حمدد �أو على مدى الوقت يتطلب حكما.
قامت ال�شركة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  15با�ستخدام طريقة الأثر الرتاكمي (دون الو�سائل العملية) ،وي�سري
التطبيق املبدئي لهذا املعيار املعرتف به يف تاريخ التطبيق املبدئي (�أي يف  1يناير  .)2018بناء عليه ،مل يتم تعديل املعلومات املعرو�ضة
ل�سنة � ،2017أي �أنه مت عر�ضها وفقا للتقرير ال�سابق ،مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم  18ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 11
والتف�سريات ذات ال�صلة .ف�ضال عن ذلك ،مل يتم تطبيق متطلبات الإف�صاح اخلا�صة باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم  15ب�شكل عام
على معلومات املقارنة.
بناء على تقييم �أجرته �إدارة ال�شركة ،ف�إن التزامات الأداء من املر�ضى  /العمالء يتم الوفاء بها خالل دورة ق�صرية الأجل مبا يف ذلك
ً
الإجراءات التي يتم جتميعها مثل العمليات ويف حاالت معينة يعر�ض فيها على املري�ض مواعيد متابعة جمانية ،يتم ت�أجيل الإيرادات
ذات ال�صلة حتى يتم الوفاء التزام الأداء .مل يكن للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم � 15أثر جوهري على �سيا�سات االعرتاف
بالإيرادات �أو البيانات املالية لل�شركة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2018

املعايري اجلديدة واملعدلة والتف�سريات على املعايري التي مل ت�صبح �سارية بعد ،ولكنها متاحة للتطبيق املبكر

ي�سري عدد من املعايري اجلديدة والتعديالت للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ بعد  1يناير  2018وي�سمح بتطبيقها مبكرا .برغم ذلك مل
تطبق ال�شركة مبكرًا املعايري اجلديدة �أو املعدلة يف �إعداد هذه البيانات املالية.
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم “ 16الإيجارات”
قيمت ال�شركة الأثر املقدر الذي �سينتج عن التطبيق الأويل للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم  16على بياناتها املالية ،وذلك على النحو
املبني �أدناه .قد يتغري الأثر الفعلي لتطبيق املعيار يف  1يناير  2019ب�سبب �أن:
ال�شركة مل تنتهي من اختبار وتقييم ال�ضوابط املفرو�ضة على �أنظمة تقنية املعلومات اجلديدة لديها؛ و
ال�سيا�سات املحا�سبية اجلديدة تخ�ضع للتغري حتى تقوم ال�شركة بعر�ض �أول بيانات مالية تت�ضمن تاريخ التطبيق املبدئي.

الإيجارات التي تكون ال�شركة فيها م�ست�أجر ًة

�سوف تعرتف ال�شركة باملوجودات واملطلوبات اجلديدة لإيجاراتها الت�شغيلية� .سوف تتغري طبيعة امل�صروفات املتعلقة بهذه الإيجارات
الآن لأن ال�شركة �سوف تعرتف مب�صروف الإهالك ملوجودات حق اال�ستخدام وم�صروفات الفائدة على التزامات الإيجار.
يف ال�سابق اعرتفت ال�شركة مب�صروفات الإيجار الت�شغيلي على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار ،ومل تعرتف باملوجودات
واملطلوبات �إال �إىل احلد الذي يوجد فيه فارق يف التوقيت بني دفعات الإيجار الفعلية وامل�صروفات املعرتف بها.
بالإ�ضافة لذلك ،مل تعد ال�شركة تعرتف مبخ�ص�صات للإيجارات الت�شغيلية التي تقوم بتقييم �أنها ذات خماطر عالية على النحو املبني يف
الإي�ضاح  .15وبدال من ذلك� ،ستدرج ال�شركة املدفوعات امل�ستحقة مبوجب الإيجار يف التزام �إيجاراها.
�ستختار ال�شركة ا�ستخدام الإعفاءات املقرتحة يف املعيار عن عقود الإيجار التي تنتهي مدتها خالل � 12شهرا من تاريخ التطبيق املبدئي،
وعقود الإيجار التي تكون موجوداتها ذات ال�صلة منخف�ضة القيمة.
�أجرت ال�شركة تقييما مف�صال لأثر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  .16وباخت�صار ،ف�إن الأثر املتوقع لتطبيق املعيار الدويل للتقارير
املالية رقم  16كما يلي:
الأثر على بيان املركز املايل (زيادة  /انخفا�ض) كما يف  31دي�سمرب :2018

املوجودات

املمتلكات والآالت واملعدات (حق ا�ستخدام املوجودات)
املدفوعات مقدما

املطلوبات

التزامات الإيجارات
التزامات ال�ضريبة امل�ؤجلة
الذمم التجارية والأخرى الدائنة
�صايف الأثر على حقوق امللكية
الأثر على بيان الربح �أو اخل�سارة (زيادة  /انخفا�ض) ل�سنة :2018
م�صروف الإهالك (مدرج يف تكلفة املبيعات)
م�صروف الإهالك (مدرج يف امل�صروفات الإدارية)
م�صروف الإيجار الت�شغيلي (مدرج يف امل�صروفات الإدارية)
الربح الت�شغيلي
تكاليف التمويل

ربح ال�سنة
الإيجارات التي تكون ال�شركة فيها م�ؤجر

بناء على املعلومات املتاحة حالي ًا ،تقدر ال�شركة �أنها �ستعرتف مبطلوبات �إيجار �إ�ضافية مببلغ (×× ريال قطري) كما يف  1يناير .2019
ً

ال يتوقع �أن يكون هناك �أثر جوهري على الإيجارات التي تكون ال�شركة فيها م�ؤجر.
ال يتوقع �أن يكون لتطبيق املعايري التالية �أثرا هاما على البيانات املالية لل�شركة:
ت�سري لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2019

 1يناير 2020
 1يناير 2021
مل يتم بعد حتديد تاريخ
ال�سريان  /التطبيق

التف�سري رقم  23من جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية «ال�شكوك حول
طرق معاجلة ال�ضرائب»
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9حول مزايا املدفوعات مقدما
ذات التعوي�ض ال�سلبي
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  28حول احل�ص�ص طويلة الأجل يف
ال�شركات ال�شقيقة وامل�شاريع امل�شرتكة
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  19تعديل اخلطة �أو تقلي�صها �أو ت�سويتها
التح�سينات ال�سنوية على دورة املعايري الدولية للتقارير املالية – 2017-2015
معايري خمتلفة
التعديالت على مراجع الإطار املفاهيمي يف املعايري الدولية للتقارير املالية
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  17عقود الت�أمني
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  10ومعيار املحا�سبة الدويل
رقم  28حول املبيعات وامل�ساهمة يف املوجودات بني امل�ستثمر وال�شركة ال�شقيقة
�أو امل�شروع امل�شرتك

ملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة
الإيرادات

اخلدمات الطبية:
يتم االعرتاف بالإيرادات عندما يتم تقدمي اخلدمات الطبية.
بيع الأدوية:
يتم االعرتاف بالإيراد عندما يتم حتويل الأدوية للمري�ض.
الربح من الودائع لأجل وح�سابات التوفري:
ي�سجل الربح على �أ�سا�س زمني ن�سبي بالرجوع �إىل املبلغ الأ�سا�سي القائم با�ستخدام �سعر الربح الفعلي املطبق.
الإيجار:
يتم االعرتاف ب�إيرادات الإيجار عند ا�ستحقاقها على �أ�سا�س الإ�شغال الفعلي للمباين.
�إيرادات الأرباح املوزعة:
يتم االعرتاف ب�إيرادات الأرباح املوزعة من اال�ستثمارات عندما يثبت حق ال�شركة يف ا�ستالم مبلغ الأرباح.

ممتلكات ومعدات

تدرج الأرا�ضي واملباين املحتفظ بها لال�ستخدام يف عمليات ال�شركة يف بيان املركز املايل مببالغ �إعادة تقييمها والتي متثل القيمة العادلة يف
تاريخ �إعادة التقييم ،ناق�ص �أي �إهالك مرتاكم الحق وخ�سائر انخفا�ض القيمة الالحقة .يتم �إجراء �أعمال التقييم بانتظام كايف حتى ال
تختلف القيم الدفرتية ب�صورة جوهرية عن تلك التي حتدد با�ستخدام القيمة العادلة يف تاريخ التقرير.
�أي زيادة تن�ش�أ من �إعادة تقييم الأرا�ضي واملباين يتم االعرتاف بها يف الدخل ال�شامل الآخر وتدرج يف حقوق امللكية حتت فائ�ض �إعادة
التقييم ،با�ستثناء احلد الذي تعك�س به نق�ص �إعادة تقييم لنف�س املوجودات حمقق �سابق ًا يف الربح �أو اخل�سارة ،ويف هذه احلالة ت�سجل
الزيادة يف الربح �أو اخل�سارة �إىل حد النق�ص امل�سجل �سابق ًا� .أي نق�ص يف القيمة الدفرتية ين�ش�أ من �إعادة تقييم الأرا�ضي واملباين يدرج يف
الربح �أو اخل�سارة �إىل احلد الذي يتجاوز فيه النق�ص الر�صيد� ،إذا وجد ،املحتفظ به يف فائ�ض �إعادة تقييم املمتلكات املتعلقة ب�إعادة تقييم
�سابقة لتلك املوجودات.
يتم ت�سجيل جميع املوجودات الأخرى بالتكلفة.
ي�سجل الإهالك على املباين التي �أعيد تقييمها يف الربح �أو اخل�سارة .عند بيع �أو ا�ستبعاد �أي عقار �أعيد تقييمه يتم حتويل الفائ�ض من
�إعادة التقييم املتبقي يف فائ�ض �إعادة تقييم العقارات مبا�شرة �إىل الأرباح املدورة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يحول جزء من االحتياطي على مدى
الفرتة التي ا�ستخدمت فيها املوجودات من قبل ال�شركة� .إن مبلغ الفائ�ض املحول هو الفرق بني ق�سط الإهالك بناء على القيمة الدفرتية
لإعادة تقييم املوجودات وق�سط الإهالك بناء على التكلفة الأ�صلية للموجودات� .إن التحويل من فائ�ض �إعادة التقييم �إىل الأرباح املدورة،
�سواء كان عند اال�ستبعاد �أو على �أ�سا�س منتظم على مدى عمر املوجودات ،ال يتم من خالل الربح �أو اخل�سارة.
تدرج الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ بالتكلفة .وعندما يكون املوجود جاهز للغر�ض املعد له ،يتم حتويله من الأعمال الر�أ�سمالية قيد
التنفيذ �إىل الفئة املنا�سبة حتت “املمتلكات واملعدات” ويتم �إهالكه وفق ًا ل�سيا�سات ال�شركة.
ي�سجل الإهالك على �أ�سا�س الق�سط الثابت على جميع املمتلكات واملعدات مبعدالت حتت�سب ل�شطب تكلفة �أي من املوجودات على مدى �أعمارها
الإنتاجية التقديرية ،وال يتم �إهالك الأرا�ضي والأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ .حتت�سب معدالت الإهالك بناء على الأعمار الإنتاجية
املقدرة التالية:
� 40سنة
					
مباين
� 5سنوات
					
معدات مكتبية
� 7سنوات
					
معدات طبية
� 5سنوات
					
�آالت ومعدات
� 5سنوات
					
�سيارات
� 5-4سنوات
					
�أثاث وتركيبات
يتم �إلغاء االعرتاف ب�أي بند من املمتلكات واملعدات �أو �أي جزء هام حققت مبدئي ًا عند ا�ستبعادها �أو عندما ال يتوقع منافع اقت�صادية
م�ستقب ًال من ا�ستبعادها �أو ا�ستخدامها .يتم �إدراج �أي ربح �أو خ�سارة ين�ش�أ من �إلغاء االعرتاف باملوجودات (الفرق بني �صايف متح�صالت
اال�ستبعاد والقيمة الدفرتية للموجودات) يف بيان الدخل عندما يُلغي االعرتاف باملوجودات.
يف نهايـة كل �سنة مالية تتم مراجعة وتعديل القيمة املتبقية للموجودات و�أعمارها الإنتاجية وطريقة الإهالك� ،إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك.

املخزون

يدرج املخزون ب�سعر التكلفة �أو �صايف القيمة املمكن حتقيقها� ،أيهما �أقل .متثل التكلفة جميع امل�صاريف املتكبدة على كل منتج حتى و�صوله
�إىل موقعه و�شكله احلايل .حتدد التكلفة على �أ�سا�س الوارد �أوالً ي�صرف �أوالً .
حتدد �صايف القيمة املمكن حتقيقها على �أ�سا�س اال�ستخدام � /سعر البيع يف �أحوال العمل الطبيعية ناق�ص ًا �أي تكاليف تقديرية �إ�ضافية
متوقع �صرفها حتى �إمتام البيع.

انخفا�ض قيمة املوجودات غري املالية

تقوم ال�شركة بالتقييم يف تاريخ كل بيان للمركز املايل للت�أكد من وجود �أي م�ؤ�شر الحتمال انخفا�ض قيمة �أي موجـودات� .إذا وجد �أي م�ؤ�شر
كهذا� ،أو �إذا كان �ضروري ًا �إجراء اختبار �سنوي لتحديد انخفا�ض قيمة �أية موجودات ،تقوم ال�شركة بعمل تقدير للمبلغ املمكن ا�سرتداده من
املوجودات .املبلغ املمكن ا�سرتداده من �أي موجودات هو القيمة العادلة لأي موجودات �أو وحدة مدرة للنقد ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو قيمتها يف
حال اال�ستخدام �أيهما �أعلى ،ويتم حتديده لكل موجود مبفرده� ،إال �إذا كان املوجود ال ينتج النقد ب�صورة م�ستقلة عن املوجـودات الأخرى �أو
جمموعة موجودات .عندما تزيد القيمة الدفرتية لأي موجود عن املبلغ املمكن ا�سرتداده ،يعترب املوجود منخف�ض القيمة ويتم تخفي�ضه
�إىل القيمة املمكن ا�سرتدادها منه .لقيا�س القيمة يف حال اال�ستخدام ،يتم خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية �إىل قيمتها
احلالية با�ستخدام ن�سبة خ�صم تعك�س تقديرات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر اخلا�صة باملوجودات املعينة.
يتم االعرتاف بخ�سائر انخفا�ض قيمة العمليات امل�ستمرة يف بيان الدخل يف بنود امل�صروفات املالءمة لوظيفة املوجودات التي انخف�ضت
قيمتها.
يتم �إجراء تقييم يف تاريخ كل بيان للمركز املايل لتحديد وجود �أي م�ؤ�شر ب�أن خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة املدرجة �سابق ًا مل تعد موجودة
�أو تكون قد انخف�ضت قيمتها� .إذا وجد م�ؤ�شر كهذا ،تقوم ال�شركة بعمل تقدير للمبلغ املمكن ا�سرتداده .يتم رد �أي خ�سارة انخفا�ض مدرجة
�سابق ًا فقط �إذا كان هنالك تغري يف التقديرات امل�ستخدمة لتحديد قيمة املوجودات املمكن ا�سرتدادها منذ �أن �أدرجت �آخر خ�سارة انخفا�ض
يف القيمة .يف هذه احلالة تزاد القيمة الدفرتية للموجودات �إىل قيمتها املمكن ا�سرتدادها .تلك القيمة الزائدة ال ميكن �أن تتجاوز القيمة
الدفرتية التي كان ميكن حتديدها بعد خ�صم الإهالك لو مل يتم �إدراج �أي خ�سارة انخفا�ض يف قيمة املوجودات يف ال�سنوات ال�سابقة .يتم
رد خ�سارة انخفا�ض القيمة هذه يف بيان الدخل ما مل تدرج املوجودات مببلغ �إعادة التقييم ،ويف هذه احلالة يعامل االنعكا�س كزيادة ناجتة
من �إعادة التقييم .بعد هذا الرد يعدل ق�سط الإهالك يف الفرتات امل�ستقبلية لتوزيع القيمة الدفرتية املعدلة للموجودات ،ناق�ص �أي قيمة
متبقية ،على �أ�سا�س منتظم على مدى العمر الإنتاجي املتبقي.

الأدوات املالية – االعرتاف املبدئي والقيا�س الالحق
�أ .االعرتاف والقيا�س املبدئي

يتم االعرتاف مبدئيا بالذمم التجارية املدينة و�سندات الدين عندما تن�ش�أ .يتم �إثبات جميع املوجودات املالية واملطلوبات املالية الأخرى يف
البداية عندما ت�صبح ال�شركة طرفا يف الأحكام التعاقدية للأداة.
يتم قيا�س موجود مايل (ما مل يكن ذمم جتارية مدينة بدون مكون متويلي كبري) �أو مطلوب مايل مبدئيا بالقيمة العادلة بالإ�ضافة �إىل،
لعن�صر غري مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة ،تكاليف املعامالت التي ميكن �أن تن�سب مبا�شرة �إىل اال�ستحواذ عليها .يتم
قيا�س ذمم جتارية مدينة بدون مكون متويلي كبري ب�سعر املعاملة.

ب .الت�صنيف والقيا�س الالحق

عند االعرتاف املبدئي ،يتم ت�صنيف موجود مايل وقيا�سه :بالتكلفة املطف�أة� ،أو ا�ستثمار يف دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
الآخر� ،أو ا�ستثمار يف حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر� ،أو بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة.
ال يتم ت�صنيف املوجودات املالية عقب االعرتاف املبدئي ما مل تغري ال�شركة منوذج �أعمالها لإدارة املوجودات املالية ،ويف هذه احلالة يتم
ت�صنيف جميع املوجودات املالية املت�أثرة يف اليوم الأول من الفرتة امل�شمولة بالتقرير بعد التغيري يف منوذج الأعمال.
يتم قيا�س املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة �إذا ا�ستوفت ال�شروط التالية وكانت غري م�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة:
 كان حمتفظ بها يف منوذج �أعمال يهدف �إىل االحتفاظ باملوجودات جلمع التدفقات النقدية التعاقدية ،و ال�شروط التعاقدية للموجودات املالية التي ت�ؤدي يف تواريخ حمددة �إىل تدفقات نقدية التي لي�ست �إال مدفوعات للمبلغ الأ�صلي والفائدةعلى املبلغ الأ�صلي القائم.
يتم قيا�س ا�ستثمار الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر �إذا ا�ستوفى ال�شروط التالية وكان غري م�صنف بالقيمة العادلة
من خالل الربح �أو اخل�سارة:
 كان حمتفظ بها يف منوذج �أعمال يتحقق هدفه عن طريق كل من جمع تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية ،و ال�شروط التعاقدية للموجودات املالية التي ت�ؤدي يف تواريخ حمددة �إىل تدفقات نقدية التي لي�ست �إال مدفوعات للمبلغ الأ�صلي والفائدةعلى املبلغ الأ�صلي القائم.
عند االعرتاف املبدئي لال�ستثمار يف الأ�سهم غري املحتفظ بها للمتاجرة ،قد تختار ال�شركة بال رجعة �إدخال تغيريات الحقة يف القيمة
العادلة لال�ستثمار يف الدخل ال�شامل الآخر .يتم �إجراء هذا االختيار على �أ�سا�س كل ا�ستثمار بطريقة منفردة.
جميع املوجودات املالية غري امل�صنفة بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر على النحو املبني �أعاله يتم قيا�سها
بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة .عند االعرتاف املبدئي ،قد تقوم ال�شركة بتحديد ال رجعة فيه ملوجودات مالية �إما ت�ستويف
املتطلبات التي �سيتم قيا�سها بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر على �أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو
اخل�سارة �إذا كان ذلك يزيل �أو يخفف كثريا من عدم تطابق حما�سبي قد ين�ش�أ خالف ذلك.

تقييم منوذج الأعمال

تقوم ال�شركة بتقييم هدف منوذج الأعمال الذي يحتفظ فيه مبوجود مايل على م�ستوى حمفظة لأن هذا يعك�س ب�شكل �أف�ضل الطريقة التي
تدار بها الأعمال وتقدمي املعلومات للإدارة .املعلومات التي ت�ؤخذ يف االعتبار تت�ضمن:
 ال�سيا�سات والأهداف املعلنة للمحفظة وتطبيق تلك ال�سيا�سات يف املمار�سة العملية .وهي ت�شمل ما �إذا كانت ا�سرتاتيجية الإدارة تركز علىجني �إيرادات الفوائد التعاقدية وحتقيق تدفقات نقدية من خالل بيع موجودات واالحتفاظ به لأغرا�ض ال�سيولة،
 املخاطر التي ت�ؤثر على �أداء منوذج الأعمال (واملوجودات املالية املحتفظ بها �ضمن هذا منوذج الأعمال) وكيفية �إدارة تلك املخاطر، عدد مرات وحجم وتوقيت املبيعات يف فرتات �سابقة و�أ�سباب مثل هذه املبيعات وتوقعاتها حول ن�شاط املبيعات امل�ستقبلي .غري �أنه ،ال يتمالنظر يف املعلومات املتعلقة بن�شاط املبيعات ب�شكل منعزل ،ولكن كجزء من تقييم �شامل لكيفية حتقيق الهدف املعلن لل�شركة لإدارة املوجودات
املالية وكيفية حتقيق التدفقات النقدية.
يتم قيا�س املوجودات املالية ،املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة �أو التي يتم �إدارتها وتقييم �أدائها على �أ�سا�س القيمة العادلة ،بالقيمة العادلة من
خالل الربح �أو اخل�سارة.

تقييم ما �إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لي�ست �إال مدفوعات عن �أ�صل الدين والفائدة عليه

لأغرا�ض هذا التقييم ،يتم تعريف “�أ�صل الدين” ب�أنه القيمة العادلة للموجود املايل عند االعرتاف املبدئي .يتم تعريف “الفائدة” ب�أنها
مقابل عن القيمة الزمنية للمال واملخاطر االئتمانية املرتبطة باملبلغ الأ�صلي القائم خالل فرتة معينة من الزمن وغريها من املخاطر
الأ�سا�سية للإقرا�ض والتكاليف (مثل خماطر ال�سيولة والتكاليف الإدارية) ،وكذلك هام�ش الربح.
عند تقييم ما �إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لي�ست �سوى مدفوعات عن �أ�صل الدين والفائدة عليه ،ت�أخذ ال�شركة بال�شروط
التعاقدية للأداة .وي�شمل ذلك تقييم ما �إذا كان املوجود املايل يحتوي على �شرط تعاقدي ميكن �أن يغري توقيت �أو مبلغ التدفقات النقدية
التعاقدية بحيث ال ميكنه الوفاء بهذا ال�شرط .عند �إجراء هذا التقييم ،ت�أخذ ال�شركة يف االعتبار ما يلي:
 الأحداث الطارئة التي من �ش�أنها تغيري مبلغ �أو توقيت التدفقات النقدية؛ ال�شروط التي قد تعدل �سعر الفائدة التعاقدية ،مبا يف ذلك مميزات الأ�سعار املتغرية؛ املدفوعات مقدما ومميزات التمديد؛ و ال�شروط التي حتد من مطالبة ال�شركة بالتدفقات النقدية من موجودات حمددة (على �سبيل املثال مميزات عدم حق الرجوع علىاملقرت�ض).
تتوافق ميزة املدفوعات مقدما مع املدفوعات فقط من معيار �أ�صل الدين والفائدة �إذا كان املبلغ املدفوع مقدما ميثل �إىل حد كبري املبالغ غري
امل�سددة من �أ�صل الدين والفائدة على املبلغ الأ�صلي املعلق ،والتي قد ت�شمل تعوي�ض �إ�ضايف معقول عن الإنهاء املبكر للعقد .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،بالن�سبة ملوجود مايل مت احل�صول عليه بخ�صم �أو عالوة على قيمته اال�سمية التعاقدية ،ف�إن امليزة التي ت�سمح �أو تتطلب الدفع مقدما
مببلغ ميثل ب�شكل كبري املبلغ الإ�سمي التعاقدي امل�ستحق (ولكن غري مدفوع) الفائدة التعاقدية (والتي قد ت�شمل �أي�ضا تعوي�ض معقول �إ�ضايف
عن الإنهاء املبكر) تتم معاملتها كما هو احلال وفق هذا املعيار �إذا كانت القيمة العادلة مليزة املدفوعات مقدما غري ذات �أهمية عند االعرتاف
املبدئي.
ال يعاد ت�صنيف املوجودات املالية يف �أعقاب االعرتاف املبدئي بها ،فيما عدا يف الفرتة التي تعقب تغيري ال�شركة لنموذج �أعمالها لإدارة
املوجودات املالية.

املوجودات املالية – القيا�س الالحق والأرباح واخل�سائر
املوجودات املالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح �أو اخل�سارة
املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة
�أدوات الدين بالقيمة العادلة من
خالل الدخل ال�شامل الآخر

يتم قيا�س هذه املوجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم االعرتاف ب�صايف الأرباح
واخل�سائر ،مبا يف ذلك الفائدة �أو �إيراد الأرباح املوزعة ،يف الربح �أو اخل�سارة.
يتم قيا�س هذه املوجودات الحقا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة
الفعلية .يتم تقليل التكلفة املطف�أة بخ�سائر انخفا�ض القيمة .يتم االعرتاف
ب�إيرادات الفوائد (�إن وجدت) ،و�أرباح وخ�سائر �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية
وانخفا�ض القيمة يف الربح �أو اخل�سارة .يتم االعرتاف ب�أي ربح �أو خ�سارة من
ا�ستبعاد يف الربح �أو اخل�سارة.
يتم قيا�س هذه املوجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم االعرتاف ب�إيراد الفائدة
الذي يحت�سب با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،و�أرباح وخ�سائر حتويل عمالت
�أجنبية وانخفا�ض القيمة يف الربح �أو اخل�سارة .يتم االعرتاف ب�صايف الأرباح
واخل�سائر الأخرى يف الدخل ال�شامل الآخر .عند �إلغاء االعرتاف ،تتم �إعادة ت�صنيف
الأرباح واخل�سارة املرتاكمة يف الدخل ال�شامل الآخر �إىل الربح �أو اخل�سارة.
يتم قيا�س هذه املوجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم االعرتاف بتوزيعات الأرباح
ك�إيراد يف الربح �أو اخل�سارة ما مل متثل توزيعات الأرباح ب�شكل وا�ضح ا�سرتداد جزء
من تكلفة اال�ستثمار .يتم االعرتاف ب�صايف الأرباح واخل�سائر الأخرى يف الدخل
ال�شامل الآخر وال يتم ا�ستبعادها �أبدا من الربح �أو اخل�سارة.

اال�ستثمارات يف حقوق امللكية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل
ال�شامل الآخر
اال�ستثمارات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

عند االعرتاف الأويل ،ميكن لل�شركة �أن تختار اختيارا ال رجعة فيه (على �أ�سا�س على �أداة منفردة) لت�صنيف اال�ستثمارات يف �أدوات
حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر .ال ي�سمح بالت�صنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر �إذا مت
االحتفاظ باال�ستثمار يف حقوق امللكية للتداول.
يتم قيا�س اال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر مبدئيا بالقيمة العادلة بالإ�ضافة �إىل
تكاليف املعاملة .ويف وقت الحق ،يتم قيا�سها بالقيمة العادلة مع الأرباح واخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة يف بيان الدخل
ال�شامل الآخر و�إ�ضافتها يف احتياطي القيمة العادلة .عند ا�ستبعاد موجود ،ال يتم �إعادة ت�صنيف الربح �أو اخل�سارة املرتاكمة �سابقا يف
احتياطي القيمة العادلة للربح �أو اخل�سارة ،ولكن يتم �إدراجها �ضمن الأرباح املدورة.

انخفا�ض قيمة املوجودات املالية

تعرتف ال�شركة مبخ�ص�صات اخل�سارة بالن�سبة للخ�سائر االئتمانية املتوقعة عند:
قيا�س املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة؛ و
قيا�س �سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر.
تقي�س ال�شركة خم�ص�ص خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة مببلغ يعادل اخل�سائر االئتمانية املتوقعة مدى احلياة ،فيما عدا ما يلي ،والذي يقا�س
على �أنه خ�سائر ائتمانية متوقعة ملدة � 12شهرا:
اال�ستثمارات املالية يف الدين التي يتم حتديد �أن لها خماطر ائتمانية منخف�ضة يف تاريخ التقرير؛ و
الأدوات املالية الأخرى والتي مل تزيد خماطرها االئتمانية ب�صورة كبرية منذ االعرتاف بها مبدئيا.
يتم دائما قيا�س خم�ص�صات اخل�سائر من الأدوات املالية بالتكلفة املطف�أة مببلغ ي�ساوي اخل�سائر االئتمانية املتوقعة على مدى عمر الدين.

عند حتديد ما �إذا كانت خماطر االئتمان ملوجود مايل قد زادت ب�صورة كبرية منذ االعرتاف املبدئي وعند تقدير اخل�سائر االئتمانية
املتوقعة تدر�س املجموعة املعلومات املعقولة والتي ميكن ت�أييدها ذات ال�صلة واملتاحة بدون تكاليف �أو جهود غري �ضرورية .يت�ضمن ذلك
املعلومات والتحليل الكمي والنوعي ا�ستنادا �إىل اخلربة التاريخية لل�شركة والتقييم االئتماين املطلع ومت�ضمنة املعلومات امل�ستقبلية.
تفرت�ض املجموعة �أن خماطر االئتمان على موجود مايل قد زادت ب�صورة كبرية لو جتاوزت موعدها لأكرث من .30
تعترب ال�شركة �أن املوجود املايل متعرث عندما يكون:
 من غري املرجح �أن يدفع املقرت�ض التزاماته االئتمانية لل�شركة بالكامل ،بدون جلوء املجموعة �إىل �إجراءات مثل حتقيق ال�ضمانة (لوكان يتم االحتفاظ بها)؛ �أو
 املوجود املايل قد جتاوز موعد ا�ستحقاقه لأكرث من .365اخل�سائر االئتمانية املتوقعة مدى احلياة هي اخل�سائر االئتمانية املتوقعة التي تنتج عن جميع الأحداث االفرتا�ضية املحتملة خالل
العمر املتوقع للأداة املالية.
اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ملدة � 12شهرا هي جزء من اخل�سائر االئتمانية املتوقعة التي تنتج عن الأحداث االفرتا�ضية التي من املمكن
حدوثها خالل � 12شهرا من تاريخ التقرير (�أو فرتة �أق�صر �إذا كان العمر املتوقع للأداة �أقل من � 12شهرا) .احلد الأق�صى للمدة التي ت�ؤخذ
يف االعتبار عند تقدير اخل�سائر االئتمانية املتوقعة هي �أق�صى مدة تعاقدية تتعر�ض ال�شركة خاللها ملخاطر االئتمان.

قيا�س اخل�سائر االئتمانية املتوقعة

تقوم ال�شركة بح�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ا�ستنادًا �إىل �سيناريوهات قيا�س النق�ص النقدي املتوقع ،خم�صومًا ب�سعر فائدة فعلي
منا�سب .يتم قيا�س اخل�سائر االئتمانية بالقيمة احلالية جلميع حاالت العجز النقدي (�أي الفرق بني التدفقات النقدية امل�ستحقة ل�شركة
وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع ال�شركة ا�ستالمها).
يتم االعرتاف باخل�سائر االئتمانية املتوقعة يف مرحلتني .بالن�سبة ملخاطر االئتمان التي مل يكن لها زيادة كبرية يف خماطر االئتمان منذ
االعرتاف املبدئي ،يتم االعرتاف باخل�سائر االئتمانية املتوقعة للخ�سائر االئتمانية الناجمة عن حاالت التعرث التي من املمكن حدوثها
خالل الـ � 12شهرا املقبلة (اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ملدة � 12شهرا) .بالن�سبة ملخاطر االئتمان التي كان لها زيادة كبرية يف خماطر
االئتمان منذ االعرتاف الأويل ،يجب تكوين خم�ص�ص خ�سارة عن اخل�سائر االئتمانية املتوقعة خالل العمر املتبقي للتعر�ض ،بغ�ض النظر
عن توقيت التعرث (العمر املتوقع للخ�سائر االئتمانية).
ت�ستخدم ال�شركة النهج العام حل�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة مقابل امل�ستحق من البنوك ،وال�ستثمارها يف �سندات الدين التي تعتمد
على ت�صنيف ال�سند كما هو حمدد من قبل وكالة الت�صنيف االئتماين اخلارجية ونهج مب�سطة حل�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة مقابل
املوجودات املالية الأخرى امل�سجلة بالتكلفة املطف�أة والتي تعتمد على معدالت التعرث ال�سابقة لل�شركة املتعلقة بهذه املوجودات.
فيما يلي العنا�صر الرئي�سية حل�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة:
احتمال التعرث هو تقدير الحتمال التخلف عن ال�سداد خالل �أفق زمني معني .ت�ستمد احتمالية التخلف عن ال�سداد امل�ستخدمة من قبل
البنوك واال�ستثمار يف �أدوات الدين من تقييم ال�سوق وتعتمد على نوع التعر�ض (�أي ال�شركات ،البنوك ،ال�سيادة) وت�صنيف الطرف املقابل.
بالن�سبة للموجودات الأخرى املدرجة بالتكلفة املطف�أة ،يتم ح�ساب ذلك على �أ�سا�س معدل التخلف عن ال�سداد ال�سابق لل�شركة .يتم تقدير
احتمال التعرث بالنظر �إىل ال�سيناريوهات االقت�صادية واملعلومات امل�ستقبلية.
�إن التعر�ض عند التعرث هو تقدير للتعر�ض يف تاريخ التعرث يف امل�ستقبل ،مع الأخذ يف االعتبار التغيريات املتوقعة يف التعر�ض بعد تاريخ
التقرير ،مبا يف ذلك �سداد �أ�صل الدين والفائدة� ،سواء كان مقررًا بعقد �أو غري ذلك ،والفائدة امل�ستحقة من املدفوعات الفائتة.
�إن اخل�سارة بافرتا�ض التعرث هي تقدير للخ�سارة النا�شئة يف املوجود عند حدوث تعرث يف وقت معني .وي�ستند �إىل الفرق بني التدفقات
النقدية التعاقدية امل�ستحقة وتلك املتوقع ا�سرتدادها من الطرف املقابل مع مراعاة اال�سرتداد املحتمل من حتقيق �أي �ضمانات .عادة ما
يتم التعبري عن اخل�سارة بافرتا�ض التعرث كن�سبة مئوية من التعر�ض عند التعرث.
تخ�ص�ص ال�شركة �أ�صولها خا�ضعة حل�سابات اخل�سائر االئتمانية املتوقعة يف واحدة من هذه الفئات ،وحتدد على النحو التايل:
اخل�سائر االئتمانية
املتوقعة ملدة � 12شهرا
اخل�سائر االئتمانية
املتوقعة على مدى عمر
الدين
انخفا�ض القيمة

املعلومات امل�ستقبلية

�شهرا كجزء من اخل�سائر االئتمانية
يتم احت�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ملدة ً 12
املتوقعة على مدى عمر الدين التي متثل اخل�سائر االئتمانية املتوقعة التي تنتج عن �إمكانية
�شهرا بعد تاريخ التقرير .تقوم ال�شركة باحت�ساب
حدوث حاالت تعرث من �أداة مالية خالل ً 12
بناء على توقع حدوث التعرث خالل 12
خم�ص�ص اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ملدة � 12شهرا ً
�شهرا بعد تاريخ التقرير .يتم تطبيق هذه احتماليات التعرث اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣ ّدة � 12ﺷهرا على
ً
ﺗﻧﺑ�ؤات ﻣن ﻗﺑل التعر�ض عند التعرث ﻣ�ﺿروﺑﺔ يف اخل�سارة بافرتا�ض التعرث وخ�صمها ﺑ�ﺳﻌر
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌلية اﻟمنا�سب.
عندما تظهر �أداة زيادة كبرية يف خماطر االئتمان منذ �إن�شائها ،ت�سجل �شركة خم�ص�ص للخ�سائر
االئتمانية املتوقعة على مدى عمر الدين� .إن الآلياتاملتبعة مماثلة لتلك التي �شرحت �أعاله ،مبا
يف ذلك ا�ستخدام �سيناريوهات متعددة ،ولكن تقدر احتمالية التعرث واخل�سارة بافرتا�ض التعرث
على مدى عمر الأداة .يتم خ�صم اخل�سائر املتوقعة ب�سعر الفائدة الفعلي املنا�سب.
بالن�سبة للأدوات املالية التي تعترب منخف�ضة القيمة االئتمانية ،تعرتف ال�شركة باخل�سائر
االئتمانية املتوقعة على مدى عمر الدين لهذه الأدوات .ت�شبه هذه الطريقة موجودات
اخل�سائر االمتانية املتوقعة على مدى عمر الدين ،مع و�ضع ن�سبة التعرث .%100

تعتمد ال�شركة يف مناذج اخل�سائر االئتمانية املتوقعة على معلومات م�ستقبلية مثل املدخالت االقت�صادية:
معدالت منو الناجت املحلي الإجمايل
م�ؤ�شر �أ�سعار النفط

املوجودات املالية التي انخف�ضت قيمتها االئتمانية

يف تاريخ كل تقرير تقوم ال�شركة بتقييم ما �إذا كانت املوجودات املالية مل�سجلة بالتكلفة املطف�أة واملوجودات املالية يف �أدوات الدين امل�سجلة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل ال�شامل الآخر قد انخف�ضت قيمتها االئتمانية .يعترب املوجود املايل على �أنه قد «انخف�ضت قيمته االئتمانية» عند وقوع واحد �أو �أكرث من الأحداث
التالية �أثرا �ضارا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة للموجود املايل:
الدليل على �أن موجودا ماليا قد انخف�ضت قيمته االئتمانية يت�ضمن البيانات التالية التي ميكن مالحظتها:

ال�صعوبات املالية الكبرية التي تواجه املقرت�ض �أو امل�صدر،
خرق للعقد مثل حادثة التعرث �أو جتاوز موعد اال�ستحقاق،
�إعادة هيكلة الدين �أو ال�سلفة من جانب املجموعة بناء على �أحكام ما كانت املجموعة �ستقبل بها بخالف ذلك،
�أ�صبح من املرجح ب�أن املقرت�ض �سيدخل يف �إفال�س �أو عملية �إعادة تنظيم �أخرى؛ �أو
اختفاء ال�سوق الن�شطة للورقة املالية ب�سبب ال�صعوبات املالية

عر�ض خم�ص�ص اخل�سائر االئتمانية املتوقعة يف بيان املركز املايل

يتم خ�صم خم�ص�صات اخل�سائر للموجودات املالية التي تقا�س بالتكلفة املطف�أة من القيمة الدفرتية الإجمالية للموجودات.
�إن اخل�سائر االئتمانية املتوقعة لأدوات الدين املقا�سة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ال تقلل من القيمة الدفرتية لهذه
املوجودات املالية يف بيان املركز املايل ،والذي يظل عند القيمة العادلة .بدال من ذلك ،يتم االعرتاف مببلغ م�سا ٍو للمخ�ص�ص الذي ن�ش�أ عند
قيا�س املوجودات بالتكلفة املطف�أة يف الدخل ال�شامل الآخر مب�صروف مقابل للربح �أو اخل�سارة .يتم �إعادة تدوير الربح املرتاكم املعرتف به
يف الدخل ال�شامل الآخر �إىل الربح �أو اخل�سارة عند ا�ستبعاد املوجودات.

ال�شطب

يتم �شطب القيمة الدفرتية الإجمالية ملوجود مايل عندما ال يكون لدى املجموعة توقعات معقولة با�سرتداد موجود مايل ب�أكمله �أو جزء
منه .جتري املجموعة تقييما منف�صال فيما يتعلق بتوقيت ال�شطب واملبلغ امل�شطوب على �أ�سا�س احتمال وجود توقعات معقولة باال�سرتداد.
ال تتوقع املجموعة �أن ت�سرتد جزء ًا كبري ًا من املبلغ امل�شطوب .برغم ذلك ،قد تظل املوجودات املالية التي �شطبت خا�ضعة لأن�شطة الإنفاذ
من �أجل االلتزام بالإجراءات التي تتبعها املجموعة ال�سرتداد املبالغ امل�ستحقة.

�إلغاء االعرتاف مبوجودات ومطلوبات مالية

املوجودات املالية
ت�ستبعد ال�شركة الأ�صل املايل (�أو جزءا من الأ�صل املايل �أو جزءا من �شركة لديها �أ�صول مالية م�شابهة ،عند االقت�ضاء) فقط عندما:
 تنتهي �صالحية احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية الناجتة عن املوجود، عند نقل ال�شركة حقوقها ال�ستالم تدفقات نقدية من املوجود ،ولكن افرت�ضت �أن التزام دفعها بالكامل دون ت�أخري كبري من طرف ثالثمبوجب اتفاقية “قب�ض ودفع”،
 عند نقل ال�شركة حقوقها يف ا�ستالم تدفقات نقديه من الأ�صل املايل �أو حتملها التزاما بدفع التدفقات النقدية امل�ستلمة بالكامل دونت�أخري كبري �إىل طرف ثالث مبوجب ترتيب “العبور” .وقيام ال�شركة �أ) بنقل جميع خماطر ومزايا ملكية الأ�صل جلهة �أخرى� ،أو ب) مل
تنقل ال�شركة الأ�صل املايل �أو حتتفظ جوهري ًا بكافة خماطر ومزايا ملكيته وا�ستمرت بال�سيطرة على الأ�صل املنقول.
عندما تنقل ال�شركة حقوقها يف ا�ستالم تدفقات نقدية من �أ�صل مايل �أو عند دخولها يف ترتيب «عبور» ،ف�إنها تقيم احتمالية ومدى
احتفاظها باملخاطر ومزايا ملكية الأ�صل .و�إذا ما مل تنقل ال�شركة �أو حتتفظ جوهري ًا بكافة خماطر ومزايا ملكيته الأ�صل املايل وا�ستمرت
بال�سيطرة على الأ�صل املنقول ،عندها تعرتف ال�شركة باحل�صة املحتفظ بها من الأ�صل والتزامها بالدفعات ذات ال�صلة .ويقا�س الأ�صل
املنقول والدفعات املطلوبة على �أ�سا�س يعك�س احلقوق وااللتزامات التي حافظت عليها ال�شركة .يقا�س االلتزام امل�ستمر على هيئة كفالة
ب�ش�أن الأ�صل املنقول بالقيمة الدفرتية للأ�صل �أو �أق�صى قيمة لالعتبار الذي ميكن لل�شركة دفعه ،ايهما اقل.

النقد وما يعادله
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني وم�ساهمة �صندوق التقاعد

ي�شتمل النقد وما يعادله على نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى البنوك وودائع لها تواريخ ا�ستحقاق �أ�صلية ملدة ثالثة �أ�شهر �أو �أقل.
حتت�سب ال�شركة خم�ص�ص ًا ملكاف�آت نهاية اخلدمة ملوظفيها .ت�ستحق املكاف�آت على �أ�سا�س �آخر راتب للموظف ومدة اخلدمة لكل موظف
و�إكمال حد �أدنى من فرتة اخلدمة .حتت�سب املكاف�آت وفق ًا لقانون العمل القطري وعقود عمل املوظفني وتدفع عند ا�ستقالة املوظف �أو �إنهاء
خدمته .تدرج التكاليف املتوقعة ملكاف�آت نهاية اخلدمة على مدى فرتة اخلدمة.
بالن�سبة للموظفني القطريني تلتزم ال�شركة مب�ساهمة حمددة يف �صندوق التقاعد للموظفني القطريني حتت�سب كن�سبة مئوية من مرتبات
املوظفني القطريني وفق ًا للقانون رقم  14ل�سنة  2014اخلا�ص بالتقاعد واملعا�شات� .إن التزامات ال�شركة حمددة بهذه امل�ساهمات ويتم
�صرفها عند اال�ستحقاق.

ذمم دائنة وم�ستحقات
املخ�ص�صات
يتم تكوين خم�ص�صات يف حالة وجود التزام (قانوين �أو حكمي) على ال�شركة نا�شئ من �أحداث �سابقة ،ويكون حمتم ًال تدفق موارد لها
منافع اقت�صادية لت�سوية االلتزامات وعندما يكون حمتم ًال �سداد تكاليف هذا االلتزام مببالغ حمددة ب�صورة موثوقة.
قرو�ض حتمل فوائد

يتم االعرتاف باملطلوبات عن املبالغ التي �سيتم دفعها يف امل�ستقبل عن بب�ضائع �أو خدمات م�ستلمة �سواء �صدرت عنها فاتورة لل�شركة �أم ال.

يتم االعرتاف بالقرو�ض التي حتمل فوائد مبدئي ًا بالقيمة العادلة للمبالغ املقرت�ضة ناق�ص ًا التكاليف املبا�شرة املرتبطة باملعاملة .تقا�س
القرو�ض الحقا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة �سعر الفائدة الفعلي ،وتدرج �أي فروقات بني التكلفة ومبالغ الت�سوية النهائية يف بيان
الدخل على مدى �أجل القرو�ض .تعر�ض الأق�ساط امل�ستحقة خالل فرتة واحدة بالتكلفة املطف�أة كمطلوبات متداولة.
تدرج الأرباح �أو اخل�سائر يف بيان الدخل عند �إلغاء االعرتاف باملطلوبات.

مقا�صة للأدوات املالية

تتم مقا�صة املوجودات املالية واملطلوبات املالية ويدرج �صايف املبلغ يف بيان املركز املايل فقط �إذا كان هنـالك حق قانون �ساري املفعول
ملقا�صة املبالغ املحققة و�أنه تتوفر الرغبة يف الت�سوية على �أ�سا�س ال�صايف ،حتقق املوجودات وت�سدد املطلوبات يف نف�س الوقت.

العمالت الأجنبية

تدرج املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ املعاملة .كما حتول املوجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة
بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ بيان املركز املايل .تدرج جميع الفروقات الناجتة من عمليات التحويل يف بيان
الدخل.

الإيجارات

�إن حتديد ما �إذا كانت االتفاقية متثل �أو حتتوي على �إيجار يعتمد على جوهر االتفاقية يف تاريخ ال�سريان �أو ما �إذا كان تنفيذ االتفاقية
يعتمد على ا�ستخدام املوجودات املعينة �أو �أن االتفاقية حتول حق ا�ستخدام املوجودات ،حتى و�إن مل يتم حتديد هذا احلق ب�شكل �صريح
يف االتفاقية.
ال�شركة كم�ؤجرة
الإيجارات التي ال حتول فيها ال�شركة جميع خماطر ومنافع ملكية �أي موجود يتم ت�صنيفها ك�إيجارات ت�شغيلية .تتم �إ�ضافة التكاليف
املبا�شرة املتكبدة مبدئي ًا عند التفاو�ض حول عقد �إيجار ت�شغيلي �إىل القيمة الدفرتية للموجودات امل�ؤجرة وتدرج خالل فرتة العقد على
نف�س الأ�سا�س ك�إيرادات �إيجار.
ال�شركة كم�ست�أجرة
يتم االعرتاف مبدفوعات الإيجارات الت�شغيلية كم�صاريف يف بيان الدخل على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار.

االلتزامات املحتملة

ال تدرج االلتزامات املحتملة يف البيانات املالية ،ويتم الإف�صاح عنها ما مل ي�ستبعد تدفق موارد ت�شتمل على منافع اقت�صادية منها .ال تدرج
املوجودات املحتملة يف البيانات املالية ،ويتم الإف�صاح عنها عند احتمال تدفق منافع اقت�صادية منها.

ت�صنيف املتداول وغري املتداول

تعر�ض ال�شركة املوجودات واملطلوبات يف بيان املركز املايل بناء على ت�صنيف متداول  /غري متداول ،وتكون املوجودات متداولة عندما:
يتوقع �أن تتحقق �أو يق�صد �أن يتم بيعها �أو �إهالكها يف دورة الت�شغيل العادلة.
تكون حمتفظ بها �أ�سا�س ًا لغر�ض املتاجرة.
يتوقع �أن تتحقق خالل اثني ع�شر �شهر بعد فرتة التقرير� ،أو
تكون نقد �أو ما يف حكمة مامل يحظر �أن يتم تبادلها �أو ا�ستخدامها لت�سوية مطلوبات ملدة �أقلها اثني ع�شر �شهر بعد فرتة التقرير.
جميع املوجودات الأخرى ت�صنف غري متداولة.
يتم ت�صنيف املطلوبات كمتداولة عندما:
يتوقع �أن تتم ت�سويتها يف دورة الت�شغيل العادية.
تكون حمتفظ بها �أ�سا�س ًا لغر�ض املتاجرة.
تكون م�ستحقة الت�سوية خالل اثني ع�شر �شهر بعد تاريخ التقرير� ،أو
ال يوجد حق غري م�شروط ت�ؤخر ت�سوية املطلوبات ملدة ال تقل عن اثني ع�شر �شهر بعد تاريخ التقرير.
وت�صنف ال�شركة جميع املطلوبات الأخرى غري متداولة.

الأرباح لل�سهم

يتم احت�ساب العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد بق�سمة الربح �أو اخل�سارة حلاملي الأ�سهم العادية للمجموعة على املتو�سط املرجح لعدد
الأ�سهم العادية القائمة خالل الفرتة .يتم احت�ساب الأرباح املخففة لل�سهم من خالل تعديل الأرباح وعدد الأ�سهم مقابل ت�أثري من �أية
�أدوات خمففة.

قيا�س القيمة العادلة

تقي�س ال�شركة الأدوات املالية واملوجودات غري املالية مثل اال�ستثمارات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
واملوجودات املالية املتاحة للبيع ،بالقيمة العادلة يف تاريخ كل بيان للمركز املايل .تتخل�ص فيما يلي الإف�صاحات املتعلقة بالقيمة العادلة
للأدوات املالية والأدوات غري املالية التي تقا�س بالقيمة العادلة �أو يتم الإف�صاح عن قيمتها العادلة:
		�إي�ضاح 21
الإف�صاحات الكمية لتدرج قيا�س القيمة العادلة
			�إي�ضاح 3
املمتلكات واملعدات يف منوذج �إعادة التقييم
					�إي�ضاح 4
الأدوات املالية
القيمة العادلة هي الثمن الذي �سوف ي�ستلم لبيع موجودات �أو يدفع لتحويل التزام يف معاملة بني متعاملني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س� .إن
قيا�س القيمة العادلة يتم بناء على افرتا�ض �أن املعاملة لبيع املوجودات �أو لتحويل املطلوبات حتدث:
يف ال�سوق الرئي�سي للموجودات �أو املطلوبات� ،أو
يف غياب �سوق رئي�سية ،يف ال�سوق الأف�ضل بالن�سبة للموجودات �أو املطلوبات.
يجب �أن تكون ال�سوق الرئي�سية �أو الأف�ضل ميكن الو�صول �إليها �أو دخولها من قبل ال�شركة.
يتم قيا�س القيمة العادلة لأي موجودات �أو مطلوبات با�ستخدام االفرتا�ضات التي �سوف ي�ستخدمها متعاملون يف ال�سوق عندما يقومون
بت�سعري موجودات �أو مطلوبات ،بافرتا�ض �أن املتعاملني يت�صرفون مل�صلحتهم االقت�صادية.
�إن قيا�س القيمة العادلة ملوجودات غري مالية ي�أخذ يف االعتبار مقدرة املتعاملني بال�سوق على حتقيق منافع اقت�صادية عن طريق ا�ستخدام
املوجودات يف �أعلى و�أف�ضل ا�ستخداماتها �أو عن طريق بيعها ملتعامل �آخر بال�سوق الذي �سي�ستخدم املوجودات يف �أعلى و�أف�ضل ا�ستخداماتها.
ت�ستخدم ال�شركة تقنيات التقييم املالءمة يف الظروف التي تتوفر لها بيانات كافية لقيا�س القيمة العادلة ،مبا يزيد ا�ستخدام املعطيات
ال�ضرورية الوا�ضحة ويقلل ا�ستخدام املعطيات غري الوا�ضحة.

