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ُتعتبــر الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة واحــدة من أهم الشــركات الرائــدة في تصنيع 
المســتلزمات الطبيــة فــي الشــرق األوســط. الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة تفتخــر 
بموقعهــا الرئيســي فــي الدوحــة - قطــر و بمرفقهــا اإلنتاجــي المتطــور الُمصّمــم مــن قبــل أفضــل 
وأشــهر شــركات التقنيــات الحديثــة فــي العالــم . وقــد أثبتــت الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات 
الطبيــة جدارتهــا كمنافــس فــي مجــال صناعــة األجهــزة الطبيــة حيــث بــدأت اســواق الرعايــة الصحيــة 
ذات المعاييــر الراســخة كالســوق األوروبــي مثــا باإلعتمــاد علــى منتجــات الشــركة القطريــة األلمانيــة 
للمســتلزمات الطبيــة المتمحــورة حــول المريــض والعاليــة الجــودة. ولهــذه األســباب، حققــت الشــركة 

القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة نمــوا ســريعا فــي حصــة الســوق العالميــة 
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تم إنشاء الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية مع هدف تحقيق ثورة عالمية في معايير سامة رعاية المرضى.

مــن خــال ابتكارنــا فــي كل جانــب مــن جوانــب  انتــاج و تطويــر المنتــج ، ومســؤوليتنا عــن ســامة موظفــي الرعايــة الصحيــة والتزامنــا 
برفــع جــودة رعايــة المرضــى - نحــن مصممــون علــى المســاهمة االيجابيةفــي مجتمعاتنــا مــن خــال زيــادة الوعــي حــول ســامة الرعايــة 

الصحيــة مــن خــال موقعنــا العالمــي.

مهمتنارؤيتنا

تســعى القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة لتصبــح شــركة رائــدة فــي تصنيــع األجهــزة الطبيــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فــي 
جميــع أنحــاء العالــم ، مــن خــال االســتمرار فــي تقديــم أجهــزة طبيــة مبتكــرة ومتفوقــة تضمــن رعايــة أفضــل للمرضــى

تقديم أحدث الحلول لصناعة المستلزمات الطبية حيث يكون كل من المريض والفريق الطبي في صلب اهتمامنا    	
خال عملية التطور واإلبداع.

تزويد المجتمع الصحي الدولي بأجهزة طبية آمنة ، فّعالة وعالية الجودة. 	

تقليص / إزالة )حيثما أمكن( أي أخطار محتملة ترتبط بإستخدام المستلزمات الطبية وبالجروح الناتجة عن الحقن. 	

متابعة التطوير والبحوث واالستثمار إلنتاج مستلزمات طبية يستفيد منها مرضانا وفريقنا الطبي والمجتمع بأسره. 	
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السيد / صالح ماجد الخليفي
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زامل الكواري
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 مستقل مساهم

عضو مستقل
عضو مستقل

السيد/ صالح جوهر المحمد

 السيد / ابراهيم عبداهلل
 المالكي
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األسواق التي تستورد منتجاتنا
المصنعة في دولة قطر

قطر

سلطنة عمان
بابوا غينيا الجديدة

البرتغال

البرازيل

هايتي

كولومبيا االكوادور

نيكاراغوا
هندوراس

بوليفياباراغواي

مالطا

ألمانيا

الدنمارك

إسبانيا
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ماليزيا

روسيا

باكستان

اليمن
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ليبيا

األردن
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إيران

سوريا

لبنان

رومانيا

قطر سلطنة عمان

بابوا غينيا الجديدة ميانمار مالطا البرازيلالدنماركهايتي روسياالعراق

األردن سوريا الكويت لبنان اليمن جنوب أفريقيا

باراغواي هندوراس نيكاراغوا االكوادوربوليفياماليزيا كولومبيارومانيا

أفغانستان إسبانيا السودانألمانياالبرتغال إيرانليبياباكستان
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حيــث أن قطــر تســتحق األفضــل فــي كل شــيء ، تلتــزم القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة 
بخدمــة المجتمــع القطــري أجمع.

يفتــح مصنــع القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة أبوابــه لجميــع الطــاب مــن جامعــات قطــر 
للمســاعدة فــي بنــاء قاعــدة معرفيــة لألجيــال القطريــة الشــابة.

و فــي كل عــام ، ترحــب القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة بالطــاب المتدربيــن الذيــن 
يدرســون فــي مجــاالت الهندســة الطبيــة والطبيــة وهندســة اإلنتــاج.

يعتبــر مصنــع القطريــة األلمانيــة ومعمــل مراقبــة الجــودة بمثابــة بيئــة تدريــب عمليــة للطــاب  
لتحقيــق طموحاتهــم الواعــدة.

المسؤولية االجتماعية الشركة

المسؤولية البيئة

مســؤولية  تحمــل  عاتقهــا  علــى  الطبيــة  للمســتلزمات  األلمانيــة  القطريــة  الشــركة  أخــذت 
اجتماعيــة تجــاه المجتمــع القطــري وذلــك فــي مــا يتعلــق بثــاث قضايــا جوهريــة وهــي البيئــة 

والرعايــة الصحيــة والتعليــم. فــي مــا يتعلــق بالبيئــة، تراعــي الحلــول االبتكاريــة التــي 
توصلــت إليهــا الشــركة أهميــة إدارة مخلفــات الرعايــة الصحيــة كجــزء ال يتجــزأ مــن 

ــة الصحيــة، فعمليــات إدارة المخلفــات تفيــد المجتمــع ككل. أمــا  قطــاع الرعاي
بالنســبة إلــى الرعايــة الصحيــة، فهــي أولويــة بالنســبة إلــى الشــركة التــي 

تــزود مجتمــع الصحــة الدولــي بمســتلزمات طبيــة آمنــة وفعالــة وفــق 
أعلــى معاييــر الجــودة.
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تأتي سامة األفراد والمجتمع في دولة قطر على رأس أولوياتنا

اإلشــارة إلــى قــرار مجلــس الــوزراء الصــادر بإلــزام إرتــداء الكمامــات 
إعتبــارًا مــن يــوم األحــد 26 إبريل 2020 و بالتنســيق مــع وزارة التجارة 
للمســتلزمات  األلمانيــة  القطريــة  الشــركة  عملــت  الصناعــة  و 
الطبيــة (ش.م.ع.ق) مــن منطلــق المســؤولية اإلجتماعيــة ضمــان 
مخــزون اســترتيجي مــن الكمامــات الطبيــة وصــل إلــى 10 مليــون 

الطبيــة  للمســتلزمات  االلمانيــة  القطريــة  الشــركة  ســاهمت 
 ، الطبيــة  حمــد  بمؤسســة  العــدوى  مكافحــة  ألســبوع  كراعــي 

2020 أكتوبــر 

و ذلــك إيمانــا مــن الشــركة بالــدور المميــز الــذي تبذلــة الكــوادر 
الطبيــة فــي الدولــة .

مكافحــة  إلدارة  التقديــر  و  الشــكر  كل  الشــركة  وجهــت  قــد  و 
جائحــة  خــال  قدموهــا  التــي  للمجهــودات  نظــرًا  العــدوى 

. كوفيــد-19 

كمامــة طبيــة . و تهيــب الشــركة الجمهــور بالتنســيق و التواصــل 
معنــا عبــر قنــوات التواصــل االتيــة:

تأتي سامة األفراد والمجتمع في دولة قطر على رأس أولوياتنا

القطريــة  الشــركة  ،تعلــن  حولــك  مــن  الهــواء  تنقيــة  وقــت  حــان 
الهــواء  تنقيــة  توافــر جهــاز  عــن   ، الطبيــة  للمســتلزمات  األلمانيــة 
المتنقــل مــن الدرجــة الطبيــة –«هيبــا فلتــر« الــذي يؤمــن حمايــة عاليــة 
مــن مخاطــر العــدوى التــي تنتقــل عــن طريــق الهــواء . هــذا الجهــاز 
المتنقــل، الصامــت ،الفعــال، الصغيــر ، الســريع و الموثــوق بــه مــن 
قبــل وزارة الصحــة العامــة القطريــة، مؤسســة حمــد الطبيــة و الهــال 

األحمــر القطــري نظــرًا لمطابقتــة لمعاييــر الســامة والنظافــة .

و ابتعــد عــن العــدوى   S H2O2 المنشــأت الصحيــة، هــي أماكــن 
محفوفــة بمخاطــر العــدوى بســبب التعــرض الزائــد للمرضــى الذيــن 
ُيعانــون مــن مختلــف الحــاالت و األمــراض . اســتخدم البخــار الجــاف عــن 
طريــق جهــاز إزالــة التلــوث الســطحي ''رهيــا واألمــراض المحتملــة خــال 

هــذا الوقــت الوبائــي.

قبــل  مــن  ثقــة  '' محــل  أي دي  رهيا/اكس-ســي   '' أن جهــاز  ، كمــا 
والنظافــة.  الســامة  لمعاييــر  لمطابقتــه  الطبيــة  حمــد  مؤسســة 
)30 دقيقــة(، االســتخدام، ســريع  عاليــة، ســهل  الجهــاز ذو فعاليــة 

الفرنســي  للمعيــار  مطابــق  الجهــاز  هــذا   281-72  NF-T
جهــد دون  للتتبــع  القابــل  االســتخدام،  ســهل  اقتصــادي، 
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نظــًرا ألن هــدف الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبية 
هــو إعــادة تشــكيل صناعــة األجهــزة الطبيــة ، تمتلــك الشــركة 
ــة مصنــع متطــور، مــع 11  ــة للمســتلزمات الطبي ــة األلماني القطري
خــط إنتــاج  مــع آليــة التعقيــم المتطــورة و ســعةإنتاج ســنوي 
قدرهــا 496 مليــون قطعــة ، تؤمــن الشــركة القطريــة األلمانيــة 
للمســتلزمات الطبيــة بأهميــة توســيع و تنــوع انتاجهــا لتحقيــق 

طفــرة تميزهــا فــي المنافســة فــي هــذا الســوق.

  منــذ عــام 200٧ ، بــدأت الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات 
األجهــزة  صناعــة  فــي  عالمــي  فريــق  لتجميــع  رؤيتهــا  الطبيــة 
الطبيــة. يدعــم هــذا الفريــق الفنــي للشــركة القطريــة األلمانيــة 
ــلقطرية  ــذي ســمح لـ للمســتلزمات الطبيــة إنتاجهــا المميــز و ال

ــم الصناعــات الطبيــة بخطــى ثابتــة. االلمانيــة بغــزو عال

QGMD مصنع

إن الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة ُمعتمــدة مــن 
قبــل المنظمــة الدوليــة للمعاييــر )األيــزو( رقــم 2003: 13485؛ معيــار 
ــزو رقــم  نظــام إدارة الجــودة المطلــوب للمســتلزمات الطبيــة، األي

9001:2008؛ المعاييــر الشــاملة لنظــام إدارة الجــودة

الطبيــة وفقــا  المســتلزمات  األلمانيــة  القطريــة  الشــركة  ُتصّنــع 
والعمليــات،  الوثائــق،  جميــع  فــإن  ولهــذا  الجــودة.  إدارة  لنظــام 
الهيئــة  قبــل  مــن  ُتراجــع  والســجات  والتعليمــات  واإلجــراءات، 
واإلمتثــال.  الكفــاءة  لتقييــم  التدقيــق  خــال عمليــة  الُمعتمــدة 
الرقابــة  وتحــت  دوريــة  فحــوص  إلــى  الشــهادات  هــذه  وتخضــع 
الدقيقــة للهيئــة الُمعتمــدة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يقــوم فريــق 
ُمــدرب مــن المدققيــن الداخلييــن بالمراجعــات الدوريــة لعمليــات 
والمصــادر، وعمليــات  المــواد  وإدارة  الجــودة  التصنيــع، و ضبــط 
التدريــب. كمــا وتحافــظ الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات 
الطبيــة و تشــرف علــى الوثائــق والســجات بمــا فــي ذلــك تلــك 
المتعلقــة بالمنتجــات و العمليــات المتفــق عليهــا بحســب معاييــر 

اإلدارة. نظــام 

إن جميع منتجات الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات 
MDD/93/42/EEC الطبية ٌمعتمدة من قبل ماركة سي بما

 CE وفقا للتوجيه األوروبي المتعلق بالمستلزمات الطبية
Mark إي في ذلك التعديات.

تقــوم الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة بتنفيــذ 
جميــع عملياتهــا وفقــا لقوانيــن الممارســات الجيــدة للتصنيــع

.)GMP(

الطبيــة  للمســتلزمات  األلمانيــة  القطريــة  الشــركة  منتجــات  إن 
فــي  الصحيــة  الســلطات  قبــل  مــن  عليهــا  ومصــادق  مســجلة 
الــدول وهــذا التســجيل يبقــى قائمــا ويجــدد تلقائيــً. مختلــف 

 االعتمادات وشهادات
الجودة
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منتجات الشركة
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Q SAFEQ JECT 

للمرضــى  نقدمهــا  التــي  الرعايــة  أهميــة  الشــركة  فــي  نفهــم 
حقــن عنــد  دقيقــة  قــراءة  توفيــر  وضــرورة 

االســتخدام  ســهلة  حقنــً  لكــم  توفــر   Q-Ject لذلــك  األدويــة. 
بــه قــد يشــعر  الــذي  االنزعــاج  للحــد مــن  تهــدف 

المرضى وتساعد على ضمان الجودة التي يستحقونها.

جودة عالمية 

صنعت Q-Ject بواسطة أجود أنواع المواد األولية كما

أنها تخضع لتدقيق إلكتروني آلي 100 % طوال عملية التصنيع.

خاصية السامة الجزئية 	

أنبوب فائق الوضوح مع مقياس مطبوع 	

سهل القراءة 	

تقنية محسنة لرأس إبرة من أجل 	

تحقيق قوة التصاق والحد من قوة االختراق 	

مواصفات المنتج

قفل لور 	

موصل قفل لور 	

تصميم مبتكر يضمن استبقاء الكّباس بفضل 	

القفل الخلفي 	

مواصفات المنتج

ِقطر حقن زلق. 	

حّد أدنى من االنزعاج 	

غطاء معياري شفاف ملون 	

LATEX FREE

PYROGEN FREE  

NON TOXIC

LATEX FREE

PYROGEN FREE  

NON TOXIC

تطبيــق  فــي  يســاهم  اختــراع  بــراءة  علــى  الحائــز  المنتــج  هــذا 
معاييــر الســامة فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة والحــد إلــى أقصــى 
درجــة مــن تعــرض اإلبــرة للعوامــل الخارجيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، 

تــم تصميــم Q-Safeبطريقــة ذكيــة تراعــي البيئيــة.

جودة عالمية

صنعــت Q-Safe اســتخدام اإلبــر العاليــة الجــودة وتقنيــة رأس 
اإلبــرة اآلليــة المحســنة مــن أجــل الحــد مــن قــوة االختــراق. كمــا 
 100% اإللكترونــي  التدقيــق  تصنيعهــا  عنــد  الشــركة  تتوخــى 

البشــرية. الواجهــة  إلــى  المصنــع باإلضافــة  داخــل 

لقــوة . 1 الدقيقــة  اإلبــرة  رأس  تكنولوجيــا 
منخفضــة اختــراق 

الحد األدنى من عدم االرتياح. 2

لقــوة . 1 الدقيقــة  اإلبــرة  رأس  تكنولوجيــا 
منخفضــة اختــراق 

الحد األدنى من عدم االرتياح. 2

نقاء المادة يضمن وضوح 
التدريج لضمان مراقبة الجرعة خاصية منع إعادة االستخدام 

قفل لألمان

نوعية طبية متوافقة . 1
معa جميع أنواع األدوية 

)باستثناء البارا الدهايد(
خالية من الاتكس ، خالية . 2

من الملوثات ، غير سامة
قفل بالتركيب. 1

قفل انزالقي. 2
ميزة شبه األمان جسم المحقن عالي النقاء  مع 

تدريج مطبوع مثالي للقراءة

تصميم المبتكر يضمن
بفضــل  المكبــس  بوضعيــة  االحتفــاظ  أفضــل 

الممتــاز القفــل 
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تكنولوجيا رأس اإلبرة الدقيقة تحقق 
قوة التحام لإلبرة

والحد األدنى من قوة االختراق

اختراق أكثر ساسة. 1

الحد األدنى من عدم االرتياح. 2
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Q FLOW 

Q-Flow هــي مجموعــة مــن الحقــن الوريديــة التــي تســتخدم 
مــرة واحــدة وهــي مســتلزمات طبيــة متينــة وموثوقــة مصممــة 
ميزاتهــا  أن  كمــا  الوريديــة  العاجــات  أنــواع  جميــع  مــع  لتتــاءم 
ووظائفهــا تتمحــور حــول حاجــات المرضــى ومقدمــي الخدمــات 

وســامتهم. الصحيــة 

خاصية منع إعادة االستخدام  	

قفل أمان 	

مواصفات المنتج

تقنية محسنة لرأس اإلبرة من أجل الحد من 	

قوة االختراق. 	

درجة أقل من االنزعاج 	

نقاء في المواد ما يضمن وضوح 	

جودة عالمية

اســتخدمت  حيــث  لآليــزو 10555  وفقــً   Q-Flow حقــن  صنعــت 
أجــود أنــواع المــواد األوليــة واعتمــدت أفضــل

عمليات التعقيم والتوضيب

جودة عالمية

Q-Need تتميــز بــرأس حــاّد مصنــوع مــن الفــوالذ الــذي ال يصــدأ 
مــن أجــل الحــد مــن قــوة االختــراق تســاهم هــذه اإلبــرة فــي الحــد 
ــة األنســجة وانزعــاج المرضــى. أمــا المراقبــة اإللكترونيــة  مــن إصاب
فهــي  االستشــعار  وأجهــزة  الكاميــرات  بواســطة   100% اآلليــة 

تضمــن أعلــى معاييــر الجــودة.

مواصفات المنتج

ِقطر حقن زلق 	

حّد أدنى من االنزعاج 	

غطاء معياري شفاف ملون 	

Q NEED 

محور ملون شفاف نموذجي

QFlow توفر طريًقا . 	
غير اختراقي إليصال 
األدويةجدار  أكبر من 

الداخل

لتدفق أفضل. 2

التقليل من انزعاج المريض . 1
وخطر االنثقابالحد األدنى 

من تهيج و

تقليل خطر التهاب األوعية . 2
الدموية  

ترميز اللون العالمي. 1

ترميز اللون العالمي. 2

تأكيد فوري على اختراق . 3
األوعية الدموية الصحيحة

تجنب تسرب الدم. 4

تجنب تسرب الدم
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تعــد محفظــة أعمــال  الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة واســعة ومتنوعــة ، وتمثــل الشــركات العالميــة التــي تتمتــع 
بقــوة فــي مجــال التكنولوجيــا الحيويــة لتوفيــر حلــول الرعايــة الصحيــة الثاقبــة لمســاعدة المنشــآت الطبيــة علــى العمــل بشــكل أكثــر 
كفــاءة وفعاليــة. هدفنــا الرئيســي هــو تلبيــة احتياجــات أكثــر عــدد مــن عمائنــا بطريقــة احترافيــة و بنــاءًا عليــه قــد تــم اختيــار شــركاءنا 

بطريقــة انتقائيــة لدعــم مهمتنــا فــي تحســين جــودة الرعايــة الصحيــة.

الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة توفــر المبيعــات وخدمــات مــا بعــد البيــع والصيانــة والدعــم الفنــي لمنتجاتهــا 
المتداولــة.

فــي هــذا المجــال ، تلتــزم القطريــة األلمانيــة بتقديــم منتجــات مضمونــة وطويلــة العمــر وعاليــة الجــودة مــن جميــع أنحــاء العالــم لتلبيــة 
احتياجــات األطبــاء المتخصصيــن فــي المنطقــة . 

فريقنا
عقود من الخبرة الفنية

والتجارية في مجال
المستلزمات الطبية

مركز ابتكاري في
مجال رعاية المرضى

بحوث وتطوير
تلقي تعليقات العماء

مراقبة اتجاهات السوق

ضمان ومراقبة
الجودة مرافق 

وعمليات حديثة

المسؤولية االجتماعية 
للشركات

اعتبارات بيئية ورعاية صحية شاملة

طاقمنا الطبي
ضمان السامة وتلبية االحتياجات

ما نقوم به منتجات الشركة
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تقرير الحوكمة 
لعام 2020 
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مقدمة المحتويات
الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة هــي الشــركة الرائــدة فــي مجــال األجهــزة الطبيــة فــي الشــرق األوســط. يقــع مقرهــا 

الرئيســي فــي الدوحــة، قطــر. 

تســتخدم مصنعهــا  األكثــر حداثــة و تطــور، ممــا جعــل منهــا منافًســا قويــً فــي صناعــة األجهــزة الطبيــة، حيــث تعتمــد أســواق الرعايــة 
الصحيــة المتقدمــة علــى منتجــات الشــركة  ذات  الجــودة عاليــة و التــي تركــز أولوياتهــا علــى المرضــى.

يحــدد هــذا التقريــر مامــح اطــار الحوكمــة الخــاص بالشــركة و ممارســات الحوكمــة الرئيســية . كمــا نواصــل فــي الشــركة القطريــة 
األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة تبنــي اطــار يســعى لامتثــال التــام للمتطلبــات الرقابيــة. 

تبنــى مجلــس اإلدارة إطــارا لحوكمــة الشــركات يتعلــق بالطريقــة التــي يحكــم و يديــر بهــا مجلــس اإلدارة ولجانــه وفريــق اإلدارة التنفيذية 
شــؤون ُ الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة ، و يأتــي تطويــر معاييــر حوكمــة الشــركات لتحقيــق أفضــل ممارســات 
الحوكمــة الرشــيدة مــن أولويــات مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا للشــركة القطريــة األلمانيــة. تقــوم الشــركة بشــكل مســتمر 
بتعزيــز وتحســين مبــادىء وهيــكل الحوكمــة الخــاص بهــا مــن أجــل مصلحــة مســاهميها وأصحــاب المصالــح الحالييــن والمحتمليــن. 

االلتزام باالمتثال لحوكمة الشركات 

ــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة  بتطبيــق قواعــد و إرشــادات الحوكمــة للشــركات والمنصــوص عليهــا فــي  تلتــزم الشــركة القطري
نظــام حوكمــة الشــركات و الكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية ''النظــام« الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة . 

إنجازات الحوكمة لدى الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

طــورت وشــرعت الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة فــي تنفيــذ مبــادرات عــدة للتوافــق مــع متطلبــات القانــون الجديــدة 
التــي أصدرتهــا هيئــة قطــر أللســواق الماليــة فيمــا يتصــل بتبنــي التطــورات التنظيميــة الجديــدة وتنفيذهــا ، بمــا فــي ذلــك دون حصــر:

تعديل النظام األساسي لامتثال بالقانون الصادر عن الهيئة . 	

المواصلة في تطوير إطار الحوكمة للشركة بغية تحقيق امتثال كامل بالقانون الصادر عن الهيئة 	

إعادة هيكلة مجلس اإلدارة ولجانه للتوافق مع متطلبات القانون  	

لدى الشركة سياسة للحوكمة تم إعدادها طبقً ألفضل معايير ممارسات الحوكمة 	

مقدمة

االلتزام باالمتثال لحوكمة الشركات

إنجــازات الحوكمــة لــدى الشــركة للســنة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2020
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مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس االدارة

يتكــون مجلــس اإلدارة حالًيــا ٧ أعضــاء تــم انتخابهــم فــي األصــل للفتــرة 2018  -2021، حيــث يمكــن إعــادة انتخــاب األعضــاء وفًقــا  	
للنظــام األساســي للشــركة مــن خــال التصويــت الســري للجمعيــة العامــة.

وفًقــا للنظــام األساســي للشــركة )المــادة24 ( ، يتألــف مجلــس اإلدارة مــن ٧ أعضــاء ، ولكــن فــي حالــة وجــود شــاغر فــي المجلــس ،  	
يســتمر المجلــس بالعــدد المتبقــي مــا لــم يقــل هــذا العــدد عــن 5 أعضــاء وفًقــا للمــادة )29(.

ــا للنظــام األساســي للشــركة )المــادة24 ( تــم تعديلهــا تحقيقــً للمســاواة بيــن حقــوق المســاهمين بــدون تفضيــل و إذا  	 وفًق
ســاهمت الدولــة فــي الشــركة جــاز لهــا بــدالً مــن اإلشــتراك فــي إنتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة إنتــداب ممثليــن عنهــا فــي المجلــس 

بنســبة مــا تملكــه مــن أســهم و يســتنزل عددهــم مــن مجمــوع أعضــاء مجلــس اإلدارة.

يمثــل األعضــاء المســتقلون أكثــر مــن ثلــث مجلــس اإلدارة ، وجميعهــم أعضــاء غيــر تنفيذييــن امتثــاالً بالمــادة 6 مــن نظــام  	
الحوكمــة الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.

يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين )2018  -2021( : 	

الصفةممثل عناالسم
تنفيذي/غير 

تنفيذي
غير تنفيذيرئيسبنك قطر للتنميةالسيد / صالح ماجد الخليفي

غير تنفيذينائب رئيسنفسهالسيد / محمد عبد المنعم السيد

تنفيذيعضو   منتدبنفسهالسيد / عيسى خالد المسلماني  

عضو  غير مستقل نفسهالسيد / علي حسن ابراهيم العمادي
مساهم

غير تنفيذي

غير تنفيذيعضو مستقلنفسهالسيد / خميس مبارك خميس زامل الكواري

غير تنفيذيعضو مستقلنفسهالسيد/ صالح جوهر المحمد

عضو غير مستقل مؤسسة الهال األحمر القطريالسيد / ابراهيم عبداهلل المالكي 
مساهم

غير تنفيذي

الخبرة و العضوية في مجالس أخرىاسم العضو
تقلد مؤخرا منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة في وزارة التجارة و الصناعة 	السيد / صالح ماجد الخليفي 

مدير تنفيذي لخدمات توطين األعمال في بنك قطر للتنمية 	

مدير تطوير األعمال في بنك قطر للتنمية 	

مدير عام في مركز "بداية" 	

عمــل كعضــو اللجنــة التوجيهيــة فــي المجلــس األعلــى لصنــدوق اإلســتثمار فــي مجــال  	
المعلومــات واإلتصــاالت والتكنولوجيــا

كما عمل كنائب رئيس اإلتصاالت في جامعة كارنيجي ميلون في قطر 	

حائــز علــى درجــة بكالوريــوس علــوم فــي إدارة األعمــال وشــهادة الماجســتير فــي ريــادة  	
التكنولوجيــا مــن الكليــة الجامعيــة فــي لنــدن

السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة :

الخبرة و العضوية في مجالس أخرىاسم العضو
السيد / محمد عبد المنعم 

السيد
يعمل في إدارة اإلستثمار وتطوير اآلعمال بشركة برزان القابضة 	

عضو مجلس إدارة في شركة إنماء القابضة 	

شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة داللة للوساطة 	

عمل في الخطوط الجوية القطرية في قسم اإلدارة المالية وإدارة الخزانة 	

حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال والمحاســبة والماليــة مــن جامعــة  	
ــت - المملكــة المتحــدة نوتنغهــام ترن

جامعــة  	 مــن  الدوليــة  والتجــارة  اإلدارة  فــي  الماجســتير  علــى شــهادة  الحقــً  حــاز  كمــا 
المتحــدة المملكــة   - ترنــت  نوتنغهــام 

يحمل الســيد / عيســى المســلماني شــهادة البكالوريوس في الهندســة ، باإلضافة إلى  	السيد / عيسى خالد المسلماني
بكالوريــوس إدارة األعمــال و دبلومــا فــي إدارة المشــاريع .

ــً( منــذ العــام 1983، حيــث شــغل، علــى التــدرج،  	 ــدو حالي ــدأ العمــل فــي كيوتيــل )أوري ب
منصــب مهنــدس فــي البــداالت اإللكترونيــة ورئيــس قســم البــداالت الشــمالية ومديــر 

البــداالت الوطنيــة والتركيبــات ثــم مديــر لقطــاع إدارة الشــبكات

هو عضو في اللجنة الدائمة )خبير في اإلتصاالت( 	

ويعمــل المســلماني حاليــً فــي إدارة شــركات متعــددة فــي مجــال المقــاوالت، الخدمــات،  	
التجــارة والمطاعــم

يتمتع بخبرة واســعة في شــراء وإدارة الشــركات المتعثرة وإعادة هيكلتها لتنهض من  	
جديــد، و فــي إدارة المشــاريع الكبيــرة والمعقــدة وإيجــاد الحلــول المناســبة ، فــي مفاوضــة 

العقــود الدقيقــة والمعّقــدة وفــي تطويــر عــدد كبيــر مــن المهندســين القطرييــن
السيد / خميس مبارك خميس 

زامل الكواري
حاصــل بكالوريــوس إدارة واقتصــاد ) تخصــص / محاســبة ( بتقديــر ) جيــد جــدًا ( مــن  	

جامعــة قطــر 1990

كما حصل على ماجستير المحاسبة - جامعة )باماوث( لندن 2013 	

حاصل على البرنامج التأهيلي لزمالة المحاسبين القانونيين األمريكية . 	

حاصــل علــى رخصــة مدقــق ومراجــع حســابات معتمــد مــن قبــل وزارة األعمــال والتجــارة  	
القطريــة .

تــدرج فــي المناصــب بــوزارة الدفــاع ) هيئــة الشــئون الماليــة / مديريــة الماليــة ( برتبة عميد  	
: و يشــغل اآلن نائــب رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق قــروض العامليــن

عضو مجلس إدارة كيو انفست 	

عضو مجلس إدارة شركة مكين 	
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اجتماعات مجلس االدارة

عقــد مجلــس اإلدارة 8  اجتماعــات خــال عــام 2020، امتثــاًلا للحــد األدنــى مــن متطلبــات نظــام الحوكمــة الصــادر عــن هيئــة قطــر  	
لألســواق الماليــة )المــادة 14( و النظــام األساســي للشــركة )المــادة 31 ( .

تــم حضــور جميــع اجتماعــات مجلــس اإلدارة مــن قبــل غالبيــة األعضــاء بمــا فــي ذلــك رئيــس مجلــس اإلدارة ، امتثــاال للنظــام  	
األساســي للشــركة ) )المــادة 31( الــذي ينــص علــى أن اجتمــاع مجلــس اإلدارة ال يكــون صحيحــً اال بحضــور نصــف األعضــاء علــى 

الألقــل، بشــرط اال يقــل عــدد الحضــور عــن 3 أعضــاء.

يلتــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة التصــرف بحســن نيــة واالجتهــاد وبــذل العنايــة الواجبــة والتعبيــر عــن آرائهم بصراحــة والحفاظ على  	
والئهــم للشــركة. و اتخــاذ جميــع الخطــوات المعقولــة ليكــون علــى درايــة تامــة بالمشــاكل المحتملــة فــي الشــركة. كمــا يلتــزم 

أعضــاء مجلــس اإلدارة بتكريــس الوقــت والجهــد المطلــوب ألــداء واجباتهــم طــوال مــدة واليتهــم.

 يعرض الجدول أدناه المعلومات المتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة في  2020: 	

اجتماعات مجلس االدارة

عدد االعضاء الغائبينعدد االعضاء الحاضرينالتاريخاجتماع المجلس#
2361 يناير 2020اجتماع  1 1

2961 مارس 2020اجتماع 22
2241 أبريل 2020اجتماع 33
صفر125 مايو 2020اجتماع  44
صفر217 يونيو 2020اجتماع  55
2861 يوليو 2020اجتماع  66
961 أغسطس 2020اجتماع  77
صفر227 أكتوبر 2020اجتماع  88

التغييرات في عضوية مجلس اإلدارة خالل العام 2020 

قبول استقالة السيد / حمد خميس الكبيسي - بصفتة رئيس مجلس اإلدارة - يتاريخ 29 مارس 2020 	

انتخاب السيد / صالح ماجد الخليفي لمنصب رئيس مجلس اإلدارة - بتاريخ 29 مارس 2020 	

قبول استقالة السيد/ محمد عبد السام العمادي من عضوية مجلس اإلدارة ، بتاريخ 29 مارس 2020 	

انتخاب السيد / صالح جوهر المحمد - كعضو مجلس إدارة - بتاريخ 31 مايو 2020 	

قبــول اســتقالة الســيد / طــال صبــاح العبــداهلل - مــن منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة و ممثــل عــن الهــال األحمــر القطــري-  	
بتاريــخ 30 أغســطس 2020

قبول تعيين السيد / عبداهلل ابراهيم المالكي كممثل للهال األحمر القطري  - بتاريخ 9 سبتمبر 2020 	

انتخاب السيد / محمد عبدالمنعم السيد - لمنصب نائب رئيس مجلس اإلدارة - بتاريخ 22 أكتوبر  	

أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين  
كانــت أغلبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة أعضــاًء غيــر تنفيذييــن طــوال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020  طبقــت الشــركة التعريــف 
المحــدد لعضــو مجلــس اإلدارة غيــر التتنفيــذي طبقــًُ  للنظــام  وهــو ''عضــو  مجلــس اإلدارة غيــر التنفيــذي هــو الــذي ال يــؤدي واجبــات 
اإلدارة التنفيذية في الشركة،و ال يكــــون متفرغــــا إلدارة الشركة و المشاركة فـــي أعمـــال الشـــركة اليوميـــة.وال يتسلم مكافأة شهرية '' .

األستقاللية
تقــر الشــركة أنــه وفقــا لقواعــد حوكمــة الشــركات هنــاك علــى األقــل ثلــث أعضــاء مجلــس اإلدارة مســتقلين، وتبــذل أفضــل مــا فــي 

وســعها لتحقيــق اســتقالية ثلــث أعضــاء مجلــس اإلدارة . 

ال يخضــع أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين حاليــا ُّ ألــي عوامــل قــد تحــد مــن قدرتهــم علــى تــداول شــؤون الشــركة بطريقــة حياديــة 
وموضوعيــة بنــاًء علــى حقائــق معلومــة وموجــودة .

الخبرة و العضوية في مجالس أخرىاسم العضو
ونتميــة  	السيد / صالح جوهر المحمد للعلــوم  قطــر  - مؤسســة  القابضــة  أمــاك   - للعمليــات  التنفيــذي  الرئيــس 

لمجتمــع. ا

مدير الشؤون اإلدارية - شركة معلوماتية. 	

مدير الشؤون اإلدارية - شركة الخليج العالمية للحفر. 	

مدير قطاع الموارد البشرية - شبكة الجزيرة. 	

رئيس قسم التدريب و التطوير - شركة الكهرباء و الماء القطرية. 	

موظف اإلدارة الفنية - قطر للبترول. 	

عضو مجلس إدارة شركة رتاج للتسويق و إدارة المشاريع. 	

عضو مجلس إدارة الفرقان للتطوير العقاري. 	

عضو مجلس إدارة األمراء للعقارات و التجارة. 	

هذا باإلضافة إلى خبرته في إدارة العديد من المشاريع التجارية األخرى. 	

خريج مركز قطر للقيادات 2018. 	

خريج مركز قطر للمال و األعمال )اإلدارة التنفيذية(-201٧ 	

حاصل على ماجيستير إدارة األعمال - جانعة هال -انجلترا 2011 	

حاصل على بكالريوس إدارة األعمال )إمتياز(- جامعة الخرطوم. 2000 	

حاصل على بكالريوس إدارة الحاسب اآللي ونظم المعلومات - أكاديمية السادات 	

للعلوم اإلدارية. 1998 	
السيد / علي حسن ابراهيم 

العمادي
يشــغل الســيد / علــي العمــادي حاليــً منصــب الرئيــس التنفيــذي -مصنــع ليبرتــي  	

للتغليــف

مدير اداره المبيعات و تطوير األعمال - شركة مواصات كروه 	

مدير مكتب ادارة سيارات األجرة - شركة مواصات كروه 	

مدير إدارة العمليات - شركة اإلجارة القابضة ) ش . م . ق( 	

عضو االتحاد العالمي للنقل العام 	

حاصل على شهادة الدبلوم من جامعه سوانزي - المملكة المتحدة 	

حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي اداره االعمــال مــن جامعــه لنــدن ســاوث بانــك -  	
المملكــة المتحــدة

المدير التنفيذي - الهال األحمر القطري 	السيد/ إبراهيم عبد اهلل المالكي

– نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية. 	

عضو لجنة تسجيل المهندسين وتصنيفهم بوزارة البلدية والبيئة. 	

مدير العمليات - مؤسسة عفيف الخيرية 	

مديــر العمليــات و نائــب الرئيــس التنفيــذي - إيــان قطــر ) المعروفــة ســابقا باســم قطــر  	
ميديــا (

مدير - بلدية الدوحة 	

رئيس إدارة المياه - المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 	

رئيس المجلس المحلي - وزارة البلدية والتخطيط العمراني 	

مدير المشروعات - وزارة البلدية والتخطيط العمراني 	

عضو سابق في مجلس إدارة في شركة قطر لتجارة اللحوم والمواشي )مواشي(. 	

ــات المتحــدة  	 حاصــل علــى بكالوريــوس الهندســة المدنيــة مــن جامعــة واشــنطن الوالي
)1986( األمريكيــة 
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واجبات مجلس اإلدارة 

يديــر مجلــس اإلدارة الشــركة باســتقالية مــع هــدف إنشــاء قيــم دائمــة ووضــع مصالــح المســاهمين، والموظفيــن، وأصحــاب  	
المصالــح األخــرى فــي االعتبــار. 

يعد مجلس اإلدارة استراتيجية الشركة ويضمن تنفيذها.  	

يضمــن مجلــس اإلدارة االمتثــال لجميــع أحــكام القانــون وسياســات الشــركة الداخليــة، ويعمــل علــى تحقيــق امتثــال أعضــاء  	
مجلــس إدارة الشــركة لتلــك األحــكام والسياســات. 

يضمن مجلس اإلدارة إدارة المخاطر إدارة ً مناسبة فضًا عن مراقبة المخاطر ضمن الشركة . 	

يقــدم مجلــس اإلدارة النصــح بانتظــام لــإلدارة التنفيذيــة و للمــدراء العامليــنُ و يشــرف عليهــم، كمــا يجــب إشــراك مجلــس اإلدارُة  	
فــي قــرارات الشــركة ذات األهميــة البالغــة .

يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية إصدار ونشر ميثاق المجلس وفقا لمتطلبات القانون. 	

يقييم مجلس اإلدارة كفاءة أنشطته على أساس منتظم.  	

يجــب علــى أعضــاء المجلــس -عنــد أداء واجباتهــم- أن يتصرفــوا بحســن نيــة وأن يمارســوا نفــس العنايــة واالجتهــاد التــي  	
ــه الخاصــة فــي ظــل ظــروف مماثلــة، والعمــل بشــكل معقــول علــى نحــو  ــة بأموال يمارســها شــخص عــادي وحريــص عنــد العناي

يصــب فــي المصلحــة العامــة للشــركة. 

يجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة اتخــاذ خطــوات معقولــة ليكونــوا علــى درايــة تامــة بجميــع المســائل ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك  	
اااللتــزام بالعنايــة الواجبــة، واتخــاذ قــرارات مســتنيرة ومســتقلة عنــد التصويــت علــى أمــور الشــركة، كمــا یتطلــب واجــب العنايــة 

أیضــا مــن أعضــاء المجلــس إتخــاذ خطــوات معقولــة لمراقبــة اإلدارة التنــفیذیة والماليــة للشــرکة.

مهام أعضاء مجلس اإلدارة 

يلتزم جميع أعضاء مجلس اإلدارة بالمهام اآلتية: 

حضور اجتماعات المجلس واللجان بإنتظام وعدم ااالنسحاب من المجلس.  	

التأكد من إعطاء األولوية للشركة ومصالح المساهمين وتغليبها على مصالح أعضاء مجلس اإلدارة.  	

تقديم الرأي بشــأن األمور األســتراتيجية للشــركة ، وسياســة تنفيذ المشــاريع، ونظم مســاءلة الموظفين، والموارد، والتعيينات  	
الرئيســية ومعايير التشــغيل. 

مراقبــة أداء الشــركة فــي تحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا المتفــق عليهــا ومراجعــة تقاريــر أدائهــا بمــا فــي ذلــك تقاريــر الشــركة  	
الســنوية ونصــف الســنوية و الربعيــة. 

األشراف على تطوير القواعد اإلجرائية لحوكمة الشركة للتأكد من تنفيذها بطريقة مثلى وفقا لمتطلبات الهيئة.  	

اســتخدام مهاراتهــم وخبراتهــم المتنوعــة بالتخصصــات والمؤهــات المتنوعــة مــن خــال إدارة فعالــة ومثمــرة للشــركة، والعمــل  	
علــى تحقيــق مصالــح الشــركة والشــركاء والمســاهمين وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة. 

المشاركة الفعالة في الجمعيات العمومية للشركة، وتحقيق مطالب أعضائها بطريقة متوازنة وعادلة.  	

اإلفصــاح عــن العاقــات الماليــة والتجاريــة، والخصــوم، بمــا فــي ذلــك الخصــوم القضائيــة، والتــي قــد تؤثر ســلبا على تنفيــذ المهام  	
الموكلــة إليهم.

يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة -علــى نفقــة الشــركة الخاصــة- طلــب الــرأي مــن مستشــار خارجــي مســتقل بصــدد المســائل المتعلقــة 
بــأي مــن أمــور الشــركة.

تقييم مجلس اإلدارة :

تــم إجــراء عمليــة تقييــم ذاتــي ســنوي لعــام 2020 ألداء المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه وفقــً الســتبيان محــدد وضعــه المجلــس. أخــذت 
عمليــة التقييــم فــي االعتبــار األتــي : 

المكّونات الرئيسية لتشكيل المجلس ومسؤولياته بما في ذلك تركيبة المجلس، وسهولة الوصول إلى المعلومات

وجودتها،والمســؤوليات والمهــام الرئيســية ألعضــاء المجلــس، والعاقــة مــع اإلدارة التنفيذيــة وأيضــً أداء اللجــان المنبثقــة عــن 
المجلــس.

 كما تضمن أيضا جزءًا خاصٌا بتقييم السلطات والمعلومات العامة من حيث توافرها و فاعليتها .

و جزءًا اخر عن وضوح البيانات و آلية االجتماعات و ماءمتها و التزام األعضاء . 

كمــا  قامــت لجنــة الترشــيحات بمراجعــة نتائــج التقييــم ورفعــت تقريــرًا بهــا إلــى مجلــس اإلدارة يقّيــم األداء العــام للمجلــس ولجانــه 
للســنة الماليــة األخيــرة وفقــً لمتطلبــات نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة. وأظهــر التقييــم أّن 
االجــراءات واآلليــات المعمــول بهــا علــى مســتوى مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه تعمــل بشــكل صحيــح وال وجــود ألّي مســائل 

تثيــر القلــق فــي هــذا الصــدد. 

اعتمــد مجلــس اإلدارة التقريــر ووافــق عليــه مــع مراعــاة تعزيــز جوانــب معّينــة مــن أداء المجلــس وعملــه، وذلــك مــن أجــل تحســين 
فعاليــة المجلــس وممارســات الحوكمــة.

المكافآت 

ال يوجد مكافأت

 حظر الجمع بين المناصب 

 يمتنع أعضاء مجلس اإلدارة من الجمع بين المناصب المحظورة امتثاالً للمادة )٧ (من القانون الصادر عن الهيئة .

يقــوم أعضــاء مجلــس اإلدارة بتزويــد أميــن ســر مجلــس اإلدارة إقــرارا ً ســنويا باألســتقالية وتضــارب المصالــح لإلفصــاح عــن مــا إذا كانــوا 
يشــغلون أيً  مناصــب محظــورة قانونــا أم ال. 

دور مجلس اإلدارة 

يتحمــل مجلــس اإلدارة مســؤولية اإلشــراف بشــكل مســتقل علــى أنشــطة الشــركة بهــدف خلــق قيمــة مســتدامة بمــا يصــب فــي 
مصلحــة الشــركة، مــع مراعــاة مصالــح المســاهمين وموظفيهــا وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن. 

يجــب أن يتصــرف أعضــاء مجلــس اإلدارة بحســن نيــة وباألســلوب الــذي يعتقــدون بشــكل معقــول أنــه يصــب فــي مصلحــة الشــركة، ومــن 
المتوقــع أن يقــوم أعضــاء مجلــس اإلدارة بمــا يلــي: 

االمتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها ، والتزامات السرية والسياسات المؤسسية األخرى للشركة.  	

مراعاة جميع السياسات واإلجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية للشركة.  	

التصــرف بنزاهــة وحســن نيــة وعلــى النحــو الــذي يصــب فــي مصلحــة الشــركة وليــس فــي مصلحــة المجموعــة التــي يمثلهــا أو  	
التــي صوتــت لصالحــه.

 يلتــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة باإلمتثــال لمبــادئ العدالــة والمســاواة بيــن أصحــاب المصلحــة دون تمييــز بينهــم علــى أســاس العــرق أو 
الجنــس أو الديــن، فضــاالً عــن االلتــزام بالشــفافية . 
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رئيس مجلس االدارة

المسؤوليات

يتحمــل رئيــس مجلــس اإلدارة مســؤولية ضمــان األداء الســليم للمجلــس بطريقــة مناســبة وفعالــة مــن خــال ضمــان مناقشــة المجلــس 
لجميــع المســائل المطروحــة عليــه فــي الوقــت المناســب والموافقــة علــى جــدول أعمــال كل اجتمــاع للمجلــس مــع مراعــاة األمــور 

المقترحــة

الواجبات

يتــرأس رئيــس مجلــس اإلدارة اجتماعــات مجلــس اإلدارة وينســق العمــل ضمــن مجلــس اإلدارة ويتنــاول شــؤون مجلــس اإلدارة  	
خارجيــا.  

يكــون رئيــس مجلــس اإلدارة مســؤوالً عــن طلــب انعقــاد اجتماعــات مجلــس اإلدارة واعتمــاد جــداول أعماله، ويجــوز لرئيس مجلس  	
اإلدارة تفويــض ذلــك لنائبــة أو ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ولكــن تظــل تلــك األمــور مســؤولية رئيــس مجلــس اإلدارة فــي النهايــة.

يواظــب رئيــس مجلــس اإلدارة علــى التواصــل مــع مجلــس اإلدارة ويتشــاور معهــم بصــدد األســتراتيجية، وتطويــر األعمــال، وإدارة  	
مخاطــر الشــركة. و يخطــر رئيــس مجلــس اإلدارة مجلــس اإلدارة دون تأخيــر بــأي حــاالت مهمــة و حيويــة لتقييــم الموقــف وتطويــر 

إدارة الشــركة أيضــا.

أمين سر مجلس اإلدارة
 يســاعد أميــن ســر مجلــس اإلدارة رئيــس مجلــس اإلدارة وجميــع أعضائــه فــي تنفيــذ مهامهــم، ويتمثــل دوره/ دورهــا الرئيســي 
فــي تقديــم االستشــارات لمجلــس اإلدارة ورئيــس مجلــس اإلدارة بشــأن مســائل الحوكمــة التــي مــن المحتمــل أن تؤثــر علــى عمليــات 
الشــركة أثنــاء تحســين أداء مجلــس اإلدارة مــن خــال تقديــم االستشــارة النزيهــة وذات الصلــة بالتوجيــه بشــأن إجــراءات مجلــس اإلدارة 

، والمتطلبــات القانونيــة، والمجــاالت األخــرى لحوكمــة الشــركات إضافــة إلــى التطويــرات فــي أفصــل الممارســات العالميــة. 

خــال العــام 2020  ،شــغلت الســيدة / مــي البــارودي منصــب أميــن ســر مجلــس اإلدارة بجانــب كونهــا مســؤول عاقــات المســتثمرين ، 
و تتمتــع بخبــرة أكثــر مــن عشــر ســنوات فــي الشــركات المســاهمة القطريــة و حاصلــة علــى شــهادة معتمــدة مــن الجمعيــة البريطانيــة 

لعاقات المســتثمرين.

لجان مجلس االدارة 
يشــكل مجلــس اإلدارة لجــان بخبــرات كافيــة، وتعمــل اللجــان علــى زيــادة فعاليــة عمــل مجلــس اإلدارة والتعامــل مــع المشــكات 

المعقــدة، ويرفــع ً رؤســاء اللجــان المعينــة تقاريــرا -بانتظــام- لمجلــس اإلدارة  بشــأن عمــل لجانهــم.

اللجنة التنفيذية

تتكــون اللجنــة التنفيذيــة حالًيــا مــن 3 أعضــاء ، مــع االلتــزام بالحــد األدنــى مــن متطلبــات نظــام الحوكمــة الصــادر عــن هيئــة قطــر  	
لألســواق الماليــة )المــادة 18( ، التــي ينتخبهــا مجلــس اإلدارة للفتــرة   2018  -2021  

يــرأس اللجنــة التنفيذيــة عضــو مســتقل كمــا هــو موضــح فــي نظــام الحوكمــة الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة )المــادة  	
)18

يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين )2018  -2021(: 	

تنفيذي/ غير تنفيذيالصفةممثل عناالسم

غير تنفيذيرئيس اللجنةنفسهالسيد / علي حسن ابراهيم العمادي

غير تنفيذيعضو نفسهالسيد /  خميس مبارك خميس زامل الكواري
تنفيذيعضو نفسهالسيد / عيسى خالد المسلماني

عقــدت اللجنــة التنفيذيــة 8 اجتماعــات خــال عــام 2020، امتثــاًلا بالحــد األدنــى مــن متطلبــات نظــام الحوكمــة الصــادر عــن هيئــة  	
قطــر لألســواق الماليــة )المــادة 19(

يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات اللجنة التنفيذية المنعقدة في 2020  : 	

اجتماعات  اللجنة التنفيذية

عدد االعضاء الغائبينعدد االعضاء الحاضرينالتاريخاجتماع اللجنة#

صفر143 يونيو 2020اجتماع 11
صفر3  23 يونيو 2020اجتماع 22
صفر283 يونيو2020اجتماع 33
صفر303 يونيو2020اجتماع 44
صفر3 ٧ يوليو 2020اجتماع 55
صفر3 9 يوليو 2020اجتماع 66
صفر3  29 أغسطس 2020 اجتماع  7٧
صفر183 أكتوبر2020اجتماع 88

تنفيذي/ غير الصفةممثل عناالسم
تنفيذي

غير تنفيذيرئيس اللجنةنفسهالسيد /  محمد عبد المنعم السيد
غير تنفيذيعضو نفسهالسيد /  صالح جوهر المحمد

غير تنفيذيعضو نفسهالسيد /  خميس مبارك خميس زامل الكواري

لجنة التدقيق
تتكــون لجنــة التدقيــق حالًيــا مــن 3 أعضــاء ، مــع االلتــزام بالحــد األدنــى مــن متطلبــات نظــام الحوكمــة الصــادر عــن هيئــة قطــر  	

لألســواق الماليــة )المــادة 18( ، التــي ينتخبهــا مجلــس اإلدارة للفتــرة   2018  -2021  

يرأس لجنة التدقيق عضو مستقل كما هو موضح في نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية )المادة 18( 	

يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء لجنة التدقيق الحاليين )2018  -2021(: 	

عقــدت لجنــة التدقيــق 6  اجتماعــات خــال عــام 2020، امتثــاًلا بالحــد األدنــى مــن متطلبــات نظــام الحوكمــة الصــادر عــن هيئــة قطــر  	
لألســواق الماليــة )المــادة 19(

يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة في 2020  : 	

اجتماعات لجنة التدقيق

عدد االعضاء الغائبينعدد االعضاء الحاضرينالتاريخاجتماع اللجنة#

22 29يناير 2020اجتماع 11
1831 مارس 2020اجتماع 22
صفر293 مارس2020اجتماع 33
2221 أبريل 2020اجتماع 44
صفر3 12مايو2020اجتماع 55
صفر3 6أغسطس 2020اجتماع 66
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الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية-لتقرير السنوي2020  الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية-لتقرير السنوي 2020

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ٧ اجتماعات خال عام 2020   	

يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة في 2020   	

عدد االعضاء عدد االعضاء الحاضرينالتاريخاجتماع اللجنة#
الغائبين

130 ابريل 2020اجتماع 11
1221 ابريل 2020اجتماع 22
820 اغسطس 2020اجتماع 33

أنظمة الرقابة الداخلية و إدارة المخاطر
تمثــل الرقابــة الداخليــة جــزءا ال يتجــزأ مــن أنشــطة الشــركة وتســاعد فــي ضمــان تنفيــذ أغراض الشــركة بخصــوص الفعالية التشــغيلية 

والنتائــج، وموثوقيــة التقاريــر الماليــة، واألمتثــال للقوانين واللوائــح ذات الصلة

الرقابــة الداخليــة  التنفيذيــة، والموظفيــن اآلخريــن جميعهــم مســؤولية تطويــر أنظمــة  . يتحمــل كل مــن مجلــس اإلدارة، اإلدارة 
الســليمة واإلبقــاء عليهــا. 

إدارة المخاطر 
تعتمــد ســمعة الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة ، علــى قــدرة الشــركة علــى تقليــل المخاطــر مــن خــال آليــات متعــددة 

لتقييمهــا ومعالجتها.

تدير الشركة أوالً المخاطر عن طريق ضمان أن مجلس اإلدارة و لجانه و اإلدارة التنفيذية و ومسؤوليها، وموظفيها يركزن

بشكل كامل على األدوار والمسؤوليات المحددة لهم.

ينفــذ كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة جميــع التدابيــر المعقولــة لضمــان تنفيــذ السياســات، واإلجــراءات، واألنظمــة الســليمة 
والمخاطــر  الســيولة،  ومخاطــر  االئتمــان،  ومخاطــر  الســوق،  مخاطــر  وخاصــة:  وتقريرهــا  ومراقبتهــا،  وقياســها،  المخاطــر،  لتحديــد 

التشــغيلية

تؤمــن الشــركة بــأن التدريــب والوعــي باطــار إدارة المخاطــر الزمــة للجميــع لغــرس ثقافــة إدارة المخاطــر فــي الشــركة، ولضمــان أن كل 
ــر، أو موظــف يتمكــن مــن إدارة المخاطــر المحتملــة عــن تنفيــذ مهامه/مهامهــا،  ــر تنفيــذي، أو مدي عضــو مجلــس إدارة، أو مدي

ــن بدورهــم اخــذوا مبــادرة تحســين آليــة إدارة  ــب علــى إدارة المخاطــر ، و الذي ــدورة تدري ــم ادراج بعــض الموظفيــن ل خــال عــام 2020 ت
المخاطــر فــي الشــركة . 

تنفيذي/ غير الصفةممثل عناالسم
تنفيذي

غير تنفيذيرئيس اللجنةنفسهالسيد /  خميس مبارك خميس زامل الكواري
غير تنفيذيعضو نفسهالسيد /  علي حسن ابراهيم العمادي

تنفيذيعضو نفسهالسيد / عيسى خالد المسلماني

لجنة الترشيحات والمكافآت 
•  تضــم الشــركة القطريــة االلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة لجنــة الترشــيح ولجنــة المكافــآت فــي لجنة واحدة تســمى  ''لجنة الترشــيحات 

والمكافآت''.

يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت الحاليين:

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عدد االعضاء الغائبينعدد االعضاء الحاضرينالتاريخاجتماع اللجنة#

صفر153 مارس2020اجتماع 11
صفر33 مايو2020اجتماع 22
صفر1٧3 مايو2020اجتماع 33
صفر262 أغسطس2020اجتماع 44
صفر93 سبتمبر2020اجتماع 55
صفر3 ٧ أكتوبر2020اجتماع 66
صفر3 8 أكتوبر2020اجتماع ٧٧

التدقيق الداخلي 
ييعــد التدقيــق الداخلــي أداة مهمــة للرقابــة اإلداريــة تمنــح مســتوى ضــروري مــن الضمــان المعقــول فيمــا يتعلــق بأنظمــة الرقابــة 

الداخليــة. 

يتــم التدقيــق الداخلــي مــن قبــل شــركة جرانــد ثوزنتــون ، و يتمتــع موظفيهــا بالمؤهــات والخبــرات ذات الصلــة بالتدقيــق المالــي، 
وتقييــم األداء، وإدارة المخاطــر، كمــا اعتمــدت الشــركة القطريــة األلمانيــة مبــدأ الشــفافية و اعطــت لمدققــي الشــركة  حــق الوصــول 

إلــى جميــع إدارات الشــركة. 

التدقيق الخارجي 
وفقــاً  لقانــون الشــركات ولوائــح هيئــة قطــر لألســواق الماليــة تعيــن الجمعيــة العامــة للشــركة مدققــاً  خارجيــا بنــاًء علــى توصيــة لجنــة 
ــد علــى خمســة ســنوات  ــد لمــدة مماثلــة ال تزي التدقيــق لمجلــس اإلدارة ، ويعيــن المدقــق الخارجــي لمــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجدي

متتاليــة. 

ــر  ــة للمدققيــن الخارجيــن، ويجــب أن يمتثــل ألعلــى معايي يســجل المدقــق الخارجــي المعيــن فــي قائمــة هيئــة قطــر لألســواق المالي
للمهنيــة، ويكــون ً المدقــق الخارجــي مســتقل ً تمامــا عــن الشــركة، وأعضــاء مجلــس إدارتهــا، وال يكــون لديــه أي تضــارب فــي المصالــح 

فــي عاقتهــا/ عاقتــه مــع الشــركة. 

يقــدم المدقــق الخارجــي تقريــر التدقيــق الخارجــي للجمعيــة العامــة ، ويجــب علــى المدقــق أو وكيلــه/ وكيلهــا قــراءة التقريــر أمــام 
الجمعيــة العامــة واألجابــة علــى أســئلة المســاهمين. 

ــركاه فــي  ــة و ش ــو غزال ــال أب ــة ط اختــارت الجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة  مؤسس
اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 12 مايــو 2020 لتدقيــق حســابات الشــركة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 و للســنة الثانيــة علــى 

ــي . التوال

حقوق المساهمين
ييحمي قانون الشركات و القانون الصادر من الهيئة والنظام األساسي و ميثاق مجلس اإلدارة حقوق المساهمين. 

وفقا لإلجراءات المبينة في النظام األساسي توفر الشركة المستندات التالية للمساهمين عند الطلب: 

 سجل المساهمين 	

 معلومات عن أعضاء مجلس اإلدارة ) متاحة على الموقع األلكتروني( 	

النظام األساسي 	

تقرير سنوي لمجلس اإلدارة مقدما للجمعية العامة  	

أي مستند آخر مقدم للجمعية العامة 	

وقد وضعت الشركة ألية لحقوق المساهمين في سياسة الحوكمة. كما خّصصت الشركة على موقعها اإللكتروني صفحة

ل ''عاقات المستثمرين ''، توفر من خالها للمساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين المعلومات المتعلقة بالشركة.

ويتم تحديث المعلومات بانتظام لضمان حصول المساهمين على أحدث المعلومات.

تضارب المصالح والتداول من قبل المطلعين 	
تتبع الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية سياسة تضارب مصالح راسخة تشّكل جزءًا من إطار سياسة الحوكمة

ال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن -بنــاءا علــى عملهــم- طلــب دفعــات مــن الغيــر أو أي مميــزات أخــرى أو قبولهــا  	
لصالحهــم أو لصالــح أي شــخص آخــر أو منــح مزايــا غيــر قانونيــة للغيــر. 

يلتــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة بتحقيــق مصالــح الشــركة ، وال يجــوز ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة متابعــة مصالحــه الشــخصية فــي  	
قراراتــه/ قراراتهــا أو اســتخدام فــرص العمــل المقصــودة للشــركة لصالحــه/ صالحهــا. 
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يجــب علــى مجلــس اإلدارة األفصــاح عــن المعلومــات الخاصــة بتــداول األشــخاص المطلعيــن فــي الشــركة دون تأخيــر مــا لــم  	
تســتثنى مــن شــرط اإلفصــاح فــي الحــاالت الفرديــة. 

ــة الخاصــة  	 ــج المالي ــن لديهــم حــق الوصــول للنتائ ــة واألشــخاص الذي ــع أعضــاء مجلــس اإلدارة اإلدارة التنفيذي يحظــر علــى جمي
بالشــركة والحصــول علــى المكافــآت مــن الشــركة مــن التــداول فــي أســهم الشــركة بمقتضــى المــادة 1٧3 مــن الائحــة الداخليــة 

لبورصــة قطــر التــي تنظــم فتــرات حظــر التــداول. 

فيما يلي فترات حظر التعامل 	

الربع األول والثالث: أسبوع واحد قبل نهاية الربع حتى تاريخ األفصاح عن البيانات المالية.  	

الربع الثاني ونهاية السنة: بين فترة الدعوة لعقد اجتماع مجلس اإلدارة وتاريخ اإلفصاح 	

يوقــع أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى إقــرار ســنوي لاســتقالية وتضــارب المصالــح لتأكيــد إدراكهــم بأنــه يتوجــب عليهــم اإلفصــاح  	
للمجلــس بوجــود أيً  تضــارب فــي المصالــح قائــم أو مــن المحتمــل أن يكــون قائمــا مــع شــركة أعمــال واإلفصــاح عــن تداولهــم فــي 

أســهم الشــركة إضافــة إلــى تــداول أزواجهــم/ زوجاتهــم وأبنائهــم الصغــار. 

و قد قام أعضاء المجلس بتعبئة و توقيع إقرار االستقالية وتضارب المصالح للعام 2020 	

قائمة بملكية األسهم ألعضاء مجلس االدارة

ممثل عنالمنصباالسم
نسبة المئوية 

لألسهم المملوكة
٪ 0٫25بنك قطر للتنميةرئيسالسيد / صالح ماجد الخليفي

 اليملكنفسه نائب رئيسالسيد / محمد عبد المنعم السيد
ال يملكنفسه عضو مستقلالسيد / عيسى خالد المسلماني  

عضوغير مستقل السيد / علي حسن ابراهيم العمادي
)مساهم(

٪ 0٫25نفسه 

زامــل  خميــس  مبــارك  خميــس   / الســيد 
الكــواري

ال يملكنفسهعضو مستقل 

ال يملك نفسه عضو مستقلالسيد/ صالح جوهر المحمد
٪ 0٫25جمعية الهال األحمر القطري عضو غير مستقلالسيد / ابراهيم عبداهلل المالكي

المسؤولية االجتماعية للشركة 
مبسبب حالة الوباء الغير المتوقعة التي أثرت على العالم بأسره. كان على الشركة تكثيف دعمها للمجتمع المحلي . 

و عليــه ، تمكنــت  الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتزمات الطبيــة مــن تزويــد الهــال األحمــر القطــري بأقنعــة الوجــه التــي اســتخدمها 
المتطوعــون المشــاركون فــي حمــات التوعيــة العامــة.

- كمــا شــاركت الشــركة كــراٍع ألســبوع مؤسســة حمــد الطبيــة لمكافحــة العــدوى ،فــي  أكتوبــر 2020. كمســاهمة خاصــة لتقديــر الجهــود 
التــي تبذلهــا مؤسســة حمــد الطبيــة للســيطرة علــى انتشــار جائحــة كوفيــد -19 ودعــم فــرق الرعايــة الصحيــة فــي مكافحتهــا لهــذا 

الوبــاء.

- علــى الرغــم مــن أن عــام 2020 كان عاًمــا اســتثنائيً  ، إال أن الشــركة واصلــت دعمهــا لطــاب جامعــة قطــر فــي دراســاتهم و دعمهــم 
فــي مشــاريع التخــرج .

الشــركة القطريــة األلمانيــة تهتــم بمســؤوليتها البيئيــة ، حيــث يتــم اعــادة اســتخدام زوائــد الباســتيك الخــام فــي التصنيــع مــره أخــرى 
تحــت ضوابــط مراقبــة الجــودة 

النزاعات والخالفات 
''Bureau Veritas Qatar''ال تزال قضية قائمة منذ عام 2018  بخصوص فاتورة معلقه لصالح

*معلومات القضية مذكورة بتقرير الحوكمة لسنة 2018  

رأس مال الشركة القطرية االلمانية للمستلزمات الطبية
إن قيمــة الــرأس المــال الحالــي المصــدر و المدفــوع بالكامــل هــو : 115،500٬000  ريــال قطــري، ويبلــغ ســعر الســهم الواحــد )1(ريــال قطــري. 
يتــم االفصــاح عــن هيــكل رأس المــال الشــركة فــي البيانــات الماليــة للشــركة وكذلــك علــى موقــع بورصــة قطــر والموقــع اإللكترونــي 

الخــاص بالشــركة.

وفقــً للنظــام الحالــي للشــركة، فــإن ســقف تملــك األســهم فــي الشــركة هــو ٪ 25 مــن إجمالــي عــدد األســهم. تحصــل  الشــركة 
باســتمرار  علــى كشــف شــهري مــن شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة فمــا يتعلــق بســجل األســهم. 

وفقــً للمعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2020- فإنــه ال يوجــد أي 
مســاهم تجــاوز ســقف المحــدد لتملــك نســبة 25 ٪ و تــم رفــع نســبة تملــك األجانــب  لتصــل إلــى إجمالــي و ال تزيــد عــن ٪49.

صالح ماجد الخليفي
رئيس مجلس األدارة

الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 
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تقرير حول تدقيق البيانات المالية 

الرأي

لقــد دققنــا البيانــات الماليــة المرفقــة للشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة )شــركة مســاهمة عامــة قطريــة( )''الشــركة«( 
الدوحــة - دولــة قطــر، والتــي تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 وبيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر 
وبيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة وبيــان التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، وإيضاحــات حــول البيانــات الماليــة 

والتي تشمل على ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. 

ــي للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 وأداءهــا  ــة المركــز المال ــة مــن كافــة النواحــي الجوهري ــات الماليــة تظهــر بعدال برأينــا أن البيان
ــر الماليــة. ــخ وفقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاري ــك التاري ــة للســنة المنتهيــة فــي ذل ــي وتدفقاتهــا النقدي المال

أساس الرأي

لقــد قمنــا بالتدقيــق وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق. إن مســؤوليتنا وفقــً لتلــك المعاييــر موضحــة فــي تقريرنا ضمن فقرة مســؤولية 
المدقــق حــول تدقيــق البيانــات الماليــة. نحــن مســتقلين عــن الشــركة وفقــً لمجلــس معاييــر الســلوك األخاقــي الدولــي للمحاســبين 
''قواعــد الســلوك األخاقــي للمحاســبين المهنييــن« وتبعــً لمتطلبــات الســلوك األخاقيــة ذات الصلــة بأعمــال التدقيــق علــى البيانــات 
الماليــة فــي دولــة قطــر. باإلضافــة إلــى أننــا أوفينــا بالمســؤوليات األخاقيــة األخــرى وفقــً لتلــك المتطلبــات ولمجلــس معاييــر الســلوك 
ــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومائمــة لتكــون أساســً نعتمــد عليــه عنــد  ــا أن أدل األخاقــي الدوليــة للمحاســبين. بإعتقادن

إبــداء رأينــا.

أساس الرأي المتحفظ 

نــود اإلشــارة إلــى إيضــاح رقــم )2( مــن هــذه البيانــات الماليــة، الــذي يبيــن أن الشــركة تكبــدت خســائر متراكمــة بمبلــغ 126٫421٫406 ريــال 
ــون  ــال قطــري كمــا فــي 31 ديســمبر 2020. وفقــً لنــص المــادة رقــم 295 مــن قان قطــري والتــي تجــاوزت رأس مالهــا بمبلــغ 10٫921٫406 ري
الشــركات التجاريــة القطــري رقــم )11( لســنة 2015 علــى أنــه فــي حــال وصلــت الخســائر لشــركة مســاهمة نصــف رأس المــال، فإنــه يجــب 
علــى مجلــس اإلدارة دعــوة المســاهمين إلــى إجتمــاع جمعيــة عموميــة غيــر عاديــة لمناقشــة قــرار إمــا بمواصلــة أعمــال الشــركة أو حلهــا 
قبــل إنقضــاء المــدة المنصــوص عليهــا فــي النظــام األساســي للشــركة. وفــي حــال لــم يقــم مجلــس اإلدارة بالدعــوة إلجتمــاع الجمعيــة 
العموميــة غيــر العاديــة أو تعــذر إصــدار قــرار بهــذا الشــأن، فإنــه يجــوز ألي طــرف ذو مصلحــة التوجــه بطلــب إلــى المحكمــة المختصــة لحــل 
الشــركة. إن هــذه األمــور واألمــور األخــرى المشــار إليهــا فــي إيضــاح رقــم )2(، تشــير إلــى وجــود حالــة مــن عــدم التيقــن والتــي قــد تثيــر 

شــكوك جوهريــة حــول عــدم مقــدرة الشــركة علــى اإلســتمرار فــي أنشــطتها، إن رأينــا غيــر متحفــظ حــول هــذا األمــر.

تأكيد على أمر

نود اإلشارة إلى األمور التالية من هذه البيانات المالية:

إيضــاح رقــم 6 )ح(، عندمــا تكــون الشــركة بصــدد التحقــق مــن القيــم الدفتريــة للمبانــي الُمعــاد تقييمهــا والتــي كان مــن الممكــن   
االعتــراف بهــا لــو تــم إدراج المبانــي بموجــب نمــوذج التكلفــة لغــرض اإلفصــاح.

إيضــاح رقــم ٧ )ب(، قامــت الشــركة فــي الســنوات الســابقة بتغييــر اســتخدامها للمبانــي بشــكل متكــرر كممتلــكات إســتثمارية   
وممتلــكات وآالت ومعــدات. ومــع ذلــك فــإن اإلدارة بصــدد التحقــق مــن التكلفــة التراكميــة والتغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمبانــي 

المتعلقــة بالممتلــكات اإلســتثمارية.

إيضــاح رقــم 15 )ب(، إن الشــركة بصــدد تحديــد مبلــغ اإلســتهاك علــى أســاس القيمــة الدفتريــة الُمعــاد تقييمهــا للمبنــى وعلــى   
أســاس تكلفتــه األصليــة، مــن أجــل التحويــل مــن إحتياطــي إعــادة التقييــم إلــى األربــاح المرحلــة.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمــور التدقيــق الرئيســية هــي األمــور التــي وفقــً لحكمنــا المهنــي هــي األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات الماليــة للســنة الحاليــة. 
وقــد تــم التعامــل مــع هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة ككل وفــي تكويــن رأينــا حولهــا وال نبــدي رأيــً منفصــًا حــول 
هــذه األمــور. باإلضافــة إلــى تلــك األمــور المشــار إليهــا فــي فقــرة الشــكوك الجوهريــة المتعلقــة باإلســتمرارية وفقــرة تأكيــد علــى أمــر 

أعــاه، قمنــا بتحديــد األمــور الموضحــة أدنــاه كأمــور تدقيــق رئيســية ليتــم إباغهــا بتقريرنــا.

كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل تدقيقناأمور التدقيق الرئيسية

اإلنخفــاض فــي قيمــة اآلالت والمعــدات وبــراءات اإلختــراع 
والمعرفــة )''األصــول«(:

تعتبــر األصــول المذكــورة أعــاه مهمــة لمراجعــة وتقييــم واختبــار 
تحديــد  تــم  القيمــة.  إنخفــاض  علــى  هنــاك مؤشــر  كان  إذا  مــا 
تقييــم إنخفــاض قيمــة األصــول المذكــورة أعــاه كأمــر تدقيــق 

رئيســي لألســباب التاليــة:

القيمة الدفترية لألصول أعاه جوهرية،  

لألصــول    لاســترداد  القابلــة  القيمــة  تحديــد  يتطلــب 
الهامــة، واألحــكام  االفتراضــات  مــن  العديــد  أعــاه  المذكــورة 

تــم تخفيــض وعكــس مبلــغ كبيــر مــن خســائر اإلنخفــاض   
بــاآلالت  والمتعلقــة  ســابقً  بهــا  المعتــرف  القيمــة  فــي 

الســنة، خــال  والمعــدات 

بــراءات اإلختــراع والمعرفــة الفنيــة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر   
المحــددة التــي تــم فحصهــا للتحقــق مــن وجــود إنخفــاض 
فــي القيمــة بعــد فتــرة طويلــة )نتــج عــن هــذا األمــر تحفظنــا 

علــى البيانــات الماليــة المدققــة لســنة 2019(،

المراجعــة الســنوية لإلنخفــاض فــي قيمــة األصــول المذكــورة   
أعــاه والتــي يتــم تقييمهــا مــن قبــل اإلدارة بالرجــوع إلــى رأي 
ــك درجــة  اإلستشــاريين المعينيــن مــن الخــارج. يتضمــن ذل

كبيــرة مــن أحــكام وتقديــرات اإلدارة.

بإنخفــاض  المتعلقــة  واإليضاحــات  المحاســبية  السياســات  إن 
رقــم 4 و6 و9. اإليضاحــات  فــي  أعــاه مبينــة  القيمــة لألصــول 

إجراءاتنــا المتعلقــة بتقييــم المبانــي المتعلقــة 
وبــراءات  والمعــدات  اآلالت  قيمــة  فــي  باإلنخفــاض 
اإلختــراع والمعرفــة )''األصــول«( تتضمــن على ســبيل 

ــر: ــال ال الحص المث

علــى    الرئيســية  الضوابــط  وتنفيــذ  تصميــم  اختبــار 
المتبقيــة  والقيــم  اإلنتاجيــة  األعمــار  تقديــر  عمليــات 
أعــاه، المذكــورة  لألصــول  لاســترداد  القابلــة  والقيــم 

المحفــزة    األحــداث  تحديــد  عمليــة  وتقييــم  فهــم 
لإلنخفــاض فــي القيمــة والمعكــوس مــن اإلنخفــاض فــي 

ســابقً، بهــا  المعتــرف  القيمــة 

إســتنادًا إلــى معرفتنــا وخبرتنــا فــي الصناعــة وفهــم   
طبيعــة األصــول، قمنــا بإجــراء تقييــم لتقييــم الشــركة 
إلنخفــاض  المحتملــة  والخارجيــة  الداخليــة  للمؤشــرات 

القيمــة الســوقية لألصــول أعــاه،

تقييــم وتحديــد أوراق االعتمــاد، والمنهجيــة، والماءمــة،   
واالفتراضــات الرئيســية والعوامــل األخــرى المســتخدمة 
بمــا فــي ذلــك مدخــات التقييــم مــن قبــل اإلستشــاريين 
الُمعينيــن مــن الخــارج لتقييــم المبلــغ القابــل لإلســترداد، 

تقييــم تطبيــق تأثيــرات إنخفــاض القيمــة علــى هــذه   
الدوليــة  المعاييــر  مــع  يتماشــى  بمــا  الماليــة  البيانــات 

الماليــة. التقاريــر  إلعــداد 

القروض البنكية

تمويــل  خــال  مــن  بشــدة  للشــركة  المــال  رأس  هيــكل  يتأثــر 
الديــون. يتكــون ديــن رأس المــال بشــكل رئيســي مــن القــروض 
البنــوك.  مــن  المكشــوف  الســحب علــى  البنكيــة والمتضمنــة 
تعتبــر القــروض البنكيــة مــن أمــور التدقيــق الرئيســية لألســباب 

التاليــة:

لبيــان    بالنســبة  مؤثــر  يعتبــر  والــذي  الديــن  إجمالــي  بلــغ 
المركــز المالــي )141٫480٫315 ريــال قطــري و ٧8٪ مــن إجمالــي 

أصــول الشــركة(،

الديــن إلــى حقــوق المســاهمين يصــل إلــى 4٫49:1 بســبب   
شــدة التمويــل المصرفــي،

بلــغ الجــزء األكبــر مــن القــروض المصرفيــة بمبلــغ 121٫600٫٧68   
مــن   ٪6٧ بنســبة  رئيســي،  مســاهم  مــن  قطــري  ريــال 

األصــول، إجمالــي 

القــروض    هــذه  مقابــل  مرهونــة  الشــركة  أصــول  معظــم 
لتســهيات وا

تكبدت الشركة تكاليف تمويل كبيرة،  

المســاهمين    الشــركة بشــدة علــى  مــال  يؤثــر ديــن رأس 
العادييــن.

تضمنــت إجراءاتنــا التــي قمنــا بهــا فيمــا يتعلــق 
ــر: ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــة عل ــروض البنكي بالق

مؤسســات    مــن  مباشــرة  مصادقــات  علــى  الحصــول 
.2020 ديســمبر   31 فــي  كمــا  لألرصــدة  اإلقــراض 

الحصــول علــى إتفاقيــات التســهيات تتضمــن إتفاقيــة   
مقابــل  المرهونــة  األصــول  وتفاصيــل  الجدولــة  إعــادة 
القــروض للتأكــد ممــا إذا تــم عــرض القــروض البنكيــة 

واإلفصــاح عنهــا بشــكل دقيــق وعــادل.

والتســهيات    القــروض  علــى  الحــركات  مــن  التحقــق 
الصلــة  ذات  التأكيــدات  اســتيفاء  تــم  إذا  ممــا  للتأكــد 

المختــارة. العينــة  أســاس  علــى 

الحصــول علــى مرفقــات ثبوتيــة مؤيــدة وذلــك للتأكــد   
مــن دقــة التصنيفــات قصيــرة وطويلــة األجــل.

تــم    التــي  القــروض  ومعقوليــة  اســتقالية  تقييــم 
أن  والتأكــد  رئيســي  مســاهم  مــن  عليهــا  الحصــول 
أعــاه الطــرف ذو صلــة  مــع  المعامــات ذات طبيعــة عاديــة 
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معلومات أخرى

علــى  األخــرى  المعلومــات  األخــرى. وتشــتمل  المعلومــات  عــن  المســؤولون  هــم  الحوكمــة  عــن  المســؤولين  واألشــخاص  اإلدارة  إن 
المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للشــركة لســنة 2020 ''التقريــر الســنوي« ولكنهــا ال تشــمل البيانــات الماليــة وتقريــر مدقــق 

الحســابات حولهــا. نتوقــع الحصــول علــى التقريــر الســنوي بعــد تاريــخ تقريــر التدقيــق.

إن رأينا في البيانات المالية ال يتضمن المعلومات األخرى وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها.

ــات الماليــة فــي اإلطــاع علــى المعلومــات األخــرى والمحــددة أعــاه عندمــا تصبــح  تشــتمل مســؤوليتنا فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيان
متاحــة وللقيــام بذلــك ســنأخذ فــي إعتبارنــا مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة بشــكل جوهــري مــع البيانــات الماليــة أو تبيــن 

أن المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا أثنــاء التدقيــق تظهــر أخطــاء جوهريــة.

عنــد قراءتنــا للتقريــر الســنوي، إذا إســتنتجنا عنــد اإلطــاع علــى التقريــر الســنوي وجــود أخطــاء جوهريــة فإنــه يتعيــن علينــا التواصــل 
مــع األشــخاص المســؤولين عــن الحوكمــة فيمــا يتعلــق بتلــك األمــور.

مسؤولية اإلدارة واألشخاص المسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية

إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد البيانــات الماليــة وعرضهــا بشــكل عــادل وفقــً للمعايير الدولية إلعــداد التقارير المالية، ومســؤولية 
الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا ضروريــة للتمكيــن مــن إعــداد بيانــات ماليــة خاليــة مــن األخطاء الجوهرية، ســواء بســبب الغــش أو الخطأ.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة، تكــون اإلدارة هــي المســؤولة عــن تقييــم قــدرة الشــركة علــى االســتمرارية واإلفصــاح عندمــا ينطبــق ذلــك 
علــى األمــور المتعلقــة باالســتمرارية واســتخدام أســاس االســتمرارية المحاســبي، بإســتثناء مــا إذا كان هنالــك نيــة لــدى اإلدارة لتصفيــة 

الشــركة أو إليقــاف أعمالهــا أو عــدم وجــود بديــل واقعــي غيــر ذلــك.

إن األشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية

إن أهدافنــا هــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة ككل خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة ســواء كانــت ناتجــة 
عــن الغــش أو الخطــأ، وإصــدار تقريــر مراقبــي الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا حولهــا. التأكيــد المعقــول هــو تأكيــد علــى مســتوى عــاٍل 
ولكــن ال يضمــن أن عمليــة التدقيــق التــي تتــم وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ستكشــف دائمــً عــن أيــة أخطــاء جوهريــة إن وجــدت. 
يمكــن أن تنشــأ األخطــاء مــن الغــش أو الخطــأ وتعتبــر جوهريــة إذا كانــت بشــكل فــردي أو إجمالــي أن يتوقــع بشــكل معقــول أن تؤثــر 

علــى القــرارات االقتصاديــة مــن قبــل المســتخدمين علــى أســاس هــذه البيانــات الماليــة.

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، نقــوم بممارســة الحكــم المهنــي والمحافظــة علــى تطبيــق مبــدأ الشــك 
المهنــي خــال التدقيــق، باإلضافــة إلــى: 

تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة، ســواًء كانــت ناشــئة عــن الغــش أو الخطــأ وتصميــم وتنفيــذ   
إجــراءات تدقيــق تســتجيب لتلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتكويــن أســاس رأينــا. إن عــدم 
اكتشــاف األخطــاء الجوهريــة الناتجــة عــن الغــش أعلــى مــن الخطــر الناتــج عــن الخطــأ، حيــث أن الغــش قــد يشــتمل علــى التواطــؤ 

ــة الداخليــة. ــر أو الحــذف المتعمــد أو ســوء التمثيــل أو تجــاوز الرقاب أو التزوي

الحصــول علــى فهــم ألنظمــة الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق وذلــك لتصميــم إجــراءات التدقيــق المناســبة فــي ظــل   
الظــروف وليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة للشــركة.

ــرات المحاســبية المعــدة    تقييــم مــدى مائمــة السياســات المحاســبية واإلفصاحــات ذات الصلــة المســتخدمة ومعقوليــة التقدي
مــن قبــل اإلدارة.

ــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا    االســتنتاج حــول مائمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ اإلســتمرارية المحاســبي وبنــاءًا علــى أدل
فيمــا إذا كان هنالــك شــكوكً جوهريــة ذات صلــة بأحــداث أو ظــروف يمكــن أن تثيــر شــكً جوهريــً حــول مقــدرة الشــركة علــى 
اإلســتمرار وفقــً لمبــدأ اإلســتمرارية. إذا اســتنتجنا وجــود شــكوكً جوهريــة فإنــه يتطلــب منــا أن نلفــت االنتبــاه فــي تقريــر مراقبــي 
الحســابات إلــى اإليضاحــات ذات العاقــة فــي البيانــات الماليــة أو إذا كان اإلفصــاح عــن هــذه المعلومــات غيــر مائــم، فإننــا ســوف 
نقــوم بتعديــل رأينــا. إن اســتنتاجاتنا تعتمــد علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مراقبــي الحســابات. 

ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تســبب فــي الحــد مــن قــدرة الشــركة علــى اإلســتمرار.

تقييــم العــرض العــام للبيانــات الماليــة وهيكلهــا ومحتواهــا بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات وفيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة تمثــل   
المعامــات واألحــداث بشــكل يحقــق العــرض العــادل.
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ــج  ــه ونتائ لقــد تواصلنــا مــع األشــخاص المســؤولين عــن الحوكمــة فيمــا يتعلــق باألمــور األخــرى، نطــاق وتوقيــت التدقيــق المخطــط ل
ــة الداخليــة التــي تــم تحديدهــا أثنــاء عمليــة التدقيــق. التدقيــق الهامــة بمــا فــي ذلــك أوجــه القصــور المهمــة فــي أنظمــة الرقاب

كمــا نقــوم بتزويــد األشــخاص المســؤولين عــن الحوكمــة ببيــان إلتزامنــا بالمتطلبــات األخاقيــة والمتعلقــة بإســتقاليتنا والتواصــل 
ــة ذات العاقــة  ــر علــى إســتقاليتنا وإجــراءات الحماي معهــم فيمــا يتعلــق بجميــع العاقــات واألمــور األخــرى التــي قــد يعتقــد أنهــا تؤث

متــى كان ذلــك ممكنــً.

بنــاءًا علــى األمــور التــي تــم التواصــل بشــأنها مــع األشــخاص المســؤولين عــن الحوكمــة قمنــا بتحديــد تلــك األمــور التــي لهــا األهميــة 
القصــوى فــي تدقيــق البيانــات الماليــة للســنة الحاليــة والتــي تعتبــر أمــور تدقيــق رئيســية، نقــوم باإلفصــاح عــن هــذه األمــور فــي تقريرنــا 
حــول التدقيــق إال إذا حــال القانــون أو التشــريعات دون اإلفصــاح العلنــي عنهــا أو عنــد حــاالت نــادرة جــدًا، حيــث نقــرر عــدم اإلبــاغ عنهــا 

فــي تقريرنــا وذلــك بســبب عواقــب ســلبية قــد تترتــب علــى اإلفصــاح قــد تفــوق المنفعــة العامــة فــي حــال ذكرهــا.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

ــة(، )''الشــركة«(، الدوحــة  ــة للمســتلزمات الطبيــة )شــركة مســاهمة عامــة قطري ــة األلماني ــا أن الشــركة القطري ونؤكــد أيضــً فــي رأين
- دولــة قطــر، تحتفــظ بســجات محاســبية منتظمــة وقــد أجــري جــرد البضاعــة وفقــً لألصــول، وأن البيانــات الماليــة تتفــق مــع أحــكام 
قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم )11( لســنة 2015 والنظــام األساســي للشــركة. وباســتثناء مــا هــو مذكــور فــي فقــرة الشــكوك 
الجوهريــة المتعلقــة باإلســتمرارية، وفقــرة التأكيــد علــى أمــر، فقــد حصلنــا علــى جميــع المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة 
ألغــراض تدقيقنــا، وحســب علمنــا وإعتقادنــا لــم تقــع خــال الســنة مخالفــات ألحــكام القانــون المذكــورة أعــاه أو النظــام األساســي 

للشــركة علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى نشــاط الشــركة أو مركزهــا المالــي.

طالل أبوغزاله وشركاه

CPA ، حازم أحمد السرخي
)سجل مراقبي الحسابات رقم 119(

مرخص من هيئة قطر لألسواق المالية

سجل المدققين الخارجيين رقم 120152

الدوحة في 4 مارس 2021

بيان المركز المالي
المالي كما في 31 ديسمبر 2020

2019 2020   

ريال قطري ريال قطري إيضاحات  

الموجودات
الموجــودات غير المتداولـــة

116,286,878 115,849,403 -6- ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ
12,590,000 12,590,000 -7- ممتلكات استثمارية

106,871 97,578 -8- موجودات حق اإلستخدام
10,329,937 10,329,937 -9- أصول غير ملموسة

139,313,686 138,866,918 مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
11,271,253 22,308,860 -10- البضاعــة

2,581,390 16,203,300 -11- ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
961,908 3,035,218 -12- نقد في الصندوق ولدى البنوك

14,814,551 41,547,378 مجموع الموجودات المتداولة

154,128,237 180,414,296 مجموع الموجودات 

حقوق الملكية والمطلوبات 
حقوق الملكية

115,500,000 115,500,000 -13- رأس المال
30,343,120 30,431,538 -14- احتياطي قانوني
11,999,694 11,999,694 -15- احتياطي إعادة تقييم

(127,195,066) (126,421,406) خسائر متراكمة

30,647,748 31,509,826 صافي حقوق الملكية - بيان جـ

المطلوبات غير المتداولة
997,117 973,031 -16- مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

99,968,055 121,600,768 -17- قروض بنكية - الجزء طويل األجل
97,529 90,763 -8- مطلوبات التأجير - الجزء طويل األجل

101,062,701 122,664,562 مجموع المطلوبات غير المتداولة
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2019 2020   

ريال قطري ريال قطري إيضاحات  

المطلوبات المتداولة
4,800,102 4,843,797 -17- قروض بنكية - الجزء قصير األجل

8,032 8,458 -8- مطلوبات التأجير - الجزء قصير األجل
2,455,014 6,351,903 -18- ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

15,154,640 15,035,750 -12- سحب على المكشوف من البنوك

22,417,788 26,239,908 مجموع المطلوبات المتداولة

123,480,489 148,904,470 مجموع المطلوبات 

154,128,237 180,414,296 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 4 مارس 2021 وتم توقيعها نيابة عن المجلس من قبل: 

 السيد/ عيسى خالد المسلماني
عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

الخليفــي ماجــد  صالــح  الســيد/    
رئيس مجلس اإلدارة

 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2020

2019 2020   

ريال قطري ريال قطري إيضاحات  

8,158,702 24,568,510 -19- اإليرادات
(7,371,608) (18,342,245) -20- تكلفة التشغيل )بإستثناء اإلستهاك(

787,094 6,226,265 مجمل الربح
2,986,056 3,466,361 -21- إيرادات أخرى

-0- 4,388,081 -6- المعكوس من خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقً
(437,536) (461,172) -22- مصاريف بيع وتوزيع

(4,592,369) (4,365,534) -23- مصاريف عمومية وإدارية
(5,530,376) (5,484,838) -24- إستهاكات

(6,787,131) 3,769,163 ربح )خسارة( التشغيل قبل تكاليف التمويل للسنة
(3,599,146) (2,884,980) -25- تكاليف التمويل

(10,386,277) 884,183 ربح )خسارة( السنة - بيان جـ ، د
- -

-0- -0- الدخل الشامل اآلخر - بيان جـ
 

(10,386,277) 884,183 إجمالي ربح )خسارة( الدخل الشامل للسنة - بيان جـ

العائد على السهم
(0.090) 0.008 -26- العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد )ريال قطري(

53 52



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية-لتقرير السنوي2020  الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية-لتقرير السنوي 2020

2019 2020   

ريال قطري ريال قطري إيضاحات  

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
(10,386,277) 884,183 ربح )خسارة( السنة -  بيان ب

تعديالت لــ
5,530,376 5,484,838 استهاكات
3,599,146 2,884,980 تكاليف التمويل
(135,944) -0- المعكوس من الذمم الدائنة
(247,374) (1,015,865) المعكوس من مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
181,011 165,780 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
-0- (4,388,081) المعكوس من خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقً
45,473 121,050 بضاعة معدومة
-0- (8,300) )ربح( إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
437 153 ممتلكات وآالت ومعدات معدومة

(1,413,152) 4,128,738 ربــح )خســارة( التشــغيل قبــل التغيــرات فــي رأس المــال 
العامــل

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
877,413 (11,158,657) - البضاعة
2,674,399 (12,606,045) - ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
21,804 3,874,784 - ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

2,160,464 (15,761,180) النقد )المستخدم في( المتوفر من األنشطة التشغيلية
(229,922) (189,866) مكافأة نهاية خدمة الموظفين المدفوعة

1,930,542 (15,951,046) صافــي النقــد )المســتخدم فــي( المتوفــر مــن األنشــطة 
لتشــغيلية  ا

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
(85,238) (664,842) شراء ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ
-0- 23,000 المتحصل من إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

(85,238) (641,842) صافي النقد )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
(1,522,544) 20,100,041 صافي الحركة على القروض البنكية )األساسية(
1,732,945 (118,890) صافي حركة بنك دائن )سحب على المكشوف(
(1,576,374) (1,303,426) تكاليف تمويل مدفوعة
(11,527) (11,527) تسويات مطلوبات التأجير

 بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2020

2019 2020   

ريال قطري ريال قطري إيضاحات  

(1,377,500) 18,666,198 صافــي النقــد المتوفــر مــن )المســتخدم فــي( األنشــطة 
التمويليــة

467,804 2,073,310 صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
494,104 961,908 النقد والنقد المعادل في بداية السنة

961,908 3,035,218 -12- النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
معلومات إضافية لبيان التدفقات النقدية

حركات غير نقدية
أخرى

-0- 22,105 المحول إلى المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية
2,842 -0- أقســاط التأجيــر المدفوعــة مقدمــً الُمعــاد تصنيفهــا إلــى موجــودات 

حــق اإلســتخدام

 إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2020

1         معلومــــات عــــامــــــة
تأسست الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية )ش.م.ع.ق.( )''الشركة«( في دولة قطر كشركة مساهمة    أ( 

عامة قطرية بموجب المرسوم األميري رقم )39( والصادر في 15 أكتوبر 2000 تحت سجل تجاري رقم )23349( بتاريخ 10    
فبراير 2001.   

إن الشركة مدرجة في بورصة قطر.   

مكتب الشركة مسجل في صندوق بريد رقم 22556، الدوحة - دولة قطر ومقر الشركة في منطقة أبو هامور،    
الدوحة - دولة قطر.   

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تصنيع المحاقن الطبية التي تستخدم لمرة واحدة والتجارة في المعدات           
الطبيــة. واللــوازم  واألدوات             

استنادًا إلى عقد التأسيس المعدل للشركة، فإن مدة الشركة هي 25 سنة ابتداءًا من تاريخ النشر بعد موافقة   ب( 
المساهمين في الجمعية العامة غير العادية وهي قابلة للتجديد.  

مــع موافقــة مجلــس اإلدارة وفيمــا يتعلــق بالجانــب االســتراتيجي لتنويــع األعمــال، تعتــزم الشــركة االندمــاج مــع شــركة  جـ( 
الدراســات مرحلــة  إلتمــام  خاضــع  القــرار  قطــر.  دولــة  فــي  مقرهــا  ومتنوعــة  مدرجــة(  )غيــر  محــدودة  مســؤولية  ذات           

                النافية للجهالة وموافقة  المساهمين.
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2    مبــــدأ اإلستمراريــــة
 بلغــت الخســائر المتراكمــة للشــركة مبلــغ 126٫421٫406 ريــال قطــري والتــي تجــاوزت رأس مالهــا بمبلــغ 10٫921٫406 ريــال قطــري كمــا فــي 31 
ديســمبر 2020. وفقــً لنــص المــادة رقــم 295 مــن قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم )11( لســنة 2015 علــى أنــه فــي حــال وصلت خســائر 
الشــركة المســاهمة نصــف رأس المــال فإنــه يجــب علــى مجلــس اإلدارة دعــوة المســاهمين إلــى إجتمــاع جمعيــة عموميــة غيــر عاديــة 
لمناقشــة قــرار إمــا بمواصلــة أعمــال الشــركة أو حلهــا قبــل إنقضــاء المــدة المنصــوص عليهــا فــي النظــام األساســي للشــركة. وفــي 
حــال لــم يقــم مجلــس اإلدارة بالدعــوة إلجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة أو تعــذر إصــدار قــرار بهــذا الشــأن، فإنــه يجــوز ألي طــرف 
ذي مصلحــة التوجــه بطلــب إلــى المحكمــة المختصــة لحــل الشــركة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم تمويــل أعمــال الشــركة مــن خــال قــروض 
بنكيــة والســحب علــى المكشــوف مــن قبــل أحــد المســاهمين الرئيســيين وتــم تمديــد ســداد اإللتزامــات لتلــك القــروض بشــكل 
متكــرر. إن هــذه األمــور تشــير إلــى وجــود حالــة مــن عــدم يقيــن مــادي والــذي قــد يثيــر شــكوك جوهريــة حــول عــدم مقــدرة الشــركة علــى 

اإلســتمرار فــي أنشــطتها وفقــً لمبــدأ االســتمرارية.

ومــع ذلــك، ال تتضمــن هــذه البيانــات الماليــة أي تعديــات تتعلــق بإســترداد وتصنيــف مبالــغ األصــول المثبتــة وتصنيــف المطلوبــات التــي 
قــد تكــون ضروريــة فــي حــال عــدم قــدرة الشــركة علــى االســتمرار بأعمالهــا لألســباب التاليــة:

قــرر مســاهمو الشــركة، خــال إجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة المنعقــد فــي 15 يوليــو 2020 اإلســتمرار بأعمــال الشــركة  	
ــع أنشــطتها. وتنوي

اإلدارة بصدد إتخاذ إجراءات لتحسين أنشطتها في قطاعات التجارة التي ازدهرت بشكل ملحوظ. 	

بنــك تنميــة محلــي )الســادة/ بنــك قطــر للتنميــة( كونــه أحــد أكبــر المســاهمين الرئيســيين كجهــة ممولــة، أكــد كتابيــً أنــه ســوف  	
يســتمر فــي تقديــم الدعــم المالــي للشــركة للوفــاء بإلتزاماتهــا عنــد إســتحقاقها وقــد أكــد أنــه لــن يتــم تقديــم أي طلــب لســداد 

القــروض مســتحقة الدفــع فــي أو قبــل ينايــر 2022.

أكــد مجلــس اإلدارة خطتهــم إلصــدار قــرار فــي االجتمــاع العــام الســنوي للحصــول على موافقة المســاهمين علــى مواصلة عمليات  	
الشــركة، وجعــل الشــركة قــادرة علــى اإلســتمرار كمنشــأة مســتمرة والوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة عند اســتحقاقها.

3   تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
 المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الجديدة والمعدلة والتحسينات  السنوية على         

 المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة التــي تؤثــر علــى المبالــغ المفصــح عنهــا و / أو اإلفصاحــات   
فــي البيانــات الماليــة.

 إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد البيانــات الماليــة واإليضاحــات المرفقــة تتطابــق مــع السياســات واإليضاحــات المتبعــة فــي 
إعــداد البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019. بإســتثناء تأثيــر تطبيــق بعــض التعديــات علــى المعاييــر فــي الفتــرة 

الحاليــة، وهــي كمــا يلــي:

تاريخ السريانالمعايير المعدلة

1 يناير 2020المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )3( - تعريف األعمال
ــي )39(: اإلصاحــات  ــر الماليــة )9( و )٧( ومعيــار المحاســبة الدول المعيــار الدولــي إلعــداد التقاري

المعياريــة لســعر الفائــدة
1 يناير 2020

1 يناير 2020معيار المحاسبة الدولي )1( و)8( - تعريف المادية 

باإلضافــة إلــى التعديــات المذكــورة أعــاه علــى المعاييــر، تــم تعديــل اإلطــار المنهجــي للتقاريــر الماليــة إعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2020، وال 
يعتبــر اإلطــار المنهجــي معيــارًا، وال تتجــاوز أي مــن المفاهيــم الــواردة فيــه المفاهيــم أو المتطلبــات فــي أي معيــار آخــر. يتضمــن اإلطــار 
المنهجــي المعــدل بعــض المفاهيــم والتعريفــات ومعاييــر االعتــراف الجديــدة للموجــودات والمطلوبــات ويوضــح بعــض المفاهيــم 

الهامــة.

تــم اعتمــاد التعديــات المذكــورة أعــاه علــى المعاييــر مــن قبــل الشــركة، حيثمــا ينطبــق ذلــك، والتــي لــم يكــن لهــا أي تأثيــر مــادي علــى 
السياســات المحاســبية أو المركــز المالــي أو أداء الشــركة.

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والُمعدلة والتي لم تطبق بعد  

إن المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة التاليــة قــد صــدرت ولكنهــا لــم تطبــق حيــث تنــوي اإلدارة تطبيــق هــذه المعاييــر عنــد 
نفاذهــا:

تاريخ النفاذالمعايير الجديدة

1 يناير 2020المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )1٧( - عقود التأمين

تاريخ النفاذالمعاير الُمعدلة

1 يناير 2020المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )16(: تخفيض اإليجار - كوفيد-19
معيــار المحاســبة الدولــي )28( والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة )10(: بيــع أو توزيــع 
الموجــودات مــن القطــاع المســتثمر أو إلــى الشــركات الزميلــة وشــركات المشــروع المشــترك

مؤجلة إلى أجل غير مسمى

1 يناير 2023معيار المحاسبة الدولي )1( - تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة
1 يناير 2022معيار المحاسبة الدولي )16( - العائدات قبل اإلستخدام المقصود

1 يناير 2022معيار المحاسبة الدولي )3٧( -  العقود غير المجدية - تكلفة إتمام العقد
1 يناير 2022المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )3( - تعريف األعمال

باإلضافــة إلــى مــا هــو مذكــور أعــاه، وكجــزء مــن التحســينات الســنوية للمعاييــر الدوليــة إلعــداد 
التقاريــر الماليــة

 باإلضافــة إلــى مــا هــو مذكــور أعــاه، وكجــزء مــن التحســينات الســنوية للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، دورة 2018 - 2020، تــم 
تعديــل المعاييــر التاليــة:

تاريخ النفاذالمعاير الُمعدلة

1 يناير 2022المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )1( - تبني شركة تابعة ألول مرة
1 يناير 2022المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )9( - أتعاب إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية

1 يناير 2022معيار المحاسبة الدولي )41( - قياس الضريبة بالقيمة العادلة
لم تحدد بعدالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )16( - سداد التحسينات المستأجرة

 4     السياسات المحاسبية الهامة

أ.           بيان االلتزام بالنظم

تــم إعــداد البيانــات الماليــة المرفقــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة 
ومتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم )11( لســنة 2015.

ب.         أسس القياس

 تــم إعــداد البيانــات الماليــة مــن الســجات المحاســبية للشــركة وفقــً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء إعــادة تقييــم بعــض 
الموجــودات غيــر المتداولــة واألدوات الماليــة. تعتمــد التكلفــة التاريخيــة بشــكل عــام علــى القيمــة العادلــة للمقابــل المقــدم 

مبدئيــً مقابــل األصــول.

جـ.         العملة الوظيفية وعملة العرض

 تــم عــرض البيانــات الماليــة بالريــال القطــري وهــي العملــة الوظيفيــة للشــركة وقــد تــم تقريــب كافــة المبالــغ والقيــم ألقــرب 
ريــال قطــري إال مــا تــم اإلشــارة إليــه.

د.           استخدام التقديرات واألحكام

 تــم إدراج المعلومــات حــول التقديــرات الهامــة واألحــكام الضروريــة لتطبيــق السياســات المحاســبية والتــي لهــا تاثيــر كبيــر 
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علــى المبالــغ المعتــرف بهــا فــي البيانــات الماليــة فــي اإليضــاح رقــم )5(.

هـ.       الممتلكات واآلالت والمعدات

             اإلعتراف والقياس

يتــم قيــاس الممتلــكات واآلالت والمعــدات، بإســتثناء المبانــي المقامــة علــى األرض المســتأجرة المدرجــة بمبلــغ أداة التقييــم 
والتــي تــم قياســها بالتكلفــة مطروحــً منهــا اإلســتهاك المتراكــم وخســائر إنخفــاض القيمــة المتراكمــة، تتضمــن التكلفــة 
المصروفــات المتعلقــة بصفــة مباشــرة بإقتنــاء الموجــودات ووضعهــا وتجهيزهــا مــن قبــل اإلدارة فــي المــكان للغايــات التــي 
تــم شــراءها مــن أجلهــا، تتضمــن تكلفــة الموجــودات المكونــة داخليــً تكلفــة المــواد والعمالــة المباشــرة، أيــة تكاليــف تنســب 
بصفــة مباشــرة لجعــل الموجــودات جاهــزة لإلســتخدام للغــرض المتوقــع منهــا، وتكاليــف تفكيــك وإزالــة البنــود وإعــادة الحالــة 

الكائنــة عليــه ورســملة تكاليــف اإلقتــراض.

تتــم رســملة البرامــج المشــتراة والتــي تشــكل وظيفــة ال تتجــزأ مــن المعــدات ذات العاقــة بهــا كجــزء مــن تلــك المعــدات. عندمــا 
يكــون ألجــزاء الممتلــكات واآلالت والمعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة تتــم المحاســبة عنهــا كبنــود مســتقلة )مكونــات رئيســية( 

لتلــك الممتلــكات واآلالت والمعــدات.

يتــم اإلعتــراف بــأي فائــض إعــادة تقييــم للمبنــى المقــام علــى األرض المســتأجرة ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى وعرضــه فــي 
إحتياطــي إعــادة التقييــم فــي حقــوق الملكيــة، بإســتثناء المبلــغ الــذي يعكــس بــه النقــص مــن إعــادة تقييم نفــس الموجودات 
المعتــرف بــه ســابقً فــي الربــح أو الخســارة، ففــي هــذه الحالــة يتــم اإلعتــراف بالزيــادة فــي بيــان الربــح أو الخســارة. يتــم اإلعتــراف 
بالعجــز مــن إعــادة التقييــم فــي بيــان الربــح أو الخســارة، بإســتثناء مــا تتــم بــه مقاصــة بالزيــادة لنفــس الموجــودات المســجلة 

فــي فائــض إعــادة التقييــم.

يتــم إلغــاء اإلعتــراف ببنــد الممتلــكات واآلالت والمعــدات عنــد إســتبعاده أو عندمــا يكــون مــن المتوقــع عــدم الحصــول علــى 
منافــع إقتصاديــة مســتقبلية مــن إســتخدامه أو إســتبعاده. يتــم تحديــد أرباح أو خســائر إســتبعاد الممتلــكات واآلالت والمعدات 
ــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات، ويتــم اإلعتــراف بهــا بالصافــي فــي  ــة المتحصــات مــن اإلســتبعاد مــع القيمــة الدفتري بمقارن
اإليــرادات األخــرى فــي بيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر. عنــد بيــع الموجــودات المعــاد تقييمهــا يتــم تحويــل المبالــغ 
المضمنــة فــي فائــض إعــادة التقييــم  إلــى األربــاح المرحلــة. يتــم إجــراء التقييمــات بصــورة متكــررة بمــا يكفــي للتأكــد مــن أن 

القيمــة العادلــة للموجــودات المعــاد تقييمهــا ال تختلــف جوهريــً عــن قيمتهــا الدفتريــة.

عنــد تغييــر إســتخدام الممتلــكات واآلالت والمعــدات إلــى ممتلــكات إســتثمارية تتــم إعــادة قيــاس تلــك الممتلــكات بالقيمــة 
العادلــة ويعــاد تصنيفهــا بنــاءًا علــى ذلــك، يتــم اإلعتــراف بــأي ربــح ينشــأ عــن إعــادة القيــاس فــي الربــح أو الخســارة إلــى الحــد 
الــذي يــؤدي فيــه الربــح إلــى رد خســارة إنخفــاض ســابقة فــي القيمــة عــن عقــار معيــن، مــع اإلعتــراف بــأي ربــح باقــي فــي اإليــرادات 

الشــاملة األخــرى وإظهــاره فــي إحتياطــي إعــادة التقييــم، ويتــم اإلعتــراف بأيــة خســارة فــي الربــح أو الخســارة.

يتــم اإلعتــراف بتكلفــة إســتبدال أحــد بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات فــي القيمــة الدفتريــة لذلــك البنــد لــو كان مــن 
المحتمــل تدفــق منافــع إقتصاديــة مســتقبلية مضمنــة فــي ذلــك البنــد للشــركة ومــن الممكــن قيــاس تكلفتــه بصــورة 
مؤكــدة. يتــم اإلعتــراف بتكلفــة الخدمــة اليوميــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات فــي بيــان الربــح أو الخســارة عنــد تكبدهــا.

يحتســب اإلســتهاك علــى المبلــغ القابــل لإلســتهاك وهــو تكلفــة األصــل أو مبلــغ آخــر تســتبدل بــه التكلفــة مطروحــً قيمتــه 
المتبقيــة. يتــم اإلعتــراف باإلســتهاك فــي بيــان الربــح أو الخســارة بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــال اإلنتاجيــة المقــدرة 

30 سنةمباني مقامة على أرض مستأجرة
25 سنةآالت ومعدات

5 سنواتسيارات
5 سنواتأثاث ومفروشات ومعدات

3 سنواتأجهزة كمبيوتر وبرامج

لــكل بنــد مــن بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات كمــا يلــي:

تتــم مراجعــة طريقــة االســتهاك والقيمــة المتبقيــة والعمــر اإلنتاجــي للممتلــكات واآلالت والمعــدات فــي تاريــخ كل تقريــر ويتــم 
إجــراء التســويات عليهــا إذا كان ذلــك مناســبً.

تــم اســتهاك الممتلــكات واآلالت والمعــدات علــى أســاس االســتخدام حتــى 31 ديســمبر 201٧، ومــع ذلــك خــال الســنة المنتهيــة 
ــت.  ــى طريقــة القســط الثاب ــر طريقــة اســتهاك اآلالت مــن أســاس االســتخدام إل فــي 31 ديســمبر 2020، قامــت الشــركة بتغيي

وبالتالــي فــإن اإلدارة بنــاءًا علــى تقريــر إعــادة تقييــم فنــي مســتقل تعتقــد أن العمــر المتبقــي لــآلالت هــو 25 عامــً.
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و.         الممتلكات االستثمارية

الممتلــكات اإلســتثمارية هــي العقــار )أرض أو مبنــى أو جــزء مــن مبنــى - أو كليهمــا( الــذي يحتفــظ بــه إمــا بغــرض تحقيــق إيــراد 
ــادة الرأســمالية أو لــكا الغرضيــن معــً ولكنــه ليــس للبيــع فــي إطــار النشــاط اإلعتيــادي أو لإلســتخدام  اإليجــار أو بغــرض الزي
فــي اإلنتــاج أو توفيــر البضائــع أو الخدمــات أو ألغــراض إداريــة. تقــاس الممتلــكات اإلســتثمارية مبدئيــً بالتكلفــة والحقــً بالقيمــة 
العادلــة مــع اإلعتــراف بــأي تغيــر فيهــا فــي الربــح أو الخســارة. تتضمــن التكلفــة التكاليــف المتكبــدة ذات عاقــة مباشــرة بإقتنــاء 
ــة تكاليــف  ــة المباشــرة وأي ــً تكلفــة المــواد والعمال ــم إنشــاؤه داخلي ــذي ت الممتلــكات اإلســتثمارية. تتضمــن تكلفــة العقــار ال

أخــرى ذات العاقــة المباشــرة بإقتنــاء العقــار لجعلــه جاهــزًا لإلســتخدام المطلــوب.

إن أيــة أربــاح أو خســائر ناتجــة مــن إســتبعاد إســتثمار عقــاري )تحتســب كفــرق بيــن صافــي المحصــل مــن اإلســتبعاد والقيمــة 
الدفتريــة لذلــك اإلســتثمار( ويتــم اإلعتــراف بــه فــي الربــح أو الخســارة. عنــد بيــع إســتثمار عقــاري كان مصنــف ســابقً كممتلــكات 
ــاح المرحلــة. عندمــا  ــغ ذات عاقــة ضمــن إحتياطــي إعــادة التقييــم ســوف يتــم تحويلهــا إلــى األرب وآالت ومعــدات فــإن أيــة مبال
يتغيــر إســتخدام األصــل بحيــث تتــم إعــادة تصنيفــه كممتلــكات وآالت ومعــدات تصبــح القيمــة العادلــة فــي تاريــخ إعــادة 

التصنيــف هــي التكلفــة لذلــك األصــل فــي الفتــرة المحاســبية الاحقــة.

ز.           األصول غير الملموسة

األصــل غيــر الملمــوس هــو أصــل غيــر مالــي يمكــن تحديــده وليــس لــه كيــان مــادي يحتفــظ بــه لإلســتخدام ويمكــن أن يــؤدي 
ــة مســتقبلية وهــو يدخــل فــي بيــان المركــز المالــي للشــركة تحــت إيضــاح ''أصــول غيــر  إلــى الحصــول علــى منافــع إقتصادي
ــف  ملموســة«، تقــاس األصــول غيــر الملموســة بالتكلفــة مطروحــً منهــا اإلطفــاء المتراكــم واإلنخفــاض فــي القيمــة. المصاري
المتكبــدة علــى البرامــج تتــم رســملتها فقــط عندمــا يكــون مــن المحتمــل أن تــؤدي هــذه المصاريــف إلــى تمكيــن األصــل مــن 
الحصــول علــى منافــع إقتصاديــة مســتقبلية تزيــد عــن معيــار أدائهــا المقيــم أصــًا وإمكانيــة قيــاس هــذه المصاريــف ونســبتها 

إلــى األصــل بصــورة موثــوق فيهــا. يتــم إثبــات جميــع المصاريــف األخــرى عنــد تكبدهــا.

يتــم إطفــاء األصــول غيــر الملموســة بطريقــة القســط الثابــت فــي الربــح أو الخســارة مــن التاريــخ الــذي يصبــح فيــه األصــل متاحــً 
لإلســتخدام علــى مــدى أفضــل تقديــر لعمــره اإلنتاجــي المقــدر، إســتنادًا إلــى النمــوذج الــذي يمكــن فــي إطــاره إســتهاك المنافــع 

اإلقتصاديــة لألصــل مــن قبــل الشــركة.

كان العمر اإلنتاجي المقدر لألصول غير الملموسة للفترة الحالية وفترة المقارنة على النحو التالي:

عمر إنتاجي غير محددبراءات اإلختراع والمعرفة
5 سنواتبرامج كمبيوتر

يجــب عــدم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة ذات العمــر اإلنتاجــي غيــر المحــدد ويجــب مراجعــة العمــر اإلنتاجــي لهــذه 
األصــول فــي كل فتــرة تقريــر لتحديــد مــا إذا إســتمرت األحــداث والظــروف فــي دعــم تقديــر العمــر اإلنتاجــي غيــر المحــدد لهــذه 
الموجــودات، إذا لــم يتــم التغيــر فــي العمــر اإلنتاجــي مــن غيــر محــدد إلــى محــدد المــدة يجــب أن يتــم معالجتــه محاســبيً 
كمتغيــر فــي اإلفتراضــات والتغيــرات المحاســبة. يتــم إلغــاء اإلعتــراف باألصــل غيــر الملمــوس عنــد إســتبعاده أو عندمــا يكــون 

مــن المتوقــع عــدم الحصــول علــى منافــع إقتصاديــة مســتقبلية مــن إســتخدامه أو إســتبعاده.

ح.         عقود اإليجار

 تقــوم الشــركة بتقييــم مــا إذا كان العقــد هــو عقــد إيجــار أو يتضمــن شــروط إيجــار، بمعنــى إذا كان العقــد يمنــح الحــق فــي 
الســيطرة علــى األصــل المحــدد لفتــرة مــن الوقــت مقابــل المبالــغ المدفوعــة فيــه.

              الشركة كمستأجر

تطبــق الشــركة نهجــً وحيــدًا لتحقيــق وقيــاس جميــع عقــود اإليجــار، بإســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار 
للموجــودات منخفضــة القيمــة. تعتــرف الشــركة بإلتزامــات اإليجــار لتســديد مدفوعــات اإليجــار وموجــودات حــق اإلســتخدام التــي 

تمثــل حــق إســتخدام الموجــودات األساســية.

              موجودات حق اإلستخدام

تعتــرف الشــركة بموجــودات حــق اإلســتخدام فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار )تاريــخ توافــر األصــل األساســي لإلســتخدام(. يتــم قياس 
موجــودات حــق اإلســتخدام بالتكلفــة، مطروحــً منهــا أي خســائر متراكمــة لإلنخفــاض فــي القيمــة واإلســتهاك، وتعديلهــا ألي 
عمليــة إعــادة تقييــم إللتزامــات اإليجــار. تشــتمل تكلفــة موجــودات حــق اإلســتخدام علــى مقــدار مطلوبــات اإليجــار المدرجــة، 
والتكاليــف المباشــرة المبدئيــة المتكبــدة، ومدفوعــات اإليجــار التــي تمــت فــي أو قبــل تاريــخ البــدء، مطروحــً منهــا أي حوافــز 
ــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار أو  ــة مســتلمة. يتــم إســتهاك موجــودات حــق اإلســتخدام علــى أســاس القســط الثاب إيجاري

العمــر اإلنتاجــي المقــدر للموجــودات علــى 12٫5 ســنة إبتــداءًا مــن 1 ينايــر 2019.

إذا كانــت ملكيــة الموجــودات المســتأجرة تنتقــل إلــى الشــركة فــي نهايــة فتــرة التأجيــر أو إذا كانــت التكلفــة تعكــس ممارســة 
خيــار الشــراء، يتــم إحتســاب اإلســتهاك بإســتخدام العمــر اإلنتاجــي المقــدر لألصــل. تخضــع موجــودات حــق اإلســتخدام أيضــً 

إلنخفــاض القيمــة.

             مطلوبات اإليجار

فــي تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار، تقــوم الشــركة بــإدراج مطلوبــات اإليجــار المقاســة بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي تعيــن 
إجراؤهــا علــى مــدى عقــد اإليجــار. تتضمــن مدفوعــات اإليجــار مدفوعــات ثابتــة مطروحــً منهــا حوافــز اإليجــار المدينــة ومدفوعــات 

اإليجــار المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل، والمبالــغ المتوقــع دفعهــا بموجــب ضمانــات القيمــة المتبقيــة. 

يتــم تحقيــق مدفوعــات اإليجــار المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل كمصــروف )مــا لــم يتــم تكبدهــا إلنتــاج مخــزون( 
فــي الفتــرة التــي يقــع فيهــا الحــدث أو الشــرط الــذي يتطلــب القيــام بالمدفوعــات.

عنــد إحتســاب القيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار، تســتخدم الشــركة معــدل اإلقتــراض اإلضافــي فــي تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار 
ــغ  ــادة مبل ــة عقــد اإليجــار، يتــم زي ــخ بداي ــده بســهولة. بعــد تاري ــدة المــدرج فــي عقــد اإليجــار ال يمكــن تحدي إذا كان ســعر الفائ
مطلوبــات التأجيــر لتعكــس تراكــم الفائــدة وتخفيــض مدفوعــات اإليجــار التــي تــم القيــام بهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم إعــادة 
ــات اإليجــار إذا كان هنــاك تعديــل أو تغييــر فــي مــدة اإليجــار أو تغييــر فــي مدفوعــات اإليجــار  ــة لمطلوب قيــاس القيمــة الدفتري
ــد  )علــى ســبيل المثــال، التغيــرات فــي المدفوعــات المســتقبلية الناتجــة عــن تغييــر فــي مؤشــر أو معــدل يســتخدم لتحدي

مدفوعــات اإليجــار( أو تغييــر فــي تقييــم خيــار شــراء األصــل األساســي.

             عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة

تطبــق الشــركة إعفــاء تحقــق عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل علــى عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل الخاصــة بالممتلــكات واآلالت 
والمعــدات )إن وجــدت( )أي عقــود اإليجــار التــي تبلــغ مدتهــا 12 شــهرًا أو أقــل مــن تاريــخ البــدء وال تحتــوي علــى خيــار شــراء(. كمــا 
تقــوم أيضــً بتطبيــق اإلعفــاء علــى تحقيــق عقــود إيجــار الموجــودات منخفضــة القيمــة علــى إيجــارات المعــدات المكتبيــة التــي 
تعتبــر منخفضــة القيمــة. يتــم إدراج مدفوعــات اإليجــار علــى عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود إيجــار الموجــودات منخفضــة 

القيمــة كمصروفــات علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار )إن وجــدت(.

             الشركة كمؤجر

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي تعــد الشــركة مؤجــرًا لهــا علــى أنهــا عقــود إيجــار تمويلــي أو إيجــار تشــغيلي. يتــم تصنيــف 
العقــد كعقــد إيجــار تمويلــي إذا كانــت شــروط عقــد اإليجــار تحــول بشــكل جوهــري جميــع مخاطــر ومزايــا الملكيــة للمســتأجر. 
يتــم تصنيــف جميــع عقــود اإليجــار األخــرى كعقــود إيجــار تشــغيلي. عندمــا تكــون الشــركة مؤجــر وســيط فإنهــا تمثــل عقــد 
اإليجــار الرئيســي والعقــد مــن الباطــن كعقديــن منفصليــن. يصنــف عقــد اإليجــار مــن الباطــن علــى أنــه عقــد إيجــار تمويلــي أو 

تشــغيلي بالرجــوع إلــى حــق االســتخدام الناشــئ عــن عقــد اإليجــار الرئيســي.

يتــم إثبــات إيــراد اإليجــار مــن عقــد اإليجــار التشــغيلي علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار ويتــم إدراجــه فــي بيــان 
الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر بســبب طبيعتــه التشــغيلية. إن التكاليــف المباشــرة األوليــة تضــاف إلــى التفــاوض 
علــى عقــد اإليجــار التشــغيلي وترتيبــه إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل المؤجــر ويتــم االعتــراف بــه علــى مــدى فتــرة اإليجــار علــى 

نفــس أســاس دخــل اإليجــار، ويتــم االعتــراف باإليجــارات المحتملــة كإيــراد فــي الفتــرة التــي يتــم الحصــول عليهــا.

يتــم االعتــراف بالمبالــغ المســتحقة مــن عقــود اإليجــار بموجــب عقــود اإليجــار التمويلــي كمســتحق بمبلــغ صافــي اســتثمار 
الشــركة فــي عقــود اإليجــار. يتــم تخصيــص إيــرادات التأجيــر التمويلــي للفتــرات المحاســبية بحيــث تعكــس معــدل عائــد دوري 

ثابــت علــى صافــي اســتثمار الشــركة القائــم فيمــا يتعلــق باإليجــارات.

ط.         االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

 تقــوم الشــركة كمــا فــي تاريــخ التقريــر بتحديــد فيمــا إذا كان هنالــك مؤشــر علــى تدنــي قيمــة الموجــودات الماليــة. فــي حالــة 
وجــود مثــل هــذا المؤشــر، أو عندمــا يتطلــب أن يكــون هنالــك اختبــار ســنوي لانخفــاض فــي القيمــة، تقــوم الشــركة بتقديــر 
المبلــغ القابــل لاســترداد. إن المبلــغ القابــل لاســترداد هــو القيمــة األعلــى مــن األصــل أو القيمــة العادلــة للوحــدة منتجــة النقــد 
مطروحــً منهــا تكاليــف االســتبعاد وقيمتهــا المســتخدمة. يتــم تحديــد المبلــغ القابــل لاســترداد المتعلــق باألصــل، إال إذا لــم 
ُينتــج األصــل تدفقــات نقديــة بشــكل كافــي ومســتقل عــن األصــول أو أصــول شــركات أخــرى. عندمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة 
لألصــل أو الوحــدة المنتجــة للنقــد قيمتــه القابلــة لاســترداد، يتــم اعتبــاره كإنخفــاض فــي قيمــة األصــل ويتــم تخفيضــه إلــى 

المبلــغ القابــل لاســترداد.

عنــد تقييــم القيمــة المســتخدمة، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معدل 
خصــم مــا قبــل الضريبــة الــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر الخاصــة باألصــل. يتــم أخــذ 
ــة مطروحــً منهــا تكاليــف االســتبعاد، ومعامــات الســوق الحديثــة بعيــن االعتبــار. إذا تعــذر تحديــد مثــل هــذه  القيمــة العادل
المعامــات، يتــم اســتخدام نمــوذج تقييــم مناســب، ويتــم إثبــات هــذا االحتســاب مــن خــال عــدة معطيــات للتقييــم، وأســعار 
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األســهم المدرجــة للشــركات المتداولــة أو غيرهــا مــن مؤشــرات القيمــة العادلــة المتاحــة. يتــم اإلعتــراف بخســائر إنخفــاض القيمــة 
التشــغيلية المســتمرة فــي بيــان الربــح أو الخســارة ضمــن فئــات المصاريــف المتوافقــة مــع وظيفــة إنخفــاض قيمــة األصــل، 
ــغ إعــادة التقييــم  ــى حــد مبل ــان الدخــل الشــامل اآلخــر إل ــى بي ــم نقلهــا إل بإســتثناء األصــول المعــاد تقييمهــا ســابقً حيــث ت

الســابق.

يتــم إجــراء تقييــم فــي كل تاريــخ تقريــر عمــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن خســائر انخفــاض القيمــة المثبتــة مســبقً لــم تعــد 
موجــودة أو ربمــا انخفضــت. فــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر تقــوم الشــركة بتقديــر المبلــغ القابــل لاســترداد لألصــل. يتــم 
عكــس خســارة انخفــاض القيمــة المعتــرف بهــا ســابقً فقــط إذا كان هنــاك تغييــر فــي االفتراضــات المســتخدمة لتحديــد المبلــغ 
ــرة. يكــون العكــس محــدودًا بحيــث ال تتجــاوز  ــراف بخســارة انخفــاض القيمــة األخي ــم االعت ــذ أن ت ــل لاســترداد لألصــل من القاب
القيمــة الدفتريــة لألصــل قيمتــه القابلــة لاســترداد، وال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا بعــد خصــم 
االســتهاك، لــو لــم يتــم االعتــراف بخســارة انخفــاض قيمــة األصــل فــي الســنوات الســابقة. يتــم إثبــات هــذا العكــس فــي بيــان 
الربــح أو الخســارة مــا لــم يتــم إدراج األصــل بمبلــغ معــاد تقييمــه، وفــي هــذه الحالــة يتــم التعامــل مــع هــذا االنعــكاس كزيــادة 

فــي إعــادة التقييــم.

ي.         المخزون

يقــاس المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق، أيهمــا أقــل. تســتند تكلفــة المخــزون علــى أســاس المتوســط 
ــل والتكاليــف  ــاج أو التحوي ــاء مــواد المخــزون وتكاليــف اإلنت ــف المتكبــدة فــي إقتن المرجــح للتكلفــة وهــي تتضمــن المصاري
األخــرى المتكبــدة فــي ســبيل جعلهــا تصــل إلــى موقعهــا ووضعهــا الحالــي. بالنســبة للبضاعــة مكتملــة الصنــع والبضاعــة 
ــة. تحــت اإلنتــاج، تتضمــن التكلفــة حصــة مناســبة مــن المصاريــف غيــر المباشــرة لإلنتــاج إســتنادًا إلــى الطاقــة اإلنتاجيــة اإلعتيادي

صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق هــي الســعر المقــدر للبيــع فــي إطــار النشــاط اإلعتيــادي ناقصــً تكلفــة إكمــال العمــل ومصاريــف 
البيــع. يتــم وضــع مخصــص للبضاعــة المتقادمــة وبطيئــة الحركــة إســتنادًا علــى تقديــرات اإلدارة.

ك.        مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 تقــوم الشــركة بتكويــن مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن المحــددة وفقــً لقانــون العمــل القطــري، وذلــك إســتنادًا 
إلــى رواتــب الموظفيــن وفتــرة عملهــم بالشــركة ويتــم دفعهــا للموظفيــن عنــد إنهــاء خدماتهــم بالشــركة. ال تتوقــع الشــركة 
ســداد إلتــزام منافــع نهايــة خدمــة موظفيهــا علــى المــدى القريــب، وبالتالــي فقــد تــم تصنيفهــا علــى أنهــا إلتــزام غيــر متــداول.

ل.         رأس المال - األسهم العادية

يتــم تصنيــف األســهم العاديــة علــى أنهــا حقــوق ملكيــة. يتــم إظهــار أســهم المنحــة وأســهم الحقــوق المصــدرة خــال الســنة 
كإضافــة لــرأس المــال. يتــم خصــم قيمــة أســهم المنحــة المصــدرة مــن األربــاح المــدورة المتراكمــة للشــركة. تتــم المحاســبة عــن 

عــاوة إصــدار أســهم الحقــوق وفقــً للمتطلبــات القانونيــة المحليــة.

م.         مخصصات أخرى

يتــم إثبــات المخصصــات فــي بيــان المركــز المالــي عنــد وجــود التــزام قانونــي أو حكمــي علــى الشــركة نتيجــة ألحــداث ســابقة 
ســتتطلب اســتخدام مــوارد الشــركة لتســوية االلتــزام. إذا كان األثــر جوهــري يتــم تحديــد المخصــص باســتخدام التدفقــات 

ــي إذا كان للعامــل الزمنــي تأثيــر مــادي. ــة المتوقعــة لتســوية اإللتــزام الحال النقدي

ن.          األدوات المالية

 األدوات الماليــة هــي أي عقــد يعطــي إرتفــاع فــي قيمــة الموجــودات الماليــة للشــركة ومطلوبــات ماليــة أو حقــوق ملكيــة 
لمنشــأة أخــرى.

              الموجودات المالية 

 االعتراف المبدئي والقياس

الدخل  العادلة من خال  والقیمة  المطفأة  بالت–لفة  قیاس–ا الحقً  یتم  المبدئي، –ما  االعتراف  عند  المالیة،  الموجودات  یتم تصنیف   
الربح أو الخسارة. يعتمــد تصنيــف الموجــودات الماليــة عنــد االعتــراف المبدئــي علــى  الشامل اآلخر والقیمة العادلة من خال 

خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة للموجــودات الماليــة وطريقــة عمــل الشــركة فــي إدارة هــذه الموجــودات. 

بإســتثناء الذمــم المدينــة التــي ال تحتــوي علــى عنصــر تمويــل كبيــر أو التــي قامــت الشــركة بالتطبيــق العملــي لهــا، تقــوم 
ــة مــن  ــم تكــن الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادل ــة، فــي حــال ل الشــركة مبدئيــً بقيــاس الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادل
ــة المدينــة التــي ال تحتــوي علــى عنصــر  ــح أو الخســارة مضافــً إليهــا تكاليــف المعامــات. يتــم قيــاس الذمــم التجاري خــال الرب
تمويــل كبيــر أو التــي قامــت الشــركة بالتطبيــق العملــي لهــا بســعر المعاملــة المحــدد بموجــب المعاييــر الدوليــة إلعــداد 
التقاريــر الماليــة رقــم )15(. لغايــات تصنيــف الموجــودات الماليــة وقياســها بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــال 

الدخــل الشــامل اآلخــر، يجــب أن تــؤدي الموجــودات الماليــة إلــى زيــادة التدفقــات النقديــة مــن خــال المدفوعــات األساســية 
وفائــدة علــى المبلــغ األصلــي المعلــق فقــط. يشــار إلــى هــذا التقييــم باســم اختبــار )المدفوعــات األساســية والفائــدة( ويتــم 
تطبيقــه علــى مســتوى األدوات الماليــة. تشــير طريقــة أعمــال الشــركة فــي إدارة الموجــودات الماليــة إلــى كيفيــة قيامهــا بــإدارة 
موجوداتهــا الماليــة مــن أجــل تكويــن التدفقــات النقديــة. تحــدد طريقــة عمــل الشــركة فيمــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة ناتجــة 

ــة أو بيــع الموجــودات الماليــة أو كليهمــا. ــة التعاقدي عــن تحصيــل التدفقــات النقدي

تــم االعتــراف بمشــتريات أو مبيعــات الموجــودات الماليــة التــي تتطلــب التســليم فــي إطــار زمنــي محــدد بموجــب الئحــة أو 
اتفاقيــة فــي الســوق )التجــارة العاديــة( كمــا فــي تاريــخ المتاجــرة، أي أن ذلــك التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه الشــركة بشــراء أو بيــع 

األصــل.

              قياس الفترة الالحقة

 ألغراض قياس الفترة الاحقة، تم تصنيف الموجودات المالية إلى أربعة فئات: 

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(.  -

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين(.  -

الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية(.  -

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة.  -

كما في تاريخ التقرير، قامت الشركة بالتعاقد فقط مع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة.  

             الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(

 تقوم الشركة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين:

أن يتــم االحتفــاظ بالموجــودات الماليــة ضمــن نطــاق عمــل معيــن بهــدف االحتفــاظ بتلــك الموجــودات الماليــة وتحصيــل   -
التدفقــات النقديــة التعاقديــة.

ــخ محــددة والتــي تكــون فقــط  ــة فــي تواري ــادة التدفقــات النقدي ــى زي ــؤدي إل ــة للموجــودات الماليــة ت أن الشــروط التعاقدي  -
مدفوعــات أساســية وفوائــد علــى المبلــغ األساســي المتبقــي.

الفائدة الفعلیة، وتخضع لانخفــاض فــي القیمة. يتــم  المالیة بالت–لفة المطفأة الحقًا باستخدام طــریقة  یتم قیاس الموجودات 
االعتــراف باألربــاح والخســائر فــي بيــان الربــح أو الخســارة عنــد اســتبعاد الموجــودات أو تعديلهــا أو انخفــاض قيمتها.تتضمــن 

ــع البنكيــة. الموجــودات الماليــة للشــركة بالتكلفــة المطفــأة، الذمــم المدينــة واألرصــدة المدينــة األخــرى والودائ

             إلغاء االعتراف

 تقــوم الشــركة بإلغــاء اإلعتــراف باألصــل المالــي فقــط عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن الموجــودات أو 
عندمــا تقــوم بتحويــل الموجــودات وكافــة مخاطــر ومزايــا ملكيــة االصــل إلــى كيــان آخــر. إذا لــم تقــم الشــركة بنقــل أواالحتفــاظ 
ــة، فــإن الشــركة تعتــرف  ــا الملكيــة بشــكل واضــح واســتمرت فــي الســيطرة علــى الموجــودات المحول بجميــع مخاطــر ومزاي
بحصتهــا المحتفــظ بهــا فــي الموجــودات واإللتــزام المرتبــط بالمبالــغ التــي قــد تضطــر لدفعهــا. إذا احتفظــت الشــركة بكافــة 
مخاطــر ومزايــا ملكيــة الموجــودات الماليــة المحولــة، تســتمر الشــركة فــي اإلعتــراف بالموجــودات الماليــة وتعتــرف كذلــك 
ــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة ،  ــراف بإحــدى الموجــودات المالي ــد الغــاء اإلعت ــدات المســتلمة. عن ــة للعائ بالقــروض المضمون
يتــم إثبــات الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل والمقابــل المســتلم ومبلــغ الديــن فــي بيــان األربــاح أو الخســائر. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، عنــد إلغــاء اإلعتــراف باإلســتثمار فــي أداة ديــن مصنفــة وفقــً للقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر، يتــم إعــادة 
تصنيــف األربــاح أو الخســائر المتراكمــة التــي ســبق تجميعهــا فــي ملكيــة احتياطــي إعــادة تقييــم االســتثمارات وتحويلهــا إلــى 

األربــاح أو الخســائر. 

وعلــى عكــس ذلــك، عنــد الغــاء اإلعتــراف باإلســتثمار فــي أداة حقــوق الملكيــة التــي أقرتهــا الشــركة عنــد االعتــراف المبدئــي 
والمقاســة مــن خــال القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل، فــإن األربــاح أو الخســائر المتراكمــة فــي احتياطــي إعــادة تقييــم 

االســتثمارات ال يتــم إعــادة تصنيفهــا إلــى بيــان األربــاح أو الخســائر، ولكــن يتــم تحويلهــا إلــى األربــاح المرحلــة.

             االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

تقــوم الشــركة باالعتــراف بمخصصــات خســائر االئتمــان المتوقعــة لكافــة أدوات الديــن غيــر المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن 
خــال الربــح أو الخســارة. تســتند خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة وفقــً 
للعقــد وجميــع التدفقــات النقديــة التــي تتوقــع الشــركة تحقيقهــا، ويتــم خصمهــا بســعر تقريبــي لســعر الفائــدة الفعلــي 
األصلــي. تتضمــن التدفقــات النقديــة المتوقعــة، التدفقــات النقديــة مــن بيــع الضمانــات المحتفــظ بهــا أو غيرهــا مــن الضمانــات 

االئتمانيــة التــي تعتبــر جــزءًا ال يتجــزأ مــن الشــروط التعاقديــة.
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يتــم االعتــراف بخســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مرحلتيــن. بالنســبة لمخاطــر االئتمــان التــي لــم تحــدث فيهــا زيــادة ملحوظــة 
فــي المخاطــر حيــث تــم االعتــراف المبدئــي و خســائر االئتمــان المتوقعــة ناتجــة عــن أحــداث افتراضيــة ممكنــة خــال 12 شــهر 
القادمــة )خســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدة 12 شــهر(. فيمــا يتعلــق بتلــك المخاطــر االئتمانيــة التــي حدثــت لهــا زيــادة كبيــرة فــي 
المخاطــر منــذ االعتــراف المبدئــي، يشــترط وجــود مخصــص خســارة للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر المتبقــي 

للمخاطــر، بغــض النظــر عــن التوقيــت الحالــي )العمــر الزمنــي لخســائر االئتمــان المتوقعــة(.

االئتمــان  الحتســاب خســائر  بتطبيق طريقــة  الشــركة  تقوم  التعاقديــة،  والموجــودات  التجاريــة  المدينــة  للذمــم  بالنسبة 
المتوقعــة، وبالتالــي فــإن الشــركة ال تقــوم بمراقبــة التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان، وبــدالً مــن ذلــك تعتــرف الشــركة بخســائر 
االئتمــان المتوقعــة وفقــً للعمــر الزمنــي كمــا فــي تاريــخ كل التقريــر. قامــت الشــركة بإنشــاء طريقــة وفقــً لخبرتهــا التاريخيــة 

ــة. ــل العوامــل المســتقبلية المتعلقــة بالمدينيــن والبيئــة االقتصادي فــي خســارة االئتمــان، مــع مراعــاة تعدي

فــي بعــض الحــاالت، ممكــن أن تعتبــر الشــركة الموجــودات الماليــة متعثــرة عندمــا تشــير معلومــات داخليــة أو خارجيــة إلــى أنــه 
مــن غيــر المحتمــل أن تحصــل الشــركة المبالــغ التعاقديــة المســتحقة بالكامــل قبــل األخــذ بعيــن اإلعتبــار أي تعزيــزات إئتمانيــة 
تحتفــظ بهــا الشــركة. يتــم إســتبعاد الموجــودات الماليــة عندمــا ال يكــون هنالــك توقعــات معقولــة لتحصيــل التدفقــات 

النقديــة التعاقديــة.

              المطلوبات المالية

              االعتراف المبدئي والقياس

یتم تصنیف المطلوبــات المالیة، عند االعتراف المبدئي، كمطلوبــات ماليــة بــالقیمة العادلة من خال الربح أو الخسارة ومطلوبــات 
ماليــة بالتكلفــة المطفــأة. تتضمــن المطلوبــات الماليــة للشــركة الذمــم الدائنــة واألرصــدة الدائنــة األخــرى والقــروض ومطلوبــات 

التأجيــر.

يتــم االعتــراف المبدئــي بالمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة، وفــي حالــة القــروض والذمــم الدائنــة، يتــم االعتــراف أيضــً بصافــي 
تكلفــة المعاملــة ذات العاقة.

             قياس الفترة الالحقة

 يتم قياس المطلوبات المالية بناءًا على تصنيفها وذلك كما يلي: 

              المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 تتضمــن المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة مطلوبــات ماليــة محتفــظ بها للمتاجــرة والمطلوبات 
الماليــة المحــددة عنــد االعتــراف المبدئــي مدرجــة بالقيمــة العادلــة من خــال الربح أو الخســارة.

يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للمتاجــرة إذا تــم تكبدهــا لغايــات المتاجــرة علــى مــدى قصيــر األجــل. 
تحتــوي هــذه الفئــة أيضــً علــى األدوات الماليــة المشــتقة التــي دخلــت فيهــا الشــركة والتــي لــم يتــم تعيينهــا كأدوات تحــوط 
ــة  ــة المنفصل ــة رقــم )9(. كمــا يتــم تصنيــف المشــتقات المضمن ــر المالي ــي إلعــداد التقاري ــار الدول كمــا هــو محــدد فــي المعي

كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة مــا لــم يتــم تصنيفهــا كأدوات تحــوط فعالــة. 

 يتــم إثبــات األربــاح أو الخســائر للمطلوبــات الماليــة المحتفــظ بهــا للمتاجــرة فــي بيــان الربــح أو الخســارة. یتم تحدید المطلوبات 
المالیة المصنفة عند االعتــراف المبدئي بالقیمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر كمــا في تاریخ ذلــك االعتــراف، إذا تم استیفاء 
العناصــر المطلوبــة في المعیار الدولي إلعــداد التقاریر المالیة رقم )9( فقــط. لــم تحــدد الشــركة أي التــزام مالــي بالقيمــة العادلــة 

مــن خــال الربــح أو الخســارة.

              المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة 

تعتبــر هــذه الطريقــة األكثــر ماءمــة للشــركة. تقــوم الشــركة بعــد االعتــراف المبدئــي بقيــاس القــروض والمطلوبــات الماليــة 
ــح أو الخســارة عندمــا يتــم  ــاح والخســائر فــي الرب األخــرى بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام الفائــدة الفعليــة. يتــم االعتــراف باألرب
عــدم االعتــراف بالمطلوبــات وكذلــك مــن خــال عمليــة اإلطفــاء الفعلــي لمعــدل الفائــدة. يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة مــن 
خــال األخــذ بعيــن االعتبــار أي خصــم أو قســط عنــد االســتحواذ والرســوم أو التكاليــف التــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن معــدل 
الفائــدة الفعلــي. يتــم إدراج إطفــاء ســعر الفائــدة الفعلــي كتكاليــف تمويليــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل 

اآلخــر.

تنطبق ھذه الطريقة بشکل عام علی الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى والقروض البنكية.

إلغاء االعتراف  

تقــوم الشــركة بإلغــاء اإلعتــراف بالمطلوبــات الماليــة عندمــا يتــم إلغــاء اإللتــزام أو إنتهــاء مدتــه، وعندمــا يتــم إســتبدال   
ــات الماليــة بصــورة  ــً أو تعديــل شــروط تلــك المطلوب ــات ماليــة بأخــرى مــن نفــس المقــرض بشــروط مختلفــة جوهري مطلوب

جوهريــة، فعندهــا يعتبــر مثــل هــذا اإلســتبدال أو التعديــل إلغــاء للمطلوبــات األصليــة وإعتــراف بالمطلوبــات الجديــدة ويتــم 
ــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر. ــان الرب ــة ضمــن بي ــق بالقيــم الدفتري ــراف بالفــرق المتعل االعت

             تسوية األدوات المالية

يتــم تســوية الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة ويتــم تســجيل صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي إذا كان هنالــك 
حــق قانونــي قابــل للتنفيــذ فــي الفتــرة الحاليــة لمقابلــة المبالــغ المعتــرف بهــا وهنالــك هــدف للتســوية علــى أســاس صافــي 

القيمــة لتحقيــق الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي نفــس الوقــت.

س.       اإليرادات من العقود مع العمالء

              الموجودات التعاقدية

تأخــذ الموجــودات التعاقديــة بعيــن االعتبــار التغيــر فــي الســلع أو الخدمــات المحولــة إلــى العميــل. إذا قامــت الشــركة بتحويــل 
البضائــع أو الخدمــات إلــى عميــل قبــل أن يقــوم العميــل بالدفــع أو قبــل اســتحقاق الســداد، فإنــه يتــم االعتــراف بالموجــودات 

التعاقديــة المكتســبة المطابقــة للشــروط.

             الذمم المدينة

تمثــل الذمــم المدينــة حــق الشــركة فــي المبالــغ غيــر المشــروطة )أي أن المطلــوب هــو مــرور وقــت مــن الزمــن قبــل اســتحقاق 
ــي وقيــاس  ــراف المبدئ ــة توضــح اإلعت ــة فــي فقــرة األدوات المالي ــع(. إن السياســات المحاســبية للموجــودات المالي ــة الدف عملي

الفتــرة الاحقــة للذمــم المدينــة.

             المطلوبات التعاقدية

 إن المطلوبــات التعاقديــة هــي اإللتــزام بنقــل الســلع أو الخدمــات إلــى عميــل مقابــل )مبلــغ مســتحق(، إذا قــام العميــل بدفــع 
المبلــغ قبــل قيــام الشــركة بتحويــل الســلع أو الخدمــات إليــه، يتــم إثبــات المطلوبــات التعاقديــة عند الســداد أو عند االســتحقاق 

)أيهمــا أقــرب(، ويتــم اإلعتــراف بالمطلوبــات التعاقديــة كإيــراد عندمــا تقــوم الشــركة بتنفيــذ العقــد.

ع.          تحقق اإليراد

تتكون مصادر إيرادات الشركة بشكل أساسي من المصادر الرئيسية التالية:

اإليرادات من العقود مع العماء  -

الدخل التأجيري من الممتلكات اإلستثمارية  -

إيرادات الفوائد  -

إيرادات أخرى  -

تطبق الشركة معايير مختلفة لإلعتراف والقياس لكل إيراد من اإليرادات المذكورة أعاه وذلك كما يلي:
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             إيرادات من العقود مع العمالء

يتمثــل نشــاط الشــركة فــي تصنيــع المحاقــن الطبيــة لإلســتخدام لمــرة واحــدة والتجــارة فــي المعــدات واألدوات واللــوازم 
الطبيــة. تتضمــن بشــكل عــام عقــود الشــركة مــع العمــاء لتســليم البضائــع إلتزامــات أداء لمــرة واحــدة. عقــدت الشــركة 
إلــى أن اإليــرادات مــن بيــع البضائــع يجــب االعتــراف بهــا فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه نقــل الســيطرة علــى البضائــع إلــى العميــل، 

بشــكل عــام عنــد تســليم البضاعــة.

تقــوم الشــركة بإثبــات اإليــرادات مــن بيــع البضاعــة المقاســة بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم. إذا كان ال يمكــن قيــاس 
اإليــرادات بشــكل موثــوق فــإن الشــركة تؤجــل اإلعتــراف باإليــراد حتــى يتــم التأكــد.

تراعــي الشــركة مــا إذا كانــت هنــاك وعــود أخــرى فــي العقــد تمثــل إلتزامــات أداء منفصلــة يلــزم تخصيــص جــزء مــن ســعر 
المعاملــة لهــا )مثــل الضمانــات ونقــاط والء العمــاء(. تأخــذ المنشــأة فــي االعتبــار آثــار المقابــل المتغيــر عنــد تحديــد ســعر 

المعاملــة لبيــع البضاعــة ووجــود مكونــات تمويــل مهمــة ومبلــغ غيــر نقــدي والمقابــل المســتحق للعميــل )إن وجــد(.

قامــت الشــركة بتقســيم اإليــرادات المعتــرف بهــا مــن العقــود مــع العمــاء إلــى فئــات توضــح كيــف تتأثــر طبيعــة ومقــدار 
وتوقيــت وعــدم التأكــد مــن اإليــرادات والتدفقــات النقديــة بالعوامــل االقتصاديــة.

             الدخل التأجيري من الممتلكات اإلستثمارية

 یتم تصنیف إیجار العقارات االستثماریة التي تحتفظ بهــا الشرکة بجمیع المخاطــر والعوائد المرتبطة بالملکیة کإیجارات تشغیلیة. يتــم 
إثبــات إيــرادات اإليجــار مــن اإليجــار التشــغيلي )بالصافــي بعــد خصــم أي حوافــز مقدمــة للمســتأجرين( مثبــت فــي بيــان الربــح أو 

الخســارة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

             إيرادات الفوائد

 يتــم اإلعتــراف بإيــرادات الفوائــد فــي الفتــرة التــي تتحقــق فيهــا تلــك الفوائــد. ويتــم قيــاس مبلــغ اإليــرادات باســتخدام طريقــة 
الفائــدة الفعليــة.

             إيرادات أخرى

يتم اإلعتراف باإليرادات األخرى وفقً لمبدأ االستحقاق.

ف.         تكاليف العقود

 تكاليف إضافية للحصول على العقد

 إن التكاليــف اإلضافيــة للحصــول علــى العقــد هــي تلــك التكاليــف التــي لــم تكــن لتتكبــد لــو لــم يتــم الحصــول علــى العقــد. 
تعتــرف الشــركة بالتكاليــف اإلضافيــة للحصــول علــى عقــد كأصــل إذا كانــت الشــركة تتوقــع اســترداد هــذه التكاليــف. 

ســواءًا قامــت الشــركة بالحصــول علــى عقــد أو لــم تحصــل عليــه، يتــم اإلعتــراف بالتكاليــف التــي مــن المحتمــل أن تتكبدهــا 
ــف إذا  ــدة للحصــول علــى عقــد كمصاري ــف عنــد حدوثهــا. بشــكل عــام تعتــرف الشــركة بالتكاليــف المتزاي الشــركة كمصاري

كانــت فتــرة اســتهاك األصــل التــي كان مــن الممكــن االعتــراف بــه هــي ســنة واحــدة أو أقــل.

             تكاليف االلتزام بالعقد

تتحمــل الشــركة تكلفــة الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب عقــد بمجــرد الحصــول عليــه، ولكــن قبــل نقــل البضائــع أو الخدمــات 
يتــم اإلعتــراف بتكلفــة االلتــزام بالعقــد مــع العميــل التــي ال تغطيهــا معاييــر أخــرى كالمخــزون والممتلــكات واآلالت والمعــدات 

ــت تلــك التكاليــف تســتوفي الشــروط التاليــة:  ــر الملموســة كأصــل إذا كان واألصــول غي

التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد أو بعقد متوقع يمكن للشركة تحديده.  -

التكاليــف الناتجــة او تعزيــز مــوارد الشــركة التــي ســوف تســتخدم فــي الوفــاء أو االســتمرار فــي الوفــاء بالتــزام األداء فــي   -
المســتقبل.

التكاليف المتوقع استردادها.  -

يجــب اإلعتــراف بتكاليــف االلتــزام والتــي تســتوفي المعاييــر الثاثــة المذكــورة أعــاه كأصــل، وال ُيســمح بصــرف التكاليــف عنــد 
تكبدهــا.

ص.       المعامالت بالعمالت األجنبية

يتــم قيــد المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة بالريــال القطــري بأســعار الصــرف الســائدة وقــت إجــراء المعامــات، كمــا تحــول 
الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المســجلة بالعمــات األجنبيــة إلــى الريــال القطــري بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقريــر، 

ويتــم االعتــراف بالفروقــات الناتجــة عــن عمليــات التحويــل فــي بيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر. 

البنــود غيــر النقديــة والتــي تقــاس بالتكلفــة التاريخيــة بالعمــات األجنبيــة يتــم تحويلهــا إلــى الريــال القطــري بســعر الصــرف 
الســائد فــي تاريــخ المعامــات، واألصــول وااللتزامــات غيــر الماليــة والمقاســة بالقيمــة العادلــة بالعمــات األجنبيــة يتــم تحويلهــا 
إلــى الريــال القطــري بالســعر الســائد عنــد تحديــد القيمــة العادلــة واألربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن تحويــل البنــود غيــر الماليــة 
المقاســة بالقيمــة العادلــة. يتــم االعتــراف بهــا كأربــاح وخســائر مــن تغيــر القيمــة العادلــة )فروقــات التحويــل للبنــود المقاســة 
بالقيمــة العادلــة ســواء كانــت ربــح أو خســارة يتــم االعتــراف بهــا ضمــن بيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر أو بنــود 

األربــاح والخســائر علــى التوالــي(.

ق.         توزيعات األرباح

ــات الماليــة للشــركة خــال الفتــرة التــي تعتمــد  ــاح الموزعــة علــى مســاهمي الشــركة كإلتــزام فــي البيان  يتــم االعتــراف باألرب
فيهــا تلــك التوزيعــات مــن جانــب مســاهمي الشــركة.

ر.           العائد على السهم 

تعــرض الشــركة بيانــات عائداتهــا علــى الســهم ألســهمها العاديــة، تحتســب العائــدات األساســية للســهم بقســمة الربــح   
أو الخســارة المنســوبة لحاملــي األســهم العــادي علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال الســنة. يتــم 
تحديــد العائــدات المخففــة علــى الســهم بتســوية الربــح أو الخســارة المنســوبة لحاملــي األســهم العاديــة والمتوســط المرجــح 
لعــدد األســهم العاديــة القائمــة بالنســبة آلثــار جميــع األســهم العاديــة المخففــة المحتملــة والتــي تشــتمل علــى ســندات قابلــة 

للتحويــل وخيــارات أســهم ممنوحــة للموظفيــن، إن وجــدت. 

ش.       النقد والنقد المعادل

 ألهداف إعداد بيان التدفقات النقدية يتمثل بند النقد والنقد المعادل في حساب النقد في الصندوق ولدى البنوك.

ت.         األحداث الالحقة لتاريخ التقرير

 يتــم تعديــل البيانــات الماليــة لتعكــس األحــداث التــي حدثــت بيــن تاريــخ إعــداد التقاريــر وتاريــخ اعتمــاد البيانــات الماليــة 
إلصدارهــا، شــريطة أن تقــدم دليــًا علــى الظــروف التــي كانــت موجــودة فــي تاريــخ إعــداد التقاريــر.

5     التقديرات الهامة في تطبيق السياسات والتقديرات المحاسبية
 لغايــات تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة والظاهــرة ضمــن اإليضــاح رقــم )4(، يتوجــب علــى اإلدارة عمــل أحــكام 
وتقديــرات وإفتراضــات معينــة خاصــة بالقيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات التــي ال يمكــن الحصــول عليهــا مــن مصــادر 
ــرات واإلفتراضــات مبنيــة علــى الخبــرات الســابقة وعلــى عوامــل أخــرى ذات عاقــة. ومــن الممكــن أن تختلــف  أخــرى. إن التقدي

ــرات.  ــج الحقيقيــة عــن تلــك التقدي النتائ

يتــم مراجعــة التقديــرات واإلفتراضــات المتعلقــة بهــا بشــكل مســتمر. يتــم اإلعتــراف بالتعديــات علــى التقديــرات المحاســبية 
فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تعديــل التقديــر إذا كان التعديــل يؤثــر فقــط فــي تلــك الفتــرة أو فــي فتــرة التعديــل والفتــرات 

المقبلــة إذا كان التعديــل يؤثــر علــى كل مــن الفتــرات الحاليــة والمســتقبلية.

أ(          األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية

 فيمــا يلــي األحــكام الرئيســية غيــر تلــك التــي تتعلــق بالتقديــرات التــي قامــت بهــا إدارة الشــركة كجــزء مــن تطبيــق السياســات 
المحاســبية للشــركة والتــي لهــا األثــر األهــم علــى القيــم المعتــرف بهــا فــي البيانــات المالية.

   تصنيف الموجودات المالية 	

ــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر أو التكلفــة  ــازة موجــودات ماليــة تصنيفهــا بالقيمــة العادل قــررت اإلدارة عنــد قيامهــا بحي
المطفــأة أو موجــودات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة، تقــوم الشــركة بتصنيــف الموجــودات 
الماليــة بالتكلفــة المطفــأة إذا كانــت لديهــا النيــة والقــدرة علــى اإلحتفــاظ بهــذا اإلســتثمار مــن أجــل جمــع التدفقــات النقديــة 
التعاقديــة أو األصــل المالــي وإذا كانــت نيــة اإلدارة بجمــع التدفقــات النقديــة وبيــع الموجــودات الماليــة. يتــم تقييــم هــذه 
اإلســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر. تقــوم الشــركة بتصنيــف اإلســتثمارات الماليــة األخــرى بالقيمــة 

ــاح أو الخســائر.  ــة مــن خــال األرب العادل

قامــت الشــركة باإلســتثمار فــي األوراق الماليــة بالتكلفــة المطفــأة ولــم تكــن هنــاك موجــودات ماليــة يجــب اإلبــاغ عنهــا فــي 
بيــان الدخــل الشــامل اآلخــر أو بيــان األربــاح أو الخســائر.
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   السياسة المحاسبية لقياس اإلستثمارات العقارية 	

ــة أو نمــوذج التكلفــة ويجــب عليهــا   إدارة الشــركة مطالبــة وفــق سياســتها المحاســبية بإختيــار بيــن نمــوذج القيمــة العادل
تطبيــق هــذه السياســة علــى كل إســتثماراتها العقاريــة )إن وجــدت(، بإســتثناء إذا كانــت تحتفــظ بإســتثمار عقــاري مســتأجر 
بموجــب عقــد إيجــار تشــغيلي، والــذي بموجبــه تكــون مطالبــة باإلحتفــاظ بــه وفــق القيمــة العادلــة فقــط. قــررت الشــركة إعتمــاد 

نموذج التكلفة ألغراض قياس ممتلكاتها االستثمارية في بيان المركز المالي. 

   تحديد مدة عقد اإليجار 	

عنــد تحديــد مــدة عقــد اإليجــار، تأخــذ اإلدارة بعيــن اإلعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف التــي تخلــق حافــزًا لتطبيــق خيــار تمديــد 
العقــد أو عــدم تطبيــق خيــار إنهــاء العقــد. خيــارات تمديــد مــدة عقــود اإليجــار )أو خيــارات إنهــاء عقــد اإليجــار( فقــط تكــون 
ــة مــن ممارســة  ــد )اإلنهــاء( وكان المســتأجر متأكــدًا بصــورة معقول ــة للتمدي ــت العقــود قابل موجــودة بعقــود اإليجــار إذا كان

هــذا الخيــار.

  تحديد بدء اإليجار 	

تــم تحديــد تاريــخ بــدء اإليجــار بنــاءًا علــى التاريــخ الــذي يتيــح فيــه المؤجــر األصــل األساســي لإلســتخدام مــن قبــل المســتأجر. 
ــخ البــدء الفعلــي. ــد تاري ــر لتحدي طبقــت اإلدارة أفضــل تقدي

ب(         المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

تقــوم الشــركة بتقديــرات وافتراضــات تتعلــق بالمســتقبل. إن التقديــرات المحاســبية الناتجــة بحكــم تعريفهــا نــادرًا مــا تســاوي 
النتائــج الفعليــة ذات الصلــة. إن التقديــرات واالفتراضــات التــي تنطــوي علــى مخاطــر كبيــرة والتــي تتســبب فــي تعديــل 

جوهــري للمبالــغ المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات خــال الســنة الماليــة التاليــة مذكــورة أدنــاه:

   إنخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات واألصول غير الملموسة 	

قامــت الشــركة بتاريــخ كل تقريــر بمراجعــة القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات واألصــول غيــر الملموســة لتحديــد 
مــا إذا كانــت المؤشــرات لتلــك الموجــودات قــد تأثــرت باإلنخفــاض بالقيمــة. ينتــج اإلنخفــاض فــي القيمــة عندمــا تتجــاوز القيمــة 
الدفتريــة للموجــودات أو الوحــدة المنتجــة للنقــد القيمــة القابلــة لإلســترداد، وهــي أعلــى مــن قيمتهــا العادلــة مطروحــً منهــا 
تكاليــف االســتبعاد وقيمــة االســتخدام. فــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لاســترداد لألصــل 
لتحديــد مــدى خســارة انخفــاض القيمــة، إن وجــدت. فــي حــال عــدم القــدرة علــى تقديــر القيمــة القابلــة لاســترداد ألصــل فــردي 
تقــوم الشــركة بتقديــر القيمــة القابلــة لاســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد التــي ينتمــي إليهــا األصــل. إن القيمــة القابلــة 
لاســترداد هــي القيمــة العادلــة مطروحــً منهــا تكلفــة البيــع وقيمــة االســتخدام، أيهمــا أعلــى. عنــد تقديــر قيمــة االســتخدام 
ــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل مناســب. إن القيمــة المقــدرة  يتــم خصــم التدفقــات النقدي
القابلــة لإلســترداد للممتلــكات واآلالت والمعــدات واألصــول غيــر الملموســة مبينــة فــي اإليضاحــات رقــم )6( و )9( علــى التوالــي. 

   العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات واآلالت والمعدات 	

 يتــم إســتهاك الممتلــكات واآلالت والمعــدات علــى أســاس منتظــم علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للموجــودات. حــددت 
اإلدارة العمــر اإلنتاجــي المقــدر لــكل األصــول و/أو فئــة مــن األصــول علــى أســاس العوامــل التاليــة:

اإلستخدام المتوقع لألصول. 	   

التآكل الطبيعي المتوقع والتي تعتمد على العوامل التشغيلية والبيئية. 	   

القيود القانونية أو ما شابه ذلك على إستخدام األصول.  	   

لــم تصــدر اإلدارة تقديــرات القيمــة المتبقيــة ألي مــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات فــي نهايــة عمرهــا اإلنتاجــي ألنهــا تعتبرهــا 
غيــر ماديــة. تقــوم اإلدارة بمراجعــة دوريــة لهــذه التقديــرات علــى أســاس ظــروف الســوق فــي تاريــخ كل تقريــر. قامــت الشــركة 
بتحديــد طريقــة االســتهاك علــى أســاس القســط الثابــت حيــث أنهــا تعتبــر الطريقــة األنســب للشــركة بســبب نقــص اســتغال 

السعة. 

  القيمة العادلة للممتلكات اإلستثمارية 	

تحتفــظ الشــركة بعقارهــا االســتثماري بالقيمــة العادلــة مــع اإلعتــراف بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة 
والدخــل الشــامل اآلخــر. قامــت الشــركة بتعييــن أخصائــي تقييــم مســتقل لتقييــم القيمــة العادلــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 
و 2019 للممتلــكات اإلســتثمارية. ولقيــاس الممتلــكات اإلســتثمارية، تــم تقييمهــا بالرجــوع إلــى األدلــة المســتندة إلــى الســوق، 

باســتخدام أســعار قابلــة للمقارنــة معدلــة لعوامــل ســوق محــددة مثــل طبيعــة وموقــع وحالــة العقــار.

 

 مخصص بضاعة تالفة وبطيئة الحركة 	

ــر لصافــي القيمــة  ــة للتحقــق أيهمــا أقــل، يتــم عمــل تقدي يتــم االحتفــاظ بالبضاعــة بســعر التكلفــة أو صافــي القيمــة القابل
القابلــة للتحقــق عندمــا تصبــح البضاعــة متقادمــة. بالنســبة للمبالــغ الهامــة بشــكل فــردي يتــم إجــراء التقديــر علــى أســاس 
فــردي. يتــم تقييــم المبالــغ غيــر الهامــة بشــكل فــردي ولكنهــا قديمــة أو متقادمــة بشــكل جماعــي ويتــم تطبيــق مخصــص 
وفقــً لنــوع البضاعــة وعمرهــا أو التقــادم بنــاءًا علــى التكلفــة التاريخيــة. ســيتم تحقيــق أي فــرق بيــن المبالــغ فعليــً فــي الفترات 

المســتقبلية وســيتم اإلعتــراف بالمبالــغ المتوقعــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر.

إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 	

تســتخدم الشــركة معلومــات مســتقبلية معقولــة ومدعمــة عنــد قيــاس الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة، والتــي تســتند إلــى 
افتراضــات للحــركات المســتقبلية لمختلــف الدوافــع االقتصاديــة وكيــف ســتؤثر هــذه الحــركات علــى بعضهــا البعــض.

إن الخســارة بالنظــر إلــى عــدم القــدرة علــى الســداد هــو تقديــر للخســارة التــي تنشــأ عنــد عــدم القــدرة علــى الســداد وهــو 
يعتمــد علــى الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة وتلــك التــي يتوقــع المقــرض تلقيهــا، مــع األخــذ فــي اإلعتبــار 

التدفقــات النقديــة مــن الضمانــات وتعزيــز االئتمــان المتكامــل.

يتبــع إحتمــال عــدم القــدرة علــى الســداد المدخــات الرئيســية لقيــاس إحتماليــة التخلــف عــن الســداد، عبــارة عــن تقديــر 
إلمكانيــة التخلــف عــن الســداد علــى مــدى األفــق الزمنــي المحــدد والــذي يتضمــن حســابه البيانــات التاريخيــة واالفتراضــات 

المســتقبلية. الظــروف  وتوقعــات 

   مبدأ اإلستمرارية 	

بالرغــم مــن أن األمــور والحقائــق والمعلومــات الماليــة األخــرى التــي تــم اإلشــارة إليهــا فــي إيضــاح رقــم )2( مــن هــذه البيانــات 
الماليــة، تشــير إلــى وجــود شــك وعــدم يقيــن علــى قــدرة الشــركة لاســتمرار فــي أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة. تقــوم اإلدارة 
والمكلفــون بالحوكمــة بتقييــم قدرتهــا علــى اســتمرار الشــركة كمنشــأة مســتمرة ولديهــا تصــور واضــح بــأن المســاهمين 
ســوف يقــررون مواصلــة أنشــطتها التجاريــة فــي المســتقبل. عــاوة علــى ذلــك فــإن المســاهم الرئيســي فــي الشــركة كونــه 
أحــد بنــوك التنميــة المحليــة، أبــدى موافقتــه علــى منــح القــروض ولــن يتــم تقديــم أي طلــب لســداد تلــك التســهيات علــى 

المــدى القريــب. لذلــك يســتمر إعــداد البيانــات الماليــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

   قياس القيمة العادلة 	

بعــض موجــودات الشــركة ومطلوباتهــا تقــاس بالقيمــة العادلــة لغايــات التقريــر المالي. عنــد تقدير القيمة العادلــة للموجودات 
والمطلوبــات تســتخدم الشــركة بيانــات الســوق إلــى الحــد الــذي تتوافــر فيــه. عندمــا تكــون مدخــات المســتوى األول غيــر 
متاحــة، تتعاقــد الشــركة مــع مقيميــن خارجييــن مؤهليــن للقيــام بعمليــة التقييــم. تعمــل اإلدارة بشــكل وثيــق مــع مقيميــن 
خارجييــن مؤهليــن إلقــرار مدخــات وطــرق التقييــم المناســبة لهــذا النمــوذج. المعلومــات عــن المدخــات وطــرق التقييــم 
ــات المختلفــة يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي اإليضاحــات المعنيــة  ــة للموجــودات والمطلوب ــر القيمــة العادل المســتخدمة فــي تقدي

وإيضــاح رقــم )31(.  

  تقدير معدل اإلقتراض اإلضافي لعقود اإليجار 	

ال يمكــن للشــركة أن تحــدد بســهولة ســعر الفائــدة المتضمــن فــي عقــد اإليجــار، وبالتالــي فهــي تســتخدم ســعر الفائــدة علــى 
اإلقتــراض اإلضافــي لقيــاس إلتزامــات اإليجــار. إن ســعر الفائــدة علــى اإلقتــراض اإلضافــي هــو ســعر الفائــدة الــذي يتعيــن علــى 
الشــركة دفعــه لإلقتــراض لمــدة مماثلــة مــع وجــود ضمــان مماثــل، وايضــً األمــوال الازمــة للحصــول علــى أصــل ذي قيمــة مماثلــة 
لموجــودات حــق اإلســتخدام فــي بيئــة مماثلــة. طبقــت اإلدارة األحــكام والتقديــرات فيمــا يتعلــق بســعر الفائــدة علــى اإلقتــراض 

عنــد بــدء عقــد اإليجــار.

   إنخفاض قيمة حق اإلستخدام 	

عنــد تقديــر المبلــغ القابــل لإلســترداد ألصــل حــق اإلســتخدام، وضعــت اإلدارة إفتراضــات مماثلــة حــول أســعار الســوق ذات 
شــروط تأجيــر مماثلــة.

ج(         خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 قامت الشركة بتغيير طريقة إستهاك اآلالت من طريقة أساس اإلستخدام     
             إلى طريقة القسط الثابت. تعتقد اإلدارة إستنادًا إلى تقرير الُمقيم المعتمد أن العمر اإلنتاجي المتبقي لآلالت يبلغ 25   

             عامــً كمــا فــي ذلــك التاريــخ.

د(        اإلنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

تــم تطبيــق السياســة المحاســبية المتعلقــة بتقييــم اإلنخفــاض فــي القيمــة المبيــن فــي إيضــاح )4( اعتبــارًا مــن تاريــخ التقريــر 
لتقديــر القيمــة القابلــة لاســترداد لجميــع فئــات الممتلــكات واآلالت والمعــدات. نتيجــة لذلــك، فــإن القيمــة القابلــة لاســترداد 

لجميــع فئــات الممتلــكات واآلالت والمعــدات أعلــى مــن قيمتهــا الدفتريــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر.
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بشــكل عــام وعلــى أســاس ســنوي، يتــم تحديــد القيمــة القابلــة لاســترداد لــآلالت والمعــدات بنــاءًا علــى ُمقيم خارجي مســتقل، 
لديــه المؤهــات المهنيــة المناســبة المعتــرف بهــا والمعرفــة بالســوق اإلقليمــي وفهم إلجــراء تقييــم اآلالت والمعدات.

خــال عــام 201٧، كانــت القيمــة العادلــة المقــدرة للُمقيــم الخارجــي المســتقل لــآلالت والمعــدات أقــل مــن قيمتهــا الدفتريــة بمبلــغ 
6٫603٫312 ريــال قطــري. وفقــً لذلــك، تــم االعتــراف بالمبلــغ كإنخفــاض فــي بيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر للســنة 

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 201٧.

خــال عــام 2020، تــم تحديــد القيمــة القابلــة لاســترداد لــآلالت والمعــدات مــن قبــل ُمقيــم خارجــي مســتقل معتمــد فــي دولــة 
ــة(. إن الُمقيــم هــو  ــدى محاكــم العــدل والبنــوك القطري ــر العقــاري المعتمــد ل قطــر )عبــد الرحمــن جاســم الســليطي، الخبي
متخصــص فــي الصناعــة فــي تقييــم هــذه األنــواع مــن اآلالت والمعــدات. تــم تحديــد القيمــة القابلــة لاســترداد بنــاءًا علــى أفضــل 
الممارســات الصناعيــة وظــروف الســوق الســائدة للموجــودات ومصــادر بيانــات الســوق. عنــد تقديــر القيمــة القابلــة لاســترداد 

لــآلالت، قــام الُمقيــم بتطبيــق نهــج القيمــة العادلــة مطروحــً منهــا تكلفــة االســتبعاد.

وفقــً لنتائــج الُمقيــم، تمــت زيــادة القيمــة الدفتريــة لــآلالت والمعــدات إلــى ٧5٫٧92٫341 ريــال قطــري، ممــا أدى إلــى عكــس خســارة 
انخفــاض القيمــة المعتــرف بهــا ســابقً والبالغــة 4٫388٫081 ريــال قطــري )بيــان ب(. تــم اتخــاذ القــرار بنــاءًا علــى موافقــة مجلــس 

اإلدارة و عــن مــدى توافقــه مــع المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة المعمــول بهــا.

هـ(         إن معظم الممتلكات واآلالت والمعدات المذكورة أعاه بضمان / مرهونة مقابل القروض التي تم اإلفصاح عنها في  
ــات الماليــة.              إيضــاح رقــم )1٧( مــن هــذه البيان

و( إن المبانــي مقامــة علــى أرض مســتأجرة تــم الحصــول عليهــا مــن وزارة الشــؤون البلديــة والزراعــة بإيجــار ســنوي بمبلــغ 11٫52٧ 
ريــال قطــري لمــدة 30 عــام تنتهــي فــي 30 يونيــو 2031 قابلــة للتجديــد. تــم اإلفصــاح عــن موجــودات حــق االســتخدام المتعلقــة 

بعقــد اإليجــار فــي إيضــاح رقــم )8(.

المصاريــف وبعــض  التهويــة  نظــام  لتحديــث  المتكبــدة  الرأســمالية  النفقــات  التنفيــذ  تحــت  الرأســمالية  األعمــال  تمثــل   ز(       
             المتعلقة  بتحديث نظام إنذار الحريق وعند االنتهاء من بعض الموافقات سوف يتم رسملة المصاريف المذكورة أعاه   

             إلــى البنــد المناســب ضمــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات ويتــم اســتهاكها بعــد ذلــك.

ح(          إن اإلدارة بصدد التحقق من القيمة الدفترية للمباني التي تم إدراجها في نموذج إعادة التقييم والتي كان من       
            الممكــن االعتــراف بهــا لــو تــم إدراج المبانــي بموجــب نمــوذج التكلفــة ألغــراض اإلفصــاح.

7      متلكات إستثمارية
أ(           يتألف هذا البند مما يلي:

2019 2020 
ريال قطري ريال قطري

12,590,000 12,590,000 مباني - بيان أ

تتمثــل الممتلــكات اإلســتثمارية للشــركة مــن مبانــي تــم بناؤهــا علــى جــزء مــن األرض المســتأجرة )65٫٧٧9 قــدم مربــع(   
الناشــئة عــن الممتلــكات االســتثمارية المدرجــة بالقيمــة العادلــة مبلــغ  إيــرادات اإليجــار  لإلســتخدام كمســتودعات. بلغــت 

قطــري(. ريــال   2٫43٧٫895  :2019(  2020 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  للســنة  قطــري  ريــال   2٫428٫422

تــم تحديــد القيمــة العادلــة للعقــار اإلســتثماري مــن قبــل مقيــم عقــاري خارجــي مســتقل، لديــه مؤهــات مهنيــة معتــرف بهــا   
ــاءًا علــى منهــج الســوق  ــة بن ــد القيمــة العادل ــم تحدي ــذي يتــم تقييمــه. ت ــة العقــار ال مناســبة وخبــرة حديثــة فــي موقــع وفئ
ــإن  ــة للممتلــكات ف ــر القيمــة العادل ــة. عنــد تقدي ــرة للعقــارات المماثل ــذي يعكــس أســعار المعامــات األخي ــة ال ــل للمقارن القاب
االســتخدام األفضــل للملكيــة هــو اإلســتخدام الحالــي. لــم تكــن هنالــك تغييــرات فــي أســلوب التقييــم خــال العــام. باإلضافــة 
إلــى ذلــك لــم تكــن هنالــك تغييــرات فــي القيمــة العادلــة للممتلــكات اإلســتثمارية مقارنــة بالعــام الســابق، وبالتالــي لــم تنشــأ 

أي أربــاح أو خســائر نتيجــة للتقييــم العــادل

ب(          تــم االعتــراف بالممتلــكات اإلســتثمارية للشــركة بشــكل مبدئــي خــال عــام 2009 ضمــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات وقياســها 
وفقــً لنمــوذج القيمــة العادلــة، ومــع ذلــك خــال فتــرة مــا بعــد االعتــراف فــي العديــد مــن الفتــرات تــم تحويــل جــزء مــن التكلفــة 
ومبالــغ القيمــة العادلــة مــن )إلــى( بيــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات والممتلــكات اإلســثتمارية بســبب التغييــر فــي االســتخدام 
ــً بالتحقــق مــن التكلفــة التراكميــة  ــى الممتلــكات االســتثمارية والعكــس صحيــح. تقــوم اإلدارة حالي ــك المشــغل إل مــن المال

والتغيــرات فــي القيمــة العادلــة، والتــي تــم تضمينهــا فــي األربــاح المرحلــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020.

8     موجودات حق اإلستخدام ومطلوبات التأجير
أبرمــت الشــركة عقــد إيجــار مــع وزارة الشــؤون البلديــة والزراعــة بإيجــار ســنوي قــدره 11٫52٧ ريــال قطــري لمــدة 30 عــام. نتيجــة   
لتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16(، إبتــداءًا مــن 1 ينايــر 2019 أدرجــت الشــركة موجــودات حــق االســتخدام 
ومطلوبــات التأجيــر المتعلقــة بعقــد اإليجــار ضمــن بيــان المركــز المالــي، وتــم قياســه عنــد التبنــي بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات 

اإليجــار المســتقبلية علــى النحــو التالــي:

أ(           موجودات حق اإلستخدام

كانت الحركة على موجودات حق اإلستخدام كما يلي:

2019 2020 
ريال قطري ريال قطري

-0- 106,871 الرصيد في بداية السنة
113,322 -0- عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16(

2,842 -0- المعاد تصنيفه من األرصدة المدينة األخرى
(9,293) (9,293) إستهاك موجودات حق اإلستخدام

106,871 97,578 الرصيد في نهاية السنة - بيان أ

يتــم إســتهاك موجــودات حــق اإلســتخدام علــى مــدار فتــرة عقــد اإليجــار علــى أســاس القســط الثابــت للفتــرة مــن 1 ينايــر 2019 وحتــى 
30 يونيــو 2031.

مطلوبات التأجير ب(  

كانت الحركة على مطلوبات التأجير كما يلي:

2019 2020 
ريال قطري ريال قطري

-0- 105,561 الرصيد في بداية السنة
113,322 -0- عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16(
(11,527) (11,527) تسويات خال السنة

3,766 5,187 الفائدة المتراكمة خال السنة

105,561 99,221 الرصيد في نهاية السنة - إيضاح 8 )ج(

تــم إثبــات مطلوبــات التأجيــر بنــاءًا علــى القيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار المتضمنــة مخصومــة بإســتخدام معــدل اإلقتــراض اإلضافــي 
فــي تاريــخ التطبيــق األولــي. 

ال تواجــه الشــركة مخاطــر ســيولة كبيــرة فيمــا يتعلــق بمطلوبــات التأجيــر. مطلوبــات التأجيــر يتــم مراقبتهــا ضمــن وظائــف إدارة أمــوال 
الشركة

ــو  ــى النح ــي عل ــز المال ــان المرك ــي بي ــر ف ــات التأجي ــف مطلوب ــم تصني ــتحقاق، يت ــخ اإلس ــى تاري ــاءًا عل بن ج( 

2019 2020 
(QR.) (QR.)

97,529 90,763 مطلوبات تأجير - الجزء طويل األجل - بيان أ
8,032 8,458 مطلوبات تأجير - الجزء قصير األجل - بيان أ

105,561 99,221 المجموع - إيضاح 8 )ب(
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أصول غير ملموسة  9
فيما يلي تفاصيل التكلفة واإلطفاء المتراكم والقيمة الدفترية المتعلقة باألصول غير الملموسة: أ( 

المجموع برامج كمبيوتر براءات اإلختراع 
والمعرفة

ريال قطري ريال قطري ريال قطري
التكلفة

10,925,981 596,044 10,329,937 كما في 31 ديسمبر 2018
10,925,981 596,044 10,329,937 كما في 31 ديسمبر 2019

10,925,981 596,044 10,329,937 كما في 31 ديسمبر 2020
اإلطفاء المتراكم

596,044 596,044 -0- كما في 31 ديسمبر 2018

596,044 596,044 -0- كما في 31 ديسمبر 2019

596,044 596,044 -0- كما في 31 ديسمبر 2020
القيمة الدفترية

10,329,937 -0- 10,329,937 كما في 31 ديسمبر 2020 - بيان أ
10,329,937 -0- 10,329,937 كما في 31 ديسمبر 2019 -  بيان أ

اكتســبت الشــركة الحقــوق الكاملــة الســتخدام بــراءات اإلختــراع والمعرفــة دون أيــة قيــود، وتمتلــك الشــركة بــراءات اإلختــراع حاليــً 
ــراع الحاليــة لتلبيــة الهــدف العــام للشــركة.  ــراءات اإلخت ــث حقــوق ب ــة وجــود عيــوب، يتــم تحدي ــة. فــي حال بحقــوق كامل

قامــت الشــركة بتعييــن مقيــم خارجــي معتمــد ومســتقل يتمتــع بالمؤهــات المهنيــة المطلوبــة والمعرفــة والفهــم للتأكــد مــن 
القيمــة القابلــة لاســترداد لبــراءات االختــراع والمعرفــة المتعلقــة بالمحاقــن اآلمنــة. بنــاءًا علــى تقريــر الُمقيــم، تــم تقديــر المبلــغ القابــل 
لاســترداد بمبلــغ 10٫3٧0٫989 ريــال قطــري وهــو أعلــى مــن القيمــة الدفتريــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر. تــم تقديــر القيمــة القابلــة لاســترداد 

بنــاءًا علــى القيمــة المســتخدمة الصــادرة وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة

البضاعــــــــة  10
يتألف هذا البند مما يلي: أ( 

2019 2020 

ريال قطري ريال قطري

581,180 12,263,210 بضاعة تجارية - إيضاح 10 )ب(
6,638,370 5,590,232 مواد خام

924,291 1,573,550 بضاعة تحت اإلنتاج
2,217,423 1,569,336 بضاعة جاهزة
2,253,860 2,232,544 قطع غيار

191,435 173,662 مواد إستهاكية
12,806,559 23,402,534 اإلجمالي 
(1,571,223) (1.571.223) يطرح: مخصص بضاعة بطيئة الحركة
11,235,336 21,831,311 الصافي

35,917 477,549 بضاعة في الطريق
11,271,253 22,308,860 المجموع - بيان  أ
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ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى  11
يتألف هذا البند مما يلي: أ( 

وفقــً لموافقــة مجلــس اإلدارة والمتطلبــات الناشــئة لإلمــدادات الطبيــة بســبب الوبــاء الحالــي، يتــم إعطــاء األولويــة لقطاعــات  ب(  
التــداول فــي الشــركة.

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة ب( 

كانت الحركة على هذا البند خال السنة كما يلي:

2019 2020 

ريال قطري ريال قطري

9,357,944 19,606,137 ذمم مدينة - إيضاح 11 )ج(
(7,452,266) (6,436,401) مخصص خسائر إئتمانية متوقعة - إيضاح 11 )ب(

الصافي 13,169,736

10,572 2,093,755 حجوزات بنكية
532,753 886,640 دفعات مقدمة لموردين

96,638 41,138 مصاريف مدفوعة مقدمً
5,220 5,110 ذمم موظفين

30,529 6,921 أخرى

2,581,390 16,203,300 المجموع - بيان  أ

2019 2020 

ريال قطري ريال قطري

7,719,889 7,452,266 الرصيد في بداية السنة
(247,374) (1,015,865) المعكوس خال السنة

(20,249) -0- فروقات عمات أجنبية

7,452,266 6,436,401 الرصيد في نهاية السنة - إيضاح 11) أ (

تتركــز الذمــم المدينــة فــي رصيــد ثاثــة عمــاء رئيســيين للشــركة بمبلــغ 1٧٫31٧٫893 ريــال قطــري ويشــكلون مــا نســبته 88٪ مــن 
ــغ  ــة عمــاء رئيســيين للشــركة بمبل ــي الذمــم المدينــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 )2019: تتركــز الذمــم المدينــة فــي رصيــد ثاث إجمال

8٫390٫186 ريــال قطــري ويشــكلون مــا نســبته 90٪ مــن إجمالــي الذمــم المدينــة(.

النقد والنقد المعادل  12
أيتألف هذا البند مما يلي:

رأس المال  13
يتألف هذا البند مما يلي:

2019 2020 

ريال قطري ريال قطري

17,512 9,524 نقد في الصندوق
944,396 3,025,694 نقد لدى البنوك

961,908 3,035,218 المجموع - بيان أ و د
(15,154,640) (15,035,750) يطرح: سحب على المكشوف من البنوك - بيان أ

(14,192,732) (12,000,532) الصافي

2019 2020 

(QR.) (QR.)

115,500,000 115,500,000 رأس المــال المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع بالكامــل بقيمــة 
إســمية      1 ريــال قطــري للســهم الواحــد - بيــان أ

115,500,000 115,500,000 بالكامــل والمدفــوع  والمصــدر  بــه  المصــرح  المــال   رأس 
 )عدد األسهم(

احتياطي قانوني  14 
بلــغ االحتياطــي القانونــي للشــركة مبلــغ 30٫431٫538 ريــال قطــري )بيــان أ( كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 )2019: 30٫343٫120 ريــال قطــري( وفقــً 
لقانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم )11( لســنة 2015، فإنــه يتــم تحويــل 10٪ مــن صافــي األربــاح لــكل ســنة إلنشــاء احتياطــي قانونــي 
ويوقــف هــذا التحويــل إذا كان مبلــغ االحتياطــي القانونــي يعــادل أو يزيــد عــن نصــف رأس المــال، إن االحتياطــي القانونــي غيــر قابــل 

للتوزيــع إال فــي الحــاالت التــي حددهــا القانــون.

احتياطي إعادة تقييم   15
احتياطــي إعــادة التقييــم والبالــغ 11٫999٫694 ريــال قطــري )بيــان أ( كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 )2019: 11٫999٫694 ريــال قطــري(  أ( 

والمعــدات. واآلالت  الممتلــكات  ضمــن  بملكيتهــا  المعتــرف  الســابقة  الســنوات  فــي  المبانــي  تقييــم  بإعــادة  يتمثــل 

إن اإلدارة بصــدد تحديــد االســتهاك بنــاءًا علــى القيمــة الدفتريــة المعــاد تقييمهــا للمبنــى واالســتهاك بنــاءًا علــى تكلفتــه  ب( 
ــح أو  ــان الرب ــن تتــم مــن خــال بي ــات ل ــة. إن هــذه التحوي ــاح المرحل ــى األرب ــل احتياطــي إعــادة تقييــم معيــن إل ــة لتحوي األصلي

الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر.
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مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  16
كانت الحركة على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خال السنة كما يلي:

2019 2020 

ريال قطري ريال قطري

1,046,028 997,117 الرصيد في بداية السنة
181,011 165,780 مخصص السنة

(229,922) (189,866) المدفوع خال السنة

997,117 973,031 الرصيد في نهاية السنة - بيان أ

قروض بنكية  17
يتألف هذا البند مما يلي: أ( 

2019 2020 

ريال قطري ريال قطري

90,644,198 93,203,287 قروض ألجل
14,123,959 33,241,278 تسهيات إعتمادات مستندية

104,768,157 126,444,565 المجموع - إيضاح 1٧ )ب(، )جـ( ، )د(

2019 2020 

ريال قطري ريال قطري

99,968,055 121,600,768 الجزء طويل األجل - بيان أ
4,800,102 4,843,797 الجزء قصير األجل - بيان أ

104,768,157 126,444,565 المجموع - إيضاح 1٧ ) أ (

2019 2020 

ريال قطري ريال قطري

104.271.695 104.768.157 الرصيد في بداية السنة
2.314.947 20.100.041 صافي حركة القروض البنكية )األساسية(

(3.837.491) -- المسدد خال السنة
2.541.431 1.937.303 الفوائد المتكبدة خال السنة
(522.425) (360.936) الفوائد المدفوعة خال السنة

104.768.157 126,444,565 الرصيد في نهاية السنة - إيضاح 1٧ ) أ (

تم تصنيف القروض البنكية في بيان المركز المالي وفقً لتاريخ استحقاقها كما يلي: ب(  

كانت الحركة على القروض البنكية خال السنة كما يلي: ج( 

2019 2020 

ريال قطري ريال قطري

4,800,102 4,843,797 من بنك تجاري محلي *
99,968,055 121,600,768 من مساهم رئيسي - بنك تنمية **

104,768,157 126,444,565 المجموع - إيضاح 1٧ ) أ (

*           تفاصيل التسهيالت البنكية الممنوحة من بنك تجاري محلي:

حصلــت الشــركة علــى قــرض إعتمــادات مســتندية وســحب علــى المكشــوف وضمانــات بنكيــة مــن بنــك تجــاري محلــي لتمويــل   
إنشــاء مســتودع وألغــراض تمويــل رأس المــال العامــل قصيــر األجــل. تــم إعــادة جدولــة القــرض بعــد اإلتفــاق المبدئــي وقــروض 
رأس المــال العامــل قصيــرة األجــل التــي يتــم ســدادها خــال ســنة واحــدة. ومــع ذلــك، وافــق البنــك المحلــي علــى تمديــد فتــرة 

الســداد حتــى 31 ديســمبر 2020 وعلــى أســاس مفاهيمــي، ولــم يتــم إعــادة تصنيــف معلومــات المقارنــة.

**         تفاصيل التسهيالت البنكية الممنوحة من مساهم رئيسي - بنك تنمية

حصلــت الشــركة علــى العديــد مــن التســهيات البنكيــة مــن أحــد المســاهمين الرئيســيين )الســادة/ بنــك قطــر للتنميــة،   
طــرف ذو صلــة( ألغــراض مختلفــة كشــراء آالت ومعــدات، تســديد ذمــم الموظفيــن المــدورة، مقابلــة متطلبــات رأس المــال 

التشــغيلي والعامــل، شــراء مــواد خــام، تمويــل إنشــاء مســتودع وشــراء مــواد طبيــة بغــرض إعــادة بيعهــا.

بالرغــم مــن أن التســهيات أدنــاه تحمــل تواريــخ إســتحقاق مختلفــة، ومــن المفتــرض أن يتــم تســويتها فــي فتــرة أقــل، فقــد   
تمــت إعــادة جدولــة التســهيات مــن قبــل المســاهم الرئيســي )الُمقــرض( أعــاه بشــروط وأحــكام مختلفــة. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، تــم تأجيــل تحصيلهــا لفتــرة الـــ 12 شــهرًا القادمــة، وذلــك تماشــيً مــع الدعــم المالــي للشــركة. باإلضافــة إلــى ذلــك أكــد 
بنــك التنميــة المحلــي المذكــور أعــاه عــدم تقديــم أي طلــب للســداد فــي األشــهر الـــ 12 القادمــة، وســوف يتــم تمديــد جــدول 
الســداد مــع تواريــخ الســداد فــي موعــد أقصــاه 1 ينايــر 2022. حصلــت الشــركة علــى خطــاب دعــم مالــي مــن بنــك التنميــة 
المحلــي بصفتــه مســاهمً وكمقــرض لتمديــد فتــرة الســماح المذكــورة أعــاه لمــدة 12 شــهرًا مــن تاريــخ التقريــر. وفقــً لذلــك، 

يتــم تصنيــف هــذه القــروض علــى أنهــا مطلوبــات غيــر متداولــة.

ــة بعضهــا فــي الفتــرة الاحقــة. تتنــوع الشــروط  ــً علــى أســاس مســتقل ويتــم إعــادة جدول ــم التســهيات مبدئي يتــم تقدي  
واألحــكام األساســية المرفقــة بــكل مــن التســهيات مــن حيــث الغــرض وأســعار الفائــدة وشــروط الســداد. وبالتالــي، يتــم 
تقديــم التســهيات ألغــراض مختلفــة، وتحمــل معــدالت فائــدة وشــروط ســداد مختلفــة. شــروط ســداد التســهيات ليســت 
ذات صلــة حيــث تــم الموافقــة علــى تمديدهــا ألكثــر مــن 12 شــهرًا وتتــم إعــادة جدولــة معظمهــا علــى أســاس متكــرر. كجــزء 
مــن إجــراءات القيــاس المبدئــي للشــركة فــي ظــل الوبــاء الحالــي، فقــد قــررت تعزيــز تجــارة اإلمــدادات الطبيــة والحفــاظ علــى 

مخــزون احتياطــي إســتراتيجي مــن خــال قــروض بنكيــة قصيــرة األجــل بقيمــة 21٫2 مليــون ريــال قطــري.

قامت الشركة بوضع األوراق المالية التالية مقابل التسهيالت المذكورة أعاله والتي تم الحصول عليها:

تعهد بكامل ممتلكات وآالت ومعدات الشركة لتغطية 100٪ من مبلغ التمويل بواسطة بنك قطر للتنمية. 	

التنازل عن بوالص التأمين التي تغطي 100٪ من مخاطر االئتمان من بنك قطر للتنمية. 	

التنازل عن بعض عقود العماء لصالح بنك قطر للتنمية لتغطية بعض مبالغ التسهيات. 	

باإلضافــة إلــى ذلــك، ووفقــً ألحــدث اتفاقيــة بنكيــة رئيســية مؤرخــة فــي ٧ أبريــل 2020 ، يجــب إخطار التســجيل الصناعي للشــركة   
بشــأن تلــك التعهــدات.

تفاصيل القروض د( 
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ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  18
يتألف هذا البند مما يلي: أ( 

2019 2020 

ريال قطري ريال قطري

827,427 2,360,424 ذمم دائنة )تجارية( - إيضاح 18 )ب(
120,089 1,553,791 دفعات مقدمة من العماء/ مطلوبات تعاقدية

1,037,772 1,321,946 مصاريف مستحقة
-0- 589,548 ذمم دائنة )غير تجارية(

78,840 125,770 مخصص إجازات وتذاكر سفر
214,841 214,841 توزيعات أرباح مستحقة

99,858 99,858 حجوزات دائنة
-0- 22,105 مخصص المساهمة في األنشطة اإلجتماعية والرياضية

76,187 63,620 أخرى

2,455,014 6,351,903 المجموع - بيان أ

تتركــز الذمــم الدائنــة بمبلــغ 1٫005٫082 ريــال قطــري مســتحق لثاثــة مورديــن للشــركة ويشــكلون مــا نســبته 43٪ مــن إجمالــي  ب( 
الذمــم الدائنــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 )2019: 313٫031 ريــال قطــري مســتحق ألكبــر ثاثــة مورديــن للشــركة ويشــكلون مــا 

نســبته 38٪ مــن إجمالــي الذمــم الدائنــة(.

اإليرادات  19
اإليرادات وفقً لنوعها كما يلي: أ( 

2019 2020 

ريال قطري ريال قطري

3,339,044 19,238,391 مبيعات المنتجات التجارية
378,763 1,180,562 مبيعات القسطرة الوريدية )الكانيوال(

3,277,066 3,471,487 مبيعات المحاقن الطبية
1,073,420 364,461 مبيعات اإلبر المغلفة

75,598 298,199 مبيعات منتجات التعقيم
14,811 15,410 مبيعات أخرى

8,158,702 24,568,510 المجموع - بيان ب وإيضاح 19 )ب( و )ج(

اإليرادات وفقً لطبيعتها الجغرافية كما يلي: ب( 

2019 2020 

ريال قطري ريال قطري

5,989,668 23,059,945 داخل دولة قطر
2,169,034 1,508,565 خارج دولة قطر
8,158,702 24,568,510 المجموع - إيضاح 19 ) أ (

اإليرادات وفقً لطبيعة العماء كما يلي: ج( 

2019 2020 

ريال قطري ريال قطري

5,989,668 23,059,945 عماء شركات
2,169,034 1,508,565 عماء جهات حكومية
8,158,702 24,568,510 المجموع - إيضاح 19 ) أ (

تكاليف التشغيل  20
يتألف هذا البند مما يلي:

2019 2020 

ريال قطري ريال قطري

2,081,262 13,165,990 تكاليف المنتجات التجارية
446,775 1,794,421 تكاليف القسطرة الوريدية )الكانيوال(

3,632,601 3,092,705 تكاليف المحاقن الطبية
1,199,168 229,371 تكاليف اإلبر المغلفة

11,802 59,758 تكاليف منتجات التعقيم

7,371,608 18,342,245 المجموع - بيان ب

إيرادات أخرى  21
يتألف هذا البند مما يلي:

2019 2020 

ريال قطري ريال قطري

2,437,895 2,428,422 إيرادات تأجير
247,374 1,015,865 المعكوس من مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

-0- 8,300 ربح إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
135,944 -0- المعكوس من الذمم الدائنة
164,843 13,774 أخرى

2,986,056 3,466,361 المجموع - بيان ب
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مصاريف بيع وتوزيع  22
يتألف هذا البند مما يلي:

2019 2020 

ريال قطري ريال قطري

242,694 250,194 مصاريف الشحن ومصاريف توزيع أخرى
194,842 210,978 إعانات وترويج األعمال

437,536 461,172 المجموع - بيان ب

مصاريف عمومية وإدارية  23
أ(  يتألف هذا البند مما يلي:

2019 2020 

ريال قطري ريال قطري

3,223,474 2,707,281 تكاليف الموظفين - إيضاح 23 )ب(
410,183 578,335 أتعاب مهنية وقانونية
115,244 153,147 تأمين
260,304 277,351 صيانة وإصاح
230,106 104,485 كهرباء وماء

45,473 121,050 بضاعة معدومة
41,577 64,498 خسائر فروقات عملة أجنبية
52,891 45,774 تكنولوجيا المعلومات وإتصاالت
33,918 22,887 مصاريف سفر
45,034 69,815 مصاريف مكتبية

437 153 ممتلكات وآالت ومعدات معدومة
133,728 220,758 أخرى

4,592,369 4,365,534 المجموع - بيان ب

ب(  يســتحق المديــر التنفيــذي / عضــو مجلــس اإلدارة مبلــغ 160٫000 ريــال قطــري كمكافــأة مدرجــة ضمــن تكاليــف الموظفيــن 
قطــري(. ريــال   60٫000  :2019(  2020 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  للســنة 

إستهالكات  24
يتألف هذا البند مما يلي:

2019 2020 

ريال قطري ريال قطري

5,521,083 5,475,545 إستهاك ممتلكات وآالت ومعدات
9,293 9,293 إستهاك موجودات حق اإلستخدام

5,530,376 5,484,838 المجموع - بيان ب

تكاليف التمويل  25
يتألف هذا البند مما يلي:

2019 2020 

ريال قطري ريال قطري

2,541,431 1,937,303 فوائد/ أرباح بنكية على القروض
856,776 793,215 فوائد على السحب على المكشوف

3,766 5,187 تكاليف تمويل مطلوبات التأجير
197,173 149,275 تكاليف تمويل أخرى

3,599,146 2,884,980 المجموع - بيان ب

العائد على السهم    26

العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد

يحتســب العائــد األساســي للســهم الواحــد بقســمة ربــح أو خســارة الســنة المنســوب إلــى مســاهمي الشــركة العادييــن علــى 
المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال الســنة وذلــك كمــا يلــي

2019 2020 

ريال قطري ريال قطري

(10,386,277) 884,183 الربــح )الخســارة( المنســوبة إلــى مســاهمي الشــركة العادييــن 
)ريــال قطــري(

115,500,000 115,500,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

(0.090) 0.008 العائــد األساســي والمخفــض للســهم الواحــد )ريــال قطــري( - 
بيــان ب

لــم يتــم احتســاب عائــد مخفــض منفصــل للســهم الواحــد حيــث أن العائــد المخفــض للســهم الواحــد مســاوي للعائــد األساســي 
للســهم الواحــد.

تقارير القطاعات  27
ألغــراض اإلدارة تــم تنظيــم الشــركة فــي وحــدة عمــل واحــدة بنــاءًا علــى طبيعــة نشــاطاتها، حيــث تتعلــق عمليــات الشــركة بتصنيــع 
وتجــارة المحاقــن واألجهــزة الطبيــة المســتعملة لمــرة واحــدة. تســتند القــرارات المتعلقــة بتخصيــص المــوارد ومراقبــة األداء علــى وحــدة 
العمــل الفرديــة التــي حددتهــا اإلدارة. ومــع ذلــك، جغرافيــً يوجــد إيــرادات للشــركة ناتجــة عــن التصديــر إلــى بعــض البلــدان األجنبيــة كمــا 

هــو موضــح فــي إيضــاح 19 )ب(.

معامالت مع أطراف ذات صلة  28
معامات مع أطراف ذات صلة أ ( 

تتكون األطراف ذات الصلة من المســاهمين الرئيســيين والشــركات ذات الصلة وموظفي اإلدارة الرئيســيين في الشــركة، والمنشــآت 
الخاضعــة للســيطرة المشــتركة أو التــي تتأثــر بشــكل كبيــر بهــذه األطــراف. يتــم اعتمــاد سياســات التســعير وشــروط هــذه المعامــات 
مــن قبــل إدارة الشــركة. أصبــح الســادة/ بنــك قطــر للتنميــة أحــد كبــار المســاهمين والمؤسســة الماليــة لإلقــراض طرفــً ذو صلــة 

بالشــركة.
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2019 2020 

ريال قطري ريال قطري

2.346.985 1.651.119 تكاليف التمويل

إن المبلــغ المســتحق لطــرف ذو صلــة )الســادة/ بنــك قطــر للتنميــة( والمتعلــق بالقــروض مبيــن فــي إيضــاح رقــم )1٧(. إن هــذه 
التســهيات بضمــان أصــول الشــركة. تســتند الفوائــد/ أربــاح البنــوك علــى معــدالت الســوق الســائدة وعــادة مــا تتــم التســوية نقــدًا

معامات مع اإلدارة العليا ب ( 

تشــتمل علــى المعامــات مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة الرئيســيين الذيــن لهــم الصاحيــة والمســؤولية فــي التخطيــط 
والتوجيــه والســيطرة علــى أنشــطة الشــركة.

تكبــدت الشــركة خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 مبلــغ 160٫000 ريــال قطــري لعضــو مجلــس اإلدارة الــذي يشــغل أيضــً 
منصــب العضــو المنتــدب للشــركة )31 ديســمبر 2019: 60٫000 ريــال قطــري(. باإلضافــة إلــى ذلــك، ال توجــد هنالــك أيــة مكافــآت أو تعويضــات 

أخــرى متكبــدة لــإلدارة العليــا للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 )31 ديســمبر 2019: 294٫58٧ ريــال قطــري(.

االلتزامات الطارئة والمحتملة  -29

 يتألف هذا البند من اإللتزامات التعاقدية والمحتملة وهي كما يلي: 

2019 2020 

(QR.) (QR.)

-0- 210,452 التزامات رأسمالية
3,394,520 4,126,531 ضمانات

-0- 540,843 إعتمادات مستندية

إدارة المخاطـــر  -30
تقــوم الشــركة بمراقبــة وإدارة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا أعمالهــا وعملياتهــا التشــغيلية. وتتعــرض الشــركة إلــى المخاطــر التاليــة 

عنــد اســتخدامها لــألدوات الماليــة:

مخاطرة السيولة النقدية. 	

مخاطرة االئتمان. 	

مخاطرة رأس المال. 	

مخاطرة سعر السوق. 	

المخاطر التشغيلية. 	

مخاطر أخرى. 	

وتســعى الشــركة إلــى تخفيــض تأثيــر هــذه المخاطــر مــن خــال تنويــع مصــادر رأس المــال والمراقبــة المســتمرة لعمليــة إدارة المخاطــر 
والتحقــق مــن مراقبــة السياســات المنفــذة لتخفيــض مقــدار التعــرض لهــذه المخاطــر.

إطار إدارة المخاطــر

يتحمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية الكاملــة فــي اإلشــراف عــن إطــار إدارة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة. لــم تقــم الشــركة حتــى 
تاريخــه بتأســيس قســم منفصــل إلدارة المخاطــر بالرغــم مــن توصيــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان التنفيذيــة. هــذا ومــن المقــرر أن 
تســتكمل اإلجــراءات بوضــع هيــكل تنظيمــي واضــح وموثــق ومعتمــد يحــدد المســؤوليات مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى اإلدارة 

التنفيذيــة والمــدراء الرئيســيين. 

تحــدد سياســة إطــار إدارة المخاطــر المامــح العامــة للمخاطــر التــي تتعــرض إليهــا الشــركة، وكيفيــة إدارة المخاطــر، ومعاييــر الرقابــة 
والســلوك المهنــي لعمليــات الشــركة والتــي ســيتم وضعهــا فــي المســتقبل القريــب.

مخاطرة السيولة النقدية أ( 

مخاطــرة الســيولة النقديــة هــي مخاطــرة أن تواجــه الشــركة صعوبــات فــي الحصــول علــى األمــوال الازمــة للوفــاء بااللتزامــات المترتبــة 
علــى األدوات الماليــة. تديــر الشــركة مخاطــرة الســيولة مــن خــال االحتفــاظ باحتياطيــات كافيــة، تســهيات بنكيــة، وكذلــك المراقبــة 

المســتمرة للتدفقــات النقديــة وموازنــة اســتحقاقات الموجــودات والمطلوبــات الماليــة.

إن منهــج الشــركة فــي إدارة الســيولة هــو التأكــد قــدر اإلمــكان بأنــه تتوفــر لديهــا وعلــى الــدوام ســيولة كافيــة للوفــاء بااللتزامــات عنــد 
ــة أو إحــداث ضــرر بســمعة  ــة والصعبــة بــدون تكبــد خســائر غيــر مقبول حلــول موعــد اســتحقاقها فــي ظــل كل مــن الظــروف العادي

الشــركة.

قام السادة/ بنك قطر للتنمية، طرف ذو صلة بتأجيل سداد أقساط القروض لإلثنى عشر شهرًا القادمة.

فيمــا يلــي االســتحقاقات التعاقديــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة متضمنــة مدفوعــات التكاليــف الماليــة وباســتبعاد تأثيــر اتفاقيات 
المقاصــة، إن وجدت:

ما بين 

1 إلى 5 سنوات
أقل من سنة

التدفقات النقدية 
التعاقدية 

الخارجة
القيمة الدفترية 31 ديسمبر 2020

ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

-0- 214,841 214,841 214,841 توزيعات أرباح مستحقة
-0- 6,137,062 6,137,062 6,137,062 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

121,600,768 4,843,797 126,444,565 126,444,565 قروض بنكية
-0- 15,035,750 15,035,750 15,035,750 سحب على المكشوف

90,763 8,458 99,221 99,221 مطلوبات تأجير
121,691,531 26,239,908 147,931,439 147,931,439 المجموع

ما بين 

1 إلى 5 سنوات
أقل من سنة

التدفقات النقدية 
التعاقدية 

الخارجة
القيمة الدفترية 31 ديسمبر 2019

ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

-0- 214.841 214.841 214.841 توزيعات أرباح مستحقة
-0- 2.240.173 2.240.173 2.240.173 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

99.968.055 4.800.102 104.768.157 104.768.157 قروض بنكية
-0- 15.154.640 15.154.640 15.154.640 سحب على المكشوف

97.529 8.032 105.561 105.561 مطلوبات تأجير
100.065.584 22.417.788 122.483.372 122.483.372 المجموع

وليــس مــن المتوقــع أن تحــدث التدفقــات النقديــة المتضمنــة فــي تحليــل االســتحقاق بصــورة مبكــرة أو أن تختلــف مبالغهــا علــى نحــو 
هام.

مخاطرة االئتمان ب(   

تشیر مخاطــر االئتمان إل– مخاطــر أن ال يقــوم الطــرف اآلخــر بالوفــاء بإلتزاماتــه مما یؤدي إل– خسارة مالیة للشر–ة. مــن أجــل تقليــل مخاطــر 
االئتمــان، قامــت اإلدارة بتطويــر وتنفيــذ تصنيــف مخاطــر االئتمــان لعمائهــا الرئيســيين والمدينيــن اآلخريــن لتصنيــف تعــرض الشــركة 

لائتمــان وفقــً لدرجــة التعثــر فــي الســداد. تســتخدم اإلدارة المعلومــات الماليــة وســجاتها مــع العميــل لهــذا الغــرض.

وتتمثل األدوات المالية التي تعرض الشركة لخطر االئتمان في النقد لدى البنوك، الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى.

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

لــدى اإلدارة سياســة مخاطــر االئتمــان والتــي تراقــب التعــرض لمخاطــر االئتمــان للذمــم المدينــة واألرصــدة المدينــة األخــرى بشــكل 
مســتمر ويتــم إجــراء تقييــم االئتمــان علــى جميــع العمــاء الذيــن يطلبــون االئتمــان ويتــم اعتمــاده مــن قبــل اإلدارة. تــم اإلفصــاح عــن 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للذمــم المدينــة واألرصــدة المدينــة األخــرى فــي إيضــاح رقــم 11 )ب( مــن هــذه البيانــات الماليــة. توجــد 

إجــراءات مناســبة للمتابعــة واالســترداد لمراقبــة مخاطــر االئتمــان.
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31 ديسمبر 2020
لم تتجاوز موعد 

استحقاقها
تجاوزت موعدها

3 - 90 يوم

تجاوزت 
موعدها

3 - 90 يوم

أكثر 181 
سنوات

المجموع

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

3.025.694------3.025.694النقد لدى البنوك
وأرصــدة مدينــة  ذمــم مدينــة 

)بالصافــي( أخــرى 
4.270.0433.519.5726.017.1152.355.43216.162.162

7.295.7373.519.5726.017.1152.355.43219.187.856الصافي

31 ديسمبر 2019
لم تتجاوز موعد 

استحقاقها
تجاوزت موعدها

3 - 90 يوم

تجاوزت 
موعدها

3 - 90 يوم

أكثر 181 
سنوات

المجموع

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

944.396------944.396النقد لدى البنوك
وأرصــدة مدينــة  ذمــم مدينــة 

)بالصافــي( أخــرى 
579.074785.012102.4191.018.2472.484.752

1.523.470785.012102.4191.018.2473.429.148
7.295.7373.519.5726.017.1152.355.43219.187.856الصافي

النقد لدى البنوك

تعتبــر مخاطــر االئتمــان علــى األرصــدة المصرفيــة ضئيلــة ألن األطــراف المقابلــة هــي بنــوك ذات تصنيــف ائتمانــي مرتفــع وتحتفــظ 
الشــركة بجميــع حســاباتها المصرفيــة فــي بنــوك ذات ســمعة ائتمانيــة جيــدة.

ــة كمــا هــو مبيــن فــي اإليضاحــات ذات  ــة لهــذه األدوات المالي إن الحــد األقصــى للمخاطــرة فــي الشــركة يتمثــل فــي القيمــة الدفتري
العاقــة، وكمــا يلــي تحليــل ألعمــار هــذه األدوات:

مخاطرة رأس المال جـ(  

إن سياســة الشــركة هــي االحتفــاظ بقاعــدة رأســمالية قويــة للمحافظــة علــى ثقــة المســتثمرين والدائنيــن والســوق والمحافظــة علــى 
التطــور المســتقبلي لألعمــال. ويتضمــن رأس المــال رأس مــال المســاهمين واألربــاح المرحلــة للشــركة. كمــا يقــوم مجلــس اإلدارة أيضــا 

بمراقبــة العائــد علــى رأس المــال فضــًا عــن مســتوى توزيعــات األربــاح للمســاهمين العادييــن. 

تقــوم الشــركة بصــورة دوريــة بمراجعــة هيــكل رأس المــال والتكلفــة والمخاطــرة المرتبطــة بــه، وتقــوم بــإدارة رأس المــال للتحقــق مــن 
اســتمرارية القــدرة علــى توفيــر الدعــم الــازم للقيــام بعملياتهــا، وفــي نفــس الوقــت زيــادة العائــد للمســاهمين مــن خــال الوصــول إلــى 

المزيــج األمثــل بيــن حقــوق الملكيــة والديــن.

كان معدل الدين إلى نسبة حقوق الملكية المعدلة بالشركة في تاريخ التقرير على النحو التالي:

2019 2020

ريال قطري ريال قطري

123,480,489 148,904,470 إجمالي المطلوبات
(961,908) (3,035,218) يطرح: نقد في الصندوق ولدى البنوك

122,518,581 145,869,252 صافي الدين

30,647,748 31,509,826 إجمالي حقوق الملكية

4:1 4.6:1 صافي الدين إلى حقوق الملكية المعدلة
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لــم تكــن هنــاك تغيــرات فــي منهــج الشــركة إلدارة رأس المــال خــال الســنة، وبنــاءًا علــى مســتوى الديــن المرتفــع أعــاه، قــد يقــوم 
ــة رأس مــال الشــركة.  ــة إعــادة هيكل مجلــس اإلدارة بمراجعــة إحتمالي

مخاطرة سعر السوق د(    

مخاطــر الســوق هــي المخاطــر المتمثلــة فــي تغيــر أســعار الســوق مثــل معــدالت الفائــدة وصــرف العمــات األجنبيــة وســعر الســهم 
بالصــورة التــي تؤثــر علــى ربــح الشــركة أو  قيمــة مــا تحتفــظ بــه مــن األدوات الماليــة. إن الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق هــو اإلدارة 

والتحكــم فــي التعــرض لمخاطــر الســوق داخــل حــدود مقبولــة وتعظيــم العائــد فــي نفــس الوقــت.

تتألف مخاطرة سعر السوق مما يلي: 

مخاطرة العمات األجنبية. 	

مخاطرة معدل الفائدة. 	

مخاطرة سعر حقوق الملكية. 	

مخاطرة العمالت األجنبية 	

تتعــرض الشــركة لمخاطــر العمــات األجنبيــة مــن خــال شــراء أيــة عمــات أخــرى بخــاف الريــال القطــري والــذي هــو عملــة العــرض والعملــة 
الوظيفية للشــركة.

ال تقــوم الشــركة بالتحــوط مــن تعرضهــا لمخاطــر العمــات األجنبيــة. برغــم ذلــك أن رأي اإلدارة حــول تعــرض الشــركة لمخاطــر العمــات 
ــال القطــري  ــدوالر األمريكــي. وحيــث أن الري ــات الماليــة بال ــى حــدوده إذ أن البنــود الرئيســية للموجــودات والمطلوب األجنبيــة فــي أدن
مربــوط بالــدوالر األمريكــي ال تعتبــر األرصــدة بالــدوالر األمريكــي علــى أنهــا تمثــل مخاطــر عمــات جوهريــة، بينمــا تعتبــر الذمــم المدينــة 

بعمــات أجنبيــة أخــرى مثــل الجنيــه اإلســترليني واليــورو أعلــى مــن المطلوبــات القائمــة بهــذه العمــات.

مخاطرة معدل الفائدة 	

إحتفظــت الشــركة بــأدوات ماليــة معتــرف بهــا والتــي تخضــع لمخاطــر أســعار الفائــدة والتــي قــد تــؤدي إلــى تغييــرات فــي التدفقــات 
النقديــة المحــددة المرتبطــة أو قــد تتســبب فــي إعــادة تســعير هــذه األدوات الماليــة.

ــدة والتــي تتكــون بشــكل رئيســي مــن  ــات التــي تحمــل فائ ــدة علــى الموجــودات والمطلوب تتعــرض الشــركة لمخاطــر أســعار الفائ
الســحب علــى المكشــوف والقــروض البنكيــة. تتبنــى الشــركة سياســة إئتمــان بــأن يكــون ســعر الفائــدة علــى أســاس ســعر ثابــت، 
وبالتالــي تقليــل مخاطــر ســعر الفائــدة. جــزء كبيــر مــن القــروض البنكيــة يتعلــق بمســاهم رئيســي/ طــرف ذو صلــة. كانــت األدوات 

الماليــة التــي تحمــل فائــدة فــي تاريــخ التقريــر كمــا يلــي:

التعريف

كانت نسبة تحمل فائدة األدوات المالية للشركة في تاريخ التقرير كما يلي: 

Carrying 

amount 2019

Carrying 

amount 2020
Variable rate instruments

(QR.) (QR.)

مطلوبات مالية
104,768,157 126,444,565 قروض بنكية

15,154,640 15,035,750 السحب على المكشوف من البنوك

مخاطرة سعر حقوق الملكية

تتكــون مخاطــر أســعار الســوق األخــرى بشــكل رئيســي مــن مخاطــر أســعار األســهم. تنشــأ مخاطــر أســعار األســهم مــن االســتثمارات في 
أدوات حقــوق الملكيــة. تقــوم إدارة الشــركة بمراقبــة مزيــج الديــون واألوراق الماليــة فــي محفظتهــا االســتثمارية بنــاءًا علــى مؤشــرات 

الســوق )إن وجــدت(.

األســعار  فــي مؤشــرات  للتغيــرات  نتيجــة  الملكيــة  العادلــة ألدوات حقــوق  القيــم  انخفــاض  هــي مخاطــر  األســهم  أســعار  مخاطــر 
األخــرى. بالمنشــآت  الخاصــة  الملكيــة  حقــوق  أدوات  فــي  لاســتثمارات 

المخاطر التشغيلية هـ(  

المخاطــر التشــغيلية هــي المخاطــر التــي تنتــج مــن الخســارة المباشــرة أو غيــر المباشــرة مــن تشــكيلة واســعة مــن األســباب المتعلقــة 
ــة بخــاف مخاطــر االئتمــان أو الســوق أو  ــة التحتيــة ومــن عوامــل خارجي ــة أو البني ــراد أو التقني ــات التشــغيلية للشــركة أو األف بالعملي

الســيولة مثــل تلــك التــي تنشــأ بصــورة عامــة مــن المعاييــر المقبولــة أو ســلوك الشــركة. 

تنشــأ مخاطــر التشــغيل مــن جميــع العمليــات التشــغيلية للشــركة. هــدف الشــركة مــن إدارة المخاطــر التشــغيلية هــو موازنــة تفــادي 
الخســائر الماليــة والضــرر علــى ســمعة الشــركة مــع الفعاليــة الكليــة للتكلفــة وتفــادي اإلجــراءات الرقابيــة التــي تحــد مــن المبــادرة 
ــا فــي كل  ــى اإلدارة العلي ــج المخاطــر التشــغيلية إل ــط التــي تعال ــذ الضواب ــداع، وتســند المســؤولية األساســية مــن وضــع وتنفي واإلب

وحــدة عمــل، وتــم دعــم هــذه المســؤولية بوضــع معاييــر كاملــة إلدارة المخاطــر التشــغيلية فــي المجــاالت التاليــة:

االشتراطات للفصل المناسب بين المهام ويتضمن ذلك التفويض المستقل للمعامات. 	

اشتراطات التسويات والرقابة على المعامات. 	

االلتزام باالشتراطات التنظيمية والقانونية األخرى. 	

توثيق الضوابط واإلجراءات. 	

اشــتراطات التقييــم الــدوري للمخاطــر التشــغيلية التــي تتــم مواجهتهــا وكفايــة الضوابــط واإلجــراءات لمعالجــة المخاطــر  	
التــي يتــم تحديدهــا.

متطلبات اإلباغ عن الخسائر التشغيلية واإلجراءات التصحيحية المقترحة. 	

تطوير خطط الطوارئ. 	

التدريب والتطوير المهني. 	

المعايير األخاقية والتجارية. 	

الحد من المخاطر بما في ذلك التأمين، حيث أن ذلك فعال. 	

مخاطر أخرى و(   

تتعرض الشركة لمخاطر أخرى كالمخاطر التنظيمية والقانونية ومخاطرة السمعة.

يتــم التحكــم بالمخاطــرة التنظيميــة مــن خــال إطــار االمتثــال بالسياســات واإلجــراءات. تخضــع عمليــات الشــركة إلــى  	
فــي دولــة قطــر. بهــا  المعمــول  التنظيميــة  المتطلبــات 

يتم التحكم بالمخاطرة القانونية من خال االستخدام الفعال للمستشارين القانونيين الداخلين والخارجيين. 	

يتــم التحكــم بمخاطــرة الســمعة مــن خــال القيــام بفحــص منتظــم للقضايــا التــي تنعكــس بشــكل ســلبي علــى الشــركة،  	
مــع المبــادئ التوجيهيــة والسياســات المعمــول بهــا.

القيمة العادلة  31

قياس القيمة العادلة

تقوم الشركة بقياس بعض األدوات المالية وبعض الموجودات غير المالية، إن وجدت ، بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير.

يتــم اإلفصــاح عــن اإليضاحــات المتعلقــة بالقيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة والموجــودات غيــر الماليــة التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة 
فــي هــذه البيانــات الماليــة، إن وجــدت.

القيمــة العادلــة هــي القيمــة التــي يمكــن أن يتــم بهــا اســتبدال أصــل أو تســوية التــزام بيــن طرفيــن راغبيــن فــي التعامــل علــى أســس 
تجاريــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر. يعتمــد قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض أن المعاملــة لبيــع األصــل أو تســوية االلتــزام تأخــذ بعيــن 

االعتبــار مــا يلــي: 

في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام. 	

خارج السوق الرئيسي، وفي السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام. 	  

العادلــة  	 القيمــة  قيــاس  يتــم  الشــركة.  قبــل  مــن  فائــدة  األكثــر  أو  الرئيســي  الســوق  إلــى  الوصــول  يكــون  أن  يجــب   
لألصــل أو االلتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي سيســتخدمها األطــراف فــي الســوق عنــد تســعير الموجــودات أو المطلوبــات، 

المثلــى. االقتصاديــة  لمصلحتهــم  وفقــً  يعملــون  الســوق  فــي  المشــاركين  أن  بافتــراض 
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ــة  ــة للموجــودات غيــر الماليــة يأخــذ بعيــن االعتبــار قــدرة األطــراف فــي الســوق علــى تحقيــق منافــع اقتصادي إن قيــاس القيمــة العادل
ــى طــرف آخــر فــي الســوق الســتخدامه بنفــس الكيفيــة. ــه أو ببيعــه إل باســتخدام األصــل بأعلــى وأفضــل اســتخدام ل

تســتخدم الشــركة أســاليب التقييــم المناســبة فــي الظــروف التــي تتوفــر فيهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، ممــا يزيــد مــن 
اســتخدام المدخــات ذات العاقــة ويقلــل مــن اســتخدام مدخــات غيــر قابلــة للماحظــة.

يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لهــا أو اإلفصــاح عنهــا فــي هــذه القوائــم الماليــة ضمــن 
ــة  ــة علــى النحــو التالــي ، بنــاءًا علــى أدنــى مســتوى مــن المدخــات الهامــة لقيــاس القيمــة العادل التسلســل الهرمــي للقيمــة العادل

ككل:

المستوى األول: أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المتطابقة. 	

المستوى الثاني: تقنیات التقییم التي یمکن مــن خالهــا ماحظة مســتوى التدنــي بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ألدنی مستوى  	
لقیاس القیمة العادلة.

المستوى الثالث: تقنیات التقییم ألقل مستوى من المدخات الجوهرية لقياس القيمة العادلة والتي ال يمكن ماحظتها. 	

فيمــا يتعلــق بالموجــودات المعتــرف بهــا فــي البيانــات الماليــة علــى أســاس متكــرر، تحــدد الشــركة فيمــا إذا كانــت التحويــات قــد حدثــت 
بيــن المســتويات فــي التسلســل الهرمــي مــن خــال إعــادة تقييــم التصنيــف )بنــاءًا علــى أدنــى مســتوى دخــل مهــم بالنســبة لقيــاس 

القيمــة العادلــة ككل( فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر.

التصنيف المحاسبي والقيم العادلة

ــات  ــألدوات الماليــة المبينــة فــي هــذه البيان ــة ل ــم اعتبــار أن القيــم العادل ــة المذكــورة أعــاه، فقــد ت وفقــً لطــرق قيــاس القيمــة العادل
ــر. ــخ التقري ــة كمــا فــي تاري ــً عــن قيمتهــا الدفتري الماليــة ال تختلــف جوهري

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

تستخدم الشركة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:

المستوى 1: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في أسواق عاملة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.

المســتوى 2: تقنيــات أخــرى والتــي تكــون جميــع بياناتهــا لهــا تأثيــر هــام علــى القيمــة العادلــة المســجلة، واضحــة  بصــورة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة.

المســتوى 3: التقنيــات التــي تســتخدم بيانــات لهــا تأثيــر هــام علــى القيمــة العادلــة المســجلة والتــي ال تعتمــد علــى بيانــات ســوقية 
واضحــة. 

اإلجمالي  المستوى  3 المستوى  2 المستوى  1 كما في 31 ديسمبر 2020 - ريال قطري

(QR.) (QR.) (QR.) (QR.)

12,590,000 12,590,000 -0- -0- ممتلكات استثمارية - بالقيمة العادلة
38,890,118 38,890,118 -0- -0- المباني - عند إعادة التقييم
75,792,341 75,792,341 -0- -0- آالت ومعدات - بالقيمة القابلة لإلسترداد

اإلجمالي  المستوى  3 المستوى  2 المستوى  1 كما في 31 ديسمبر -2019 ريال قطري

(QR.) (QR.) (QR.) (QR.)

12.590.000 12.590.000 -0- -0- ممتلكات استثمارية - بالقيمة العادلة
40.796.199 40.796.199 -0- -0- المباني - عند إعادة التقييم

ــم  ــة، ول ــات بيــن المســتوى 1 والمســتوى 2 للقيمــة العادل ــم تكــن هنــاك تحوي خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 و 2019، ل
تحــدث تحويــات مــن أو إلــى المســتوى 3 للقيمــة العادلــة. ومــع ذلــك، فقــد تــم عــرض اآلالت والمعــدات بقيمتهــا القابلــة لاســترداد وتــم 

اختبــار األعمــار اإلنتاجيــة غيــر الملموســة لانخفــاض فــي القيمــة خــال الســنة.

تأثيرات كوفيد - 19  32
مقدمـــــة أ( 

انتشــر فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( بشــكل حــاد فــي جميــع أنحــاء العالــم وأقــرت منظمــة الصحــة العالميــة علــى أنــه وبــاء وحالــة صحية 
طارئــة عالميــة. تأثــرت عــدة قطاعــات اقتصاديــة عالميــة وتبقــى العواقــب االقتصاديــة والتجاريــة علــى المــدى الطويــل غيــر معروفــة ممــا 

يــؤدي إلــى عــدم التأكــد مــن البيئــة االقتصاديــة العالميــة.

التأثير على األقتصاد القطري ب( 

منــذ أن تــم اإلعــان عــن أول حالــة لكوفيــد-19، قامــت دولــة قطــر بإظهــار التباعــد اإلجتماعــي وعمــل فحــص بشــكل واســع النطــاق. ممــا 
أدى إلــى نهــج فّعــال ودقيــق والــذي تبنتــه الدولــة للتخفيــف مــن التأثيــر الشــديد علــى االقتصــاد.

التأثير على الشركة وصناعاتها ج( 

كان لاندفــاع المفاجــئ لكوفيــد-19 تأثيــر كبيــر علــى البــاد وعلــى معظــم الصناعــات. حيــث أن الطلــب علــى معظــم المنتجــات 
والخدمــات المتعلقــة بالصناعــات المختلفــة انخفــض بســبب الحــد مــن التجمــع االجتماعــي والــذي أدى إلــى إنخفــاض الدخــل، فــي حيــن 
كان هنــاك جوانــب إيجابيــة لبعــض الصناعــات مثــل الخدمــات الطبيــة والرعايــة الصحيــة، بســبب اإلقبــال علــى المســتلزمات الطبيــة 
ومعقمــات اليديــن، ونتيجــة لذلــك ازداد الطلــب علــى المســتلزمات الطبيــة مثــل األقنعــة الطبيــة والقفــازات ومعقــم اليديــن وغيرهــا 
مــن المنتجــات ذات العاقــة بشــكل كبيــر وتمكنــت الشــركة مــن تلبيــة بعــض مطالــب هــذا الســوق الجديــدة باســتخدام معرفتهــا 
الحاليــة بالســوق والعــرض وعاقــات العمــاء، أيضــً كمــا هــو الحــال مــع التســهيات الماليــة المقدمــة مــن قبــل أحــد كبــار المســاهمين 
ــاًء علــى قــرار مجلــس اإلدارة، عــززت الشــركة قطاعهــا  ــك، وبن فــي الشــركة الســادة/ بنــك قطــر للتنميــة ]إيضــاح 1٧ )د([. ونتيجــة لذل
التجــاري المتعلــق بالمســتلزمات الطبيــة، وبالتالــي، ازدادت اإليــرادات التجاريــة للشــركة مقارنــة بعــام 2019، ممــا يشــير إلــى األثــر اإليجابــي 

للوبــاء علــى الشــركة.

بعــد إجــراء تقييــم معقــول مــن قبــل مجلــس اإلدارة، احتفظــت الشــركة بمخــزون احتياطــي كبيــر علــى النحــو المبيــن فــي إيضــاح رقــم 
)10( فــي هــذه البيانــات الماليــة لتلبيــة الطلــب الكبيــر فــي الدولــة علــى اإلمــدادات الطبيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، مــن المفتــرض أن يكــون 
الدخــول الجديــد والمنافســة الكبيــرة بيــن المنافســين الحالييــن فــي الســوق، حيــث يخضــع القطــاع التجــاري فــي الشــركة لعوامــل 

مخاطــر معينــة ومــن المتوقــع أن يتحســن عنــد مســتوى معتــدل.

تقييم كلي لكوفيد-19 د 

قــام مجلــس اإلدارة بإجــراء تقييــم معقــول لكوفيــد-19 إســتنادًا إلــى اإلرشــادات المتاحــة والخبــرة التاريخيــة ومعاييــر الصناعــة والعوامــل 
األخــرى التــي تعتبــر ذات صلــة بجميــع جوانــب الشــركة. وفيمــا يلــي تفاصيــل المجــاالت التــي تــم فيهــا تقييــم المســتوى الكلــي؛

إستخدام التقديرات واألحكام 	

ضمــن تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة قــام مجلــس اإلدارة بتقييــم اآلثــار المحتملــة للتقلبــات االقتصاديــة الحاليــة فــي تحديــد 
ــة أفضــل تقييــم  ــرات واالفتراضــات بمثاب ــغ المفصــح عنهــا للموجــودات الماليــة وغيــر الماليــة للشــركة. تعتبــر األحــكام والتقدي المبال
ــار  ــد بتحليــل آث ــك قامــت الشــركة علــى وجــه التحدي ــى ذل ــة إل ــاءًا علــى المعلومــات المتاحــة. باإلضاف ــده بن لمجلــس اإلدارة يتــم تحدي
ــة العامــة للصناعــة  ــاء عنــد تحديــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة حيــث يتــم تقييــم العوامــل المســتقبلية والظــروف االقتصادي الوب

التــي يعمــل فيهــا المدينــون للتأكــد مــن عــدم التعــرض لمخاطــر ائتمانيــة كبيــرة حتــى تاريــخ التقريــر.

اإلستمرارية 	

تواصــل الشــركة اعتمــاد مبــدأ االســتمرارية فــي إعــداد بياناتهــا الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020. وتــم تقييــم التقديــرات 
غيــر المؤكــدة بشــأن التأثيــر المســتقبلي علــى الشــركة بســبب كوفيــد-19 وفــق تقديــرات مجلــس اإلدارة. وبالتالــي فــإن اإلدارة ليســت 

علــى علــم بــأي شــكوك جوهريــة قــد تحــد مــن قــدرة الشــركة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، قــدم أحــد المســاهمين الرئيســيين فــي الشــركة )الســادة/ بنــك قطــر للتنميــة( التســهيات الماليــة المطلوبــة 
لشــراء اللــوازم الطبيــة ذات الصلــة إلعــادة بيعهــا وأكــد كتابيــً أن المســاهم المذكــور أعــاه لــن يقــوم بــأي طلــب لســداد القــروض حتــى 

عــام 2022 والــذي ســوف يعمــل علــى تســهيل رأس المــال العامــل للشــركة أثنــاء فتــرة الوبــاء.

أحداث الحقة لتاريخ البيانات المالية 	

قــام مجلــس اإلدارة بتقييــم تأثيــر كوفيــد-19 علــى الشــركة عنــد تحديدهــا. إن آثــار هــذا الوبــاء صعبــة ومســتمرة ونتائــج هــذا الحــدث 
غيــر معروفــة، وبالتالــي فــإن التأثيــر علــى الشــركة فــي الظــروف التــي نشــأت بعــد فتــرة المراجعــة المتضمنــة فــي التقريــر قــد ال يكــون 
قابــل للتحديــد والقيــاس الكمــي وقــت إصــدار هــذه البيانــات الماليــة المرحليــة المختصــرة. ومــع ذلــك إذا حدثــت أي أحــداث رئيســية، 

فســيتم النظــر فيهــا وتعديلهــا واإلفصــاح عنهــا وفقــً لذلــك فــي البيانــات الماليــة الاحقــة الُمعــدة للشــركة.

أرقام المقارنة  -33
ــم إعــادة تصنيفهــا لكــي تتائــم مــع عــرض معلومــات وأرقــام ســنة 2020. وليــس  ــة الحاليــة لســنة 2019 ت إن معلومــات وأرقــام المقارن

ــر علــى صافــي الربــح والدخــل الشــامل اآلخــر أو حقــوق الملكيــة. إلعــادة التصنيــف أي أث
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