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 الكرام        تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين 

 الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق.

 
 تقرير حول تدقيق البيانات المالية 

 

 الرأي 

القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. )"الشركة"( والتي تتضمن بيان المركز  لقد دققنا البيانات المالية للشركة
وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية  2017ديسمبر  31المالي كما في 

 ة. سياسات المحاسبية الهامللسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وإيضاحات حول البيانات المالية تتضمن ملخص لل
 

البيانات المالية  أن في رأينا ،باستثناء اآلثار المحتملة لألمر المشار إليه في فقرة أساس الرأي المتحفظ من هذا التقرير
 وأدائها المالي وتدفقاتها 2017ديسمبر  31المرفقة تظهر بعدالة، من كافة النواحي المادية، المركز المالـي للشركة كما في 
 (.IFRSsالنقديـة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية )

 
 أساس الرأي المتحفظ 

 31كما في  اآلمنة ببراءة اختراع المحاقن تعلقريال قطري ت 10.329.937موسة مبلغ تتضمن الموجودات غير المل
 غياب وفي. راعاالخت براءة من تنتج سوف التي المستقبلية االقتصادية بتحديد القيمة حالًيا اإلدارة . تقوم2017ديسمبر 

االختراع  براءة من تحصيله الممكن بالمبلغ يتعلق فيما مالئمة وكافية تدقيق أدلة على الحصول من نتمكن لم اإلدارة، تقييم
  ي تعديالت على الرصيد.  وبالتالي، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان ضرورًيا إجراء أ. 2017 ديسمبر 31 كما في

 
(. ويرد الحقًا في هذا التقرير بيان لمسؤولياتنا بموجب تلك ISAsلقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق )

المعايير في فقرة مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية. وفقًا لمعايير أخالقيات المحاسبين المهنيين 
( فإننا كيان مستقل عن الشركة، وقد قمنا بتلبية IESBA Codeالصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية )

مسؤولياتنا األخالقية األخرى ذات الصلة بقيامنا بتدقيق البيانات المالية وفقًا للمتطلبات المهنية في دولة قطر، وقد وفينا 
ير أخالقيات المحاسبين المهنيين الصادر عن مجلس المعايير األخالقية الدولية مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لمعاي

(IESBA Codeفي رأينا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساسًا مالئمًا يمكننا من إبداء رأينا .) 
   .المتحفظ

 
 

  



 
 

 
  

 
 الكرام        تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين 

 تتمة  –الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 
 تتمة  –تقرير حول تدقيق البيانات المالية 

 
   شك مادي حول استمرارية الشركة

حول البيانات المالية والذي يشير إلى تكبد الشركة خسائر  2/1بدون التحفظ حول رأينا، نلفت االنتباه إلى اإليضاح 
. وكما في 2017ديسمبر  31من رأس المال كما في  ٪50ريال قطري، وهو ما يتجاوز  103.975.052متراكمة بمبلغ 

ر ريال قطري. تشي 21.206.930، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 2017ديسمبر  31
هذه الظروف إلى وجود عدم يقين مادي قد يلقي بالشك حول قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها وفقًا لمبدأ 

 االستمرارية. 
 

 الشركة خسائر وصلت حال في أنه على 2015 لسنة 11 رقم القطري  التجارية الشركات قانون  من 295 المادة تنص
 قرار التخاذ للمساهمين عادية غير عمومية جمعية إلى الدعوة اإلدارة مجلس على يجب فإنه المال رأس نصف المساهمة

 وفي. ةللشرك األساسي النظام في عليها المنصوص مدتها انقضاء قبل عملياتها إنهاء أو الشركة أعمال بمواصلة إما
 ألي جوزي فإنه الشأن، بهذا قرار اتخاذ تعذر أو العادية غير العامة الجمعية الجتماع الدعوة في اإلدارة مجلس فشل حال

 اإلدارة مجلس أكد الخصوص، هذا وفي. الشركة أعمال لحل المختصة المحكمة إلى بطلب التقدم مصلحة ذي طرف
 كةالشر  عمليات بمواصلة قرار إلصدار العادية غير العمومية الجمعية اجتماع لحضور المساهمين دعوة على عزمه

 إجراءات اذاتخ بصدد اإلدارة وان كما. استحقاقها عند المالية بالتزاماتها والوفاء عاملة كمنشأة االستمرار من وتمكينها
 حول مقيد يرغ رأينا إن. االستمرارية مبدأ أساس على المالية البيانات هذه إعداد تم فقد وعليه الشركة، عمليات لتحسين

 .األمر هذا
 
  

 أمور التدقيق الهامة 

إن األمور الهامة حول أعمال التدقيق، في تقديرنا المهني، هي تلك األمور األكثر أهمية خالل تدقيق البيانات المالية. 
للفترة الحالية، باستثناء األمر المشار إليه في فقرة الشك المادي حول استمرارية الشركة من هذا التقرير. باعتقادنا أنه ال 

  غ عنها في تقريرنا. توجد أي أمور هامة أخرى لإلبال
 

 المعلومات األخرى 
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكنها 
ال تشمل البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابـات حـولها. يتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي للشركة بعد تاريخ تقرير 

 مراقبي الحسابات هذا. 
 
 
 



 
 

 
  

 
 الكرام        مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين  تقرير

 تتمة  –الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 
 تتمة  –تقرير حول تدقيق البيانات المالية 

 
 

 تتمة  – المعلومات األخرى 
 

 .وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولهاحول البيانات المالية ال يتضمن المعلومات األخرى، المتحفظ إن رأينا 
 

فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات المالية، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المذكورة أعاله عندما يتم 
لبيانات اتزويدنا بها، وعند القيام بذلك، األخذ في االعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات ال تتماشي بصورة مادية مع 

   .المالية أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق، أو أنها تبدو كأخطاء مادية
عند قراءتنا للتقرير السنوي وفي حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي حولها، فإن علينا حينها التواصل مع األشخاص 

 المكلفين بالحوكمة حول هذا األمر )هذه األمور(.
 

 
 

 مسؤولية اإلدارة واألشخاص المكلفين بالحوكمة حول البيانات المالية 
وهي كذلك  ،إن مسؤولية اإلدارة هي إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية

مسؤولة عن إجراءات الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية إلعداد بيانات مالية خالية من األخطاء المادية، سواء الناتجة 
 عن احتيال أو خطأ. 

 
ة يعند إعداد البيانات المالية تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار في عملياتها وفقًا لمبدأ االستمرار 

وكذلك تقوم باإلفصاح، عند الحاجة، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس مبدأ االستمرارية المحاسبي، 
 إال إذا كان مجلس اإلدارة ينوي تصفية الشركة أو إنهاء عملياتها، أو أنه ليس لديه بديل واقعي غير ذلك. 

 

 ملية إعداد التقارير المالية للشركة. يكون مجلس اإلدارة مسؤواًل عن اإلشراف على ع
 

 

 مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية ككل خالية من األخطاء المادية، سواء الناتجة عن 

، أينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى احتيال أو خطأ، وكذلك إصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن ر 
ولكنه ال يعد ضمانًا بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تقوم دائما بتبيان األخطاء 

ان ة أو إجمالية، إذا كالمادية عند وقوعها. قد تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر األخطاء مادية، بصورة فردي
 من المحتمل أن تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدمين التي اتخذت بناًء على هذه البيانات المالية. 

  



 
 

 
  

 
 الكرام        تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين 

 تتمة  –الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 
 تتمة  –تقرير حول تدقيق البيانات المالية 

 

 تتمة  –مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 
لمهني فإننا نقوم بممارسة تقديرنا المهني ونحافظ على التزامنا ا ،وكجزء من أعمال التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق

 خالل جميع مراحل التدقيق. كما قمنا أيضا بما يلي:
 

  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية، سواًء الناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم والقيام
 ك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا إلبداء رأينابإجراءات التدقيق استجابة لهذه المخاطر وكذل

. تعد مخاطر عدم تبيان األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال أعلى من المخاطر الناتجة عن الخطأ، المتحفظ
 ة.الداخليحيث قد يشمل االحتيال التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو العرض الخاطئ أو تجاوز الرقابة 

   فهم إجراءات الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق بغرض إعداد إجراءات تدقيق مناسبة، وليس لغرض
 إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للشركة.

 لة المعدة ت ذات الصتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واالفصاحا
 من قبل اإلدارة.

  إصدار نتيجة حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، بناًء على أدلة التدقيق التي حصلنا
عليها، وكذلك تحديد ما إذا كان هناك أحداث أو ظروف مادية تلقى بالشك على قدرة الشركة على االستمرار وفقًا 

رية. في حال اتضح لنا وجود شك مادي، فإن علينا لفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى االفصاحات لمبدأ االستمرا
ذات الصلة في البيانات المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه االفصاحات غير كافية. كما وتعتمد نتيجة المراجعة 

يخ نه قد تؤدي أحداث أو ظروف بعد ذلك التار على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ التقرير، إال أ
 إلى عدم استمرار الشركة وفقًا لمبدأ االستمرارية.

  تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية، بما في ذلك االفصاحات، وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية
 تظهر المعامالت واألحداث الهامة بصورة عادلة.

 

ع مجلس اإلدارة فيما يتعلق، إلى جانب أمور أخرى، بنطاق العمل المحدد وتوقيت التدقيق ونتائج أعمال قمنا بالتواصل م
 التدقيق الهامة، بما في ذلك أوجه القصور المادية في الرقابة الداخلية والتي قمنا بتحديدها خالل أعمال التدقيق. 

 

ل معهم مسؤولياتنا األخالقية فيما يتعلق باالستقاللية، وقمنا بالتواصكما نقدم بيانًا لمجلس اإلدارة يفيد بأننا قد التزمنا ب
حول أية عالقات أو أمور أخرى قد يعتقد أنها تؤثر على استقالليتنا، وكذلك تقديم اإلجراءات الوقائية ذات الصلة عند 

 الضرورة. 
  

 



 
 

 
  

 
 الكرام        تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين 

 تتمة  –الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 
 تتمة –تقرير حول تدقيق البيانات المالية 

 
 

 تتمة  –مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 
دقيق البيانات تومن بين األمور التي تم التواصل حولها مع مجلس اإلدارة، قمنا بتحديد األمور التي تعد أكثر أهمية خالل 

المالية للفترة الحالية وبالتالي نعتبرها أمور التدقيق الهامة. ونقوم ببيان هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات، إال في 
حال وجود قانون أو تعليمات تمنع اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو عندما نقرر، في حاالت استثنائية للغاية، أنه ال 

 مر في تقريرنا ألنه من المحتمل أن تفوق اآلثار السلبية لذلك أهداف المصلحة العامة من االفصاح.يجب اإلفصاح عن أ
                                                                                                    

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
وفي رأينا أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، وقد أجري الجرد وفقًا لألصول المرعية. نلفت االنتباه إلى وجود 

ريال قطري وهو ما  103.975.052شك مادي حول استمرارية الشركة، حيث أنه لدى الشركة خسائر متراكمة بمبلغ 
ما في تاريخ التقرير، لم تعقد الشركة اجتماع الجمعية . وك2017ديسمبر  31من رأس المال كما في  ٪50يتجاوز 

لسنة  11من قانون الشركات التجارية القطري رقم  295العمومية غير العادية للمساهمين حسبما تنص عليه المادة 
 وبرغم ذلك، أكد مجلس ، لمناقشة استمرارية الشركة أو حلها قبل انقضاء مدتها المحددة في نظامها األساسي.2015

اإلدارة عزمه على دعوة المساهمين لحضور جمعية عمومية غير عادية إلصدار قرار بمواصلة عمليات الشركة. لقد 
م تقع خالل لدنا، حصلنا على كافة المعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا، وحسب علمنا واعتقا

لى وجه المشار إليه أعاله، ع ظام األساسي للشركة، باستثناء األمرالسنة أية مخالفات للقانون المشار إليه أعاله أو الن
 قد يكون له تأثير مادي على المركز المالي للشركة أو أدائها المالي. 

 
 
 
 

 عـن إرنست ويونغ    
 
 

 
  رزوق ـاب مــإيه    
 338سجل مراقبي الحسابات رقم     
 2018مارس  27الدوحة في     
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 بيان الدخل الشامل 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2017  2016 
 ريال قطري   ريال قطري  اتإيضاح 

     

 12.672.956  11.801.314 3 إيرادات 
 (9.635.627)  (9.255.889) 4 تكاليف مباشرة 

     
 3.037.329  2.545.425  الربح إجمالي 

     
 2.904.664  2.686.908 5 إيرادات أخرى  

 (2.188.259)  (1.007.198) 6 مصروفات البيع والتوزيع 
 (10.832.798)  (15.421.972) 7 مصاريف عمومية وإدارية 

 -  (6.603.312)  9  عقارات وآالت ومعدات انخفاض قيمة 
     

 (7.079.064)  (17.800.149)  شغيلية الخسارة الت
 (3.294.911)  (3.891.780) 8 تكاليف تمويل 

     
 (10.373.975)  (21.691.929)  خسارة للسنةال

 -  -  إيرادات شاملة أخرى للسنة
     

 (10.373.975)  (21.691.929)  الشاملة للسنة ارةسالخ إجماليو الخسارة 
     

 (0.90)  (1.88) 21 للسهم  ةوالمخفف ةالخسارة األساسي
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 المركز المالي بيان 
 2017 ديسمبر 31 فيكما 

 
  2017  2016 
 ريال قطري   ريال قطري  إيضاحات 

     الموجودات
     الموجودات غير المتداولة
 136.726.730  127.145.976 9 عقارات وآالت ومعدات 

 12.590.000  12.590.000 10 استثمارات عقارية 
      10.498.816  10.379.607 11 موجودات غير ملموسة 

  150.115.583  159.815.546 
     

     الموجودات المتداولة
 17.934.023  12.522.125 12 المخزون 

 10.123.945  7.774.292 13 ذمم تجارية مدينة وأخرى 
      952.127  541.085 14  ونقدأرصدة لدى البنوك 

  20.837.502  29.010.095 
     

      188.825.641  170.953.085  إجمالي الموجودات 
     والمطلوبات  المساهمينحقوق 
      المساهمينحقوق 

 115.500.000  115.500.000 15 رأس المال
 30.343.120  30.343.120 16 اإلحتياطي القانوني 

 11.999.694  11.999.694 17 إحتياطي إعادة التقييم 
      (82.283.123)  (103.975.052)  خسائر متراكمة 

 75.559.691  53.867.762  المساهمينحقوق إجمالي 
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 تتمة   – بيان المركز المالي 
 2017ديسمبر  31في كما 

 
  2017  2015 
 ريال قطري   ريال قطري  إيضاحات 

     المطلوبات 
     المطلوبات غير المتداولة 

 924.432  885.016 18 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
 81.030.590  74.155.875 19 قروض وسلف

     
  75.040.891  81.955.022 

     المطلوبات المتداولة 
 12.168.390  23.132.443 19 قروض وسلف

 4.749.251  4.068.139 20 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
 14.393.287  14.843.850 24 سحب على المكشوف من البنوك 

     
  42.044.432  31.310.928 

     
 113.265.950  117.085.323  إجمالي المطلوبات

     
 188.825.641  170.953.085  والمطلوبات المساهمينإجمالي حقوق 

 
 
 
 
 

......................................  .............................. 
  خالد علي المولوي    حمد خميس الكبيسي
 مجلس اإلدارةنائب رئيس   رئيس مجلس اإلدارة
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  المساهمينبيان التغيرات في حقوق        

 2017ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
 

 االحتياطي القانوني  رأس المال 
إحتياطي إعادة  

 الخسائر المتراكمة  التقييم
 

 اإلجمالي
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  

          
 85.933.666  (71.909.148)  11.999.694  30.343.120  115.500.000 ، )كما في التقرير السابق( 2016يناير  1في 

 (10.373.975)  (10.373.975)  -  -  - الخسارة للسنة 
 -  -  -  -  - إيرادات شاملة أخرى 

          

           (10.373.975)  (10.373.975)  -  -  - إجمالي الخسارة الشاملة للسنة  
 75.559.691  (82.283.123)  11.999.694  30.343.120  115.500.000  2016ديسمبر  31في 

          

 (21.691.929)  (21.691.929)  -  -  - الخسارة للسنة 
 -  -  -  -  - شاملة أخرى  إيرادات

          

 (21.691.929)  (21.691.929)  -  -  - إجمالي الخسارة الشاملة للسنة  
          

 53.867.762  (103.975.052)  11.999.694  30.343.120  115.500.000 2017ديسمبر  31في 
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 بيان التدفقات النقدية 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  2017  2016 

 ريال قطري   ريال قطري  إيضاحات 
     

     التشغيل أنشطة
 (10.373.975)  (21.691.929)  السنةخسارة 

     

     تعديالت للبنود التالية:
 -  6.603.312  9  عقارات وآالت ومعدات انخفاض قيمة 
 3.294.911  3.891.780 8 تكاليف تمويل 

 2.872.502  2.640.085 9 آالت ومعدات و عقارات  استهالك
 -  225.855 7 خسارة من استبعاد عقارات ومعدات 

 227.190  200.159 18 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مخصص
 119.209  119.209 11 إطفاء برمجيات كمبيوتر 

 1.028.779  629.287 7 شطب مخزون 
 120.962  (220.765) 7و 5 خسارة من صرف عمالت أجنبية / )ربح( 

 1.075.968  4.804.717 7 مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة ودفعات مقدمة 
 59.217  1.847.302 7 مخصص البضاعة بطيئة الحركة 

     

 (1.575.237)  (950.988)  خسارة التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
     

     التغيرات في رأس المال العامل:
 (91.221)  2.935.309  مخزون 

 2.427.663  (2.234.299)    مدينة وأخرى  تجارية ذمم
 (325.993)  (681.112)  ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

  
 

 
 

 435.212  (931.090)  أنشطة التشغيلمن /  (المستخدم في) النقد
 (64.457)  (239.575) 18 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

     

 370.755  (1.170.665)  لأنشطة التشغيمن /  (في التدفقات النقدية )المستخدمةصافي 
  

 
 

 

     أنشطة االستثمار
 (1.331.312)  (38.498) 9 ومعدات  عقارات وآالتشراء 

 -  150.000  متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات 
     

 (1.331.312)  111.502  مارأنشطة االستث (في )المستخدمة / التدفقات النقدية منصافي 
     

     أنشطة التمويل
 9.356.883  4.826.574 19 متحصالت من قروض وسلف 

 (5.077.026)  (3.131.498) 19 ض وسلف و سداد قر 
 (3.141.378)  (1.497.518)  تكاليف تمويل مدفوعة 

     

 1.138.479  197.558  من أنشطة التمويلالتدفقات النقدية صافي 
     

 177.922  (861.605)  وما في حكمه في النقد الزيادة  / )النقص( صافي
     

 (13.619.082)  (13.441.160)  يناير  1في  وما في حكمهالنقد 
     

 (13.441.160)  (14.302.765) 14 ديسمبر  31في  وما في حكمهالنقد 

 



 الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 
 

  إيضاحات حول البيانات المالية
 2017ديسمبر  31في 

 
 
 

-12- 

 

 تأسيس الشركة 1
)"الشركة"( هي شركة مساهمة قطرية تأسست في دولة قطر بموجب  ش.م.ق.الطبية  للمستلزماتالشركة القطرية األلمانية  

وهي مدرجة  2001فبراير  10بتاريخ  23349تحت السجل التجاري رقم  2000أكتوبر  15الصادر في  39المرسوم األميري رقم 
ي لعملها في أبو دولة قطر والمقر الرئيس –الدوحة  ،22556حاليًا في بورصة قطر. إن العنوان المسجل للشركة هو ص ب 

 دولة قطر. ،الدوحة ،هامور
 

 .والتجارة في المعدات واألدوات والمستلزمات الطبية لمرة واحدة لالستعمالإن النشاط الرئيسي للشركة هو صناعة المحاقن  
 

لس اإلدارة في ـبقرار من مج 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في و  كما في ية للشركةـوافقة على إصدار البيانات المالـتمت الم        
 .2018مارس  27

 

 السياسات المحاسبية الهامةملخص أسس اإلعداد و  2
 

 مبدأ االستمرارية 2/1
ديسمبر  31من رأس المال كما في  ٪50ري، وهو ما يتجاوز ـريال قط 103.975.052غ ـة بمبلـخسائر متراكملديها الشركة  إن

ريال  21.206.930المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ ، تجاوزت 2017ديسمبر  31. وكما في 2017
قطري. تشير هذه الظروف إلى وجود عدم يقين مادي قد يلقي بالشك حول قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها وفقًا لمبدأ 

 خسائر وصلت حال في أنه على 2015 لسنة 11 رقم القطري  التجارية الشركات قانون  من 295 المادة االستمرارية. تنص
 خاذالت للمساهمين عادية غير عمومية جمعية إلى الدعوة اإلدارة مجلس على يجب فإنه المال رأس نصف المساهمة الشركة

 وفي. ةللشرك األساسي النظام في عليها المنصوص مدتها انقضاء قبل عملياتها إنهاء أو الشركة أعمال بمواصلة إما قرار
 يأل يجوز فإنه الشأن، بهذا قرار اتخاذ تعذر أو العادية غير العامة الجمعية الجتماع الدعوة في اإلدارة مجلس فشل حال

 عزمه اإلدارة مجلس أكد الخصوص، هذا وفي. الشركة لحل أعمال المختصة المحكمة إلى بطلب التقدم مصلحة ذي طرف
 من اوتمكينه الشركة عمليات بمواصلة قرار إلصدار العادية غير العمومية الجمعية اجتماع لحضور المساهمين دعوة على

 ملياتع لتحسين إجراءات اتخاذ بصدد اإلدارة وان كما. استحقاقها عند المالية بالتزاماتها والوفاء عاملة كمنشأة االستمرار
 .االستمرارية مبدأ أساس على المالية البيانات هذه إعداد تم فقد وعليه الشركة،

 

 أسس اإلعداد  2/2
طلبات قانون ومت عن مجلس معايير المحاسبة الدولية للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرةالمالية وفقًا  البياناتأعدت 

 ذات الصلة.  2015لسنة  11الشركات التجارية القطري رقم 
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 تتمة - السياسات المحاسبية الهامةملخص أسس اإلعداد و  2
 

 تتمة -أسس اإلعداد  2/2
 ة.حيث تم قياسها بالقيمة العادل الستثمارات العقاريةافيما عدا  ،البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخيةأعدت 

 
 

وهي  البيانات المالية بالريال القطري أعدت  .25الطرق المستخدمة في قياس القيمة العادلة تم اإلفصاح عنها في إيضاح رقم 
 وفي عرض بياناتها المالية.  الشركةالعملة المستخدمة في أنشطة 

 
 

 المحاسبية واالفصاحات في السياسات  اتالتغير  2/3 
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية للسنة الحالية تتوافق مع السياسات المتبعة في إعداد البيانات 

، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والتفسيرات التي يسري 2016ديسمبر  31المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 
 . 2017يناير  1مفعولها اعتباًرا من 

 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة 
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية تتماشى مع السياسات المحاسبية المطبقة للسنة المالية 

 (IASB) لدوليةا السابقة، باستثناء المعايير الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها مؤخراً من قبل مجلس معايير المحاسبة

. وفيما يلي بيان 2017يناير  1اعتباًرا من  والتي يسري مفعولها  (IFRIC)وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية 
 لطبيعة وتأثير كل من تلك المعايير الجديد والمعدلة:

       
 المعيار

  7تعديالت معيار المحاسبة الدولي  -مبادرة اإلفصاح  7معيار المحاسبة الدولي 
تعديالت معيار  -تحقيق موجودات الضريبة المؤجلة من الخسائر غير المحققة  12معيار المحاسبة الدولي 

 12المحاسبة الدولي 

  12المالية تعديالت المعيار الدولي للتقارير  - 2016-2014دورة التحسينات السنوية 

 

 لم يكن للمعايير والتفسيرات أعاله أي تأثير على المركز المالي للشركة أو أداءها المالي للسنة الحالية. 

 
 ولم تصبح سارية المفعول بعد  المصدرةالمعايير والتعديالت والتفسيرات  4/2

حة أدناه. إصدار البيانات المالية للشركة موضإن المعايير والتفسيرات المصدرة ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ 
لم تقم الشركة مبكرًا بتطبيق أي من المعايير أو التفسيرات أو التعديالت التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول 

 بعد.
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 تتمة – السياسات المحاسبية الهامةملخص أسس اإلعداد و  2
 

 تتمة  –ولم تصبح سارية المفعول بعد  المصدرةالمعايير والتعديالت والتفسيرات  4/2
 

 تاريخ السريان المعيار

 2018يناير  1 : اإليرادات من العقود مع العمالء15المعيار الدولي للتقارير المالية 
 2018يناير  1 : األدوات المالية9المعيار الدولي للتقارير المالية 
ت تعديال –: تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم 2المعيار الدولي للتقارير المالية 
  2المعيار الدولي للتقارير المالية 

 2018يناير  1

 2018يناير  1  40تعديالت معيار المحاسبة الدولي  –تحويالت االستثمارات العقارية 
 2019يناير  1 اإليجارات: 16المعيار الدولي للتقارير المالية 
 2021يناير  1 : عقود التأمين17المعيار الدولي للتقارير المالية 

  

   2016-2014دورة التحسينات السنوية 

حذف  –: تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى 1المعيار الدولي للتقارير المالية 
 ألولىتقوم بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة ااإلعفاءات قصيرة األجل للشركات التي 

 2018يناير  1

يح أن توض –: االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 28معيار المحاسبة الدولي 
قياس الشركات المستثمر فيها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يكون بالخيار حسب 

 كل استثمار 

 2018يناير  1

 4األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية  9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 4تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية  –عقود التأمين 

 2018يناير  1

األجنبية والدفعات : المعامالت بالعمالت 22تفسير اللجنة الدولية لتفسيرات اإلبال غ المالي رقم 
 المقدمة

 2018يناير  1

 2019يناير  1 : عدم اليقين حول معالجة ضريبة الدخل 23تفسير اللجنة الدولية لتفسيرات اإلبال غ المالي رقم 

 

مع  "اإليرادات من العقود 15قامت الشركة بإجراء تقييم حول تأثير تطبيق المعايير الهامة والمعيار الدولي للتقارير المالية 
 العمالء" على البيانات المالية، كما هو موضح أدناه:
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 تتمة – السياسات المحاسبية الهامةملخص أسس اإلعداد و  2
 

 تتمة  –ولم تصبح سارية المفعول بعد  المصدرةالمعايير والتعديالت والتفسيرات  4/2
 

 األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقارير المالية 

األدوات  9، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقارير المالية 2014في يوليو 
األدوات المالية "التحقيق والقياس" وكافة اإلصدارات السابقة للمعيار  39المالية والتي تحل محل معيار المحاسبة الدولي 

جميع العناصر الثالثة لمحاسبة مشروع األدوات المالية  9لمعيار الدولي للتقارير المالية . يجمع ا9الدولي للتقارير المالية 
للفترات  9وهي: التصنيف والقياس، واالنخفاض في القيمة، ومحاسبة التحوط. يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية 

 المبكر.  ، مع السماح بالتطبيق2018يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 
، أجرت 2017تعتزم الشركة تطبيق المعيار الجديد عند حلول تاريخ سريانه ولن تقوم بتعديل معلومات المقارنة. خالل عام 

. اعتمد التقييم على المعلومات المتوفرة 9الشركة تقييمًا عالي المستوى ألثر العوامل الثالثة للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 2018د تكون عرضة لتغيرات تنشأ من تحاليل تفصيلية أو معلومات مؤيدة إضافية تتاح للشركة خالل عام حاليًا والتي ق

 . 9عندما تقوم الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

متطلبات االنخفاض  قوبصورة عامة، ال تتوقع الشركة تأثيرًا ماديًا على مركزها المالي أو حقوق الملكية باستثناء تأثير تطبي
. ال تتوقع الشركة زيادة في مخصص خسائر انخفاض القيمة وال تتوقع أي 9في القيمة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 تغييرات في طريقة التبويب نتيجة تطبيق المعيار الجديد، كما هو مبين أدناه. 

 

 أ( التصنيف والقياس )
يًا على بيان المركز المالي أو بيان التغيرات في حقوق الملكية للشركة من تطبيق متطلبات ال تتوقع الشركة تأثيرًا ماد

. وتتوقع االستمرار في قياس جميع الموجودات المالية المحتفظ بها 9التصنيف والقياس في المعيار الدولي للتقارير المالية 
 حاليًا بالقيمة العادلة. 

 
دينة والذمم المدينة األخرى واألرصدة لدى البنوك لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، ويتوقع يتم االحتفاظ بالذمم التجارية الم

أن يزيد ذلك من التدفقات النقدية مستقباًل في المدفوعات التي تمثل فقط مدفوعات المبلغ األساسي والفوائد. قامت الشركة 
أة وفقًا للمعيار ادها أنها تستوفي معايير قياس التكلفة المطفبتحليل خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لتلك األدوات، وباعتق

  . وبالتالي، فإنه ال يجب إعادة تصنيف هذه األدوات. 9الدولي للتقارير المالية 
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 تتمة  –األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقارير المالية 

 
 )ب( االنخفاض في القيمة 

أن تقوم الشركة بتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة من جميع موجوداتها المالية  9يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 
شهرًا أو لكامل أعمارها. سوف تقوم الشركة بتطبيق النهج المبسط لتسجيل الخسائر المتوقعة على مدى  12على أساس 

 أعمار جميع الذمم التجارية المدينة. 

 
فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن األرصدة لدى البنوك والذمم المدينة األخرى، ينشأ تعرض الشركة لمخاطر االئتمان 
عن عجز األطراف المقابلة عن السداد، ويكون الحد األقصى للتعرض لتلك المخاطر مساوياً للقيمة الدفترية لهذه الموجودات 

ذه التعرضات ذات مركز ائتماني جيد، وتعتقد اإلدارة أن مخاطر التخلف عن السداد في بيان المركز المالي. تعتبر ه
ضعيفة، وعليه فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة غير مادية ويتم مراقبتها باستمرار لتبيان أي تغيرات هامة في المخاطر 

 االئتمانية. 
 

 ود مع العمالءاإليرادات من العق 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، ويضع هذا المعيار نموذجًا من 2016وتم تعديله في أبريل  2014في مايو  15تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 

، يتم تحقيق 15خمس خطوات لحساب اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء. وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 تعكس المبلغ الذي تتوقع المؤسسة الحصول عليه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات للعميل. اإليرادات بالقيمة التي 

 

يحل معيار اإليرادات الجديد محل جميع المتطلبات الحالية لتحقيق اإليرادات وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، ويجب 
. ويسمح بالتطبيق 2018يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد  تطبيقه بأثر رجعي إما بصورة كاملة أو بصورة معدلة للفترات

، 2017المبكر. تنوي الشركة تطبيق المعيار الجديد في تاريخ سريانه باستخدام طريقة التعديل بأثر رجعي. خالل عام 
ادي على البيانات المالية ، وقررت أنه لن يكون له تأثير م15أجرت الشركة تقييمًا مبدئيًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

، 15. واستعدادًا لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 2018يناير  1للشركة. قد يتغير التأثير الفعلي لتطبيق المعيار في 
 تنظر الشركة في االعتبارات التالية: 

 

 )أ( مبيعات البضاعة
حيد وبالتالي، يتوقع أن يمثل بيع البضاعة التزام األداء الو تعمل الشركة في مجال تصنيع المحاقن والتجارة فيها وبيعها. 

أي تأثير مادي على إيرادات الشركة أو أرباحها أو  15للشركة. ال يتوقع أن يكون لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
لمنتج إلى السيطرة على ا خسائرها. تتوقع الشركة أن يتم تحقيق اإليرادات في نقطة زمنية معينة، وهي عندما يتم تحويل

  العميل، أو بشكل عام عند تسليم البضاعة.
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 تتمة  –اإليرادات من العقود مع العمالء  15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 إيرادات المبيعات والخصومات والحسومات التجارية: 

قامت الشركة بتبيان ما إذا كان هناك أي عقود مع العمالء تتضمن حقوقًا لرد البضاعة أو للحصول على خصومات تجارية 
المباعة بما قد يتطلب إجراء تعديالت وفقًا ألحكام المبالغ المتغيرة المتعلقة بالعقود الواردة في أو حسومات على الكميات 

 .15المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

  )ج( متطلبات العرض واالفصاح
عايير الدولية هي أكثر تفصياًل من الم 15إن متطلبات العرض واإلفصاح الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

للتقارير المالية المطبقة حاليًا. تمثل متطلبات العرض تغييرًا جوهريًا عن الممارسة الحالية وتزيد بشكل جوهري من حجم 
االفصاحات المطلوبة حول البيانات المالية للشركة. إن العديد من متطلبات اإلفصاح الواردة في المعيار الدولي للتقارير 

دة، وتعتقد الشركة أن تأثير بعض تلك المتطلبات سيكون جوهريًا. وعلى وجه الخصوص تتوقع الشركة جدي 15المالية رقم 
أن يتم توسيع نطاق اإليضاحات حول البيانات المالية نتيجة اإلفصاح عن األحكام الهامة المستخدمة في كل مما يلي: 

، لتي تم بها توزيع سعر المعاملة على التزامات األداءتحديد سعر المعاملة للعقود التي تتضمن مبالغ متغيرة، والطريقة ا
 واالفتراضات المستخدمة لتقدير أسعار البيع المنفصلة لكل التزام باألداء. 

 

تتوقع الشركة وباعتقادها أنه لن يكون هناك أي تأثير مادي على إيرادات مبيعات البضاعة نتيجة لتطبيق المعيار الدولي 
. يستند هذا التقييم على المعلومات الحالية المتاحة وقد يخضع للتغيرات الناشئة عن المعلومات 15للتقارير المالية رقم 

 . 9عندما تقوم الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  2018المعقولة والداعمة األخرى التي تتاح للشركة خالل 
 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2/5
 

 معداتوآالت و  عقارات               
 االستهالكنها بالتكلفة مطروحاَ م البناء على األرض المستأجرة قيمة قساسهباستثناء  اآلالت والمعداتالعقارات و تقاس بنود 

ناء الموجود. بصفة مباشرة باقت تتضمن التكلفة المصروفات المتعلقةالمتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. 
موجودات أية تكاليف تنسب بصفة مباشرة لجعل ال ،تكلفة المواد والعمالة المباشرة داخليالموجودات المكونة تتضمن تكلفة ا

في حالة عاملة في الغرض المتوقع منها، وتكاليف تفكيك وإزالة البنود وإعادة الموضع الكائنة عليه وتكاليف االقتراض 
ل وظيفة ال تتجزأ من المعدات ذات العالقة بها كجزء من تلك المرسملة. تتم رسملة البرمجيات المشتراة والتي تشك

المعدات. عندما يكون ألجزاء العقارات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها كبنود مستقلة )مكونات 
 رئيسية( للعقارات واآلالت والمعدات.
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 تتمة  – معداتعقارات وآالت و                
يتم االعتراف بأي فائض إعادة تقييم ضمن االيرادات الشاملة األخرى وعرضه في احتياطي إعادة التقييم، باستثناء المبلغ 

اف عترف به سابقًا في بيان الدخل، ففي هذه الحالة يتم االعتر الذي يعكس به النقص من إعادة تقييم نفس الموجودات الم
باشرة باستثناء أي عجز يّعوض بصورة م ،بالزيادة في بيان الدخل. يتم تحقيق العجز من إعادة التقييم في بيان الدخل

 زيادة سابقة لنفس الموجودات حيث تتم مقاصته مباشرة مقابل الفائض في احتياطي إعادة التقييم. 
 

 

االعتراف عن بند العقار واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عندما يكون من المتوقع عدم الحصول على منافع  إلغاءيتم 
اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم تحديد أرباح أو خسائر استبعاد العقارات واآلالت والمعدات بمقارنة 

ترية للعقارات واآلالت والمعدات ويتم االعتراف بها بالصافي في اإليرادات المتحصالت من االستبعاد مع القيمة الدف
يم يتم تحويل المبالغ المضمنة في فائض إعادة التقي ها. عند بيع الموجودات المعاد تقييمالشامل الدخلاألخرى في بيان 

يمها ال ة العادلة للموجودات المعاد تقيالتقييمات بصورة متكررة بما يكفي للتأكد من أن القيم تجري إلى األرباح المدورة. 
 تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية.

 
العادلة  تتم إعادة قياس تلك العقارات بالقيمة استثمارات عقاريةعند تغيير استخدام عقارات من عقارات يشغلها المالك إلى 

ؤدي اس في الربح أو الخسارة إلى الحد الذي يويعاد تبويبها بناًء على ذلك. يتم االعتراف بأي مكسب ينشأ من إعادة القي
انخفاض سابقة في القيمة عن عقار معين، مع االعتراف بأي مكسب باقي في االيرادات  خسارةفيه المكسب إلى رد 

 ارة.. يتم االعتراف بأية خسارة في الربح أو الخسالمساهمينالشاملة األخرى وإظهاره في احتياطي إعادة التقييم في حقوق 
 

تم االعتراف بتكلفة استبدال أحد بنود اآلالت والمعدات في القيمة الدفترية لذلك البند لو كان من المحتمل تدفق منافع ي
اقتصادية مستقبلية مضمنة في ذلك البند للشركة ومن الممكن قياس تكلفته بصورة مؤكده. يتم إلغاء تحقق القيمة الدفترية 

 عند تكبدها. الربح أو الخسارةة الخدمة اليومية للعقارات واآلالت والمعدات في بيان للجزء المستبدل. يتم االعتراف بتكلف
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 تتمة – معداتعقارات وآالت و     
المبلغ القابل لالستهالك وهو تكلفة موجود أو مبلغ آخر تستبدل به التكلفة ناقصا قيمته الباقية. على  االستهالكيحتسب 

كل بند من مقدرة لال اإلنتاجيةاألعمار مدى القسط الثابت على يتم االعتراف باالستهالك في الربح أو الخسارة بطريقة 
بصورة  حيث أن ذلك يعكس التي تستهلكها حسب استعمالهاباستثناء اآلالت والمعدات  بنود العقارات واآلالت والمعدات

هالك على أساس يحتسب االست مقاربة النمط المتوقع لالستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في بند الموجود.
 القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية التقديرية للموجودات كما يلي:

 
 سنة  30 على األرض المستأجرة  المباني

 على أساس االستخدام اآلالت والمعدات
 سنوات 5 السيارات

 سنوات 5 األثاث والتركيبات واألدوات
 سنوات 3 والبرمجيات  أجهزة الحاسب اآللي

 
إن كان  ،ليهاعستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم الباقية في نهاية كل سنة مالية ويتم إجراء تسويات تتم مراجعة طرق اال

 ذلك مناسبا.
 

 

تدرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة وال يحتسب أي استهالك عليها. عندما يصبح الموجود جاهًزا لالستخدام 
المقصود منه يتم تحويله من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى الفئة المناسبة ضمن العقارات واآلالت والمعدات ويتم 

  حسب سياسات الشركة.  استهالكه
 

 االستثمارات العقارية 
االستثمار العقاري هو العقار الذي يحتفظ به إما بغرض إيراد اإليجار أو بغرض الزيادة الرأسمالية أو لكال الغرضين معَا 

غراض إدارية. ألولكنه ليس للبيع في إطار النشاط االعتيادي أو لالستخدام في اإلنتاج أو توفير البضائع أو الخدمات أو 
ح أو الخسارة. تتضمن الرب يقاس االستثمار العقاري مبدئيًا بالتكلفة والحقًا بالقيمة العادلة مع االعتراف بأي تغير فيها في

ر داخليا تكلفة و ذات عالقة مباشرة بإقتناء االستثمار في العقار. تتضمن تكلفه العقار المط المتكبدةالتكاليف  التكلفة
 مباشره باقتناء العقار ويجعله جاهزَا لالستخدام المطلوب. عالقةوأيه تكاليف أخرى ذات  لة المباشرةالمواد والعما

 

ية يحتسب كفرق بين صافي المحصل من االستبعاد والقيمة الدفتر ) ستثمار عقاري اأية أرباح أو خسائر ناتجه من استبعاد 
 آالتو عند بيع استثمار عقاري كان مصنف سابقَا كعقار  في الربح أو الخسارة. ذلك االستثمار( ويتم االعتراف بهل

غير عندما يت يم سوف يتم تحويلها الى االرباح المدورة.يومعدات فإن اية مبالغ ذات عالقة ضمن احتياطي اعادة التق
العقار بحيث تتم إعادة تصنيفه كعقار أو آالت أو معدات تصبح القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف هي  استخدام

 .في الفترة المحاسبية الالحقة التكلفة لذلك العقار
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 الموجودات غير الملموسة
دي إلى ويمكن أن يؤ الموجود غير الملموس هو أصل غير مالي يمكن تحديده وليس له كيان مادي يحتفظ به لالستخدام 

جني منافع اقتصادية مستقبلية وهو يدخل في بيان الوضع المالي للشركة تحت إيضاح "الموجودات غير الملموسة" تقاس 
تتم  المصروفات المتكبدة على برمجيات .لتكلفة ناقص تراكم األخطاء وتراكم انخفاض القيمةالموجودات غير الملموسة با

رسملتها فقط عندما يكون من المحتمل أن تؤدي هذه المصروفات إلى تمكين الموجود من جني منافع اقتصادية مستقبلية 
سجيل إلى الموجود بصورة موثوق بها. يتم ت تزيد عن معيار أدائها المقيم أصال وإمكانية قياس هذه المصروفات ونسبتها

 جميع المصروفات األخرى عند تكبدها.
 

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة بطريقة القسط الثابت في الربح أو الخسارة من التاريخ الذي يصبح فيه األصل 
الذي يمكن في إطاره استهالك متاحا لالستخدام على مدى أفضل تقدير لعمره اإلنتاجي المقدر استنادا إلى النموذج 

 المنافع االقتصادية لألصل من قبل الشركة.
 

 العمر اإلنتاجي المقدر للموجود غير الملموس للفترة الحالية وفترة المقارنة على النحو التالي:
 

 عمر إنتاجي غير محدد براءات االختراع والمعرفة
 سنوات 5 برمجيات الكمبيوتر

ر الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد ويجب مراجعة العمر اإلنتاجي لهذا الموجود يجب عدم إطفاء الموجودات غي
 ،الموجودات لهذهتقدير العمر اإلنتاجي غير المحدد في كل فترة تقرير لتحديد ما إذا استمرت األحداث والظروف في دعم 

ات يتم معالجته محاسبيًا كتغير في افتراض يجب أن المدة محددإلى التغير في العمر اإلنتاجي من غير محدد  يتمإذا لم 
وتغيرات المحاسبة. يتم إلغاء االحتراف بالموجودات غير الملموسة عن استبعاده أو عندما يكون التوقيع عدم الحصول 

 على منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده.  
 

 المخزون 

لقابلة للتحقق، أيهما أقل. تستند تكلفة المخزون على أساس المتوسط المرجح يقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة ا
المصروفات المتكبدة في اقتناء مواد المخزون وتكاليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة  تتضمنللتكلفة وهي 

يذ، تتضمن صنع واألعمال قيد التنففي سبيل جعلها تصل إلى موقعها ووضعها الحاليين. بالنسبة للبضائع المكتملة ال
 .التكلفة حصة مناسبة من المصروفات غير المباشرة لإلنتاج استنادا إلى الطاقة اإلنتاجية االعتيادية

  

صافي القيمة القابلة للتحقق هي السعر المقدر للبيع في إطار النشاط االعتيادي ناقصا تكلفة إكمال العمل ومصروفات 
 وبطيئة الحركة استنادا على تقديرات اإلدارة. المتقادمةلبضاعة البيع. يتم وضع مخصص ل
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 انخفاض الموجودات غير المالية
بالتقييم في تاريخ كل بيان مركز مالي للتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض أي موجودات. إذا وجد  الشركةتقوم 

مبلغ بعمل تقدير لل الشركةتقوم  ،سنوي لتحديد انخفاض أية موجودات اختبارأي مؤشر كهذا، أو إذا كان ضروريًا إجراء 
من أي موجودات هو القيمة العادلة ألي موجودات ناقصًا الممكن استرداده من الموجودات. المبلغ الممكن استرداده 

التكاليف حتى البيع أو قيمتها في حال االستخدام أيهما أعلى، ويتم تحديده لكل موجودات بمفردها، ما لم تكن الموجودات 
 ال تنتج إيرادات نقدية منفصلة بشكل كبير عن إيرادات موجودات أخرى أو مجموعة موجودات أخرى. 

 
تزيد القيمة الدفترية ألي موجودات عن المبلغ الممكن استرداده، تعتبر الموجودات منخفضة القيمة ويتم تخفيضها  عندما

إلى القيمة الممكن استردادها منها. لقياس القيمة في حال االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى 
الضرائب تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر الخاصة قيمتها الحالية باستخدام نسبة خصم قبل 

عند تحديد القيمة ناقص التكلفة حتى البيع يتم استخدام نموذج التقييم المناسب. وتؤكدها عوامل التقييم بالموجودات المعينة. 
 أو أية مؤشرات متاحة أخرى للقيمة العادلة.

 
ضمن فئات المصاريف المناسبة لعمل الموجودات التي  الشاملت المستمرة في بيان الدخل تدرج خسائر انخفاض العمليا
التي أعيد تقييمها سابقًا وتم تحويل إعادة التقييم إلى إيرادات شاملة أخرى. في هذه  الموجوداتانخفضت قيمتها، باستثناء 

 الحالة يتم إدراج االنخفاض أيضًا في إيرادات شاملة أخرى بقيمة أي تقييم سابق.
 

يعاد التقييم في تاريخ كل بيان مركز مالي للتأكد من وجود أي مؤشر بأن خسائر انخفاض مدرجة سابقًا لم تعد موجودة 
نخفاض يتم عكس أي خسارة ا ،بعمل تقدير للمبلغ الممكن استرداده الشركةتقوم  ،كهذا مؤشرأو تكون قد نقصت. إذا وجد 

فتراضات المستخدمة لتحديد قيمة الموجودات الممكن استردادها منذ أن مدرجة سابقًا فقط إذا كان هنالك تغير في اال
انخفاض. تلك القيمة التي تتم زيادتها ال يمكن أن تتجاوز القيمة الدفترية التي كان يمكن تحديدها بعد  خسارةأدرجت آخر 

هذه  عكس خسارة االنخفاضخصم االستهالك لو لم يتم إدراج أي خسارة انخفاض للموجودات في السنوات السابقة. يتم 
ما لم تدرج الموجودات بمبلغ إعادة التقييم، وفي هذه الحالة يعامل االنعكاس كزيادة ناتجة من  الشاملفي بيان الدخل 

 إعادة التقييم.
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 الموجودات المالية 
 التحقيق المبدئي والقياس 

يتم تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو  39الموجودات المالية في نطاق معيار المحاسبة الدولي 
أو موجودات مالية متاحة للبيع أو كمشتقات مستخدمة  ،أو إستثمارات حتى اإلستحقاق ،أو قروض وذمم مدينة ،الخسارة

الموجودات  تدرج يكون مالئمًا. تحدد الشركة تصنيف موجوداتها المالية عند إدراجها المبدئي. حسبما ،كأدوات تحوط فعالة
والمبيعات التي  لمشترياتالمالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا التكاليف المباشرة للمعاملة. تدرج في تاريخ المتاجرة جميع ا

يجب أن تسلم فيها الموجودات في التاريخ الذي تحدده النظم أو العرف بالسوق )المشتريات بالطرق النظامية(، وهو 
وذمم  بنوكأرصدة لدى التشمل الموجودات المالية للشركة على  التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات.

 مدينة أخرى.ذمم و  تجارية مدينة
 

 القياس الالحق   
 :كما تم توضيحه في الفقرات التاليةيعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها 

 
 النقد والبنود المماثلة للنقد  

على المكشوف  وسحبيمثل النقد والبنود المماثلة للنقد نقد في الصندوق وأرصدة بنكية  ،ألغراض بيان التدفقات النقدية
 .من البنوك

  
 الذمم المدينة األخرى و المدينة الذمم التجارية   

هي موجودات مالية ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد غير مدرجة في والذمم المدينة األخرى الذمم التجارية المدينة 
رة إلى المعاملة. بصورة مباشسوق نشطة. يتم تحقيق هذه الموجودات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها أية تكاليف تنسب 

الحقا للتحقيق المبدئي تقاس الذمم التجارية واألخرى المدينة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا 
 أية خسائر انخفاض في القيمة.
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 تتمة  –الموجودات المالية  

 
 إلغاء تحقيق   

المالية )أو جزء من موجودات مالية أو جزء من  الموجودات)أي يلغى من بيان المركز المالي للشركة( ق ييلغى تحق
 مجموعة موجودات مالية مماثلة( في أي من الحاالت التالية:

 
  أو ،في استالم تدفقات نقدية من الموجوداتانتهاء الحق 
 بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من الموجودات أو بالتعهد بدفع التدفقات النقدية المستلمة  شركةقيام ال

وإما )أ( أن تكون قد قامت بشكل جوهري  ،كاملة ودون تأخير كبير إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات للتمرير
أو )ب( لم تقم بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات بشكل جوهري  ،ومنافع الموجوداتبتحويل كافة مخاطر 

 أو باالحتفاظ بها ولكنها قامت بتحويل السيطرة على الموجودات.
 

حول أو تولم  التمريرأو دخلت في ترتيبات في استالم تدفقات نقدية من موجودات  ابتحويل حقوقهقامت الشركة في حال 
 درودات بقـيتم إدراج الموج ،حول السيطرة على الموجوداتتبجميع المخاطر ومنافع الموجودات ولم ًا جوهريفظ ـحتت

في تلك الحالة تحقق الشركة أيضًا مطلوبات مقابلة. يتم قياس الموجودات المحمولة  بالموجودات.الشركة ارتباط  إستمرار
 والمطلوبات المقابلة على أساس يعكس الحقوق واإللتزامات التي احتفظت بها الشركة.

 
ت أو ااإلرتباط المستمر الذي يأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة يتم قياسة بالقيمة الدفترية األصلية للموجود 

 .أيهما أقل ،أقصى مبلغ يمكن أن يطلب من الشركة أن تسدده
 

 إنخفاض قيمة الموجودات المالية 
في تاريخ كل بيانات للمركز المالي، تقوم الشركة بالتقييم لتحديد وجود أي دليل موضوعي بأن موجودات مالية أو مجموعة  

أو مجموعة موجودات مالية منخفضة القيمة فقط إذا وجد موجودات مالية انخفضت قيمتها. تعتبر أن موجودات مالية 
دليل على االنخفاض نتيجة لحادث واحد أو أكثر وقع بعد التحقيق المبدئي للموجودات )"حادث خسارة"( وأن لحادث 

ه يمكن نالخسارة تأثير على التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية للموجودات المالية أو مجموعة الموجودات المالية وأ
تقديرها بصورة موثوقة. إن دليل االنخفاض قد يشمل مؤشرات بأن المدينين أو مجموعة مدينين يواجهون صعوبات مالية 
كبيرة أو تخلف في السداد أو عدم انتظام سداد الفوائد أو أقساط المبلغ األصلي، أو احتمال دخولهم في إفالس أو إعادة 

لومات الواضحة بوجود نقص في التدفقات النقدية المستقبلية مثل التغيرات في جدولة مالية أخرى وعندما تشير المع
 المتأخرات أو األحوال االقتصادية المرتبطة بالتخلف عن السداد.
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 المطلوبات المالية  

 
 التحقيق والقياس المبدئي  

 أو يتم تصنيفها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح 39المالـية في نطاق معيار المحاسبة الدولي  المطلوبات
حدد حسبما يكون مالئمًا. ت ،معاملة تحوط فعالةوتسهيالت، أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط في  قروضأو  ،الخسارة
دلة وفي حالة االمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة الع جميع المالية عند إدراجها مبدئيًا. تدرج باتهامطلو تصنيف الشركة 

لف وسحب سقروض و على المالية تشتمل مطلوبات الشركة  تكاليف االقتراض المباشرة. القروض والتسهيالت بعد خصم
 .على المكشوف من البنوك وذمم تجارية دائنة

 
 األخرى  والذمم الدائنة الدائنة الذمم التجارية

 األخرى عن المبالغ المدفوعة في المستقبل للبضائع والخدمات المستلمةالذمم الدائنة و الدائنة بالذمم التجارية  االعترافيتم 
 سواء أصدرت بها فاتورة من المورد أم لم تصدر. 

 
 القروض والسلف

تحقيق المستلم ناقصا التكاليف التي تنسب بصفة مباشرة للمعاملة. الحقًا للتحقيق القروض والسلف بالقيمة العادلة للمقابل 
المبدئي يتم قياس القروض بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم عرض األقساط التي تستحق خالل 

ا يتم سائر في الربح أو الخسارة عندمسنة واحدة بالتكلفة المطفأة على أنها مطلوبات متداولة. يتم تحقيق األرباح أو الخ
إلغاء التحقيق عن المطلوبات إضافة إلى عملية اإلطفاء. يتم االعتراف بتكاليف الفائدة كمصروف عند تكبدها فيما عدا 

 تلك التي تؤهل للرسملة.
 

 رأس المال 
 األسهم العادية 

 المنحة وأسهم الحقوق المصدرة خالل السنة كإضافةيتم تصنيف األسهم العادية على أنها حقوق ملكية. يتم إظهار أسهم 
لرأس المال. يتم خصم قيمة أسهم المنحة المصدرة من األرباح المدورة المتراكمة للشركة. تتم المحاسبة عن عالوة إصدار 

 أسهم الحقوق وفقا للمتطلبات القانونية المحلية.
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 المخصصات 

يتم تحقيق المخصصات إذا كان لدى الشركة التزام حالي )قانوني أو استداللي( نتيجة لحدث سابق من الممكن القيام 
 ام.االلتز بإجراء تقدير موثوق به لذلك االلتزام ومن المحتمل أن ُيطلب تدفق خارج للمنافع االقتصادية لسداد 

 

 ألدوات الماليةا مقاصة 
مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط إذا كان هنالك حق  عمليتم  

 وتسديد الموجودات لتحقيقأو  ،الرغبة في التسوية على أساس الصافيو ساري المفعول لتسوية المبالغ المحققة  يقانون
 .المطلوبات في نفس الوقت

 

 نهاية خدمة الموظفين مخصص مكافآت 
 2004لعام  14تقوم الشركة بتكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين المحددة وفقا لقانون العمل القطري رقم 

وذلك استنادا إلى رواتب الموظفين وفترة عملهم بالشركة ويتم دفعها للموظفين عند إنهاء خدماتهم بالشركة. ال تتوقع 
على المدى القريب وبالتالي فقد تم تصنيفها على أنها التزام غير متداول. الشركة سداد التزام منافع نهاية خدمة موظفيها 

ال يتم خصم المخصص حيث أنه من غير المتوقع أن يكون الفرق بين المخصص الوارد في بيان المركز المالي وصافي 
 .هاماً القيمة الحالية فرقا 

 

 تحقيق اإليرادات 
 إيراد مبيعات البضائع
جعة والخصوم تالبضائع بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم بالصافي من البضائع المر يقاس إيراد مبيعات 

التجارية. يتم تحقيق اإليرادات عندما يوجد دليل مقنع بأن المخاطر والعوائد الهامة للملكية قد تم تحويلها إلى المشتري 
التكاليف المصاحبة واإلرجاع المحتمل للبضائع بصورة موثوق بها وأنه من المحتمل استرداد المقابل وأنه يمكن تقدير 

وأنه ليست هناك مشاركة مستمرة من قبل اإلدارة في البضائع وأنه يمكن قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوق بها. لو كان 
إليراد عند لمن المحتمل منح خصومات ومن الممكن قياس المبلغ بصورة موثوق بها عندها يتم تحقيق الخصم كتخفيض 

 تحقيق المبيعات.
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 إيراد اإليجار

 يتم االعتراف بإيراد اإليجار من االستثمارات العقارية كإيراد بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
 

 اإليجارات 
يتم تصنيف اإليجارات على أنها إيجارات تمويلية عندما تؤدي أحكام اإليجار بشكل كبير إلى تحويل مخاطر وعوائد 

 .تشغيليةملكية اإليجار إلى المستأجر. يتم تصنيف جميع اإليجارات األخرى على أنها إيجارات 
 

 الشركة كمستأجر

يتم تحميلها في بيان الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على  التشغيليةاإليجارات الدائنة بموجب عقود اإليجار 
مدى فترة اإليجار. المنافع المستلمة ومستحقة االستالم كحافز إلبرام عقد اإليجار التشغيلي يتم تحميلها على أساس 

 القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 
  

 عائدات على السهم ال 

بيانات عائداتها األساسية على السهم ألسهمها االعتيادية. تحتسب العائدات األساسية للسهم بقسمة الربح تعرض الشركة 
أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسهم العادي على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. يتم تحديد 

 ة المنسوبة لحاملي األسهم االعتيادية والمتوسط المرجح لعدد األسهمالعائدات المخففة على السهم بتسوية الربح أو الخسار 
العادية القائمة بالنسبة آلثار جميع األسهم االعتيادية المخففة المحتملة والتي تشتمل على سندات قابلة للتحويل وخيارات 

 م.حتساب الخسارة لكل سهوحيث تكبدت الشركة خسائر، تم استخدام الخسائر ال  أسهم ممنوحة للموظفين، إن وجدت.
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 المعامالت بالعمالت األجنبية      
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال القطري بسعر الصرف السائد في تواريخ المعامالت. يتم تحويل 

المالية والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ.  الموجودات
نود غير بيتم تحويل ال تجة يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.فروق صرف العمالت المحققة وغير المحققة النا

. المبدئية تفي تواريخ المعامالكما ر الصرف السائد اسعاستخدام أأجنبية ب ةبعملالمالية التي تقاس بالتكلفة التاريخية 
الذي  تاريخال أسعار الصرف السائدة في ها باستخداميتم تحويلبنود غير المالية التي تقاس بالقيمة العادلة بعملة أجنبية ال

 يتم فيه تحديد القيمة العادلة.
 

 تاريخ التقريرل الالحقةاألحداث  
تمت تسوية البيانات المالية لتعكس األحداث التي وقعت بعد تاريخ التقرير والتاريخ الذي تم فيه التصريح بإصدار البيانات 

 ت في تاريخ التقرير. المالية بشرط توفر دليل على الظروف التي وجد
 

 واألحكام المحاسبية الهامة التقديرات واالفتراضات 2/6
 

إن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر 
والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واإلفصاح عن على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات 

ي قد تؤدي إلى نتائج تحتاج إلى تعديالت مادية ف التقديراتأن هذه  الشك حول االلتزامات الطارئة في تاريخ التقرير.
 .القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي تتأثر خالل الفترات المستقبلية

 

لتي قد تؤدي إلى وا ،المالي بيان المركزللتقديرات في تاريخ  الهامةوغيرها من المصادر  ،الرئيسيةفيما يلي االفتراضات 
 :الالحقةتعديالت مادية على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية 

 

 انخفاض قيمة العقارات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة 

شركة بمراجعة القيمة الدفترية لعقاراتها وآالتها ومعداتها لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر في تاريخ كل تقرير، تقوم ال
. يحدث انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد الموجوداتعلى انخفاض قيمة هذه 

حال  االستبعاد أو قيمته عند االستخدام، أيهما أعلى. فيعن قيمته القابلة لالسترداد، وهي قيمته العادلة ناقًصا تكاليف 
وجود مؤشر كهذا، يتم عمل تقدير للقيمة الممكن استردادها من األصل بغرض تحديد خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. 

يمة الممكن ن القعندما ال يمكن تقدير القيمة الممكن استردادها من خالل النقد الناتج من خالل الوحدة التي ينتمي إليها. إ
استردادها ها هي القيمة العادلة ناقص التكلفة حتى البيع أو القيمة في حالة االستخدام، أيهما أعلى. عند تقييم الموجودات 

  .يتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى القيمة الحالية باستخدام المعدل المناسب
 

وال  ريال قطري  6.603.312واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة بمبلغ  قيمة العقارات انخفضتخالل السنة 
 . : ال شيء وال شيء على التوالي(2016) على التوالي شيء
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 تتمة  - السياسات المحاسبية الهامةملخص أسس اإلعداد و  2
 

 تتمة  – واألحكام المحاسبية الهامة التقديرات واالفتراضات 2/6
 

 اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعداتاألعمار 
تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية التقديرية للعقارات واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالك. يتم التقدير بعد 
 ةأن يؤخذ في االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبيعي والتقادم الفني أو التجاري. تقوم اإلدار 

القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية سنويًا ويتم تعديل أقساط االستهالك المستقبلية إذا رأت اإلدارة أن األعمار  بمراجعة
 اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

 
  إعادة تقييم االستثمارات العقارية

يان الربح تراف بالتغييرات في القيمة العادلة في بتقوم الشركة بتسجيل استثماراتها العقارية بالقيمة العادلة، ويتم االع
 2017ديسمبر  31والخسارة. قامت الشركة بتعيين مقيم مستقل متخصص لتقييم القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في 

عدلة م التي تم تقييمها بالرجوع إلى أدلة من السوق باستخدام أسعار مقارنة العقارية. يتم قياس االستثمارات 2016و 
  .لعوامل السوق المحددة من طبيعة العقار وموقعه وحالته

 
 انخفاض قيمة المخزون 

يدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. عندما تصبح البضاعة قديمة أو غير صالحة 
الهامة. أما  أساس فردي للبضاعة الفرديةتحقيقها منها. يتم هذا التقدير على  الممكنلالستخدام يتم تقدير صافي القيمة 

البضاعة الفردية غير الهامة ولكنها قديمة أو غير صالحة لالستخدام فيتم التقدير بصورة جماعية ويحتسب لها مخصص 
 .وفقًا لنوع البضاعة ودرجة التقادم و عدم الصالحية على أساس أسعار البيع التاريخية

 
 17.761.681: 2016ريال قطري ) 13.919.030خزون المتاح للبيع وقيد اإلنتاج ، بلغ إجمالي المالتقريرفي تاريخ 

ريال قطري(. أي  59.217: 2016ريال قطري ) 1.854.177ريال قطري( ، وبلغ مخصص المخزون بطيء الحركة 
  ل الشامل. خفرق بين المبالغ المحققة بالفعل في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة فيتم إدراجه في بيان الد

 
 انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة والدفعات المقدمة للموردين

التجارية المدينة والدفعات المقدمة للموردين الممكن تحصيلها عندما ال يكون من المحتمل  يتم عمل تقدير لمبالغ الذمم
التقدير للمبالغ المدينة الهامة على أساس فردي. أما بالنسبة للمبالغ الفردية غير الهامة  هذاتحصيل المبالغ بالكامل. يتم 

السداد منذ فترة طويلة فيتم تقديرها بصورة جماعية ويحتسب لها مخصص بناء على طول الفترة الزمنية  استحقتولكنها 
 .التي مضت على استحقاقها على أساس فئات استرداد تاريخية
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 تتمة  - السياسات المحاسبية الهامةملخص إلعداد و أسس ا 2

 

 تتمة  – واألحكام المحاسبية الهامة التقديرات واالفتراضات 2/6
 

 تتمة  –انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة والدفعات المقدمة للموردين 
ريال قطري  13.598.029في تاريخ بيان المركز المالي، بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة والدفعات المقدمة للموردين 

ريال قطري( ، وكان مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية والدفعات المقدمة للموردين بمبلغ  11.046.556: 2016)
(. أي فرق بين المبالغ التي يتم تحصيلها بالفعل مستقباًل ريال قطري  1.153.902: 2016ريال قطري ) 5.958.619

 والمبالغ المتوقعة يتم إدراجه في بيان الدخل الشامل. 
 

 

 اإليرادات 3
 2017  2016 
 ريال قطري   ريال قطري  

    

 10.484.884  8.019.713 المحاقنمبيعات 
 1.267.855  2.477.282 مبيعات منتجات المتاجرة

 467.883  548.026 اإلبر المعبأةمبيعات 

 452.334  756.293 مبيعات اإلبر األنبوبية 
    

 11.801.314  12.672.956 
 
 

 التكاليف المباشرة  4
 2017  2016 

 ريال قطري   ريال قطري  
    

 8.129.754  6.913.294 المحاقنتكلفة 
 909.850  1.538.918 التجاريةمنتجات التكلفة 

 460.919  519.923 تكلفة اإلبر المعبأة
 135.104  283.754 تكلفة اإلبر األنبوبية 

    

 9.255.889  9.635.627 
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  إيرادات أخرى  5

  2017  2016 
 ريال قطري   ريال قطري  

    

 2.437.895  2.437.895 (10إيرادات إيجار )إيضاح 
 -  220.765 ربح من صرف عمالت أجنبية 

 466.769  28.248 أخرى 
    

 2.686.908  2.904.664 
  

 مصروفات بيع وتوزيع 6
  2017  2016 

 ريال قطري   ريال قطري  
    

 1.211.108  563.046 مصروفات شحن للمبيعات
 977.151  444.152 مصروفات دعاية وإعالنات

    

 1.007.198  2.188.259 
  

 مصروفات عمومية وإدارية 7
 2017  2016 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 5.067.668  4.353.467 رواتب وأجور
 1.075.968  4.804.717 (13مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة ودفعات مقدمة )إيضاح 

 1.689.123  2.160.773 (9هالك )إيضاح ستإ
 59.217  1.847.302 (12بطيئة الحركة )إيضاح  بضاعةمخصص 

 1.028.779  629.287 مخزون  شطب
 406.539  395.014 إصالحات وصيانة

 519.078  320.694 أتعاب قانونية ومهنية
 232.044  249.548 مرافق

 -  225.855 خسارة من استبعاد عقارات ومعدات 
 119.209  119.209 (11طفاء )إيضاح اال

 82.015  61.747 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 169.463  53.929 مصروفات سفر 

 74.476  48.112 مصروفات مكتب 
 46.019  43.663 تأمين

 11.527  11.527 إيجار
 120.962  - خسارة صرف عمالت أجنبية

 130.711  97.128 مصاريف متنوعة 
    

 15.421.972  10.832.798 
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 التمويل ةلفتك 8

 2017  2016 
 ريال قطري   ريال قطري  

    

 163.769  151.530 مصروفات وعموالت بنكية
 3.131.142  3.740.250 مصروف الفائدة

    

 3.891.780  3.294.911 
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 ومعدات وآالت  عقارات  9
منشأة على  مباني 

 آالت ومعدات   مستأجرةأرض 
 

 سيارات 
أثاث وتركيبات  

 وأدوات
أجهزة وبرامج  

 حاسب آلي 
أعمال رأسمالية  

 قيد التنفيذ 
 

 اإلجمالي
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  

              

              التكلفة:
 156.354.030  1.938.142  765.634  2.786.068  205.500  93.476.239  57.182.447 2017يناير  1في 

 38.498  12.131  21.752  4.615  -  -  - إضافات 
 -  (1.008.407)  -  -  -  1.008.407  - تحويالت 

 (422.667)  (375.855)  (9.997)  (36.815)  -  -  - استبعادات 
              

 155.969.861  566.011  777.389  2.753.868  205.500  94.484.646  57.182.447 2017 ديسمبر 31في 
              

              االستهالك المتراكم:
 19.627.300  -  632.490  1.662.416  172.533  6.491.858  10.668.003 2017يناير  1في 

 2.640.085  -  87.474  379.997  20.467  246.065  1.906.082 االستهالك للسنة
 (46.812)  -  (9.997)  (36.815)  -  -  - استبعادات 

 6.603.312  -  -  -  -  6.603.312  - انخفاض في القيمة )إيضاح أ(
              

 28.823.885  -  709.967  2.005.598  193.000  13.341.235  12.574.085 2017 ديسمبر 31في 
              

  :صافي القيمة الدفترية
 127.145.976  566.011  67.422  748.270  12.500  81.143.411  44.608.362  2017 ديسمبر 31في 

 

 إيضاح )أ(

لسائدة بالسوق مة العادلة استنادًا على الظروف الحالية اخالل السنة، قامت الشركة بتعيين خبير تقييم خارجي مستقل ذو مؤهالت مهنية ودراية بالسوق اإلقليمي وخبرة مهنية واسعة. تم تحديد القي
وبالتالي تم تسجيل هذا المبلغ  : ال شيء(.2016ريال قطري ) 6.603.312أقل من قيمتها الدفترية بمبلغ  المعداتلآلالت و وحالة الموجودات ومصادر البيانات السوقية. إن القيمة العادلة التقديرية 

 لخسائر انخفاض اآلالت والمعدات في بيان الدخل الشامل.
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 تتمة –عقارات وآالت ومعدات  9

مباني منشأة على  
 آالت ومعدات  أرض مستأجرة 

 
 سيارات 

 وتركيباتأثاث  
 وأدوات

أجهزة وبرامج  
 حاسب آلي 

أعمال رأسمالية  
 قيد التنفيذ 

 
 اإلجمالي

 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
              

              التكلفة:
 155.022.718  1.679.261  673.329  2.047.996  205.500  93.234.185  57.182.447 2016يناير  1في 

 1.331.312  553.881  92.305  443.072  -  242.054  - إضافات 
 -  (295.000)  -  295.000  -  -  - تحويالت 

              
 156.354.030  1.938.142  765.634  2.786.068  205.500  93.476.239  57.182.447 2016 ديسمبر 31في 
              

              االستهالك المتراكم:
 16.754.798  -  540.426  1.296.058  146.833  6.009.560  8.761.921 2016يناير  1في 

 2.872.502  -  92.064  366.358  25.700  482.298  1.906.082 االستهالك للسنة
              

 19.627.300  -  632.490  1.662.416  172.533  6.491.858  10.668.003 2016 ديسمبر 31في 
              

  :صافي القيمة الدفترية
 136.726.730  1.938.142  133.144  1.123.652  32.967  86.984.381  46.514.444  2016 ديسمبر 31في 
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 تتمة – ومعدات وآالت عقارات 9
 

 كالتالي: السنةتم توزيع اإلستهالك   
 2017  2016 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 1.183.379  479.312 تكاليف مباشرة  
 1.689.123  2.160.773 (7 )إيضاحمصاريف عمومية وإدارية 

    

 2.640.085  2.872.502 
  

 االستثمارات العقارية  10
 2017  2016 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 12.590.000  12.590.000 االستثمارات العقارية
  

بتوقيع الشركة ، قامت 2015جر لطرف خارجي. في سبتمبر تتكون االسـتثمارات العقارية للشركة من جزء من مبنى الشركة المؤ  
 اإليرادات اإليجاريةريال قطري. إن  203.158بإيجار شهري قدره  2015عقد إيجار تشغيلي لطرف خارجي ابتداء من ديسمبر 

 2017ديسمبر  31ريال قطري للسنة المنتهية في  2.437.895الناتجة من االستثمار العقاري المدرج بالقيمة العادلة تبلغ 
 ريال قطري(.  2.437.895: 2016)

 

 

 ةمن قبل مثمن خارجي مستقل لديه الخبرة والمؤهالت المهنية والمعرفة بالموقع وفئ تحديد القيمة العادلة لالستثمار العقاري تم  
المقارنة بالسوق  تحديد القيمة العادلة على نهج تم. سنوياً يقدم المثمن المستقل االستثمارات العقارية للشركة  تقييمه.المعاد  العقار

 كان االستخدام األعلى واألحسن ،ر أحدث المعامالت العقارات مشابهة. عند تقرير القيمة العادلة للعقاراتوالذي يعكس أسعا
 هو استخدامها الحالي. لم تحدث أية تغييرات في تقنيات التقييم خالل السنة.

 

   الموجودات غير الملموسة   11
 اختراع  براءات 

  ومعرفة
برمجيات الحاسب  

 اآللي 
 اإلجمالي  

 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
      

            التكلفة: 
 10.925.981  596.044  10.329.937 2017ديسمبر  31في 
      

      اإلطفاء المتراكم: 
 427.165  427.165  - 2017 يناير 1في    
 119.208  119.209  - (7إطفاء السنة )إيضاح    
      

 546.374  546.374  - 2017ديسمبر  31في    
      

 :القيمة الدفتريةصافي 
 10.379.607  49.670  10.329.937 2017ديسمبر  31في 
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   تتمة  –الموجودات غير الملموسة  11
 
 

 اختراع  براءات 
 ومعرفة 

برمجيات الحاسب  
 اآللي 

 اإلجمالي  

 ريال قطري   قطري ريال   ريال قطري  
      

      التكلفة: 
 10.925.981  596.044  10.329.937  2016 ديسمبر 31في    

      
      اإلطفاء المتراكم: 

 307.956  307.956  - 2016 يناير 1في    
 119.209  119.209  - (7إطفاء السنة )إيضاح    

      
 427.165  427.165  -  2016ديسمبر  31في    

      

 :القيمة الدفتريةصافي 
 10.498.816  168.879  10.329.937 2016ديسمبر  31في 

 

 اآلمنة. اختراع المحاقن براءة من تنتج سوف التي المستقبلية االقتصادية بتحديد القيمة حالًيا اإلدارة تقوم 
 

 مخزون ال 12
  2017   2016 

 ريال قطري   ريال قطري  
    

 9.700.883  7.029.491 مواد خام 
 3.673.187  3.147.917 بضاعة مكتملة 

 2.407.641  2.378.808 قطع غيار 
 1.707.676  1.111.054 أعمال قيد التنفيذ 

 272.294  251.760 مواد استهالكية
    
 13.919.030  17.761.681 

 (59.217)  (1.854.177) بطيئة الحركةبضاعة ناقص: مخصص 
    
 12.064.853  17.702.464 

 231.559  457.272 بضاعة في الطريق 
    
 12.522.125  17.934.023 

 
 كالتالي: كانت الحركة في مخصص البضاعة بطيئة الحركة  

 2017  2016 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 154.986  59.217 يناير  1في 
 (154.986)  (52.342) رد المخصص خالل السنة 

 59.217  1.847.302 (7)إيضاح مخصص مكون خالل السنة 
    
 1.854.177  59.217 
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 والذمم المدينة األخرى   المدينة الذمم التجارية 13

  2017   2016 
 ريال قطري   قطري  ريال 
    

 10.059.528  12.634.320 المدينة  الذمم التجارية
 987.028  963.709 دفعات مقدمة 

    
 13.598.029  11.046.556 

الذمم التجارية المدينة قيمة االنخفاض في مخصص ناقص: 
     (1.153.902)  (5.958.619) والدفعات المقدمة 

 7.639.410  9.892.654 
 110.340  56.022 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 120.951  78.860 ذمم مدينة أخرى 
    
 7.774.292  10.123.945 

  
، توجد ذمم تجارية مدينة ودفعات مقدمة منخفضة 2017ديسمبر  31ال تحمل فوائد كما في  إن الذمم التجارية المدينة للموردين

كانت الحركة في  ريال قطري( 1.153.902: 2016ريال قطري ) 5.958.619القيمة ولها مخصص كامل بقيمة دفترية 
 كما يلي: والدفعات المقدمة ةـة المدينـمخصص انخفاض قيمة الذمم التجاري

  
  

  2017   2016 
     ريال قطري   ريال قطري  

 84.860  1.153.902 يناير  1في 
 1.075.968  4.804.717 (7)إيضاح خالل السنة  مخصص مكون 

     (6.926)  - / شطب رد
 1.153.902  5.958.619 ديسمبر  31في 

  
  كالتالي: القيمة ةغير منخفض والدفعات المقدمة المدينةالتجارية أعمار الذمم  كانتكما في تاريخ التقرير 
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 تتمة    –الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  13

  كالتالي: القيمة ةغير منخفض والدفعات المقدمة أعمار الذمم التجارية المدينة كانتكما في تاريخ التقرير 

 غير منخفضة القيمة متأخرة في السداد ولكن     

  اإلجمالي 
غير متأخرة أو 
  منخفضة القيمة

  90من  أقل
  يوم 

91 – 180  
  يوم

181 – 360   
 يوم

 361 – 540  
 يوم

 541 – 720  
 يوم

  720كثر من أ 
 يوم

       ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
                

2017 7.639.410  4.386.511  557.448  908.469  1.786.982  -  -  - 

2016 9.892.654  3.507.066  242.808  474.209  1.877.606  3.129.526  -  661.439 
 

 .ضمونةالذمم المدينة غير ميتوقع أن تسترد بالكامل الذمم المدينة غير منخفضة القيمة. ال تقوم الشركة عادة بطلب أية ضمانات مقابل الذمم المدينة وبالتالي فإن  ،بناء على خبرة الشركة السابقة 
 
 



 الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 
 

  إيضاحات حول البيانات المالية
 2017ديسمبر  31في 

 
 
 

-38- 

 

    وما في حكمهالنقد  14
 :بيان المركز المالي في البنود التالية المدرجةيتضمن النقد وما في حكمه لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية  

 
  2017   2016 

 ريال قطري   ريال قطري  
    

 941.143  528.473 أرصدة لدى البنوك 
 10.984  12.612 نقد في الصندوق 

    
 541.085  952.127 

 (14.393.287)  (14.843.850) سحب على المكشوف من البنوك
    

 (14.302.765)  (13.441.160) 
 

 رأس المال 15
 2017   2016 

 ريال قطري   ريال قطري  
    رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:

 115.500.000  115.500.000 رياالت قطرية للسهم 10سهم بقيمة  11.550.000
 

 االحتياطي القانوني 16
من األرباح السنوية إلى رصيد االحتياطي  ٪10، يجب تحويل 2015لسنة  11وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 

من رأس المال المصدر. إن  ٪50القانوني. وقد تقرر الشركة وقف تلك التحويالت السنوية في حال بلغ إجمالي االحتياطي 
 في الحاالت التي ينص عليها القانون أعاله. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال 

 : ال شيء(. 2016خالل السنة، تكبدت الشركة خسارة ولم يتم إجراء أي تحويالت إلى رصيد االحتياطي القانوني )

 احتياطي إعادة التقييم   17
 عقارات من بندمعترف بها ضو  الكلة من قبل الممستغ خالل السنوات السابقة مبانيم ـاطي إعادة التقييم بإعادة تقيييتعلق احتي

 .(9إيضاح ) معداتو  آالتو 
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 مكافآت نهاية خدمة الموظفين 18
 إن حركة المخصص المعترف به في بيان المركز المالي هو كما يلي: 

 
 2017  2016 
 ريال قطري   ريال قطري  

    

 761.699  924.432 يناير 1في 
 227.190  200.159 مخصص للسنة

 (64.457)  (239.575) خالل السنةمدفوع 
    

 924.432  885.016 ديسمبر  31في 
 
  

 
    وسلفالقروض  19

  2017   2016 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 78.686.960  80.241.214 قروض ألجل 
 14.512.020  17.047.104 مستندية  تسهيالت ائتمانية

    
 97.288.318  93.198.980 
    

    في بيان المركز المالي كما يلي: تعرض
 12.168.390  23.132.443 مطلوبات متداولة 

 81.030.590  74.155.875 مطلوبات غير متداولة 
    
 97.288.318  93.198.980 
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 تتمة – والسلفالقروض  19
 

 كما يلي: والسلفتفاصيل القروض  
       ضالمبلغ القائم للقر   تصنيف القروض

 الغرض من القرض  معدل الفائدة  سنة االستحقاق  2016  2017 
       ريال قطري   ريال قطري  

          

 طرف ذو عالقة  –تسهيالت ائتمانية معاد جدولتها من قبل بنك قطر للتنمية   ٪3  2023أبريل   64.119.876  66.057.595 قرض ألجل 

 2016 يناير  5.477.807  9.215.374 تسهيل ائتماني 
 

3٪ 
طرف  –إعادة جدولة القرض الحالي لرأس المال العامل ثم الحصول عليه من بنك قطر للتنمية  

 ذو عالقة 
 طرف ذو عالقة  –تسهيالت ائتمانية معاد جدولتها من قبل بنك قطر للتنمية   ٪5  2021أبريل   7.947.890  8.187.779 قرض ألجل 

 إعادة جدولة وزيادة في القروض لرأس المال العامل تم الحصول عليه من بنك قطر الوطني   ٪3  2020فبراير   6.774.343  7.058.247 تسهيل ائتماني 
 طرف ذو عالقة -تمويل لشراء آالت تم الحصول عليه من بنك قطر للتنمية   ٪3  2023يناير   3.990.367  3.868.253 قرض ألجل 
 إعادة جدولة تمويل حالي لبناء مخزن تم الحصول عليه من بنك قطر الوطني   ٪5  2020 مايو  2.628.828  2.127.587 قرض ألجل 

 إعادة جدولة التمويل الحالي لشراء مواد خام تم الحصول عليها من بنك قطر للتنمية   ٪3  2016نوفمبر   1.701.975  454.331 تسهيل ائتماني 
 طرف ذو عالقة - إعادة جدولة القرض لبناء مخزن تم الحصول عليه من بنك قطر للتنمية  ٪3  2016ديسمبر   557.894  319.152 تسهيل ائتماني 

          

 97.288.318  93.198.980       
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 تتمة – القروض والسلف 19
 الحركة في القروض والسلف كما يلي:

 2017  2016 

 ريال قطري   ريال قطري  
    

 88.765.590  93.198.980 يناير  1في 
 9.356.883  4.826.574 قرض تم الحصول عليه خالل السنة 

 (5.077.026)  (3.131.498) قرض مدفوع خالل السنة 
 153.533  2.394.262 فوائد مستحقة )بعد خصم المدفوعات(

    

 93.198.980  97.288.318 ديسمبر  31في 
 

 مبالغ مستحقة الدفع الذمم الدائنة وال  20
 2017  2016 
 ريال قطري   ريال قطري  

    

 2.592.792  2.261.549 نةذمم تجارية دائ
 1.427.420  1.292.896 مصروفات مستحقة الدفع 

 215.891  215.891 توزيعات أرباح دائنة
 99.858  99.858 محتجزات دائنة 
 413.290  197.945 ذمم دائنة أخرى 

    

 4.068.139  4.749.251 
 

 

 لسهمل الخسارة  21
 

 ترة.القائمة خالل الف العادية لعدد األسهمعلى المتوسط المرجح  خسارة الفترةالعائد األساسي للسهم بتقسيم  احتسابتم   
 

  2017  2016 
 ريال قطري   ريال قطري   

    

 (10.373.975)  (21.691.929) خسارة الفترة 
    

 11.550.000  11.550.000 السنةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 
    

 (0.90)  (1.88) )بالريال القطري(للسهم  ةوالمخفف ةاألساسي الخسارة
 

م معاداًل وعليه يكون الربح األساسي والمخفف للسه ،ال توجد أسهم قائمة في أي وقت خالل الفترة يحتمل أن يكون لها تأثير مخفف 
 للربح األساسي العائد للسهم الواحد.

 

 القطاعيةالمعلومات  22
 ل أساسيبشكحيث تتعلق عمليات الشركة  ،تم تنظيم الشركة في وحدة عمل واحدة بناء على طبيعة نشاطاتها ،اإلدارة ألغراض 

 بصناعة المحاقن. تعتمد القرارات حول تخصيص الموارد ورقابة األداء على وحدة عمل واحدة تحددها اإلدارة.
 
 

 : ال شيء(. 2016ديسمبر  31أن الشركة ليس لديها أية عمليات أجنبية كما في تاريخ التقرير ) 
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 األطراف ذات العالقة افصاحات 23
لسيطرة والمؤسسات التي لديهم ابالشركة ولي اإلدارة العليا ؤ تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين والشركات ذات الصلة ومس

شروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة الاألسعار و سياسة عتماد ا . يتم المشتركة أو لهم تأثير هام عليهاعليها أو اإلدارة 
  .الشركة

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل الشامل خالل الفترة هي كالتالي:

 
  2017  2016 
 ريال قطري   قطري ريال   

    
 1.881.104  2.457.751 تكاليف تمويل 

    
 163.769  151.530 رسوم بنكية وعموالت 

  
 مكافأة كبار المسئولين باإلدارة   
 كالتالي:  السنةولين باإلدارة خالل ؤ مكافآت كبار المس كانت 

 
  2017  2016 
 ريال قطري   ريال قطري   

    
 566.779  506.505 قصيرة األجلرواتب ومنافع 

 12.740  15.327 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
    
 521.832  579.519 

 
 أرصدة األطراف ذات العالقة

. تم ضمان هذه األرصدة مقابل 19حصلت عليها الشركة كما هو موضح في اإليضاح  وسلفتتعلق األرصدة الدائنة بقروض 
  .مع فائدة بناًء على معدالت السوق السائدة وعادة ما يكون السداد نقداً  ،تمتلكها الشركةموجودات 
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 االلتزامات والمطلوبات المحتملة   24

 

 إلتزامات االيجار التشغيلي 
 2017  2016 
 ريال قطري   ريال قطري  

    المستقبلية: ةاإليجاريعات و دفمالحد األدنى لل
 11.527  11.527 أقل من سنة 

 46.108  46.108 سنوات  5أكثر من سنة وأقل من 
 97.980  97.980 سنوات  5أكثر من 

    

 155.615  167.142 
 

 المطلوبات المحتملة 
 2017  2016 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 -  403.950 خطابات الضمان
 2.695.907  2.632.565 أخرى(و سندات أداء و ضمانات )عطاءات 

    

 3.036.515  2.695.907 
 

 التصنيف والقيم العادلة 25
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة موجود أو سداد مطلوب بين طرفين مطلعين وراغبين في معاملة تجارية حرة. وحيث 

من قياس القيمة فقد تم تعديلها لتتضـــأنه قد تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصـــرة المرفقة على أســـاس مبدأ التكلفة التاريخية 
 .مارات العقاريةلالستثالعادلة 

 

تتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية. تتكون الموجودات المالية من أرصدة لدى البنوك، وذمم تجارية مدينة، 
وذمم مدينة أخرى. وتتكون المطلوبات المالية من قروض وســلف، وذمم تجارية دائنة، وحســاب ســحب على المكشــوف من البنوك. 

المســــــــــــــجلة عن القيمة العادلة. لكن في رأي اإلدارة ال تختلف القيم العادلة  والمطلوبات يمة الدفترية لألدوات الماليةقد تختلف الق
 للموجودات والمطلوبات المالية اختالفًا جوهريًا عن قيمها الدفترية حيث أن معظم هذه البنود إما أنها قصيرة األجل بطبيعتها. 

 القيمة العادلة تدرج
 لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بطريقة التقييم. تم تعريف مختلف المستويات على النحو التالي: الجدول التالي تحليالً يقدم 

  غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة المتداولة: األسعار 1المستوى(. 
  يمكن مالحظتها للموجود أو المطلوب إما بصورة مباشرة )مثل  1في المستوى  المتداولةبخالف األسعار  معطيات: 2المستوى

 .األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(

  (معطيات غير واضحة) واضحةللموجود أو المطلوب ال تستند إلى بيانات سوق  معطيات: 3المستوى. 
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 تتمة – التصنيف والقيم العادلة 25
 

 تتمة - القيمة العادلة تدرج
 جمالياإل  2المستوى   

 ريال قطري   ريال قطري   2017
     

 12.590.000  12.590.000  استثمارات عقارية 
 

 
 جمالياإل  2المستوى   

 ريال قطري   ريال قطري   2016
     

 12.590.000  12.590.000  استثمارات عقارية 

         
العادلة ولم يتم تحويالت من  لقياس القيمة 2و  1لم يتم أي تحويل بين المستويين  ،2017 ديسمبر 31المنتهية في  خالل السنة

 لقياس القيمة العادلة.  3أو إلى المستوى 
 

 إدارة المخاطر المالية 26

 تتعرض الشركة للمخاطر التالية التي تنشأ من األدوات المالية:  

 مخاطر االئتمان 
  السيولةمخاطر 

  مخاطر السوق 

 

يعرض هذا اإليضاح معلومات حول تعرض الشركة لكل من المخاطر أعاله وأهداف وسياسات وإجراءات الشركة لقياس وإدارة  
 المخاطر وإدارة الشركة لرأس المال. تم تقديم إفصاحات إضافية في هذه البيانات المالية.

 
 

ضع واإلشراف على إطار إدارة المخاطر الخاص بالشركة. تم وضع سياسات إدارة تقع على مجلس اإلدارة المسئولية الكلية عن و  
المخاطر بالشركة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ولوضع حدود وضوابط مناسبة ولرصد المخاطر وااللتزام بالحدود. 

ظروف السوق وأنشطة الشركة. تهدف الشركة  تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر على نحو منتظم لتعكس التغيرات في
 من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة إلى وضع بيئة رقابة منتظمة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.
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 مخاطر االئتمان 
للشركة إذا فشل عميل أو طرف مقابل في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية  

 كاألرصدة لدى البنو  تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان من خالل وتنشأ بصورة أساسية من الذمم المدينة للشركة من العمالء.
  الذمم التجارية المدينة. و 

 
 الذمم التجارية واألخرى المدينة

قبل منح التسهيالت االئتمانية. هناك إجراءات مناسبة للمتابعة واالسترداد بغرض رصد  الجدارة االئتمانية لكل عمليةيتم تقييم  
  مخاطر االئتمان.

 
 األرصدة لدى البنوك

 انية عالية.متحد الشركة من تعرضها لمخاطر االئتمان عن األرصدة لدى البنوك باالحتفاظ بأرصدة لدى بنوك ذات تصنيفات ائت 
 

 التعرض لمخاطر االئتمان
للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. كان الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في  تمثل القيمة الدفترية 

 تاريخ التقرير كما يلي:
 

 القيم الدفترية 
 2017  2016 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 8.983.560  7.639.410 ودفعات مقدمة للموردين ذمم تجارية مدينة
 120.951  78.860 ذمم مدينة أخرى 

 941.143  528.473 أرصدة لدى البنوك

    
 8.246.743  10.045.654 

  
 مخاطر السوق 

مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق وبالتالي  
تؤثر على دخل الشركة أو قيمة موجوداتها من األدوات المالية. تشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر 

لعمالت، ومخاطر أسعار األسهم. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق يتمثل في إدارة ومراقبة التعرض أسعار الفائدة، ومخاطر ا
 لمخاطر السوق وجعله ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد. 
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 تتمة  – مخاطر السوق 
مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق وبالتالي  

تؤثر على دخل الشركة أو قيمة موجوداتها من األدوات المالية. تشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر 
لعمالت، ومخاطر أسعار األسهم. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق يتمثل في إدارة ومراقبة التعرض أسعار الفائدة، ومخاطر ا

 لمخاطر السوق وجعله ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد. 
 

 مخاطر أسعار الفائدة
أسعار الفائدة  المالية نتيجة للتغيرات فيمخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة  

ض من حساب السحب على المكشوف من البنوك والقرو  رات في أسعار الفائدة بشكل أساسيبالسوق. تتعرض الشركة لمخاطر التغي
روض من ق ٪92والسلف. تعتمد الشركة سياسة ضمان سعر الفائدة بمعدل ثابت، وبالتالي تقليل مخاطر أسعار الفائدة. ويتعلق 

وسلف الشركة بطرف ذو عالقة. في تاريخ بيان المركز المالي، تم بيان حالة أسعار الفائدة لألدوات المالية التي تحمل فوائد في 
 . 19اإليضاح 

 

 مخاطر العمالت األجنبية 
ر في أسعار صرف للتغي تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للتعرض نتيجة 

العمالت األجنبية. ال تقوم الشركة بالتحوط من تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية. إن تعرض الشركة لمخاطر التغير في أسعار 
صرف العمالت يتعلق في األساس باألنشطة التشغيلية للشركة )في حال كانت األداة المالية مقومة بعملة مختلفة عن العملة 

 لشركة(. الوظيفية ل
 

العملة الوظيفية للشركة هي الريال القطري، وبه تتم أغلب معامالت الشركة. وبما أن سعر صرف الريال القطري مرتبط بالدوالر  
 األمريكي والدرهم اإلماراتي، فإن األرصدة بالريال القطري ال تتعرض لمخاطر عمالت هامة. 

 

ات يرات المحتملة والمعقولة في سعر صرف العمالت األجنبية مع بقاء كافة المتغير يوضح الجدول التالي حساسية ربحية الشركة للتغي 
 األخرى ثابتة )نتيجة للتغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية(. 

الزيادة / النقص في  
سعر صرف العمالت 
  مقابل الريال القطري 

 التأثير على الربح

 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

2017    
٪5 يورو   (5.237) 

    

2016    
٪5 يورو   96.071 
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 مخاطر السيولة        
مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة لصعوبات في الوفاء بااللتزامات المصاحبة لمطلوباتها المالية التي تتم تسويتها بتسليم  

طلوباتها كافية للوفاء بم موادنقد أو موجود آخر. إن منهج الشركة إلدارة السيولة هو التأكد ما أمكن من أنه سيكون لديها على الدوام 
ا في ظل كل من الظروف العادية والصعبة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بتعريض سمعة الشركة عند استحقاقه

 للضرر. 
  

 

 فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية متضمنة مدفوعات الفائدة المقدرة وباستبعاد أثر اتفاقيات المقاصة: 
 

 االجمالي  سنوات 5 أكثر  سنين 5 – 1  شهر 12 – 3  أشهر 3 أقل من 
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  

          

          2017ديسمبر  31
 104.814.711  6.809.451  73.249.945  14.207.724  10.547.591 قروض وسلف

 2.261.549  -  -  499.705  1.761.844 ذمم تجارية دائنة
 14.843.850  -  -  -  14.843.850  من البنوك المكشوفسحب على 

   0       

 27.153.285  14.707.429  73.249.945  6.809.451  121.920.110 
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 تتمة  – مخاطر السيولة        
 

 االجمالي  سنوات 5أكثر   سنين 5 – 1  شهر 12 – 3  أشهر 3أقل من  
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  

          

          2016ديسمبر  31
 103.500.689  17.660.851  74.002.606  7.841.388  3.995.844 قروض وسلف

 2.592.792  -  -    1.263.776  1.329.016 ذمم تجارية دائنة
 14.393.287  -  -    -  14.393.287 سحب على المكشوف من البنوك 

          

 19.718.147  9.105.164  74.002.606  17.660.851  120.486.768 
  

   
 إدارة رأس المال       
االستمرار في أعمالها كمنشأة عاملة وتوفير عائدات للمساهمين تقوم الشركة بإدارة رأس المال للحفاظ على مقدرة الشركة على  

  ومنافع ألصحاب المصلحة والحفاظ على هيكل رأس المال بالشكل األمثل وزيادة العائد للمساهمين. 

 

غيير على ت تقوم الشركة بإدارة هيكل رأسمالها وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. لم يتم إجراء أي 
. يتكون رأس مال 2016ديسمبر  31و  2017ديسمبر  31األهداف والسياسات أو العمليات كما في وخالل الفترة المنتهية في 

ديسمبر  31ريال قطري كما في  53.867.762الشركة من رأس المال المدفوع، واالحتياطيات، والخسائر المتراكمة، ويقاس بمبلغ 
ريال قطري(. تقوم اإلدارة بمراجعة هيكل رأس المال بشكل دوري. وكجزء من هذه المراجعة، تأخذ  75.559.691: 2016) 2017

 اإلدارة في االعتبار تكلفة رأس المال والمخاطر ذات الصلة. 
 

 
 


