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 للسرطان   الجمعية القطرية
 قطر    –الدوحة 

 

 البيانات المالية  تقرير حول تدقيق 
 

 الـرأي 

علدددددن بيدددددان المركدددددز المدددددالي  لمت تشددددد "(، والتدددددي جمعيدددددة)"ال للسدددددر ان جمعيدددددة الق ريدددددةللالمرفقدددددة بتددددددقيق البياندددددات الماليدددددة  لقدددددد قمندددددا
 فددددي الفددددائض المتددددراكمان التغيددددرات ، وبيدددد ز والدددددخل الشددددامل اآلخددددرأو العجدددد الفددددائض ن بيددددان مدددد  وكدددد ا  2020ديسددددمبر  31كمددددا فددددي 

ملخصددددداا للسيا دددددات اإليضددددداحات حدددددول البياندددددات الماليدددددة والتدددددي تتضدددددمن للسدددددنة المنتهيدددددة بددددد ل  التددددداري ، و  وبيدددددان التددددددفقات النقديدددددة
 المحا بية الهامة.

 
دددددددة، مدددددددن  ميدددددددع ال دددددددر بصدددددددور  عادلد دددددددا، إن البياندددددددات الماليدددددددة تلهد دددددددة، اندددددددوافدددددددي رأنند جمعيدددددددة الق ريدددددددة للالمدددددددالي  لمركدددددددزحي الجوهريد

وفقدددداا للمعددددانير الدوليددددة  ذلدددد  التدددداري  سددددنة المنتهيددددة فدددديلل المددددالي وتدددددفقاتها النقديددددةوأدائهددددا  2020ديسددددمبر  31كمددددا فددددي  للسددددر ان
 للتقارير المالية.

 
 أساس الـرأي 

بمو ددددددا تلدددددد  المعددددددانير مويددددددحة فددددددي فقددددددر  "مسدددددد ولية مدددددددقق  لقددددددد قمنددددددا بتدددددددييقنا وفقدددددداا للمعددددددانير الدوليددددددة للتدددددددقيق. إن مسدددددد وليتنا
وفقددددداا لمعدددددانير السدددددلو  الدوليدددددة لمجلددددد   الجمعيدددددةدقيق البياندددددات الماليدددددة" مدددددن تقريرندددددا. كمدددددا أنندددددا مسدددددتقلون عدددددن الحسدددددابات حدددددول تددددد 

لبياندددددات الماليدددددة فدددددي المهنيدددددين" ووفقددددداا لمت ل دددددات السدددددلو  ايخدددددر  ذات الع قدددددة بتددددددييقنا لالمحا دددددبين "قواعدددددد السدددددلو  للمحا دددددبين 
ييدددددة ايخدددددر  وفقددددداا لهددددد أ المت ل دددددات. نعتقدددددد بددددد ن بي ندددددات التددددددقيق ال بوتيدددددة التدددددي دولدددددة ق دددددر، هددددد ا وقدددددد إلتزمندددددا بمسددددد ولياتنا ايخ 

 حصلنا عليها كافية ومنا  ة لتوفر أ ا اا لرأننا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 جمعيةالمرفقة لل يةي إعداد البيانات المالف الحوكمة لىع قائميناإلدارة و ال مسؤوليات

 إن اإلدار  والقائمين علن الحوكمة هم المس ولون عن إعداد ه أ البيانات المالية المرفقة وعريها بصور  عادلة وفقاا للمعانير الدولية
ل 1974( لسنة 2( من القانون رقم )9ويحكام الماد  ) لتقارير الماليةل تعلق بإنشاء الم 1989( لسنة 17بالمر وم بقانون رقم ) المعد 

دار  يرورية لغرض إعداد بيانات مالية بصور  عادلة خالية من أخ اء  اإل تعتبرها، واإلحتفاظ ب نلمة الرقابة الداخلية التي الجمعيات
 إحتيال أو عن خ  .  وهرية،  واء كانت ناشئة عن 

 
 تمرارية واإلفصاح، متن كان منا  اا، عن المسائل عن تقييم قدر  الجمعية علن اإل ةعند إعداد البيانات المالية، فإن اإلدار  مس ول

إيقاف أنش تها، أو ال نو د لديه نوي اإلدار  تصفية الجمعية أو ت  تمراريدددددة المحا بي، ما لم المتعلقة باال تمراريدددة وإعتماد مبدددددأ اال
 بدنل واقعي إال القيام ب ل .

 
 عملية إعداد التقارير المالية للجمعية راف علن عن اإلش ون مس ول القائمين علن الحوكمةويعتبر 

 
 مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية  مسؤوليات

نات المالية المرفقة خالية بصور  عامة من أخ اء  وهرية،  واء كانت تتم ل أهدافنا بالحصول علن ت كيد معقول فيما إذا كانت البيا
مدقق الحسابات ال ي نتضمن رأننا. إن الت كيد المعقول هو مستو  عاٍل من الت كيد،  ناشئة عن إحتيال أو عن خ  ، وإصدار تقرير

تكشف دائماا أي خ    وهري في حال و ودأ. وقد  دقيق التي تم ت وفقاا للمعانير الدولية للتدقيق  وف ولكن ال يضمن أن عملية الت 
رية، مجتمعة أو منفرد ، فيما إذا كان من المتوقع ت ثيرها بشكل تنش  ايخ اء عن اإلحتيال أو عن الخ  ، وتعتبر تل  ايخ اء  وه

 لمرفقة.ها من المستخدمين بناءاا علن ه أ البيانات المالية امعقول علن القرارات اإلقتصادية التي تم إتخاذ

المهني خ ل عملية التدقيق، كما   التدقيق ، فإننا نمارس التقدنر المهني ونحتفظ بالش الدولية معانير لكجزء من عملية التدقيق ووفقاا ل
 :نقوم أيضا بما نلي

  ، تحدندددددد وتقيددددديم مخدددددا ر االخ ددددداء الجوهريدددددة فدددددي البياندددددات الماليدددددة المرفقدددددة،  دددددواء كاندددددت ناشدددددئة عدددددن إحتيدددددال أو عدددددن خ ددددد
وتصدددددميم وإنجددددداا إ ددددددراءات التددددددقيق المنا دددددد ة لتلددددد  المخددددددا ر والحصدددددول علددددددن أدلدددددة تدددددددقيق كافيدددددة ومنا دددددد ة لتدددددوفر أ ا دددددداا 

تفدددددوق تلددددد  الناتجدددددة عدددددن خ ددددد ، حيددددد  مدددددن الممكدددددن أن  رأنندددددا. إن خ دددددور  عددددددم إكتشددددداف خ ددددد   دددددوهري ندددددات  عدددددن إحتيدددددالل
 يشمل اإلحتيال علن توا   أو تزوير أو ح ف متعمد أو  وء تم يل أو تجاوا نلام الرقابة الداخلي. 

 ات التدددددددددقيق المنا ددددددد ة حسددددددددا اإل ددددددد ظ علدددددددن نلددددددددام الرقابدددددددة الددددددددداخلي المتعلدددددددق بالتدددددددددقيق وذلددددددد  لغدددددددرض تصددددددددميم إ دددددددراء
 حول فعالية أنلمة الرقابة الداخلية.  اللروف، ولي  لغرض إبداء رأي

 مدددددن قبددددددل  معدددددد حات المتعلقددددددة بهدددددا التقيددددديم م ءمدددددة السيا دددددات المحا دددددبية المت عددددددة ومعقوليدددددة التقددددددنرات المحا دددددبية واإليضدددددا
 اإلدار .

 الحصددددول عليهددددا، المحا ددددبي، وبندددداءاا علددددن أدلددددة التدددددقيق التددددي تددددم  إ ددددتنتاى مددددد  م ءمددددة إ ددددتخدام اإلدار  لمبدددددأ اال ددددتمرارية
ددددروف قددددد ت يددددر شددددكوكاا  وهريددددة حددددول قدددددر  الجمعيددددة  فددددي حددددال و ددددود حالددددة  وهريددددة مددددن عدددددم اليقددددين متعلقددددة ب حددددداد أو لددد

ريرنددددا إلددددن علددددن اإل ددددتمرار. وفددددي حددددال اإل ددددتنتاى بو ددددود حالددددة  وهريددددة مددددن عدددددم اليقددددين، نتو ددددا علينددددا لفددددت اإلنت دددداأ فددددي تق
ياندددددات الماليدددددة، أو فدددددي حدددددال كاندددددت هددددد أ اإليضددددداحات  يدددددر كافيدددددة نتو دددددا عليندددددا اإليضددددداحات ذات الصدددددلة الدددددوارد  فدددددي الب 

تعددددددنل رأنندددددا. ونعتمدددددد فدددددي ا دددددتنتا اتنا علدددددن أدلدددددة التددددددقيق التدددددي تدددددم الحصدددددول عليهدددددا حتدددددن تددددداري  تقريرندددددا. ومدددددع ذلددددد ، قدددددد 
 رارية.إلن توقف أعمال الجمعية علن أ اس مبدأ اال تم ت دي ايحداد أو اللروف المستقبلية بالجمعية

  تقيددددديم العدددددرض اإل مدددددالي للبياندددددات الماليدددددة و يكلهدددددا والبياندددددات المتضدددددمنة فيهدددددا، بمدددددا فدددددي ذلددددد  اإليضددددداحات، وفيمدددددا إذا كاندددددت
 حداد ذات الع قة ب ريقة تحقق العرض العادل.يانات المالية تلهر العمليات وايالب 

 



 
 

 

الحوكمددددة فيمددددا نتعلدددددق، علددددن  ددددبيل الم دددددال ال الحصددددر، بن دددداق وتوقيدددددت التدددددقيق المخ ددددد   لدددددنع القددددائمين كمددددا أننددددا نتواصدددددل مددددع
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  مدحــــــت صــــــــالـــــحـــــــه
  شريــــــــــك

  ( 257الحسابات رقم ) مراقبي سجل



 للسرطان لجمعية القطريةا

 المركز الماليبيان 

 2020ديسمبر  31في  كما

 من ه أ البيانات الماليةال نتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل  زءاا  
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 :من قبل 2021 مارس 7بتاري  ايعضاء عن التوييع عليها باإلنابة وتم  موافقة علن ه أ البيانات الماليةتمت ال

 
 

 منى أشكناني  /الفاضلة 
 المدنر العام

 

 

 تم إعداد هذا البيان من قبل إدارة الجمعية  وتم ختمه من قبل مدقق الحسابات ألغراض التعريف فقط 
 

 2019 2020 إيضاح  
 ريدال ق ري   ريـال قطري    

    الموجودات 
    الموجودات المتداولة 

 15,935,484 39,403,048 5 أرصد  لد  بنو نقد و 
 -- 851,165  مدننةذمم 

 509,975 140,275  لمولفينقدمة  لف م
 -- 156,619  مصاريف مدفوعة مقدما

 41,100  34,100  ت مينات مسترد 
 --  61,669  مخزون 

 16,486,559 40,646,876  مجموع الموجودات المتداولة 
    

    الموجودات غير المتداولة 
 4,423,535  3,417,682 6 ومعدات ممتلكات وأثاد
 21,996,256   20,758,797 7 ريةإ ت مارات عقا

 26,419,791   24,176,479  مجموع الموجودات غير المتداولة 
 42,906,350 64,823,355  مجموع الموجودات 

    
    المطلوبات والفائض التراكم 

    المطلوبات 
    المطلوبات المتداولة 

 1,706,460 3,089,203  ذمم دائنة
 326,015 909,667  مصاريف مستحقة الدفع 

 2,032,475 3,998,870  المطلوبات المتداولة مجموع 
    

    المطلوبات غير المتداولة 
 1,011,595 1,229,059 8 مكاف   نهاية الخدمة للمولفين 

 3,044,070 5,227,929  مجموع المطلوبات 
    

    متراكم الفائض ال
 39,862,280 59,595,426  متراكمالفائض ال
 42,906,350 64,823,355  اكم تر مالفائض الو مطلوبات مجموع ال



 للسرطان لجمعية القطريةا

 خرالعجز والدخل الشامل اآلالفائض أو بيان 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 من ه أ البيانات الماليةال نتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل  زءاا  
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 2019 2020 إيضاح  

 ريدال ق ري  ريـال قطري   
    

    
 28,246,351   54,259,600 9 إنرادات دعم وتبرعات 

 1,680,000  1,524,862 10 إنرادات أخر  
 29,926,351   55,784,462  إجمالي اإليرادات 

    
 (23,611,500) ( 25,249,522) 11 مصاريف م اشر 

 (8,212,042) ( 10,801,794) 12 مصاريف إدارية وعمومية
 (6,217,751) -- 7 ل  ت مارات العقارية خسائر تدني القيمة
 (38,041,293) ( 36,051,316)  إجمالي المصروفات 

    
 (8,114,942) 19,733,146  )عجز( السنة فائض / 

 -- --  ايخر  بنود الدخل الشامل 
 (8,114,942) 19,733,146  )العجز( الشامل للسنة  الفائض / إجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تم إعداد هذا البيان من قبل إدارة الجمعية  وتم ختمه من قبل مدقق الحسابات ألغراض التعريف فقط 
 



 للسرطان   لجمعية القطريةا

 التغيرات في الفائض المتراكمبيان 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 من ه أ البيانات الماليةال نتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل  زءاا  
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 الفائض المتراكم  

 قطري  ريال 
  

 47,977,222 2019 ننانر 1الرصيد كما في 
  (8,114,942)   للسنة الشامل العجز إ مالي

  39,862,280  2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
 19,733,146 للسنة  الشامل  الفائض إ مالي

 59,595,426 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 



 للسرطان لجمعية القطريةا

  قديةبيان التدفقات الن 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 من ه أ البيانات الماليةال نتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل  زءاا  
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 2019 2020 إيضاح  
 ريدال ق ري  ريـال قطري   
    

    األنشطة التشغيلية 
 )8,114,942( 19,733,146  السنة  عجز(ض )فائ 

    تعدن ت:
 1,238,249 1,178,865 6 ومعداتممتلكات وأثاد  إ ته  

 6,217,751 -- 7 ل  ت مارات العقارية خسائر تدني القيمة
 1,587,500  1,237,459 7  ت مارات عقاريةإإ ته   
 133,05 ( 4,488)  أثاد ومعداتو  ممتلكاتخسار  من إ ت عاد )ربح( / 

 143,834 249,879 8 مكاف   نهاية الخدمة للمولفين 
  22,394,861 1,105,443 

    التغيرات في رأس المال العامل 
 -- ( 851,165)  ذمم مدننة

 )335,917( 369,700   لف مقدمة للمولفين
 -- ( 156,619)  مصاريف مدفوعة مقدماا 

 )6,900(   7,000  ت مينات مسترد 
 -- ( 61,669)  ن مخزو 

 217,299 1,382,743  ذمم دائنة
 230,708 583,652  مصاريف مستحقة الدفع 

 1,210,633 23,668,503  التشغيلية صافي النقد الناتج من األنشطة 
 )74,371(   (32,415) 8 مكاف   نهاية الخدمة المدفوعة للمولفين

 1,136,262 23,636,088  الناتج من األنشطة التشغيلية  صافي النقد
    

    األنشطة اإلستثمارية 
 (468,266) ( 173,524)  ومعدات  وأثاد ممتلكات شراء

 -- 5,000  ممتلكات وأثاد ومعدات بيع متحص ت 
 (468,266) ( 168,524)  األنشطة اإلستثمارية  صافي النقد المستخدم في

    
 667,996 23,467,564  في النقد وشبه النقد الزيادة صافي 

 15,267,488    15,935,484  النقد وش ه النقد في بداية السنة
 15,935,484   03,04839,4 5 النقد وشبه النقد في نهاية السنة 

 

 



 للسرطان   لجمعية القطريةا

 حات حول البيانات المالية إيضا

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 الوضع القانوني والنشاط الرئيسي  .1

  الت  ي   بمو ا عقد 1997 بتمبر  17بتاري   ق رية  "( في دولة ق ر كجمعية خيريةللسر ان )"الجمعية  ست الجمعية الق ريةت  
 المتعلق 1989( لسنة 17ل بالمر وم بقانون رقم )المعد   1974( لسنة 2( من القانون رقم )9الماد  ) والنلام اي ا ي وتخضع يحكام

بإنشاء الجمعيات، وهي مسجلة لد  واار  ايوقاف والش ون اإل  مية بمو ا أحكام القانون المشار إليه، وهي م  سة حكومية  ير 
 ق ر.  –ون المقر الرئيسي للجمعية الدوحةشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، يك ربحية وذات

 
 لمكافحة مرض السر ان وتقديم توصيات   ةشامل ال  ة ني و البرام   الو الصحية    تقديم المشروعات بش ن السيا ة  النشاط الرئيسي للجمعية هو 

 .السر ان مرض الجهات المعنية بع ىين مختلف التنسيق ب و السر ان مرض لمكافحة والتوعية قتراح الخ   ال امة وإ
 

 COVID-19تأثير  1.1
التجارية والنشاط االقتصادي علن مستو  العالم. يعتمد مد  ومد  الت ثيرات يستمر تفشي فيروس كورونا المستجد في تع يل العمليات 

  جمعية ور السريع للويع ، فإن الت ثير علن أنش ة ال بشكل كبير علن ايحداد المستقبلية التي ال يمكن التنب  بها بدقة. نلراا للت 
الي لم تقم بإ راء أي تعدن ت علن البيانات المالية نتيجة له ا  ير معدالا وبالت  ت ثيرالوعملياتها  ير م كد، تعتبر الجمعية أن ه ا 

 ايمر.
 

   والمعدلة المالية الجديدة  الدولية للتقاريرمعايير التطبيق .  2

 المالية الجديدة والمعدلة التي تسري على السنة الحالية  الدولية للتقارير ييرمعاال   2.1

، أصدر مجل  معانير المحا  ة الدولية إص حات م شر أ عار الفائد  )تعدن ت علن المعانير الدولية للتقارير  2019في  بتمبر 
عدن ت بعض مت ل ات محا  ة التحوط المحدد   (. تغير ه أ الت 7لية  والمعيار الدولي للتقارير الما  39ومعيار المحا  ة الدولي    9المالية  

للسماح بمواصلة محا  ة التحوط للتحوط المت ثر خ ل فتر  عدم اليقين قبل تعدنل البنود المحو ة أو أدوات التحوط المت ثر  بمعانير 
الشركة نلراا ينها ت بق محا  ة  التعدن ت ذات صلة ب  أ عار الفائد  الحالية كنتيجة لإلص حات الجارية لمعيار أ عار الفائد . تعد

 التحوط علن مخا ر أ عار الفائد  المعيارية.
 

ا مت ل ات إفصاح  دند  علن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   لع قات التحوط التي تخضع ل  ت ناءات التي   7تقدم التعدن ت أيضا
 .9للتقارير المالية أدخلتها التعدن ت علن المعيار الدولي 

 
)تعدنل علن المعيار  "Covid-19امتيااات اإليجار المتعلقة بد " (IASB)، أصدر مجل  معانير المحا  ة الدولية  2020في مانو 

اشر  لد  عملياا للمست  رين في محا  ة امتيااات اإليجار التي تحدد كنتيجة م   إعفاءا ( التي توفر 16الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
COVID-19 تسمح الو يلة العملية للمست  ر باختيار 16ن خ ل تقديم و يلة عملية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ، م .

يعد تعدن ا لعقد اإليجار. يجا علن المست  ر ال ي يقوم به ا االختيار  COVID- 19عدم تقييم ما إذا كان امتياا اإليجار المتعلق بد 
بنف  ال ريقة التي  ي خ  بها في االعت ار   COVID-19فوعات اإليجار نات  عن امتياا اإليجار المتعلق بد  يحسا أي تغيير في مد   أن

 إذا لم يكن التغيير تعدن ا لعقد اإليجار.  16التغيير الم بق علن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
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 )تتمة(والمعدلة المالية الجديدة  تقاريرالدولية للمعايير التطبيق .   2

 )تتمة( المالية الجديدة والمعدلة التي تسري على السنة الحالية الدولية للتقارير معاييرال   2.1

 وفق  إذا تم ا تيفاء  ميع الشروط التالية:   COVID-19تن بق الو يلة العملية فق  علن امتيااات اإليجار التي تحدد كنتيجة م اشر  لد  
 

 

 ال نو د تغيير  وهري علن شروط وأحكام عقد اإليجار. ى( 
 

)كما صدر عن مجل  معانير المحا  ة  16لية رقم ماتقارير الللالتعدنل علن المعيار الدولي  جمعية في السنة المالية الحالية ،   قت ال 
 .( قبل تاري  نفاذأ2020الدولية في مانو 

 
 لم يكن لت بيق التعدن ت الم كور  أع أ أي أثر علن البيانات المالية للجمعية. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ننت  عن التغيير في مدفوعات اإليجار مقابل معدل لعقد اإليجار يكون إلن حد كبير نف  أو أقل من مقابل عقد اإليجار ال ي يسبق  (أ
 التغيير م اشر  ؛

)امتياا اإليجار يفي به ا  2021نونيو  30ن ثر أي تخفيض في مدفوعات اإليجار فق  علن المدفوعات المستحقة أص ا في أو قبل  (ب 
نونيو  30واياد  مدفوعات اإليجار التي تمتد إلن ما بعد  2021نونيو  30إذا أد  إلن انخفاض مدفوعات اإليجار في أو قبل ط الشر 

 ( ؛ و2021
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 )تتمة( والمعدلةتطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة .   2
 )تتمة( المالية الجديدة والمعدلة التي تسري على السنة الحالية الدولية للتقارير معاييرال   2.1

 1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تم ت بيق المعانير الدولية إلعداد التقارير المالية الجدند  والمعدلة التالية ، والتي أص حت  ارية 
 انات المالية.، في ه أ البي  2020ننانر 

 
 
 

 ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة 
بت بيق التعدن ت الوارد  في التعدن ت علن مرا ع اإل ار   جمعيةقامت ال

الية. المفا يمي للمعانير  الدولية للتقارير المالية يول مر  في السنة الح
تتضمن التعدن ت تعدن ت الحقة علن المعانير المت ثر  بحي  تشير إلن 

حدن  تل  اإل ار الجدند. ومع ذل  ، ال تقوم  ميع التعدن ت بت 
صريحات فيما نتعلق باإلشارات واالقت ا ات من اإل ار بحي  تشير إلن الت 

ر  إلن اإل ار المفا يمي المنقح. نتم تحدن  بعض التصريحات فق  لإلشا
إصدار اإل ار ال ي تشير إليه )إ ار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  

و إ ار ، أ 2001عام ال ي اعتمدأ مجل  معانير المحا  ة الدولية في 
، أو إ ار العمل الجدند  2010المجل  الدولي لمعانير المحا  ة لعام 

  في المعيار لها ( أو لإلشار  إلن أن التعاريف الوارد2018المنقح لعام 
 . بالتعاريف الجدند  التي تم ت ويرها في اإل ار المفا يمي المرا ع

 IFRS 2 ،IFRS 3 ،IFRS 6 ،IFRS المعانير التي تم تعدنلها هي
14 ،IAS 1 ،IAS 8 ،IAS 34  ،IAS 37 ،IAS 38 ،IFRIC 12  ،

IFRIC 19 ،IFRIC 20 ،IFRIC 22 و ،SIC-32 . 
 

 2020ننانر  1

 تعريف األعمال  3دولي للتقارير المالية رقم المعيار ال  تعديالت على
 3بت بيق التعدن ت علن المعيار الدولي للتقارير المالية  جمعيةقامت ال

يول مر  في السنة الحالية. تويح التعدن ت أنه في حين أن ايعمال 
عاد  ما يكون لها مخر ات ، فإن المخر ات ليست م لوبة لمجموعة  

ينش ة وايصول ليصنف كعمل. لكي تعتبر كعمل ، يجا  متكاملة من ا
ينش ة وايصول المكتس ة ، علن ايقل ، مدخ ت  أن تتضمن مجموعة ا

 .وعملية مويوعية تساهم معاا بشكل كبير في القدر  علن إنشاء المخر ات 
تلغي التعدن ت تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين علن ا تبدال 

أو عمليات مفقود  واال تمرار في إنتاى المخر ات. تقدم أي مدخ ت 
ا إرشادات إيافية تساعد علن تحدند ما إذا كان قد تم التعدن ت أيضا 

 .الحصول علن عملية مويوعية
تقدم التعدن ت اخت ار تركيز اختياري يسمح بإ راء تقييم م س  لما إذا 

. بمو ا اخت ار كانت مجموعة اينش ة وايصول المكتس ة ليست عم ا 
قتنا  ال تعتبر عم ا التركيز االختياري ، فإن مجموعة اينش ة وايصول الم

إذا كانت  ميع القيمة العادلة إل مالي ايصول المقتنا  مركز  في أصل 
واحد محدد أو مجموعة أصول مماثلة. نتم ت بيق التعدن ت ب ثر مستقبلي 

 تحواذ علن ايصول التي علن  ميع عمليات دم  ايعمال وعمليات اال
 .2020ر ننان  1يكون تاري  اال تحواذ لها في أو بعد 

 

 2020ننانر  1
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 والمعدلة )تتمة(تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة .   2
 )تتمة( المالية الجديدة والمعدلة التي تسري على السنة الحالية الدولية للتقارير معاييرال   2.1

 
علن العمليات  ن البيانات المالية للسنة الحالية والسابقة،  ير أنه قد يكون له أثر لم يكن لت بيق ه أ المعانير المعدلة أثر  وهري عل

 والترتي ات المستقبلية.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعدساري   ولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة ير الدالمعاي
تعريف  8ومعيار المحا  ة الدولي  1تعدن ت علن معيار المحا  ة الدولي 

 . ""الجوهري 
 

ومعيار المحا  ة   1التعدن ت علن معيار المحا  ة الدولي  جمعيةاعتمدت ال
معيار  يول مر  في العام الحالي. تجعل التعدن ت تعريف المواد في  8ي الدول

أ هل في الفهم ولي  الغرض منها تغيير المفهوم اي ا ي  1المحا  ة الدولي 
م حجا المعلومات لألهمية في المعانير الدولية للتقارير المالية . تم تضمين مفهو 

 .الجدند الجوهرية بمعلومات  ير  وهرية كجزء من التعريف
 

الت ثير" إلن" يمكن   تم تغيير عت ة ايهمية التي ت ثر علن المستخدمين من "يمكن
التوقع بدر ة معقولة أنها قد ت ثر ". تم ا تبدال تعريف "الجوهري" في معيار 

تعريف "الجوهري" في معيار المحا  ة الدولي بإشار  إلن    8المحا  ة الدولي رقم  
 . باإليافة إلن ذل  1
 

معانير المحا  ة الدولية بتعدنل المعانير ايخر  واإل ار المفا يمي  مجل قام 
ال ي يحتوي علن تعريف " وهري" أو يشير إلن مص لح " وهري" لضمان 

 االتساق. 
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 والمعدلة )تتمة(تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة .   2
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة، الصادرة وغبر سارية المفعول بعد    2.2

 

   ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد   الجديدة والمعدلةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 الت مين عقود 17 المالية للتقارير الدولي المعيار

 

 الت مين بعقود االعتراف م ادئ 17 المالية للتقارير الدولي المعيار يحدد
 للتقارير الدولي المعيار محل ويحل عنها واإلفصاح وعريها وييا ها
 .الت مين عقود 4 المالية

 

ا 17 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يحدد   تعدنله  نتم ، عاماا نموذ ا
 نه  أنه علن الموصوف ، الم اشر  المشاركة ميزات مع الت مين لعقود

 عن  معينة معانير  ا تيفاء  تم  إذا  العام  النموذى  ت سي  نتم. المتغير   الر وم
 .ايقساط تخصيص نه  با تخدام  قيةالمت  بالتغ ية االلتزام يياس  ريق

 وعدم والتوقيت المبلغ لتقدنر الحالية االفترايات العام النموذى يستخدم
. الت كد  عدم  تكلفة  صريح  بشكل  ويقي   المستقبلية  النقدية  التدفقات  من  الت كد
 حاملي  ويمانات  وت ثيرخيارات  السوق   في  الفائد   أ عار  االعت ار  في  ي خ 

 .الوثائق

 2023 ننانر 1

ومعيار المحا  ة الدولي   10تعدن ت علن المعيار الدولي للتقارير المالية  
ايصول بين المست مر وشركته الزميلة أو بيع أو المساهمة في  - 28

 المشروظ المشتر 
 

ومعيار  10تتعامل التعدن ت علن المعيار الدولي للتقارير المالية 
ي يكون فيها بيع أو مساهمة في مع المواقف الت  28المحا  ة الدولي رقم 

  .اميلة أو مشروظ المشتر  تابع له معية ايصول بين المست مر و 
 

علن و ه التحدند ، تنص التعدن ت علن أن ايرباح أو الخسائر الناتجة  
تابعة ال تحتوي علن نشاط تجاري في   معيةعن فقدان السي ر  علن 

المحا  ة عنه با تخدام  اميلة أو مشروظ مشتر  نتم  معيةمعاملة مع 
ار  ايم أو الخس  جمعيةيقة حقوق الملكية ، نتم االعتراف بها في أرباح ال ر 

الزميلة    جمعيةفق  في حدود مصالح المست مرين  ير ذات الصلة في تل  ال
أو المشروظ المشتر . وبالم ل ، فإن ايرباح والخسائر الناتجة عن إعاد  

تابعة  ابقة )والتي أص حت     معيةفي أي    يياس اال ت مارات المحتفظ بها
 ريقة حقوق   اميلة أو مشروظ مشتر  نتم المحا  ة عنه با تخدام   معية

ايم السابقة فق    جمعيةالملكية( نتم االعتراف بها في أرباح أو خسائر ال
الزميلة الجدند    جمعيةإلن مد  مصالح المست مرين  ير ذات الصلة في ال 

اأو المشروظ المشتر . لإلعفاء  مجل  معانير المحا  ة الدولية تمدندا
)تعدن ت علن  9ية رقم الم قت من ت بيق المعيار الدولي للتقارير المال

( التي تمد تاري  انتهاء الص حية   4المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 9ال ابت لإلعفاء الم قت من  ت بيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

إلن فترات التقارير السنوية التي تبدأ  4المعيار الدولي للتقارير المالية في 
 .2023ننانر  1في أو بعد 

متاح للت بيق االختياري / تاري  السريان م  ل إلن  
 أ ل  ير مسمن 
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 والمعدلة )تتمة(تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة .   2
 )تتمة( ادرة وغبر سارية المفعول بعد لمالية الجديدة والمعدلة، الصالمعايير الدولية للتقارير ا 2.2

 
 

 ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة 
الم لوبات علن تصنيف  - 1التعدن ت علن معيار المحا  ة الدولي 

 لةأنها متداولة أو  ير متداو 
 

فق  في عرض  1ت ثر التعدن ت علن معيار المحا  ة الدولي 
االلتزامات علن أنها متداولة أو  ير متداولة في بيان المركز المالي 
ولي  مبلغ أو توقيت االعتراف ب ي أصل أو التزام أو دخل أو 

 .نها حول تل  البنودمصروفات أو المعلومات التي تم اإلفصاح ع
 

ن أنها متداولة أو  ير تصنيف الم لوبات علتويح التعدن ت أن 
متداولة يعتمد علن الحقوق المو ود  في نهاية فتر  التقرير ، وتحدد أن  
التصنيف ال نت ثر بالتوقعات حول ما إذا كانت المنش    تمارس حقها 

إذا تم االمت ال  في ت  يل تسوية االلتزام ، يشرح أن الحقوق مو ود 
ييح أن لتقرير ، ويقدم تعريفاا لد "التسوية" لتو للعهود في نهاية فتر  ا

التسوية تشير إلن تحويل النقد أو أدوات حقوق الملكية أو ايصول  
 ايخر  أو خدمات إلن  رف مقابل.

 . ُيسمح بالت بيق الم كر2023ننانر  1

اإلشار  إلن اإل ار   - 3ة تعدن ت علن المعيار الدولي للتقارير المالي 
 المفا يمي

 

بحي   3لتعدن ت علن تحدن  المعيار الدولي للتقارير المالية ل اتعم
. 1989بدالا من إ ار عام  2018يشير إلن اإل ار المفا يمي لعام 

م ل اا ،  3كما أنها تضيف إلن المعيار الدولي اللتقارير المالية رقم 
،   37ن ن اق معيار المحا  ة الدولي  بالنس ة ل لتزامات التي تقع يم

دند ما إذا كان االلتزام لتح  37بق المشتري معيار المحا  ة الدولي  أن ي 
ا في تاري  اال تحواذ نتيجة يحداد  ابقة. بالنس ة  الحالي مو ودا
للر وم التي  تكون يمن ن اق تفسيرلجنة تفسيرات المعانير الدولية 

م"، ي بق المشتري تفسير لجنة تفسيرات  "الر و  21للتقارير المالية رقم 
تحدند ما إذا كان الحدد الملزم ل  21عانير الدولية للتقارير المالية رقم  الم

 .ال ي أد  إلن التزام بدفع الر وم قد حدد بحلول تاري  اال تحواذ
 

ا يفيد ب ن المشتري ال يعترف  أخيراا ، تضيف التعدن ت بياناا صريحا
لتي تم الحصول عليها من خ ل اندماى  بالمو ودات المحتملة ا

 .مالايع
 

تسري التعدن ت علن مجموعات ايعمال التي يكون تاري  اال تحواذ 
  1عليها في أو بعد بداية الفتر  السنوية ايولن التي تبدأ في أو بعد 

ا  ميع 2022ننانر  . ُيسمح بالت بيق الم كر إذا   قت المنش   أيضا
ي ايخر  )المنشور  مع تحدن  اإل ار المفا يمي( فالمرا ع المحدثة 

 نف  الوقت أو قبل ذل . 

 2022ننانر  1
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 والمعدلة )تتمة(تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة .   2
 )تتمة( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة، الصادرة وغبر سارية المفعول بعد  2.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  لة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعد 
  واآلالت  الم اني - 16 رقم الدولي المحا  ة معيار علن تعدن ت

 اال تخدام  قبل المتحص ت -
 الممتلكات بنود من بند أي تكلفة من الخصم التعدن ت تحلر

 أن  قبل  إنتا ها  تم  التي  البنود  بيع  من  عائدات  أي  والمعدات  واآلالت
ا  ايصل  ه ا  يص ح   إحضار   أثناء  المتحص ت  أي  ،  ل  تخدام  متاحا

  العمل  علن قادراا ليكون  له ال امة والحالة الموقع إلن ايصل
 بعائدات المنش   تعترف ، وبالتالي. اإلدار  قصدتها التي بال ريقة
 تقي . الخسار  أو الربح في الصلة ذات والتكاليف ه أ المبيعات

 "المخزون".  2  الدولي  المحا  ة  لمعيار  وفقاا  البنود  أ ه  تكلفة  المنش  
ا التعدن ت تويح   يعمل  ايصل كان إذا ما اخت ار" معنن أيضا
  علن   اآلن  ه ا  16  رقم   الدولي  المحا  ة  معيار  يحدد".  صحيح  بشكل

 يمكن بحي  لألصل والمادي الفني ايداء كان إذا ما تقييم أنه
 لآلخرين  ت  يرها  أو  ،  الخدمات  أو  عالسل  توريد  أو  إنتاى  في  ا تخدامه

 .إدارية ي راض أو ،
  أن   يجا  ،  الشامل  الدخل  بيان  في   منفصل   بشكل  عريها  نتم  لم  إذا

 الربح  في  المدر ة  والتكلفة  العائدات  م الغ  عن  المالية  البيانات  تفصح
ا تم ل ال التي المنتجة بالبنود تتعلق والتي الخسار  أو  عن ناتجا

  الشامل  الدخل بيان من( بنود) بند وأي ، للمنش   العادية اينش ة 
 .والتكلفة المتحص ت نتضمن ه أ

 الممتلكات بنود علن فق  ولكن ، ر عي ب ثر التعدن ت ت بيق نتم
  لها  ال امة والحالة الموقع إلن إحضارها تم التي والمعدات واآلالت

  بعد أو في اإلدار  تقصدها التي بال ريقة العمل علن قادر  لتكون 
 فيها ت بق التي المالية البيانات في المعروية ايولن الفتر  بداية

 .أوالا  التعدن ت المنش  
 المبدئي للت بيق التراكمي بايثر االعتراف المنش   علن يجا

 مكون   أي  أو)  المحتجز   لألرباح  االفتتاحي  للرصيد  كتعدنل  للتعدن ت
  ايولن   الفتر   تل   يةبدا  في(  االقتضاء  حسا  ،  الملكية  حقوق   من  آخر

 المعروية

 . ُيسمح بالت بيق الم كر2022ننانر  1
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 والمعدلة )تتمة(تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة .   2
 )تتمة( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة، الصادرة وغبر سارية المفعول بعد  2.2

 
  

 السنوية التي تبدأ في أو بعد ساري المفعول للفترات  ارير المالية الجديدة والمعدلة ية إلعداد التق المعايير الدول 
 تكلفة - المرهقة العقود - 37 الدولي المحا  ة معيار علن تعدن ت

 العقد تنفي 
 تتعلق  التي التكاليف" تشمل بالعقد" الوفاء تكلفة" أن التعدن ت تحدد

 من كل من بالعقد م اشر  المتعلقة التكاليف تتكون ". بالعقد م اشر 
 الم اشر    العمالة  علن  بيل الم ال)  العقد  به ا  للوفاء  اإليافية  التكاليف

 العقود  بتنفي   م اشر    تتعلق  التي  ايخر    التكاليف  وتخصيص(  المواد  أو
 الممتلكات  من بند لد اال ته   ر وم تخصيص علن  بيل الم ال)

 (.العقد تنفي  في ةتخدم المس والمعدات واآلالت
 التزاماتها  بجميع  بعد  المنش    تف    لم  التي  العقود  علن  التعدن ت  تن بق

. أوالا  التعدن ت المنش   فيها ت بق التي السنوي  التقرير فتر  بداية في
 .عرض بيانات المقارنة إعاد  نتم لم

ق وبدالا من ذل  ، يجا علن المنش   االعتراف بايثر التراكمي لت بي 
لألرباح المحتجز  أو عنصر   التعدن ت مبدئياا كتعدنل للرصيد االفتتاحي

 آخر من حقوق الملكية ، حسا االقتضاء ، في تاري  الت بيق ايولي. 

 . ُيسمح بالت بيق الم كر2023ننانر  1

)تعدن ت علن المعيار الدولي   2المرحلة    -إص ح م شر  عر الفائد   
الدولي ، و المعيار  39ار المحا  ة الدولية ، ومعي  9للتقارير المالية 
و المعيار  4، و المعيار الدولي للتقارير المالية  7للتقارير المالية 

 .(16الدولي للتقارير المالية 
 

تتناول التعدن ت القضايا التي قد ت ثر علن التقارير المالية نتيجة 
علن التدفقات  إلص ح م شر  عر الفائد  ، بما في ذل  آثار التغييرات  

 قات التحوط الناشئة عن ا تبدال م شر معدل  النقدية التعاقدية أو ع
الفائد  بسعر مر عي بدنل. توفر التعديالت إعفاءا عملياا من بعض 

، و معيار  9المت ل ات الوارد  في المعيار الدولي للتقارير المالية 
، و المعيار   7ية  ، و المعيار الدولي للتقارير المال  39المحا  ة الدولية  
المتعلقة   16و المعيار الدولي للتقارير المالية    4مالية  الدولي للتقارير ال

التغييرات في أ اس تحدند التدفقات النقدية التعاقدية  -بما نلي: 
 -للمو ودات المالية والم لوبات المالية والتزامات عقود اإليجار و 

 .محا  ة التحوط
 

 دفقات النقديةالتغيير في أ اس تحدند الت 
وم المنش   بالمحا  ة عن التغيير في أ اس  تت لا التعدن ت أن تق

تحدند التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي أو االلتزام المالي ال ي 
نت ل ه إص ح م شر  عر الفائد  عن  ريق تحدن  معدل الفائد  

 زام المالي.الفعلي لألصل المالي أو االلت 

 2022ننانر  1
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 والمعدلة )تتمة(تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة .   2
   )تتمة(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة، الصادرة وغبر سارية المفعول بعد  2.2

 

 

 
 

 تبدأ في أو بعد  ساري المفعول للفترات السنوية التي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة 
 محا  ة التحوط 

توفر التعدن ت ا ت ناءات لمت ل ات محا  ة التحوط في المجاالت  
السماح بتعدنل تحدند ع قة التحوط لتعك  التغييرات التي   -التالية: 

عند تعدنل بند مغ ن في تحوط التدفقات النقدية  -نت لبها اإلص ح 
لغ المتراكم في فإن المب  اإلص ح ،ليعك  التغييرات التي نت لبها 

احتيا ي تحوط التدفق النقدي  يعتبر علن أ اس م شر المعدل البدنل 
عندما نتم   -ال ي نتم بمو  ه تحدند التحوط للتدفقات النقدية المستقبلية  

تخصيص مجموعة من البنود كبنود متحوط لها ويتم تعدنل بند في 
م تخصيص  ص ح ، نت خ ل اإل   ليعك  التغييرات الم لوبة من  جمعيةال

البنود المتحوط لها لمجموعات فرعية بناءا علن المعدالت المعيارية التي 
إذا توقعت المنش   بشكل معقول أنه  يتم تحدند  -نتم التحوط لها. 

شهراا ، ف  ُيحلر   24 عر مر عي بدنل بشكل منفصل خ ل فتر  
ب ا لم يكن قادياا إذا  عليها تحدند السعر كعنصر مخا ر  ير محدد تعاق

 .للتحدند بشكل منفصل في تاري  التعيين
 االنتقال
 ولن. 2021 ننانر 1 من اعت اراا التعدن ت لت بيق  الجمعية تخ   

 الفترات أو 2020 لعام عنها المصرح الم الغ علن الت بيق ن ثر
 .السابقة

 

 2020-2018المالية  التحسينات السنوية علن المعانير الدولية للتقارير  
 ضمن التحسينات السنوية تعدن ت علن أربعة معانير.ت ت 

 

: اعتماد المعانير الدولية للتقارير المالية 1المعيار الدولي للتقارير المالية  
 يول مر  

 

التابعة التي تعتمد المعانير الدولية   جميعة نوفر التعدنل إعفاءاا إيافياا لل
بمحا  ة فروق  ما نتعلقايم في  جمعيةللتقارير المالية يول مر  بعد ال

التابعة التي  جمعيةالتر مة المتراكمة. نتيجة له ا التعدنل ، يمكن لل
)أ( أن  16: د 1تستخدم اإلعفاء في المعيار الدولي للتقارير المالية 

التر مة المتراكمة لجميع العمليات اي نبية  تختار أيضاا يياس فروق 
 جمعيةلبيانات المالية الموحد  للبالقيمة الدفترية التي  يتم تضمينها في ا

ايم إلن المعانير الدولية للتقارير   جمعيةايم ، علن أ اس تاري  انتقال ال
المالية ، إذا لم نتم إ راء تعدن ت علن إ راءات التوحيد وت ثيرات 

التابعة.   جمعيةايم علن ال  جمعيةايعمال التي ا تحوذت فيها ال  اندماى
اميلة أو مشروظ مشتر  يستخدم  جمعيةلهنا  خيار مماثل متاح 

 )أ(. 16: د 1اإلعفاء في المعيار الدولي للتقارير المالية 

 . ُيسمح بالت بيق الم كر2022ننانر  1
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 والمعدلة )تتمة(تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة .   2 
   )تتمة(الصادرة وغبر سارية المفعول بعد المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة،  2.2

 أو بعد  ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة 
 ايدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

م ما إذا في المائة" لتقيي  10نويح التعدنل أنه عند ت بيق اخت ار "
ن المنش   تشمل فق   كان  يتم إلغاء االعتراف بااللتزام المالي ، فإ

بما الر وم المدفوعة أو المستلمة بين المنش   )المقترض( والمقرض ، 
في ذل  الر وم المدفوعة أو المستلمة من قبل أي من المنش   أو  

 .المقرض نيابة عن اآلخر
 

 ة للتعدن ت والت ادالت التي نتم ت بيق التعدنل ب ثر مستقبلي بالنس
 .أو بعد التاري  ال ي ت بق فيه المنش   التعدنل يول مر  تحدد في

 

ننانر  1ي تبدأ في أو بعد التعدنل  اري المفعول للفترات السنوية الت 
 ، مع السماح بالت بيق الم كر. 2022

 

 . ُيسمح بالت بيق الم كر2022ننانر  1

 عقود اإليجار 16مالية رقم المعيار الدولي للتقارير ال
 

 تم ح ف الم ال التوييحي لسداد التحسينات علن الم  ور.

 . ُيسمح بالت بيق الم كر.2022ننانر  1

 الزراعة 41المحا  ة الدولي رقم معيار 
التي تقضي   41نلغي التعدنل مت ل ات معيار المحا  ة الدولي رقم 

عند يياس القيمة العادلة.    أن تست عد المنش   التدفقات النقدية للضرائا
ن دي ه ا إلن مواءمة يياس القيمة العادلة في معيار المحا  ة الدولي 

لقياس القيمة   13الدولي للتقارير المالية رقم  ات المعيار  مع مت ل    41
العادلة با تخدام تدفقات نقدية متسقة داخلياا مع معدالت الخصم  

نن من تحدند ما إذا كانوا   يستخدمون التدفقات النقدية وتمكين المعد 
ومعدالت الخصم قبل الضري ة أو بعد الضري ة يفضل احتساب للقيمة  

 .العادلة
 

ل ب ثر مستقبلي ، أي لقيا ات القيمة العادلة في أو  نتم ت بيق التعدن 
 بعد التاري  ال ي ت بق فيه المنش   التعدنل يول مر . 

 

ن ت علن المعانير )تعد 2المرحلة  -إص ح معيار  عر الفائد  
،  39، ومعانير المحا  ة الدولية  9ر المالية الدولية إلعداد التقاري 

، والمعانير الدولية للتقارير المالية   7للتقارير المالية  والمعانير الدولية  
 (16والمعانير الدولية إلعداد التقارير المالية  4

 2021ننانر  1

 

في البيانات المالية للجمعية عندما تكون قابلة للت بيق ، واعتماد انير والتفسيرات والتعدن ت الجدند   تتوقع اإلدار  أن نتم ت بيق ه أ المع
 المعانير والتفسيرات والتعدن ت الجدند  كما هو مويح في الفقرات السابقة ، قد ال يكون له ت ثير مادي علن البيانات المالية الجمعيةه أ  

 في فتر  الت بيق ايولي. 
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 سياسات المحاسبية الهامةلا .3
 بيان االلتزام

( لسددددنة 2القددددانون رقددددم )( مددددن 9المدددداد  )يحكددددام للجمعيددددة وفقدددداا للمعددددانير الدوليددددة للتقددددارير الماليددددة ووفقدددداا  لبيانددددات الماليددددةتددددم إعددددداد ا
 . المتعلق بإنشاء الجمعيات 1989( لسنة 17بالمر وم بقانون رقم ) لالمعد   1974

 

 أساس اإلعداد

 السيا ات المحا بية الهامة أدناأ.يانات المالية وفقاا لمبدأ التكلفة التاريخية. تم إدراى اد الب تم إعد
 

 .للجمعيةإن العملة المستخدمة لعرض البيانات المالية هي الريدال الق ري والتي تعتبر العملة الوليفية 
 

 معداتو  أثاثو  ممتلكات

 في القيمة. تدنياإل ته   المتراكم وأي  حاا منهارو م والمعدات بالتكلفة  ثادايو ممتلكات ال تدرى
 

القيمدددددة المت قيدددددة علدددددن أعمارهدددددا اإلنتا يدددددة، با دددددتخدام  ريقدددددة القسددددد   م روحددددداا منهدددددايحتسدددددا اإل دددددته   لتخفددددديض تكلفدددددة ايصدددددل 
 ال ابت.

  نوات 5  يارات  -
  نوات 3 وبرام  كمبيوتر أ هز  كمبيوتر -
  نوات 5 عدد وأدوات -
  نوات 6 - 7 ت تحسينات وديكورا -
  نوات 6 - 7 أثاد -

 

فدددددي تددددداري  كدددددل تقريدددددر مدددددالي ندددددتم مرا عدددددة وتعددددددنل القيمدددددة المت قيدددددة وايعمدددددار اإلنتا يدددددة للمو دددددودات و ريقدددددة اإل دددددته   إذا لدددددزم 
 ايمر. 

 

ئدددددم وفقددددداا لسيا دددددات تددددددرى ايعمدددددال الرأ دددددمالية قيدددددد التنفيددددد  بالتكلفدددددة. ندددددتم تحويدددددل ايعمدددددال الرأ دددددمالية قيدددددد التنفيددددد  إلدددددن البندددددد الم 
والمعدددددددات لتحدنددددددد  ثددددددادياو  ممتلكدددددداتلل يعدددددداد النلددددددر فددددددي القيمددددددة الدفتريددددددة، ح ايصددددددل  دددددداهزاا لإل ددددددتخدامعندددددددما يصدددددد   الجمعيددددددة

عنددددد و ددددود أحددددداد أو تغيددددرات يحتمددددل معهددددا عدددددم إ ددددترداد القيمددددة الدفتريددددة. فددددي حالددددة و ددددود م شددددر كهدددد ا وعندددددما تكددددون  التدددددني
المو دددددودات إلدددددن القيمدددددة الممكدددددن إ دددددتردادها وهدددددي ييمتهدددددا  دددددتردادها، ندددددتم تخفددددديض إلقيمدددددة الممكدددددن الدفتريدددددة أعلدددددن مدددددن االقيمدددددة 
 تكاليف البيع أو ييمتها في حال اإل تخدام أنهما أعلن. منها م روحاا العادلة 

 

 والمعددددددددات والددددددد ي يكدددددددون محتسددددددد اا بصدددددددور  ثدددددددادايو  ممتلكددددددداتال تر دددددددمل المصددددددداريف المتكبدددددددد  إل دددددددتبدال أي  دددددددزء مدددددددن بندددددددود
زء المسددددتبدل. المصددددروفات ايخددددر  ال حقددددة تددددتم ر ددددملتها فقدددد  عندددددما تزيددددد مددددن المنددددافع منفصددددلة، وتشدددد ا القيمددددة الدفتريددددة للجدددد 

الفدددددائض والمعددددددات ذات الصدددددلة. ندددددتم تسدددددجيل  ميدددددع المصددددداريف ايخدددددر  فدددددي بيدددددان  ثدددددادياو  ممتلكددددداتلل اإلقتصدددددادية المسدددددتقبلية
 عند تكبدها.جز أو الع

 

 دددددتخدامها والمعددددددات عندددددد اإل دددددت عاد أو عنددددددما ال نتوقدددددع أي مندددددافع إقتصدددددادية مدددددن إ ثدددددادايالممتلكدددددات و  نمددددد  ندددددتم إلغددددداء أي بندددددد
أو خسددددائر تنشددددد  عنددددد إلغددددداء المو ددددودات )وهددددي الفدددددرق بددددين صدددددافي القيمددددة المحصدددددلة مددددن اإل دددددت عاد  إندددددراداتأو إ ددددت عادها. أيددددة 

 في الفتر  التي تم فيها اإل ت عاد. الفائض أو العجزللمو ودات( تدرى في بيان  والقيمة الدفترية
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 ةعقاري اتستثمار إ

. اي دددددل فدددددي مبندددددن مملدددددو  للجمعيدددددة والددددد ي تدددددم االحتفددددداظ بددددده لغدددددرض تحقيدددددق عوائدددددد إيجاريدددددة  ويلدددددة العقاريدددددةتتم دددددل اإل دددددت مارات 
 في القيمة العادلة المتراكمة.سائر أي خ التاريخية بعد  رح لفةالتلكب نتم إلهار اال ت مار العقاري 

 

ييمتهدددددا المت قيدددددة ب ريقدددددة القسددددد  ال ابدددددت  تخفددددديضبعدددددد  ةالعقاريددددد  ات دددددت مار المخصدددددص الددددد ام ال دددددته   تكلفدددددة اإلحتسددددداب إويدددددتم 
 ، علماا ب ن اإلدار  حددت أن القيمة المت قة  ير  وهرية.ة لتغ ية عمرها اإلنتا ي المتوقعوبمعدالت ا ته   كافي 

 

هندددددا   يعدددددإذا لددددم إذا مددددا تدددددم ا ددددت عادها أو إذا مددددا تددددم  ددددحبها مددددن الخدمدددددة بصددددور  دائمددددة  ةالعقاريدددد  ات ددددت مار اإلب  إلعتددددرافم انددددت  ال
المكا دددددددا أو الخسدددددددائر النا مدددددددة عدددددددن  ميددددددع الفدددددددائض أو العجدددددددز أيددددددة مندددددددافع مسدددددددتقبلية نتوقدددددددع  نيهدددددددا منها.وتحتسددددددا فدددددددي بيدددددددان 

 دددددت عاد اال دددددت مار العقدددداري ندددددتم تحدنددددددها إمكا دددددا وخسددددائر إن   ددددت عاد.هدددددا اإلفي  ندددددتما ددددت عاد اال دددددت مار العقدددداري فدددددي الفتدددددر  التددددي 
 .الربح أو الخسار عت ار عند تحدند نتم أخ ها في اإل الدفترية والتي علن أ اس القيمة

 

 األدوات المالية 

 األدوات المالية غير المشتقة

المركدددددز المدددددالي للجمعيدددددة، وذلددددد  عنددددددما تصددددد ح الجمعيدددددة  رفددددداا  ندددددتم اإلعتدددددراف بدددددالمو ودات الماليدددددة والم لوبدددددات الماليدددددة فدددددي بيدددددان
 يحكام التعاقدية الخاصة بايدا .في ا

 

 الموجودات المالية

ندددددتم اإلعتدددددراف وإلغددددداء اإلعتدددددراف بجميدددددع المعدددددام ت العاديدددددة لشدددددراء أو بيدددددع المو دددددودات الماليدددددة علدددددن أ ددددداس تددددداري  المتدددددا ر . إن 
اد  هدددددي مشدددددتريات أو مبيعدددددات المو دددددودات الماليدددددة التدددددي تت لدددددا تسدددددليم المو دددددودات خددددد ل المشدددددتريات أو المبيعدددددات بدددددال رق المعتددددد 

ا بالکامل ھفدددددددددي السدددددددددوق. نتم يياس  ميع المو ودات المالية المعترف ب  اتحددددددددددد بمو دددددددددا اللدددددددددوائح أو االتفاييددددددددد اإل دددددددددار الزمندددددددددي الم
 بالتكلفة الم ف   أو بالقيمة العادلة، وفقاا لتصنيف المو ودات المالية.

 

 تصنيف الموجودات المالية

 لم ف  :أدا  الدنن التي تستوفي الشروط التالية ، نتم ييا ها الحقاا بالتكلفة ا

 ايصل المالي محتفظ به يمن نموذى العمل ال ي نهدف إلن تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية; و  -

 المبلغبددددد  متعلقدددددةي تكدددددون بشدددددكل محددددددد الشدددددروط التعاقديدددددة لألصدددددل المدددددالي تنشدددددنء تددددددفقات نقديدددددة فدددددي تدددددواري  محددددددد  والتددددد  -
 القائم. اي ا ي والفوائد علن المبلغ اي ا ي

 أدوات الدنن التي تستوفي الشروط التالية تقاس الحقاا بالقيمة العادلة من خ ل بنود الدخل الشامل ايخر :

 بيع المو ودات المالية; وايصل المالي محتفظ به يمن نموذى العمل ال ي نهدف لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية و  -

والفوائد علن  اي ا ي المبلغب  متعلقةتنشنء تدفقات نقدية في تواري  محدد  والتي تكون بشكل محدد  الشروط التعاقدية لألصل المال -
 القائم. اي ا ي المبلغ

 

 يع المو ودات المالية ايخر  الحقاا بالقيمة العادلة من خ ل الربح أو الخسار .تقاس  م
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 )تتمة( تصنيف الموجودات المالية

علددددددن الددددددر م ممددددددا تقدددددددم ، يمكددددددن أن تختار/تصددددددنف الجمعيددددددة بشددددددكل  يددددددر قابددددددل لإللغدددددداء التددددددالي عنددددددد اإلدراى المبدددددددئي لألصددددددل 
 المالي:

لعادلددددددة لإل ددددددت مار فددددددي أدوات يمكددددددن أن تختددددددار الجمعيددددددة بشددددددكل  يددددددر قابددددددل لإللغدددددداء عددددددرض التغيددددددرات ال حقددددددة فددددددي القيمددددددة ا •
 معينة; و شروطالملكية يمن بنود الدخل الشامل ايخر  عند إ تيفاء 

التكلفددددددة الم فدددددد   أو القيمددددددة العادلددددددة مددددددن  شددددددروط يمكددددددن أن تصددددددنف الجمعيددددددة بشددددددكل  يددددددر قابددددددل لإللغدددددداء أدا  ماليددددددة تسددددددتوفي •
ن القيدددددام بددددد ل  يسدددددت عد الدددددربح أو الخسدددددار  إذا كدددددا بالقيمدددددة العادلدددددة مدددددن خددددد ل كمو دددددوداتخددددد ل بندددددود الددددددخل الشدددددامل ايخدددددر  

 أو يقلل بشكل  وهري من الفروقات المحا بية.
 

 التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعلي

هدددددي  ريقدددددة إحتسددددداب التكلفدددددة الم فددددد   يدا  الددددددنن ولتخصددددديص إندددددرادات الفوائدددددد علدددددن مدددددد  الفتدددددر    ريقدددددة معددددددل الفائدددددد  الفعلدددددي
 المعنية.

 
)أي: المو ددددددودات  أصددددددليةبصددددددور   متدنيددددددة القيمددددددةوات الماليددددددة عدددددددا عددددددن المو ددددددودات الماليددددددة التددددددي تددددددم شددددددرا ها أو ة لددددددألدبالنسدددددد  

  الفعلدددددددي هدددددددو المعددددددددل الددددددد ي يخصدددددددم فعليددددددداا  المقبويدددددددات النقديدددددددة المتدنيدددددددة القيمدددددددة عندددددددد اإلدراى المبددددددددئي( ، فدددددددإن معددددددددل الفائدددددددد
لنقددددداط المدفوعدددددة أو المسدددددتلمة التدددددي تشدددددكل  دددددزءاا ال نتجدددددزأ مدددددن  دددددعر الفائدددددد  المسدددددتقبلية المقددددددر  )بمدددددا فدددددي ذلددددد   ميدددددع الر دددددوم وا

خددددد ل العمدددددر المتوقدددددع  و خصدددددومات أخدددددر ( بإ دددددت ناء الخسدددددائر اإلئتمانيدددددة المتوقعدددددة ، مدددددنالفعلدددددي وتكددددداليف المعدددددام ت وأقسددددداط أ
الدددددددنن عنددددددد اإلدراى المبدددددددئي. بالنسدددددد ة  يدا  الدددددددنن ، أو ، عنددددددد الضددددددرور  ، فتددددددر  أقصددددددر ، إلددددددن القيمددددددة الدفتريددددددة اإل ماليددددددة يدا  

، ندددددتم إحتسددددداب معددددددل الفائدددددد  الفعلدددددي أصدددددليةبصدددددور   متدنيدددددة القيمدددددةللمو دددددودات الماليدددددة التدددددي تدددددم شدددددرا ها أو المو دددددودات الماليدددددة 
ل  قعدددددة ، بخسدددددار  االئتمدددددان عدددددن  ريدددددق خصدددددم التددددددفقات النقديدددددة المسدددددتقبلية المقددددددر ، بمدددددا فدددددي ذلددددد  الخسدددددائر اإلئتمانيدددددة المتو المعدددددد 

 إلن التكلفة الم ف   يدا  الدنن عند اإلدراى المبدئي.
 

إن التكلفدددددة الم فددددد   لألصدددددل المدددددالي هدددددي المبلدددددغ الددددد ي ندددددتم عنددددددأ ييددددداس ايصدددددل المدددددالي عندددددد اإلعتدددددراف المبددددددئي، م روحددددداا منددددده 
يي فدددددرق بدددددين ذلددددد  المبلدددددغ  ، باإليدددددافة إلدددددن اإل فددددداء المتدددددراكم بإ دددددتخدام  ريقدددددة الفائدددددد  الفعليدددددة المبلدددددغ اي ا دددددي للقدددددرض دددددداد 

ة بددددد ي مخصدددددص خسدددددار . إن إ مدددددالي القيمدددددة الدفتريدددددة لألصدددددل المدددددالي هدددددي التكلفدددددة الم فددددد    المبددددددئي ومبلدددددغ اإل دددددتحقاق ، معدلددددد 
 لألصل المالي قبل التعدنل يي مخصص خسار .

 
ا ددددددددددها الحقدددددددددداا بالتکلفة المطف   وبالقيمددددددددددة نتم إدراى إنرادات الفوائد بإ تخدام  ددددددددددريقة معدل الفائد  الفعلي يدوات الدنن التددددددددددي تددددددددددم يي 

لددددددخل الشدددددامل ايخدددددر . بالنسددددد ة لدددددألدوات الماليدددددة عددددددا عدددددن المو دددددودات الماليدددددة التدددددي تدددددم شدددددرا ها أو العادلدددددة مدددددن خددددد ل بندددددود ا
لددددن ، نددددتم احتسدددداب إنددددرادات الفوائددددد عددددن  ريددددق ت بيددددق معدددددل الفائددددد  الفعلددددي عبصددددور  أصددددلية المو ددددودات الماليددددة المتدنيددددة القيمددددة

لماليددددددة التددددددي تدددددددنت ييمتهددددددا اإلئتمانيددددددة )انلددددددر أدندددددداأ(. بالنسدددددد ة إ مددددددالي القيمددددددة الدفتريددددددة لألصددددددل المددددددالي، بإ ددددددت ناء المو ددددددودات ا
للمو ددددددودات الماليددددددة التددددددي تدددددددنت ييمتهددددددا اإلئتمانيددددددة ، نددددددتم إدراى إنددددددرادات الفوائددددددد مددددددن خدددددد ل ت بيددددددق معدددددددل الفائددددددد  الفعلددددددي علددددددن 

ايدا  الماليدددددة التدددددي تددددددنت ي. إذا تحسدددددنت ، فدددددي فتدددددرات التقريدددددر ال حقدددددة، مخدددددا ر االئتمدددددان علدددددن التكلفدددددة الم فددددد   لألصدددددل المدددددال
ييمتهدددددا اإلئتمانيدددددة بحيددددد  لدددددم يعدددددد ايصدددددل المدددددالي ذو ييمدددددة إئتمانيدددددة متدنيدددددة، ندددددتم إدراى إندددددرادات الفوائدددددد مدددددن خددددد ل ت بيدددددق معددددددل 

 الفائد  الفعلي علن إ مالي القيمة الدفترية لألصل المالي.
 

  



 للسرطان   لجمعية القطريةا

 حات حول البيانات المالية إيضا

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

- 18 - 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .3

 )تتمة( وطريقة معدل الفائدة الفعليالتكلفة المطفأة 

،  تقددددددوم الجمعيددددددة بدددددداإلعتراف أصددددددليةمتدنيددددددة القيمددددددة بصددددددور  م شددددددرا ها أو المو ددددددودات الماليددددددة بالنسدددددد ة للمو ددددددودات الماليددددددة التددددددي تدددددد 
ل  ندددددد بخسدددددار  االئتمدددددان علدددددن التكلفدددددة الم فددددد   لألصدددددل المدددددالي عبدددددإنرادات الفوائدددددد عدددددن  ريدددددق ت بيدددددق معددددددل الفائدددددد  الفعلدددددي المعدددددد 

اإلعتدددددراف المبددددددئي. ال ندددددتم اإلحتسددددداب علدددددن أ ددددداس اإل مدددددالي حتدددددن لدددددو تحسدددددنت مخدددددا ر اإلئتمدددددان لألصل المالي الحقاا بحند لم 
  يعد ايصل المالي ذو ييمة متدنية.

 
 تتضمن الموجودات المالية المعترف بها من قبل الجمعية:

 

 للموظفين سلف مقدمة 

فائدددددد  وتسدددددجل بقيمتهدددددا اإل دددددمية بعدددددد  دددددرح المخصصدددددات المنا ددددد ة للم دددددالغ  يدددددر القابلدددددة ال تحمدددددل السدددددلف المقدمدددددة للمدددددولفين أي 
وذلددددد  عددددددن  لإل دددددترداد المقددددددر . ندددددتم عددددددرض السدددددلف المقدمدددددة للمددددددولفين بشدددددكل فدددددردي وفقدددددداا لسيا دددددة الخسدددددائر االئتمانيددددددة المتوقعدددددة

فدددددي هدددددد أ يدددددة تحصددددديلها وفقددددداا للشدددددروط المددددد كور  ويدددددتم شددددد بها عنددددددما تعتقددددددد اإلدار  عددددددم إمكان  ،ادالقددددديم القابلدددددة للسدددددد  ريدددددق تقددددددنر
 .السيا ات المحا بية

 
 النقد وشبه النقد

أشددددهر أو أقددددل  3خدددد ل فتددددر  التددددي يمكددددن تحويلهددددا لمبلددددغ نقدددددي محدددددد  وأرصددددد  لددددد  البنددددو يشددددتمل بنددددد النقددددد وشدددد ه النقددددد علددددن النقددددد 
 . وهرية لتغي ر القيمة والتي ال تتعرض لمخا ر

 
 إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية 

مددددن المو ددددودات  الجمعيددددةنددددتم إلغدددداء اإلعتددددراف بايصددددل المددددالي )أو، متددددن مددددا أمكددددن ت بيقدددده،  ددددزء مددددن ايصددددل المددددالي أو  ددددزء مددددن 
 المالية المتشابهة( عندما:

 تنقضي الحقوق التعاقدية إل ت م تدفقات نقدية من المو ودات؛ •

بحقوقهدددددا فددددي إ دددددت م التدددددفقات النقديدددددة مددددن ايصددددل ولكنهدددددا تلتددددزم بددددددفعها بالكامددددل دون تددددد خير  ددددوهري إلدددددن تحددددتفظ الجمعيددددة  •
  رف ثال  بمو ا إتفايية "مرور"؛ أو

تقددددددوم الجمعيددددددة بتحويددددددل حقوقهددددددا فددددددي إ ددددددت م تدددددددفقات نقديددددددة مددددددن ايصددددددل وإمددددددا )أ( أن تكددددددون قددددددد قامددددددت فعليدددددداا بتحويددددددل كافددددددة  •
لددددم تقدددددم بشدددددكل أ ا ددددي بتحويدددددل أو اإلحتفددددداظ بكافددددة مخدددددا ر ومندددددافع ايصددددل، ولكنهدددددا قامدددددت  ع ايصدددددل أو )ب(مخددددا ر ومنددددداف

 بتحويل السي ر  علن ايصل.
 

 تدني قيمة الموجودات المالية 

. نتم تحدند مبالغ خ ائر ذات الصددددددلة لمو ددددددودات الماليددددددةل تقددددددوم الجمعيددددددة بتكددددددوين مخصددددددص لخسددددددائر االئتمددددددان المتوقعددددددة العادلددددددة
 المتوقعة في تاري  کل تقرير لتعکس التغنرات في مخا ر االئتمان منذ اإلعتراف ايولي لألدا  المالية.الئتمان ا
 

بشدددددددددددكل مسدددددددددددتمر، وخاصدددددددددددة  لهددددددددددداعتدددددددددددراف بخسدددددددددددائر االئتمدددددددددددان المتوقعدددددددددددة إلبالن بة ل ميع ايدوات المالية ايخر  ، تقوم الشرکة با
االعتراف ايولددددددددي.  ومددددددددع ذلدددددددد ، إذا لددددددددم تددددددددزد مخددددددددا ر اإلئتمددددددددان علددددددددن  عندما يكددددددددون هنددددددددا  اياد  کبنر  في مخا ددددددددر االئتمان منذ

اليدددددة بشدددددكل ملحدددددوظ منددددد  اإلعتدددددراف ايولدددددي ، فدددددإن الجمعيدددددة تقدددددوم بقيددددداس مخصدددددص الخسدددددار  لدددددألدا  الماليدددددة بمبلدددددغ يسددددداوي ايدا  الم
علددددن مددددد  العمددددر  المتوقعددددة االئتمددددان تسددددجيل خسددددائرشددددهراا. يسددددتند تقيدددديم مددددا إذا كددددان نن غددددي  12عددددة لمددددد  خسددددائر االئتمددددان المتوق

ييمدددددة بددددد ي تددددددني فدددددي  اإلعتدددددرافعتدددددراف المبددددددئي بددددددالا مدددددن إلحتماليدددددة أو خ دددددر عددددددم السدددددداد منددددد  اإايددددداد  كبيدددددر  فدددددي  ن و دددددود علددددد 
 المو ودات المالية في تاري  التقرير.
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 تدني قيمة الموجودات المالية )تتمة(

لعمددددددر، خسددددددائر االئتمددددددان المتوقعددددددة التددددددي  ددددددتنت  عددددددن  ميددددددع ايحددددددداد االفترايددددددية المتوقعددددددة علددددددن مددددددد  ا تم ددددددل خسددددددائر االئتمددددددان
المتوقعدددددة لمدددددد  والمحتمدددددل حددددددوثها علدددددن مدددددد  العمدددددر المتوقدددددع لدددددألدا  الماليدددددة. علدددددن النقددددديض مدددددن ذلددددد  ، تم دددددل  خسدددددائر االئتمدددددان 

أن نندددددت  عدددددن ايحدددددداد االفترايدددددية علدددددن أدا  ماليدددددة مدددددا فدددددي شدددددهراا الجدددددزء مدددددن الخسدددددائر االئتمانيدددددة علدددددن مددددددار العمدددددر المتوقدددددع  12
 التقرير. شهراا بعد تاري  12خ ل 

 

 في مخا ر االئتمان الكبير الزياد   .أ
عتددددددراف ايولددددددي، تقددددددوم الجمعيددددددة إلمندددددد  ا كبيددددددرعنددددددد تقيدددددديم مددددددا إذا كانددددددت مخددددددا ر االئتمددددددان علددددددن ايدوات الماليددددددة قددددددد اادت بشددددددكل 

ايدا  الماليدددددة كمددددا فدددددي  بمقارنددددة مخددددا ر حددددددود عجددددز فدددددي ايدا  الماليددددة كمدددددا فددددي تددددداري  التقريددددر مددددع مخدددددا ر حدددددود عجدددددز علددددن
مدعومددددة، بمددددا المعقولددددة و التدددداري  االعتددددراف ايولددددي. عنددددد إ ددددراء هدددد ا التقيدددديم، تعتبددددر الجمعيددددة كددددل مددددن المعلومددددات الكميددددة والنوعيددددة 

الخبدددددر  التاريخيدددددة والمعلومدددددات المسدددددتقبلية المتدددددوفر  بددددددون تكلفدددددة أو  هدددددد. تشدددددمل المعلومدددددات المسدددددتقبلية التدددددي ندددددتم النلدددددر فدددددي ذلددددد  
فيهددددا اآلفدددداق المسددددتقبلية للصدددددناعات التددددي يعمددددل فيهددددا المددددددننون للجمعيددددة ، ويددددتم الحصددددول عليهدددددا مددددن تقددددارير الخبددددراء االقتصدددددادنين 

يدددددددة ومراكدددددددز ال حدددددددود ذات الصدددددددلة و يرهدددددددا مدددددددن المنلمدددددددات المماثلدددددددة، وكددددددد ل  النلدددددددر فدددددددي والمحللدددددددين المددددددداليين والهيئدددددددات الحكوم
 مصادر خار ية مختلفة وتوقع المعلومات االقتصادية التي تتعلق بالعمليات اي ا ية للجمعية المعنية.

 
خدددددار ي "در دددددة ئتمانيدددددة منخفضدددددة عنددددددما يكدددددون لدددددد  ايصدددددل تصدددددنيف ائتمددددداني إتعتبدددددر الجمعيدددددة أن ايصدددددل المدددددالي لددددده مخدددددا ر 

 لألصدددددل تقيدددديم داخلدددددي نددددتم إ دددددراء هوفدددددي حددددال كدددددان التقيددددديم الخددددار ي  يدددددر متددددوفر، فإنددددد  اا يدددد المقبدددددول عالم للتصددددنيف وفقددددداا ا ددددت مارية" 
 .أن ال رف المقابل لديه مركز مالي قوي ولي  هنا  م الغ مت خر يعني يخص "ايداء". ايداء 

 

لتدددددزام  يدددددر القابدددددل لإللغددددداء هدددددو تددددداري  إلفدددددي ا فددددداا الددددد ي تصددددد ح فيددددده الجمعيدددددة  ر التددددداري  بالنسددددد ة لعقدددددود الضدددددمان المدددددالي ، يعتبدددددر 
فدددددي كبيدددددر  بمدددددا يخدددددص تددددددني القيمدددددة. عنددددددما ندددددتم تقيددددديم مدددددا إذا كاندددددت هندددددا  ايددددداد   تلددددد  العقدددددوداالعتدددددراف المبددددددئي ي دددددراض تقيددددديم 

يدددددرات فددددي المخدددددا ر أن المدددددنن المحددددددد تبددددر التغعتدددددراف ايولددددي بعقدددددود الضددددمان المدددددالي، فددددإن الجمعيدددددة تعإلمخددددا ر االئتمدددددان مندددد  ا
 .قد نتخلف عن العقد

 

تقدددددوم الجمعيدددددة بشدددددكل مندددددتلم بمراي دددددة فعاليدددددة المعدددددانير المسدددددتخدمة لتحدندددددد مدددددا إذا كاندددددت هندددددا  ايددددداد  كبيدددددر  فدددددي مخدددددا ر االئتمدددددان 
فددددي مخددددا ر االئتمددددان  ر كبيدددد د  الوتقددددوم بمرا عتهددددا عندددددما تقتضددددي الحا ددددة ذلدددد  لضددددمان أن تكددددون المعددددانير قددددادر  علددددن تحدنددددد الزيددددا

 قبل أن تص ح ه أ الم الغ مت خر .
 

 تعريف العجز .ب 
تعتبددددددر الجمعيددددددة مددددددا نلددددددي بم ابددددددة حدددددددود عجددددددز لغددددددرض إدار  مخددددددا ر االئتمددددددان الداخليددددددة حيدددددد  تشددددددير الخبددددددر  التاريخيددددددة إلددددددن أن 

  تردادها بشكل عام:إالتي تستوفي أحد المعانير التالية ال يمكن  المو ودات المالية 

 أو ،عهود المالية من قبل ال رف اآلخريكون هنا  خرق لل عندما •
أو ندددددتم الحصدددددول عليهدددددا مدددددن مصدددددادر خار يدددددة تشدددددير إلدددددن أنددددده مدددددن  يدددددر المحتمدددددل أن  داخليددددداا المعلومدددددات التدددددي ندددددتم ت ويرهدددددا  •

 .معية(بشكل كامل )دون مراعا  أي يمانات تحتفظ بها الج لتزامات الجمعيةإته، بما في ذل  التزامإيقوم المدنن بدفع 
التخلدددددف عدددددن السدددددداد قدددددد حددددددد عنددددددما تجددددداوا عمدددددر ايصدددددل المدددددالي  بصدددددرف النلدددددر عدددددن التحليدددددل السدددددابق، تعتبدددددر الجمعيدددددة أن

لدددددم يكدددددن لدددددد  الجمعيدددددة معلومدددددات معقولدددددة ومدعومدددددة إلث دددددات أن هندددددا  معيددددداراا من قيددددداا مدددددن الممكدددددن أن مددددداا مدددددا نو  90أك دددددر مدددددن 
 يعز  إليه التقصير بخ ف ه ا. 
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 المالية )تتمة(تدني قيمة الموجودات 

 المو ودات المالية متدنية االئتمان .ى
ذات رصدددديد ائتمددددداني متدددددني القيمددددة عنددددد وقدددددوظ حدددددد أو أك ددددر لدددده تددددد ثير  ددددلبي علددددن التدددددفقات النقديدددددة  ةالماليدددد  اتعتبددددر المو ددددودت 

 : ما نليتدني ييمة المو ودات المالية  علن. تتضمن اإلث اتات لتل  المو وداتالمستقبلية المتوقعة 
 صعوبات مالية  وهرية للمقرض أو المقترض،   •
 ؛ خرق للعقد، م ل عدم السداد أو الت خير في السداد ذات رصيد إئتمان متدني القيمة •
 متيدددددددداا )أوإمددددددددنح المقتددددددددرض يعمددددددددل علددددددددن المقدددددددرض وي دددددددد اب اقتصددددددددادية أو تعاقديددددددددة تتعلددددددددق بالصددددددددعوبة الماليدددددددة للمقتددددددددرض  •

 ،علن النحو المعتاد من قبل المقترض هاحمن  متيااات( ال نتمإ
 حتمال كبير ب ن ندخل المقترض في اإلف س أو إلن إعاد  تنليم مالي أوإنو د  •
 .ختفاء  وق نش  له ا ايصل المالي بسبا الصعوبات الماليةإ •
 

  يا ة الش ا .د
لدددددن أن ال دددددرف اآلخدددددر يعددددداني مدددددن صدددددعوبات ماليدددددة تقدددددوم الجمعيدددددة بشددددد ا أصدددددل مدددددالي عنددددددما تكدددددون هندددددا  معلومدددددات تشدددددير إ

.  علدددددن  دددددبيل الم دددددال عنددددددما يكدددددون ال دددددرف المقابدددددل قدددددد تدددددم ويدددددعه تحدددددت إل دددددترداد ذلددددد  ايصدددددلولدددددي  هندددددا  احتمدددددال واقعدددددي 
يددددددة المشدددددد وبة خايددددددعة لألنشدددددد ة الم  قددددددة بمو ددددددا التصددددددفية أو دخددددددل فددددددي إ ددددددراءات اإلفدددددد س ،. قددددددد تلددددددل المو ددددددودات المال

. نددددددتم اإلعتددددددراف ب يددددددة م ددددددالغ  اا الخاصددددددة بالجمعيددددددة، مددددددع مراعددددددا  المشددددددور  القانونيددددددة حي مددددددا كددددددان ذلدددددد  منا دددددد  إل ددددددترداداإ ددددددراءات 
 .الخسار أو  الربح يمنمسترد  

 

 عتراف بخسائر االئتمان المتوقعةإلالقياس وا .ه 
يددددة للعجدددددز )بمعندددددن حتمدددددال كبيددددر فدددددي العجدددددز عددددن السدددددداد ، و الخسدددددار  الم دإئتمدددددان المتوقعدددددة داللددددة علدددددن إليعددددد ييددددداس خسددددائر ا

حتمدددددال العجدددددز والخسدددددار  الم ديدددددة للعجدددددز إتقيددددديم  إلدددددن حجدددددم الخسدددددار  إذا كدددددان هندددددا  عجدددددز( ومدددددد  عندددددد حددددددود العجدددددز يسدددددتند
أ. أمددددا فيمددددا نتعلددددق بددددالتع ر عنددددد العجددددز، بالنسدددد ة علددددن بيانددددات تاريخيددددة معدلددددة بوا دددد ة معلومددددات مسددددتقبلية كمددددا هددددو مويددددح أعدددد 

  فدددددي القيمدددددة الدفتريدددددة اإل ماليدددددة للمو دددددودات فدددددي تددددداري  التقريدددددر. امدددددا بالنسددددد ة لعقدددددود الضدددددمان للمو دددددودات الماليدددددة، فيتم دددددل ذلددددد 
ها فدددددي المدددددالي، يشدددددمل التعدددددرض المبلدددددغ المسدددددحوب فدددددي تددددداري  التقريدددددر المدددددالي ، باإليدددددافة إلدددددن أي م دددددالغ إيدددددافية نتوقدددددع  دددددحب 

لجمعيددددة لإلحتيا دددددات التمويليددددة المسددددتقبلية المحددددددد  إلددددن التو ددددده التدددداريخي وفهددددم ا اا المسددددتقبل حسددددا تدددداري  العجدددددز المحدددددد ا ددددتناد
 للمدننين، و يرها من المعلومات المستقبلية ذات الصلة.

 

للمو ددددددودات الماليددددددة ، نددددددتم تقدددددددنر خسددددددائر االئتمددددددان المتوقعددددددة علدددددن أنهددددددا الفددددددرق بددددددين  ميددددددع التدددددددفقات النقديددددددة التعاقديددددددة  بالنسددددد ة
النقديددددة التددددي تتوقددددع الجمعيددددة الحصددددول عليهددددا والتددددي نددددتم خصددددمها بسددددعر الفائددددد   للعقددددد و ميددددع التدددددفقات اا المسددددتحقة للجمعيددددة وفقدددد 

 الفعلي ايصلي. 
 

لجميددددع ايدوات الماليددددة مددددع تعدددددن ت مماثلددددة  الخسددددار أو  الددددربحأو خسددددائر التدددددني فددددي القيمددددة فددددي بيددددان  الجمعيددددة ب ربدددداح تعتددددرف
 .في ييمتها الدفترية من خ ل حساب مخصص خسار  

 

 الملكيةأدوات حقوق 
يحتددددددوي أدوات حقددددددوق الملكيددددددة هددددددي أي عقددددددد ن بددددددت فائددددددد  مت قيددددددة فددددددي مو ددددددودات أي منشدددددد   بعددددددد  ددددددرح  ميددددددع الم لوبددددددات ، وال 

 علن أي إلتزام بدفع نقدي أو مو ودات مالية أخر .
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 المطلوبات المالية 
الم فددددد   بإ دددددتخدام  ريقدددددة معددددددل الفائدددددد  الفعلدددددي أو بالقيمدددددة العادلدددددة مدددددن خددددد ل تقددددداس  ميدددددع الم لوبدددددات الماليدددددة الحقددددداا بالتكلفدددددة 

الم لوبددددات الماليددددة التددددي تنشدددد  عنددددد تحويددددل أصددددل مددددالي ال يكددددون مدددد ه ا إللغدددداء اإلعتددددراف أو الددددربح أو الخسددددار . مددددع ذلدددد  ، فددددإن 
ة ، تقددددداس وفقددددداا للسيا دددددات المحا دددددبية عنددددددما نن بدددددق مدددددنه  المشددددداركة المسدددددتمر ، وعقدددددود الضدددددمان المدددددالي التدددددي تصددددددرها الجمعيددددد 

 المحدد  المبينة أدناأ.
 

 أو الخسارة مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
( مقابدددددددل 1ندددددددتم تصدددددددنيف الم لوبدددددددات الماليدددددددة بالقيمدددددددة العادلدددددددة مدددددددن خددددددد ل الدددددددربح أو الخسدددددددار  عنددددددددما يكدددددددون الم لدددددددوب المدددددددالي )

( مصدددددنف بالقيمدددددة العادلدددددة مدددددن خددددد ل الدددددربح 3( محدددددتفظ بددددده للمتدددددا ر  أو )2، ) م لدددددوب محتمدددددل للمشدددددتري عندددددد إنددددددماى ايعمدددددال
 أو الخسار .

 

 الم لوب المالي كمحتفظ بها للمتا ر  إذا:نتم تصنيف 

 تمت حيااته في اي اس بغرض إعاد  شرا أ في اي ل القريا. •
لجمعيددددة ، ولهددددا نمدددد  فعلددددي حددددالي لجنددددي أربدددداح عنددددد اإلعتددددراف المبدددددئي، يعددددد  ددددزءاا مددددن محفلددددة أدوات ماليددددة محدددددد  تدددددنرها ا •

 علن المد  القصير; أو
 المشتقات التي هي عقد يمان مالي أو أدا  تحوط محدد  وفعالة.، بإ ت ناء اا كان مشتق •

 

يمكدددددن تحدندددددد الم لوبدددددات الماليدددددة بخددددد ف الم لوبدددددات الماليدددددة المحدددددتفظ بهدددددا للمتدددددا ر  أو المقابدددددل المحتمدددددل لمشدددددتري عندددددد إنددددددماى 
 عمال علن أنها بالقيمة العادلة من خ ل الربح أو الخسار  عند اإلعتراف المبدئي إذا:اي

 القياس أو اإلعتراف ال ي قد ننش  خ ف ذل  ؛ أو فروقاتأد  ه ا التصنيف إلن إلغاء أو تقليل    • 
ا، والتددددي تدددددار ويددددتم تقيدددديم أدائهددددا علددددن يشددددكل اإللتددددزام المددددالي  ددددزءاا مددددن المو ددددودات أو الم لوبددددات الماليددددة للجمعيددددة أو كليهمدددد    • 

 ددددددت مار الموثقددددددة للجمعيددددددة ، والمعلومددددددات المتعلقددددددة بالجمعيددددددة إللمخددددددا ر أو اإل ددددددتراتيجية إدار  ا فقدددددداا أ دددددداس القيمددددددة العادلددددددة ، و 
 المقدمة داخلياا علن ه ا اي اس ؛ أو

سددددمح المعيددددار الدددددولي التقددددارير الماليددددة رقددددم يشددددكل  ددددزءاا مددددن عقددددد يحتددددوي علددددن واحددددد أو أك ددددر مددددن المشددددتقات الضددددمنية ، وي     •
 ه بالقيمة العادلة من خ ل الربح أو الخسار .( أن نتم تحدند العقد المجمع ب كمله علن أن 9)

 
الم لوبددددات الماليدددددة بالقيمددددة العادلدددددة مدددددن خدددد ل الدددددربح أو الخسدددددار ، نددددتم إدرا هدددددا بالقيمددددة العادلدددددة ، مدددددع أي أربدددداح أو خسدددددائر تنشددددد  

ن ع قددددة تحددددوط. فددددي القيمددددة العادلددددة المعتددددرف بهددددا فددددي الددددربح أو الخسددددار  إلددددن الحددددد الدددد ي ال تكددددون معدددده  ددددزءاا مدددد مددددن التغيددددرات 
 نتضمن صافي الربح أو الخسار  المدر ة في الربح أو الخسار ، اي فوائد مدفوعة علن الم لوب المالي.

 
ل الدددددربح أو الخسدددددار ، فدددددإن مبلدددددغ التغيدددددر فدددددي القيمدددددة ومدددددع ذلددددد  ، بالنسددددد ة للم لوبدددددات الماليدددددة المصدددددنفة بالقيمدددددة العادلدددددة مدددددن خددددد 

العادلدددددة للم لوبدددددات الماليدددددة والددددد ي يعدددددز  إلدددددن التغيدددددرات فدددددي المخدددددا ر االئتمانيدددددة لتلددددد  االلتزامدددددات ندددددتم إث اتددددده يدددددمن بندددددود الددددددخل 
بنددددددود الدددددددخل تددددددراف بتددددد ثيرات التغيددددددرات فدددددي مخددددددا ر اإلئتمدددددان الناتجددددددة عدددددن اإللتددددددزام يدددددمن الشدددددامل ايخددددددر ، مدددددا لددددددم يخلدددددق اإلع

الشددددامل ايخدددددر  فروقدددددات محا ددددبية فدددددي إحتسددددداب الددددربح أو الخسدددددار . ندددددتم إدراى المبلددددغ المت قدددددي مدددددن التغيددددرات فدددددي القيمدددددة العادلدددددة 
 إلن مخا ر اإلئتمان  لإللتزام في الربح أو الخسار . إن التغيرات في القيمة العادلة المنسوبة
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 )تتمة( الية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمطلوبات م

للم لوبددددات الماليددددة المعتددددرف بهددددا يددددمن بنددددود الدددددخل الشددددامل ايخددددر  ال نددددتم إعدددداد  تصددددنيفها الحقدددداا فددددي الددددربح أو الخسددددار . وبدددددالا 
 عند إلغاء إدراى  الم لوب المالي. الفائض المتراكممن ذل  ، نتم تحويلها إلن بند 

 

ة وتصددددددنفها بالقيمددددددة العادلددددددة مددددددن خدددددد ل الددددددربح أو بدددددداح والخسددددددائر فددددددي عقددددددود الضددددددمان المددددددالي التددددددي تصدددددددرها الجمعيدددددد تدددددددرى اير 
 الخسار ،.

 

 المطلوبات المالية التي يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة

( مصدددددنفة 3ا ر  أو )( محدددددتفظ بهدددددا للمتددددد 2( مقابدددددل محتمدددددل للمشدددددتري عندددددد إنددددددماى ايعمدددددال ، )1الم لوبدددددات الماليدددددة التدددددي ليسدددددت )
 خسار ، تقاس الحقاا بالتكلفة الم ف   بإ تخدام  ريقة معدل الفائد  الفعلي.بالقيمة العادلة من خ ل الربح أو ال

 

 ريقددددددة معدددددددل الفائددددددد  الفعلددددددي هددددددي  ريقددددددة إحتسدددددداب تكلفددددددة الم لددددددوب المددددددالي وتخصدددددديص مصددددددروف الفوائددددددد علددددددن مددددددد  الفتددددددر  
التدددددددفقات النقديدددددة المسدددددتقبلية المقدددددددر  ئددددددد  الفعلدددددي هدددددو المعددددددل الدددددد ي يخصدددددم فعليددددداا مددددددفوعات الزمنيدددددة ذات الصدددددلة. إن معددددددل الفا

)بمددددددا فددددددي ذلدددددد   ميددددددع الر ددددددوم والنقدددددداط المدفوعددددددة أو المسددددددتلمة مددددددن  ددددددزء رئيسددددددي لمعدددددددل الفائددددددد  الفعلددددددي ، تكدددددداليف المعددددددام ت 
فتدددددر  أقصدددددر ، )عنددددددما يكدددددون ذلددددد  م ئمددددداا(  وايقسددددداط ايخدددددر  والخصدددددومات( علدددددن مدددددد  العمدددددر المتوقدددددع للم لدددددوب المدددددالي ، أو

 لفة الم ف   للم لوب المالي.إلن التك
 

 مطلوبات عقود الضمان المالي
عقددددد الضددددمان المددددالي هددددو عقددددد نت لددددا مددددن ُمصدددددرأ دفددددع م ددددالغ محدددددد  لتعددددويض حاملدددده عددددن الخسددددار  التددددي تكبدددددها نتيجددددة لتع ددددر 

 مدنن محدد عن السداد وفقاا يحكام أدا  الدنن.
 

بالقيمدددددة العادلدددددة ، إذا لدددددم تكدددددن مصدددددنفة بالقيمدددددة العادلدددددة مدددددن خددددد ل الدددددربح أو مبددددددئياا ييددددداس م لوبدددددات عقدددددود الضدددددمان المدددددالي  ندددددتم
 الخسار  ولم تنش  من تحويل أصل، وتقاس الحقاا بالمبلغ ايعلن بين:

 (; و9مبلغ مخصص الخسار  المحدد وفقاا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) •
 .الجمعيةذل  م ئماا ، اإل فاء المتراكم المعترف به وفقاا لسيا ات  غ المدرى مبدئياا م روحاا منه ، عندما يكون المبل •
 

 أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية
أربدددداح  بالنسدددد ة للم لوبددددات الماليددددة المنفدددد   بعملددددة أ نبيددددة والتددددي تددددم ييا ددددها بالتكلفددددة الم فدددد   فددددي نهايددددة كددددل فتددددر  تقريددددر ، نددددتم تحدنددددد

للتكلفدددددددة الم فددددددد   لدددددددألدوات. ندددددددتم إدراى أربددددددداح وخسدددددددائر صدددددددرف العمددددددد ت اي نبيدددددددة وخسدددددددائر صدددددددرف العمددددددد ت اي نبيدددددددة وفقددددددداا 
. بالنسددددد ة للم لوبدددددات الماليدددددة فدددددائض أو العجدددددزع قدددددة تحدددددوط محددددددد ، فدددددي بيدددددان ال للم لوبدددددات الماليدددددة التدددددي ال تكدددددون  دددددزءاا مدددددن

ايربددددداح والخسدددددائر يدددددمن بندددددود الددددددخل  ر صدددددرف العمددددد ت اي نبيدددددة ، تددددددرى المصدددددنفة كددددد دا  تحدددددوط بغدددددرض التحدددددوط مدددددن مخدددددا
 الشامل ايخر  وتتراكم كجزء منفصل لحقوق الملكية.

 

القيمددددة العادلددددة للم لوبددددات الماليددددة المنفدددد   بعملددددة أ نبيددددة تحدددددد بتلدددد  العملددددة اي نبيددددة ويددددتم تحويلهددددا بالسددددعر القددددائم فددددي نهايددددة فتددددر  
ن صددددددرف بددددددات الماليددددددة التددددددي تددددددم ييا ددددددها بالقالتقريددددددر. بالنسدددددد ة للم لو  يمددددددة العادلددددددة مددددددن خدددددد ل الددددددربح أو الخسددددددار ، يشددددددكل مكددددددو 

العمددددد ت اي نبيدددددة  دددددزءاا مدددددن أربددددداح أو خسدددددائر القيمدددددة العادلدددددة ويعتدددددرف بددددده فدددددي الدددددربح أو الخسدددددار  للم لوبدددددات الماليدددددة التدددددي ال 
 تشكل  زءاا من ع قة تحوط محدد .
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 )تتمة( العمالت األجنبيةأرباح وخسائر صرف 

 تتضمن المطلوبات المالية التي تعترف بها الجمعية:
 ذمم دائنة تجارية

 ال تحمل ال مم الدائنة التجارية أي فائد  ويتم إدرا ها بالقيمة اال مية.
 

 االعتراف بالمطلوبات المالية  إلغاء
ة  ددددددداد أو إلغدددددداء أو إنقضدددددداء اإللتددددددزام المدددددددرى بالم لوبددددددات. وفددددددي حالددددددة إ ددددددتبدال االعتددددددراف بالم لوبددددددات الماليددددددة فددددددي حالدددددد  نلغددددددن

م لددددوب مددددالي حددددالي بم لددددوب آخددددر مددددن نفدددد  المقددددرض بشددددروط مختلفددددة بصددددور  كبيددددر  أو عندددددما نددددتم إ ددددراء تعدددددنل  ددددوهري علددددن 
عتددددددراف بم لددددددوب  دنددددددد. إلغدددددداء لإلعتددددددراف بددددددالم لوب ايصددددددلي واإلك نلشددددددروط م لددددددوب مددددددالي، يعامددددددل هدددددد ا اال ددددددتبدال أو التعددددددد
 .الفائض أو العجزويتم االعتراف بالفرق في القيم الدفترية ذات الصلة في بيان 

 

 العمالت األجنبية
 يجددددري قيددددد المعددددام ت التددددي تددددتم بددددالعم ت اي نبيددددة بالدددددوالر ايمريكددددي ب  ددددعار الصددددرف السددددائد  فددددي تدددداري  إ ددددراء كددددل معاملددددة.

اليدددددة المسدددددجلة بدددددالعم ت اي نبيدددددة إلدددددن الددددددوالر ايمريكدددددي ب  دددددعار الصدددددرف السدددددائد  فدددددي ندددددتم تحويدددددل المو دددددودات والم لوبدددددات الم
 .الفائض أو العجزنهاية السنة وتدرى فروق العملة الناتجة من عمليات التحويل إلن بيان 

 

 اإليجارات
 تعريف عقود اإليجار (أ

ما إذا كان العقد يحتوي علن عقد إيجار وذل  إذا كان العقد ننص بتقييم    الجمعية(، تقوم  16بمو ا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
علن منح الحق في التحكم في إ تخدام أصل محدد لفتر  من الوقت وذل  في مقابل دفع مبلغ مالي. لتقييم ما إذا كان العقد يمنح الحق 

 بتقييم ما إذا كان: الجمعيةكم في إ تخدام أصل محدد، تقوم في التح
قد نتم تحدند ذل  بشكل صريح أو يمني، ويجا أن يكون ايصل منفصل بشكل ملموس أو    -إ تخدام أصل محدد  نتضمن العقد   .أ

 تحدند ايصل؛يم ل  ميع الصفات التي تجعله منفصل بشكل ملموس. إذا كان لد  المورد حق بدنل  وهري فعندها ال يمكن 
 ل كبير من إ تخدام ايصل خ ل فتر  اإل تخدام؛ و الحق في الحصول علن  ميع المنافع اإلقتصادية بشك للجمعية  .ب 
ه ا الحق عندما يكون لدنها حقوق إتخاذ القرار ايك ر م ءمة لتغيير كيفية   للحمعيةالحق في تو يه إ تخدام ايصل. يكون    للجمعية  .ى

 للجمعيةصل المحدد، يكون و رض إ تخدام ايصل. في بعض الحاالت النادر  عندما يكون القرار بش ن كيفية  رض إ تخدام اي
 الحق في تو يه إ تخدام ايصل إذا كان:

 و الحق في تشغيل ايصل ؛ أ للجمعية.   1
 ايصل ب ريقة تم تحدندها مس قاا وكيفية و رض إ تخدام ايصل. الجمعية.   صممت 2

 

الو يلة العملية وذل  لتقييم المعام ت التي تم ل ت بيق  الجمعية(، إختارت 16عند اإلنتقال إلن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
( فق   للعقود التي تم تحدندها مس قاا علن أنها عقود إيجار. 16ي للتقارير المالية رقم ) إيجاراا، وبناءاا علن ذل  ، تم ت بيق المعيار الدول

( وتفسير لجنة تفسيرات المعانير 17حا بي الدولي رقم )لم نتم إعاد  تقييم العقود التي لم نتم تحدندها كعقود إيجار بمو ا المعيار الم
. ل ل ، تم ت بيق تعريف عقد اإليجار بمو ا المعيار الدولي ]إذا كانت تشكل عقد إيجار  ( حول ما4الدولية إلعداد التقارير المالية رقم )

 .2019انر نن  1( علن العقود المبرمة أو التي تم تغييرها في أو بعد 16للتقارير المالية رقم )
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 أهم السياسات المحاسبية )تتمة( .3
 )تتمة( اإليجارات .4

 كمست  ر (ب 
بت  ير العدند من المو ودات بما في ذل  المواقع وم اني المكاتا والمتا ر والمرك ات و يرها. إن مد  اإليجار المتو  ة  الجمعيةتقوم 

المقابل ال يجوا إ تخدام المو ودات الم  ر  كضمان ي راض   نة. ال تفرض اتفاييات اإليجار تل  أي تعهدات وب  20هي  نتين إلن 
 اإلقتراض. 

 
بحق إ تخدام مو ودات وم لوبات اإليجار في تاري  بدء اإليجار.  الجمعية(، تعترف 16لدولي للتقارير المالية رقم )بمو ا المعيار ا

لة يي مدفوعات نتم يياس الحق في إ تخدام المو ودات مبدئياا بالتكلفة، وال ي يشتمل علن  المبلغ المبدئي لم لوبات اإليجار المعد 
ي  البدء، باإليافة إلن أي تكاليف مبدئية م اشر  أو تم تقدنرها لتفكي  وإاالة ايصل اي ا ي أو إل تعاد  إيجار تم دفعها في أو قبل تار 

ته   ييمة حق اإل تخدام الحقاا بإ تخدام  ريقة  ايصل اي ا ي أو الموقع ال ي نو د عليه، م روحاا منه أي حوافز ت  ير. نتم إ 
ية العمر اإلنتا ي للحق في إ تخدام ايصل أو نهاية مد  عقد اإليجار. نتم تحدند العمر اإلنتا ي القس  ال ابت من تاري  البدء إلن نها

م تخفيض الحق في إ تخدام المو ودات  المقدر له أ المو ودات بنف  اي   المستخدمة للممتلكات والمعدات ، باإليافة إلن ذل ، نت 
 ا من أ ل إ راء بعض التعدن ت المتعلقة بإعاد  القياس علن إلتزامات اإليجار. بشكل دوري بخسائر تدني القيمة، إن و دت ، وتعدنله

 
ويتم خصمها بإ تخدام  عر   لوبات اإليجار مبدئياا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم نتم  دادها في تاري  البدء،منتم يياس 

نتم إ تخدامه    الجمعية  ذل  المعدل بشكل وايح، فإن معدل اإلقتراض التدريجيالفائد  الضمني في عقد اإليجار، أو إذا لم يمكن تحدند  
 معدل اإلقتراض التدريجي كمعدل خصم. الجمعيةعلن مد  فتر  مد  اإليجار. بشكل عام، تستخدم 

 
خيار تمدند عقد اإليجار إذا   فتر  عقود اإليجار  ير القابلة لإللغاء، والفترات التي يغ يها الجمعيةتي تحددها تشمل مد  عقد اإليجار ال

علن يقين   الجمعيةعلن يقين معقول من اإل تفاد  من ه ا الخيار وك ل  الفترات التي يغ يها خيار إنهاء العقد إذا كانت    الجمعيةكانت  
 من عدم ممار ة ه ا الخيار.

 
 تشمل مدفوعات اإليجار المدر ة في يياس م لوبات اإليجار ما نلي:

 ة، وأ.  مدفوعات ثابت 
علن يقين معقول من ممار ة خيار التمدند، وعقوبات اإلنهاء الم كر   الجمعيةب. مدفوعات اإليجار في فتر  التجدند اإلختيارية إذا كانت  

 نهاء الم كر.علن يقين معقول من عدم اإل الجمعيةللعقد ما لم تكن 
 

نتم يياس م لوبات اإليجار بالتكلفة الم ف   بإ تخدام  ريقة الفائد  الفعلية. نتم إعاد  ييا ها عندما يكون هنا  تغيير في مدفوعات 
يمان   للمبلغ المتوقع دفعه بمو ا الجمعيةاإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في الم شر أو المعدل، إذا كان هنا  تغيير في تقييم 

 بتغيير التقييم وذل  إذا كانت  تمارس خيار الشراء أو التمدند أو اإلنهاء. الجمعيةلمت قية، أو إذا قامت القيمة ا
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(.   3

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3،3

 اإليجارات )تتمة(

ال ريقة، نتم إ راء تعدنل علن علن القيمة الدفترية لحق إ تخدام المو ودات، أو نتم ار به أ عندما نتم إعاد  يياس م لوبات اإليج
 تسجيلها يمن الربح أو الخسار  إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لحق اإل تخدام إلن الصفر. 

 

لمو ودات ايخر ، كما تعرض بشكل  حق اإل تخدام، والتي ال تفي بتعريف اإل ت مارات العقارية ، بشكل منفصل عن ا  الجمعيةتعرض  
عدم اإلعتراف بالمو ودات الخاصة بحق اال تخدام   الجمعيةمنفصل م لوبات اإليجار، في بيان المركز المالي الموحد. إختارت 

عقود شهراا أو أقل، أو  12 ل لجميع فئات المو ودات اي ا ية التي لها مد  إيجار وم لوبات اإليجار لعقود اإليجار قصير  اي 
بمدفوعات اإليجار المرت  ة به أ العقود كمصروف علن   الجمعيةاإليجار ذات المو ودات اي ا ية ذات القيمة المنخفضة. تعترف 

 أ اس القس  ال ابت علن مد  فتر  اإليجار.
 

بمكونات الت  ير والمكونات  عاد المكونات  ير الم  ر  عن مكونات الت  ير وبدالا من ذل  قامت باإلعتراف  عدم إ ت   الجمعيةإختارت  
  ير الم  ر  المرت  ة بها كمكون ت  ير واحد.

 

 لي:( علن النحو التا16، تم ت بيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 2019ننانر  1بالنس ة لعقود اإليجار المبرمة قبل 

 (17) عقود اإليجار المصنفة كإيجارات تشغيلية بمو ا معيار المحا  ة الدولي رقم (أ
بم لوبات اإليجار التي تتعلق بعقود اإليجار التي تم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية بمو ا المعيار المحا بي الدولي    الجمعية إعترفت  

وعات اإليجار المت قية، وتم خصمها بإ تخدام معدل اإلقتراض التدريجي (. تم يياس م لوبات اإليجار بالقيمة الحالية لمدف17رقم )
 :ب ي من التالي. نتم يياس حق إ تخدام المو ودات 2019ننانر  1إعت اراا من  للمست  ر

معدل   (  تم ت بيقه من  تاري  البدء، مخصومة بإ تخدام16ييمتها الدفترية كما لو كان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) .أ
 اإلقتراض التدريجي للمست  ر في تاري  الت بيق المبدئي.

 وبات اإليجار، ويتم تعدنله حسا مبلغ أي مدفوعات ت  ير مدفوعة مس قاا أو مستحقة. مبلغ يعادل م ل .ب 
 

 المنه  الم كور أع أ لتحدند حق إ تخدام المو ودات وذل  علن أ اس كل عقد إيجار علن حد . الجمعية  قت 
( علن عقود اإليجار التي تم تصنيفها 16ة رقم )البدائل العملية التالية عند ت بيق المعيار الدولي للتقارير المالي  الجمعيةإ تخدمت 

( وذل  علن أ اس كل عقد إيجار علن حد  أو لفئات 17 ابقاا علن أنها عقود إيجار تشغيلية بمو ا معيار المحا  ة الدولي رقم )
 ي تم تحدندها.عقود اإليجار الت 

 

 في العقد.ت بيق معدل خصم واحد علن محفلة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة  .أ
( قبل تاري  الت بيق المبدئي، 37اإلعتماد علن التقييم فيما إذا كانت عقود الت  ير مرهقة بمو ا معيار المحا  ة الدولي رقم ) .ب 

 (.36معيار المحا  ة الدولي رقم )وذل  كبدنل للقيام بمرا عة تدني القيمة بمو ا 
 شهراا. 12وم لوبات عقود اإليجار لإليجارات التي تقل مدتها عن   قت إ ت ناء عدم اإلعتراف ببند حق إ تخدام المو ودات  .ى
  ت عاد التكاليف الم اشر  ايولية من يياس حق إ تخدام المو ودات في تاري  الت بيق المبدئي.إ .د
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(.    3

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(      3،3

 اإليجارات )تتمة(
 ب نها تحدندها تم التي اإليجار  لعقود بالنس ة اإليجار عقود وم لوبات المو ودات إ تخدام  بحق اإلعتراف بعدم اإل ت ناء ت بيق .ه 

 وقصير  اي ل. القيمة منخفضة
 .اإليجار عقد إنهاء أو لتمدند خيارات علن العقد يحتوي  حي  اإليجار عقد مد  تحدند عند المت خر اإلعتراف إ تخدام .و
 
 عقود اإليجار المصنفة  ابقاا علن أنها عقود إيجار تمويلي  (ب 

(، نتم تحدند 17ي رقم )بالنس ة لعقود اإليجار التي تم تصنيفها  ابقاا علن أنها عقود إيجار تمويلي بمو ا المعيار المحا بي الدول
مة الحالية لمو ودات وم لوبات اإليجار  بالقي  2019ننانر  1القيمة الحالية لبند حق إ تخدام المو ودات وم لوبات اإليجار في 

 .2019ننانر  1قبل م اشر  ( ، 17بمو ا معيار المحا  ة الدولي رقم )
 

 كم  ر 
كم  ر في الفتر  المقارنة ال تختلف إخت فاا  وهرياا عن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   الجمعيةالسيا ات المحا بية الم  قة علن  

( من تاري  تقديم الت بيق 16بإحتساب عقود اإليجار وفقاا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) الجمعية ، قامت (. بناءاا الن ذل16)
( لعقود اإليجار التي تعمل فيها 16لمبدئي، وهي  ير ملزمة بإ راء أي تعدنل عند اإلنتقال إلن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )ا

 يجار من ال ا ن.كم  ر، بإ ت ناء عقود اإل
 

اصة بالملكية بصور   وهرية إلن بإ راء تقييم لكل عقد إيجار عند بدانته. إذا تم تحويل  ميع المخا ر والعوائد الخ الجمعيةتقوم 
 عيةالجمالمست  ر نتم تصنيفه علن أنه عقد إيجار تمويلي، وخ فاا ل ل  نتم تصنيف  ميع اإليجارات ايخر  كإيجارات تشغيلية. تنلر  

  زء من تقييم عقد اإليجار  زءاا ا ا ياا من العمر االقتصادي لألصل.  أيضاا في بعض الم شرات، م ل ما إذا كان
 

 15و     2بشكل أ ا ي بترتي ات مشاركة ايبراى، والتي لها مد  ت  ير تتراوح بين    الجمعيةتتعلق عقود اإليجار التشغيلية التي أبرمتها  
خيار شراء ايصل عند إنتهاء فتر  الت  ير، والقيم المت قية  ير المضمونة ال تم ل مخا ر  هامة بالنس ة  نة. ال نتوفر للمست  ر 

 . للجمعية
 عاماا. 20و  15أيضاا في ترتي ات عقود الت  ير التمويلي الخاصة بإتفاييات ال يف الضوئي، والتي تتراوح مدتها بين  الجمعيةدخلت 

ي اا، فإنها تقوم باإلعتراف بعقد اإليجار الرئيسي والعقد بشكل منفصل عن عقد اإليجار من ال ا ن. نتم م  راا و   الجمعيةعندما تكون  
عقد اإليجار من ال ا ن بالر وظ الن حق اإل تخدام الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي ولي  بالر وظ الن ايصل الم  ر.    تقييم تصنيف

بت بيق اإلعفاء الم لوب، ويتم تصنيف عقد اإليجار من ال ا ن علن أنه   الجمعية تقوم  إذا كان عقد اإليجار عقد إيجار قصير اي ل 
 عقد إيجار تشغيلي.

 
اإلنرادات من العقود    -(  15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  الجمعيةوي الترتيا علن مكونات ت  ير و ير ت  ير، ت بق  عندما يحت 

بمدفوعات اإليجار المستلمة بمو ا عقود اإليجار التشغيلية كإنراد  الجمعيةفي العقد. تعترف  لتخصيص المبلغ المقابل مع العم ء 
 سار  المختصر الموحد المرحلي، علن أ اس القس  ال ابت علن مد  فتر  اإليجار.في بيان الربح أو الخ
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(.    3

 مة )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الها   3،3

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ومستحقات التقاعد

الجمعية مخصصاا لمكاف   نهاية الخدمة للمولفين. يحتسا المخصص علن أ اس آخر راتا للمولف ومد  خدمته بعد   تحتسا
 تقالة أو إنهاء عقد المولف.  إكمال الحد ايدنن من فتر  الخدمة وفقاا لقانون العمل الق ري وعقود المولفين حي  نتم  دادها عند اإل

 علن مد  فتر  الخدمة. تدرى التكاليف المتوقعة للمكاف   
 

 تحقق اإليرادات 

 انرادات التبرعات والمنح
وفقددددداا للشدددددروط و  لهدددددا مدددددن الجهدددددة المعنيدددددة بددددد ل  الجمعيدددددة وذلددددد  فدددددي تددددداري  إ دددددت م ت بدددددت التبرعدددددات والمدددددنح النقديدددددة كدددددإنرادات 

 .(إن و دت)التعاقدية 
 

 يددددر عملددددي بصددددور   لتلدددد  المو ددددوداتييدددداس القيمددددة العادلددددة  إال إذا كددددانالمتبددددرظ بهددددا بقيمتهددددا العادلددددة ،  المو ددددوداتييدددداس  نددددتم
 مما نلي: نتم يياس القيمة،  يصل مماثل. عندما ال يكون هنا  دليل م اشر علن القيمة العادلة موثوقة

 أو ايصل للمتبرظ، تكلفة  •
 تم بيعها ، ييمة إعاد  البيع المقدر  بعد خصم تكلفة بيعها.ن المتوقع أن ن التي م المو وداتفي حالة  • 

 
 إنرادات اإليجارات

با ددددددتخدام  ريقددددددة القسدددددد  ال ابددددددت  الفددددددائض والعجددددددزنددددددتم االعتددددددراف بددددددإنرادات اإليجددددددارات مددددددن اإل ددددددت مارات العقاريددددددة  فددددددي بيددددددان 
 علن مد  فتر  اإليجار.

 
 إنرادات أخر  

 وفقاا لمبدأ اال تحقاق.ايخر   نتم االعتراف باإلنرادات
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بإ تخدام بعض التقدنرات والتوقعات والفرييات    للجمعية، تقوم  (3، والمبي نة في اإليضاح رقم )للجمعيةفي ت بيق السيا ات المحا بية  
والتي اليمكن تحدند ييمتها إال بإ تخدام ه أ التقدنرات، ويتم إعاد  تقييم تل  لتحدند القيم الدفترية ل عض المو ودات والم لوبات 

ستقبلية تر  أنها معقولة وفقاا للعوامل يحداد م  الجمعيةالتقدنرات واالفترايات وفقاا للخبر  السابقة والعوامل ايخر  متضمنة توقعات 
 التقدنرات واالفترايات بشكل مستمر.رات. نتم مرا عة ه   ه أ التقدن  المحي ة بها. إن النتيجة الفعلية قد تختلف عن

 

ثر فق  علن تل   نتم االعتراف بالمرا عات للتقدنرات المحسابية في الفتر  التي تمت بها مرا عة ه   التقدنرات إذا كانت المرا عات ت  
ات المستقبلية إذا كانت المرا عة ت ثر علن الفتر  الحالية الفتر  أو في فتر  المرا عة ويتم االعتراف بالمرا عات للتقدنرات المحسابية للفتر 

 والمستقبلية.
  

لتي قد ت دي إلن تعدن ت مادية فيما نلي االفترايات الرئيسية، و يرها من المصادر الرئيسية للتقدنرات في تاري  المركز المالي، وا
  حقه.علن القيمة الدفترية للمو ودات والم لوبات خ ل السنة المالية ال

 

 تدني قيمة الموجودات الملموسة
ييمتها.  وعندما يشير أي حدد أو  تدنيللت كد من عدم  واال ت مارات العقارية للممتلكات وايثاد والمعداتنتم مرا عة القيمة الدفترية 

 ود أي إشار  تفيد ذل  وحينما تغيير في اللروف المحي ة بتل  المو ودات إلن أن ييمتها الدفترية قد ال يمكن تحقيقها أو في حالة و 
لمستو  ييمته الممكن  تتجاوا القيمة الدفترية الممكن تحقيقها القيمة المقدر  فإنه نتم وبصور  فورية تخفيض القيمة الدفترية لألصل

 تحقيقها فوراا. 
 

 األدوات المالية  

 للموجودات المالية  الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
شدددددهراا مدددددن خسدددددائر  12(، ندددددتم ييددددداس خسدددددائر اإلئتمدددددان المتوقعدددددة كمخصدددددص يعدددددادل 13ضددددداح رقدددددم )كمدددددا هدددددو مفصدددددل فدددددي اإلي 

خسددددددائر إئتمددددددان متوقعددددددة علددددددن مددددددد  العمددددددر لمو ددددددودات المرحلددددددة ال انيددددددة  أو لمرحلددددددة ايولددددددن أو ااإلئتمددددددان المتوقعددددددة لمو ددددددودات 
مددددان بشددددكل كبيددددر مندددد  االعتددددراف ايولددددي. ال يحدددددد المرحلددددة ال ال ددددة. ننتقددددل ايصددددل إلددددن المرحلددددة ال انيددددة عندددددما تزيددددد مخددددا ر اإلئت 

ولكددددن لددددم يقدددددم بعددددض اإلرشددددادات  تمددددان( مددددا الدددد ي يعتبددددر ايدددداد  كبيددددر  فددددي مخددددا ر االئ 9المعيددددار الدددددولي للتقددددارير الماليددددة رقددددم )
بيددددر . فددددي تقيدددديم مددددا إذا كانددددت مخددددا ر االئتمددددان لألصددددل قددددد اادت بشددددكل كالتددددي مددددن المنا ددددا اإلقتددددداء بهددددا علددددن  ددددبيل الم ددددال

 في الحس ان المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والمدعومة. جمعيةت خ  ال
 

  للموجودات المالية مخصص الخسائر إحتساب
معلومدددددات موثوقدددددة ومدعومدددددة ونوعيدددددة والتدددددي تعتمدددددد علدددددن إفترايدددددات  جمعيدددددةخسدددددائر االئتمدددددان المتوقعدددددة، تسدددددتخدم ال عندددددد ييددددداس

 وكيفية ت ثير ه أ المحركات علن بعضها ال عض. للحركة المستقبلية للمحركات اإلقتصادية 
 

بإلتزاماتدددده. ترتكددددز علددددن اإلخددددت ف بددددين خسددددار  الناتجددددة عددددن عجددددز هددددي تقدددددنر للخسددددار  الناشددددئة عددددن تخلددددف ال ددددرف عددددن اإليفدددداء 
قديدددددددة التدددددددفقات النقديدددددددة التعاقديددددددة المسدددددددتحقة وبدددددددين تلدددددد  التدددددددي نتوقددددددع المقدددددددرض إ دددددددتيفاءها، مددددددع ايخددددددد  باإلعت ددددددار التددددددددفقات الن 

 للتعزيزات االئتمانية المتكاملة والمضمونة.
 

ن المتوقعددددة. احتماليددددة التخلددددف عددددن السددددداد حتماليددددة التخلددددف عددددن السددددداد تشددددكل مدددددخل رئيسددددي ومهددددم فددددي ييدددداس خسددددائر االئتمدددداإ
هدددددو تقددددددنر وتدددددر يح العجدددددز او التخلدددددف عدددددن السدددددداد علدددددن ايفدددددق الزمندددددي المع دددددن. الحسدددددابات التدددددي تتضدددددمن بياندددددات تاريخيددددددة 

 وافترايات وتوقعات لللروف المستقبلية.
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   تحديد مدة عقد اإليجار
عندددددد تحدندددددد مدددددد  عقدددددد اإليجدددددار ، ت خددددد  اإلدار  فدددددي اإلعت دددددار  ميدددددع الحقدددددائق واللدددددروف التدددددي تخلدددددق حدددددافزاا إقتصدددددادياا لممار دددددة 

تم تضددددمين خيددددارات التمدنددددد )أو الفتددددرات التددددي تلددددي خيددددارات اإلنهدددداء( فقدددد  فددددي خيددددار التمدنددددد ، أو عدددددم ممار ددددة خيددددار اإلنهدددداء. ندددد 
ا بشدددددكل معقدددددول أن ندددددتم تمدنددددددأ )أو لدددددم ندددددتم إنهائددددده(. لدددددم تددددددرى التددددددفقات النقديدددددة  مدددددد  عقدددددد اإليجدددددار إذا كدددددان عقدددددد اإليجدددددار م كددددددا

اإليجددددددار  دددددديتم تمدندددددددها )أو عدددددددم  المسددددددتقبلية المحتملددددددة فددددددي إلتددددددزام اإليجددددددار يندددددده لددددددي  مددددددن الم كددددددد بشددددددكل معقددددددول أن عقددددددود
فئددددددات مختلفددددددة مددددددن حددددددق إ ددددددتخدام  إنها هددددددا(. نددددددتم تضددددددمين خيددددددارات التمدنددددددد واإلنهدددددداء فددددددي العدنددددددد مددددددن عقددددددود اإليجددددددار عبددددددر

. تسدددددتخدم هددددد أ الشدددددروط لزيددددداد  المروندددددة التشدددددغيلية مدددددن حيددددد  إدار  العقدددددود. فدددددي الحددددداالت التدددددي تكدددددون الجمعيدددددةمو دددددودات فدددددي 
محدددددد  المددددد  أو التددددي تكددددون قابلددددة للتجدنددددد التلقددددائي ، نددددتم تحدنددددد مددددد  اإليجددددار مددددع ايخدددد  فددددي اإلعت ددددار  فيهددددا عقددددود اإليجددددار  يددددر

ل والتجدنددددد المعقولددددة لعقددددد اإليجددددار. تددددتم مرا عددددة التقيدددديم فددددي حالددددة حدددددود حدددددد مهددددم أو تغييددددر كبيددددر فددددي اللددددروف حالددددة العمدددد 
 .التي ت ثر علن ه ا التقييم والتي تكون يمن  ي ر  المست  ر

 

 واإلستثمارات العقارية  والمعدات ألثاثاو  للممتلكات األعمار اإلنتاجية
إلحتسددددددددداب  واإل دددددددددت مارات العقاريدددددددددة والمعددددددددددات ثدددددددددادلألو  ممتلكددددددددداتلل بتحدندددددددددد ايعمدددددددددار اإلنتا يدددددددددة التقدنريدددددددددة جمعيدددددددددةتقدددددددددوم ال

 العوامل التالية: بناءاا علن المو وداتلكل أصل/ أو فئة من  اإلنتا يةاإل ته  . حددت اإلدار  ايعمار 
 .لمو وداتاإل تخدام المتوقع ل •
 والمستهلكة لألصل، والتي تعتمد علن العوامل التشغيلية والبيئية.توقع القيمة التالفة  •
 . المو وداتقيود قانونية أو قيود أخر  تحد من إ تخدام  •

 

 يثاد والمعداتاو للممتلكاتوالعمر اإلنتا ي المقدر لإل ت مارات العقارية 
يثدددداد والمعدددددات علددددن أ دددداس منددددتلم علددددن مددددد  ايعمددددار اإلنتا يددددة االممتلكددددات و و  ا ددددته   تكدددداليف اإل ددددت مارات العقاريددددة نددددتم

علدددددن أ ددددداس العوامدددددل  المو دددددوداتالمقددددددر  للمو دددددودات. حدددددددت اإلدار  العمدددددر اإلنتدددددا ي المقددددددر لكدددددل ايصدددددول و / أو فئدددددة مدددددن 
 التالية:

 .لمو وداتاال تخدام المتوقع ل •
 التشغيلية والبيئية.ال بيعي المتوقع  والتي تعتمد علن العوامل  التآكل •
 .المو وداتالقيود القانونية أو ما شابه ذل  علن ا تخدام  •

 

ايثددددداد والمعددددددات فدددددي نهايدددددة عمرهدددددا و  الممتلكدددددات و ييدددددة مدددددن اال دددددت مارات العقاريدددددةماديدددددة مت قيدددددة يددددديم  بو دددددوداإلدار   تعتقدددددد ال
. تقددددوم اإلدار  بمرا عددددة دوريددددة لهدددد أ التقدددددنرات علددددن أ دددداس لددددروف السددددوق فددددي تدددداري  كددددل  وهريددددةر اإلنتددددا ي ينهددددا تعتبرهددددا  يدددد 

 تقرير.
 

 بنوك وأرصدة لدى نقد  .5
 2020 2019 
 ريدال ق ري  ريـال قطري  

   

 12,454 41,796 نقد في الصندوق 
 15,923,030   39,361,252 بنو لد  نقد 

 39,403,048 15,935,484 
 

 من  عالية  لرقابة تخضع البنو  ه أ ين السداد  عن التخلف بسبا منخفضة  ائتمانية مخا ر أنها علن البنو  لد  رصد اي تقييم نتم
 المشمولة   الفتر   نهاية  في  البنو   لد   ايرصد   علن  الخسار   بدل  بتقدنر  الجمعية  إدار   تقوم  ،  ل ل   وفقاا.  بلد  كل  في  المركزية  البنو   قبل

  المشمولة  الفتر  نهاية في البنو  لد  ايرصد  من أي  ا تحقاق نتم لم. المتوقعة االئتمانئر خساشهر ل 12 يساوي  بمبلغ بالتقرير
 بتقييم الجمعية إدار  قامت  ، للبن  الحالية االئتمانية والتصنيفات التاريخية السداد  عن التخلف تجربة االعت ار في  ايخ  ومع ، بالتقرير

 .ايرصد  ه أ علن خسار    مخصصات أي تسجل لم بالتاليو  القيمة في انخفاض و ود عدم
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 والمعدات كما نلي:ايثاد الممتلكات و تم توايع إ ته   

 2019 2020 إيضاح  
 ريدال ق ري  ريـال قطري   
    

 559,645   552,902 11 م اشر  مصاريف 
 678,604   625,963 12 مصاريف إدارية وعمومية

  1,178,865 1,238,249 

 عدد وأدوات  تحسينات وديكورات  أثاث  المجموع 
كومبيوتر   أجهزة

  سيارات  كمبيوتروبرامج 
  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري 

 التكلفة      
 2019ننانر  1كما في  487,685 323,378 1,439,484 3,401,299 2,530,485 8,182,331

 إيافات خ ل السنة  246,000 35,000 128,658 56,700 1,908 468,266
 إ ت عادات خ ل السنة  (169,400) (9,875) (174,624) -- -- (353,899)

 2019ر ديسمب  31كما في  564,285 348,503 1,393,518 3,457,999 2,532,393 8,296,698
 إيافات خ ل السنة  119,000  38,909  15,615 --  --  173,524

 إ ت عادات خ ل السنة  ( 45,000) --    (13,558) --  --  ( 58,558)
 2020ديسمبر   31كما في    638,285   387,412 1,395,575  3,457,999 2,532,393 8,411,664

       
 المتراكم اإلستهالك       

  2019ننانر  1كما في  467,994 197,265 707,772 898,836 683,892 2,955,759
 للسنةإ ته    46,760 77,882 261,663 490,432 361,512 1,238,249

 إ ت عادات خ ل السنة  (169,400) (8,674) (142,771) -- -- (320,845)
 2019ديسمبر  31كما في  345,354 266,473 826,664 1,389,268 1,045,404 3,873,163
 للسنةإ ته    47,651  70,476 204,985  494,000  361,753 1,178,865

 إ ت عادات خ ل السنة  (45,000) --  (13,046) -- -- (58,046)
 2020ديسمبر   31كما في  348,005   336,949 1,018,603  1,883,268  1,407,157 4,993,982

       
 صافي القيمة الدفترية       

 2020ديسمبر   31كما في  290,280 50,463 376,972  1,574,731 1,125,236  3,417,682
 2019ديسمبر  31كما في  218,931 82,030 566,854 2,068,731 1,486,989 4,423,535
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2020   
   ريـال قطري 

 التكلفة  
 2019ننانر  1كما في   31,750,000
 2019ديسمبر  31كما في   31,750,000
 2020 ديسمبر  31كما في   31,750,000

   
 االستهالك والتدني المتراكم   

 2019ننانر  1كما في   1,948,493
 مصروف اإل ته    1,587,500
 تدني القيمة  6,217,751
 2019ديسمبر  31كما في   9,753,744
 ه   ت مصروف اإل  1,237,459

 2020ديسمبر   31كما في   10,991,203
   
   

 2020ديسمبر   31كما في   20,758,797
 2019ديسمبر  31كما في   21,996,256

 

عاد  تقييم  ير إ خسار  م تسجيل لم نت  ت ماري تم شرا أ لغايات ت  يرأ للغير. في رأي اإلدار  إتتم ل اإل ت مارات العقارية بمبنن 
ي القيمة  حي  أن القيمة السويية أعلن من صاف 2020ديسمبر  31المنتهية في  خ ل السنة ت مارات العقارية محققة علن اإل

  نة. 20 ته   المبنن علن فتر  إ. نتم (2019ريال ق ري : 6,217,751) الدفترية
 

 وأ اليا التقييم ذات الصلة هي كما نلي: جمعيةلل لإل ت مارات العقارية إن القيمة العادلة
العادلة  القيمة  تقييم  تاريخ أخر  الدفترية  التكلفة  األصل  نوع   الوصف  

قطري لاير  قطري لاير      

 

 مبنى 20,758,797 2020ديسمبر  31في  كما 21,324,476

  طوابق 7 من مكون مبنى

   أرضي ودور
 

متو ددددد  القيمدددددة العادلدددددة مدددددن  عدددددن  ريدددددق 2020ديسدددددمبر  31فدددددي  كمدددددا لإل دددددت مارات العقاريدددددةللقيمدددددة العادلدددددة الوصدددددول  تدددددم
 قول ا نه  س اأ علن لةدلعاا مةلقن ا دن دتح مت . الجمعيددددددددددددةعددددددددددددن إدار   ينومسددددددددددددتقل ينمدددددددددددد هل ينخددددددددددددار ي  مقيميددددددددددددين خدددددددددددد ل

 .مماثلة لمو ودات  ريخن ا تلمعام ا ر عاأ سيعك يذلوا نةر للمقا لقابلا
 

بنددددداء علدددددن التقييمدددددات التدددددي أ ريدددددت مدددددن قبدددددل  2020ديسدددددمبر  31تدددددم تحدندددددد القددددديم العادلدددددة ل  دددددت مارات العقاريدددددة كمدددددا فدددددي 
المنا ددددد ة والخبدددددرات السدددددابقة فدددددي تقيددددديم عقدددددارات مشدددددابهة  الخدددددار يين المددددد ه ت الُمقيمدددددين. لدددددد  مدددددوثقين خدددددار يينمقيميدددددين 

أدوات الرقابددددة الكافيددددة لموا هددددة ومرا عددددة نتددددائ  التقيدددديم الدددد ي قددددام  ةالجمعيدددد للعقددددارات محددددل التقيدددديم. إيددددافة إلددددن ذلدددد ، لددددد  
  .الجمعيةبه المتخصص المعين من قبل 
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .8
 

 

 إيرادات دعم وتبرعات  .9
2019 2020  

  ريـال قطري  ريدال ق ري 
   

 إنرادات ع ى مرين السر ان    30,830,208 18,628,510
 السر ان إنرادات التوعية بمرض    10,158,901 5,428,696
 إنرادات اينش ة اإلدارية    13,270,491 4,189,145

28,246,351 54,259,600    
 

 إيردات أخرى  .10

خ ل السنة مقابل ت  ير   كنية( )ع ار  عن مبنن مكون من شقق إ ت مارات عقارية من يم ل مبلغ اإلنرادات ايخر  إيجارات
 . ع ى مرين السر انعلماا ب ن ه أ اإلنرادات مخصصة ل ،الشققتل  

 
 مصاريف مباشرة  .11

2019 2020  
  ريـال قطري  ريدال ق ري 

 السر ان مرين ع ى مصاريف 19,009,483 16,543,265
 السر ان بمرض التوعية مصاريف   633,116 1,146,368
 واي ور الرواتا 5,054,021 5,362,222

 (6ممتلكات وأثاد ومعدات )إيضاح  إ ته     552,902 559,645
23,611,500 25,249,522  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 2020 2019 
 ق ري  ريدال ريـال قطري  
   

 942,132  1,011,595 ننانر 1المخصص كما في 
 143,834 249,879 المخصص خ ل السنة 

 (74,371)   (32,415) مكاف   نهاية الخدمة المدفوعة 
 1,011,595 1,229,059 ديسمبر 31المخصص كما في 
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 مصاريف إدارية وعمومية  .12

2019 2020  
  ريـال قطري  ريدال ق ري 

   
 رواتا 7,302,940 4,233,404

 بنكية عموالت   143,720 658,212
 (6ممتلكات وأثاد ومعدات )إيضاح   إ ته    625,962 678,604

 (7عقارية )إيضاح  إ ت مارات إ ته    1,237,459 1,587,500
 إيجارات    393,000 368,000
 وهاتف بريد 103,595 139,650

   اعة    2,978 8,550
  فر --  26,435
 كهرباء وماء  99,907 53,063
 مصاريف حكومية  19,670 13,695
 عاب مهنية أت   56,500 30,000
 مصاريف دعاية وإع ن   320,168 59,683
 ييافة مصاريف   43,040 67,308
 ممتلكات وأثاد ومعدات إ ت عادمن  خسار   512 16,111
 قر ا ية   58,884 29,151
 تدريبية دورات  92,792 13,176
 صيانة  23,562 99,095
 اشتراكات   66,933 43,194
  وعةمتن  مصاريف   210,171 87,211

8,212,042 10,801,794  
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 المعلومات القطاعية  .13
 نر المهني لإلدار .دبناءاا علن أنش ة الجمعية الرئيسية وذل  حسا التقإن البيانات الق اعية التالية تم إعدادها 

 2020ديسمبر    31بيان المركز كما في  
 المجموع  اإلدارة  العالج  رض السرطان لمتوعية ال 

 ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ي ريـال قطر  الموجودات 
     الموجودات المتداولة 

 39,403,048  7,149,284  19,320,118  12,933,646  نقد وأرصد  لد  بنو  
 --   1,092,723  139,337  (1,232,060)  ذمم داخلية بين اينش ة 

 851,165  5,111  714,077  131,977  ذمم مدننة
 156,619 156,619 -- -- مصاريف مدفوعة مقدما

 140,275 140,275 --  --   لف مقدمة لمولفين
 34,100  34,100  --  --  ت مينات مسترد 

 61,669  --  --  61,669  مخزون 
 40,646,876 8,578,112   20,173,532   11,895,232 مجموع الموجودات المتداولة  

     
     الموجودات غير المتداولة 

 3,417,682 1,874,141 -- 1,543,541 ومعدات ثادوأ ممتلكات
 20,758,797 -- 20,758,797 -- ةعقاري  اتإ ت مار 

 24,176,479 1,874,141 20,758,797 1,543,541 مجموع الموجودات غير المتداولة 
 64,823,355 10,452,253 40,932,329 13,438,773 مجموع الموجودات 

     
     المطلوبات  
     المتداولة   المطلوبات
 3,089,203 518,672 2,450,470 120,061 ذمم دائنة

 909,667 807,724 -- 101,943   الدفعمصاريف مستحقة 
 3,998,870 1,326,396 2,450,470 222,004 مجموع المطلوبات المتداولة  

     
     المطلوبات غير المتداولة 

 1,229,059 762,562 -- 466,497 مكاف   نهاية الخدمة للمولفين            
 5,227,929 2,088,958 2,450,470 688,501 مجموع المطلوبات  

     
     تراكم مالفائض ال

 59,595,426 8,363,296 38,481,859 12,750,271 المتراكمالفائض 
 64,823,355 10,452,254 40,932,329 13,438,772 المتراكم مجموع المطلوبات والفائض 
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 المعلومات القطاعية )تتمة(  . 13

  2019ديسمبر  31بيان المركز كما في 
 المجموع  اإلدارة  العالج  رض السرطان لمتوعية ال 

 ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  الموجودات 
     الموجودات المتداولة 

 15,935,484 443,972 4,965,063 10,526,449 نقد وأرصد  لد  بنو  
 -- 3,027,496 494,300 (3,521,796) اينش ة  بين داخلية مذم

 509,975 229,975 280,000 --  لف مقدمة لمولفين
 41,100 41,100 -- -- ت مينات مسترد 

 16,486,559 3,742,543 5,739,363 7,004,653 مجموع الموجودات المتداولة  
     

     الموجودات غير المتداولة 
 4,423,535 2,228,781 -- 2,194,754 معداتو  وأثاد ممتلكات
 21,996,256 -- 21,996,256 -- ةعقاري  اتإ ت مار 

 26,419,791 2,228,781 21,996,256 2,194,754 مجموع الموجودات غير المتداولة 
 42,906,350 5,971,324 27,735,619 9,199,407 مجموع الموجودات 

     
     المطلوبات  

     ولة  المطلوبات المتدا
 1,706,460 364,638 1,341,822 -- ذمم دائنة

 326,015 326,015 -- --   الدفعمصاريف مستحقة 
 2,032,475 690,653 1,341,822 -- مجموع المطلوبات المتداولة  

     
     المطلوبات غير المتداولة 

 1,011,595 643,603 -- 367,992 مكاف   نهاية الخدمة للمولفين            
 3,044,070 1,334,256 1,341,822 367,992 مجموع المطلوبات  

     
     تراكم مالفائض ال

 39,862,280 4,637,068 26,393,797 8,831,415 المتراكمالفائض 
 42,906,350 5,971,324 27,735,619 9,199,407 المتراكم مجموع المطلوبات والفائض 
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية . 13

 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في   الفائض أو العجز وبنود الدخل الشامل األخرى بيان 
 المجموع  اإلدارة  العالج  رض السرطان لمتوعية ال 
 ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  

     اإليرادات:  
 3,000,000 3,000,000 -- -- الحكومة  من مالية مخصصات

 51,259,600 5,999,222 34,020,423 11,239,955 وتبرعات  دعم إنرادات
 -- 4,271,270 (3,190,215) (1,081,055) اإلداري  اإل تق اظ

 1,524,862 20,062 1,504,800 -- إنرادات أخر  
 55,784,462 13,290,554 32,335,008 10,158,900   اإليرادات

     
     المصروفات: 

 25,249,522 -- 19,009,483 6,240,039 م اشر  مصاريف
 9,564,335 9,564,335 -- -- إدارية وعموميةمصاريف 

  1,237,459 --  1,237,459 -- عقاري  ا ت مار ه   ت إ
 36,051,316 9,564,335 20,246,942 6,240,039 مجموع المصروفات 

 19,733,146 3,726,219 12,088,066 3,918,861 صافي فائض / )عجز( السنة 
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 )تتمة( المعلومات القطاعية  . 13

 2019ديسمبر  31بيان الفائض أو العجز وبنود الدخل الشامل ايخر  للسنة المنتهية في  
 المجموع  اإلدارة  العالج  رض السرطان لمتوعية ال 
 ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  

     اإليرادات:  
 3,000,000 3,000,000 -- -- الحكومة  من مالية مخصصات

 25,246,351 1,189,149 18,628,509 5,428,693 وتبرعات  دعم إنرادات
 -- 2,515,844 (1,977,992) (537,852) اإلداري  اإل تق اظ

 1,680,000 -- 1,680,000 -- إنرادات أخر  
 29,926,351 6,704,993 18,330,517 4,890,841   اإليرادات

     
     المصروفات: 

 23,611,500 -- 16,543,259 7,068,241 م اشر  اريفمص
 6,624,542 6,624,542 -- -- مصاريف إدارية وعمومية

 1,587,500 -- 1,587,500 -- عقاري  ا ت مار ه   ت إ
 6,217,751 -- 6,217,751 -- العقارية ل  ت مارات العادلة القيمة في  خسار 

 38,041,293 6,624,542 24,348,510 7,068,241 مجموع المصروفات 
 (8,114,942) 80,451 (6,017,993) (2,177,400) صافي فائض / )عجز( السنة 
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 األدوات المالية   .14

 تشتمل ايدوات المالية علن المو ودات المالية والم لوبات المالية.

الم لوبات المالية علن أرصددددد   تشددددتمل المو ودات المالية علن نقد وأرصددددد  لد  البنو  وبعض أرصددددد  ال مم المدننة. تشددددتمل
 ال مم الدائنة ومصاريف مستحقة.

 
 (.3مو ودات والم لوبات المالية مبينة في إيضاح )إن السيا ات المحا بية المتعلقة بال

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية

التزام بين أ راف م لعة وراغ ة في  إن القيمة العادلة لألدوات المالية هي القيمة التي يمكن أن نتم بها ت ادل أصددددددل أو تسددددددوية
البيداندات المداليدة وفقداا لمبددأ التكلفدة التداريخيدة م إن القيم الددفتريدة لألدوات التعدامدل علن أ دددددددددددددداس تجداري بحدت، وبمدا أنده تم إعدداد 

تم إعداد   المداليدة قدد تختلف بشددددددددددددددكدل  وهري عن ييمتهدا الددفتريدة ، حيد  أن معلم هد أ البنود إمدا قصددددددددددددددير  اي دل ب بيعتهدا أو ن 
 تقييمها بشكل دوري.

 
 إدارة المخاطر المالية  .15

 مخاطر االئتمان

المخا ر النا مة عن فشدددددددددددل أحد اي راف بالوفاء بالتزاماته المالية حين ا دددددددددددتحقاقها مما ن دي إلن تعرض ال رف اآلخر هي 
مخدا ر االئتمدان للد مم المددنندة   يدد.   ائتمدانيلدد  البنو  المحليدة والتي تتمتع بتصددددددددددددددنيف  لقدد تم إندداظ النقدد  .لخسددددددددددددددائر مداليدة

االنخفاض في ال مم ايعضاء والمشتركين في الم تمرات حي  تلهر بالصافي بعد  رح مخصص كافي لموا هة    محصور  في
 .المدننة

 
  السيولةمخاطر 

 المالية.  لم لوباتللمو ودات وافي الحصدددول علن ايموال ال امة لسدددداد االلتزامات المصددداح ة   الجمعيةهي مخا ر عدم قدر   
تقوم  علن بيع مو وداتها المالية بالسددرعة المنا دد ة وبسددعر يقارب ييمتها العادلة. الجمعيةعدم قدر    قد تنت  مخا ر السدديولة من

بإدار  مخا ر السددددددددددديولة عن  ريق الت كد من توا د ايموال النقدية الكافية وبصدددددددددددور  مسدددددددددددتمر  للوفاء بالتزاماتها   الجمعيةإدار   
 .حين ا تحقاقها ستقبليةالم
 

 األجنبية العمالتمخاطر 

ستخدمة من مخا ر العم ت اي نبية في مشترياتها بعملة أخر   ير الريال الق ري وهي العملة الوليفية والم الجمعيةتتحمل 
 قبل الجمعية. 

 
عم ت اي نبية. إن تعرض إن مخا ر العملة هي مخا ر ت ب ب ييمة ايدوات المالية نتيجة للتغيرات في أ عار صرف ال

لمخا ر العم ت اي نبية علن المعام ت التي تتم بالدوالر ايمريكي ال تم ل مخا ر هامة، حي  أن الريال الق ري الجمعية 
 بالدوالر ايمريكي.نتم رب ه 

 


