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  ) ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 
  قطر-الدوحة

  البيانات المالية والتقارير
   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   

  
  
  

  الصفحة              الـــفــھـــرس 

  
  

  ٢-١ تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 

 ٣ بيان المركز المالي 

 ٥ بيان الدخل الشامل 

 ٦ بيان التغيرات في حقوق المساهمين 

 ٧ بيان التدفقات النقدية 

  ٣٣-٨ إيضاحات حول البيانات المالية 
  

  
  
 
 



  

  
  

  

  
  

 .تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية الموحدة ٣٣الي   ٨فقة  من اإن اإليضاحات المر
  

  ٢و ١ير المراجعة من قبل مراقب الحسابات المستقل في صفحة رقم لقد تم النص علي تقر
  
  
  

٥  

 )ق.م.ش(شركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ال
  

 بيان الدخل الشامل 
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية  في ل

 

  للسنة المنتھية في  إيضاح  
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  للسنة المنتھية في  
  ١٢٠١ديسمبر  ٣١

 لایر قطري   لایر قطري    
      

 ٧٫٥٣٨٫٥٩٠  ١٣٫٧٤٩٫٣٣٧  ١٦  االيرادات 
 )٦٫٨٢٢٫٥١٧(  )١١٫٩٨٧٫٨٤٨( ١٧  التكلفة المباشرة
 ٧١٦٫٠٧٣  ١٫٧٦١٫٤٨٩   إجمالي الربح 

      
 ٢٩٧٫٥٨٦  ١٩١٫٦٤٣ ١٨  إيرادات أخرى 
 )٢٫٦٣٤٫٣٥٢( )٣٫٣٠٦٫٣٩٩( ١٩  تكلفة الموظفين 

  مصروفات التشغيل االخري 
  من إعادة تقييم العقارات االستثمارية ربح

 ملموسة المشطوبةالموجودات غير ال

 ٢٠  
 

)٣٫٦٦١٫٥٨٤(  
-  
- 

 )٤٫٢٦٦٫٦٨٤(  
٩٫٨٦٦٫٨٥٠  

)١٫٩٦٧٫٤٥٩( 
 )٦٦٦٫٨٢٢(  )٣٩٨٫٣٦٨(   االستھالك 

      
  ١٫٣٤٥٫١٩٢  )٥٫٤١٣٫٢١٩(   خسارة من االنشطة التشغيلية

 
 )٩٥٥٫٠٠٣(   )١٫٥٩٣٫٨٩٤( ٢١  تكلفة التمويل

 ٣٩٠٫١٨٩  )٧٫٠٠٧٫١١٣(   سنةالخسارة لل الربح او
 ----   ---   الدخل الشامل االخري

      

  سنةاجمال الدخل الشامل لل
 

  )٣٩٠٫١٨٩  )٧٫٠٠٧٫١١٣ 

      
  
  

  للسھم الواحدالعائد االساسي 

   
٢٢ 

  

)٠٫٦٠٧( 
   

٠٫٠٣٤  
 



  

  
 

 
  

  
 ) ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 

 قطر-الدوحة
  

 بيان التغيرات في حقوق المساھمين 
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١نتھيةللسنة الم                                                                             

 
  

 المجموع  خسارة متراكمةاحتياطي إعادة تقييم احتياطي قانوني رأس المال  
 __________ ___________ ___________

_ 
___________

__ 
__________ 

 لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري  

 ٢٠٠٫٥٦١٫٦١١ ٢٫٥٨١٫٨٤٣ ٥٢٫١٧٥٫٦٦٧ ٣٠،٣٠٤،١٠١ ١١٥،٥٠٠،٠٠٠  ٢٠١٠ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  الربح للسنة

  
 -- ٣٩٫٠١٩ - محول الي احتياطي قانوني

٣٩٠٫١٨٩  
  
)٣٩٫٠١٩( 

٣٩٠٫١٨٩  
  
-- 

  
 -- ٣٨٤٫٢٢٥ )٣٨٤٫٢٢٥( -- -- محول من احتياطي إعادة تقييم

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------  ---------------------------------------------- 

 ٢٠٠٫٩٥١٫٨٠٠ ٣٫٣١٧٫٢٣٨ ٥١٫٧٩١٫٤٤٢ ٣٠٫٣٤٣٫١٢٠ ١١٥٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١١ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
 ==========================================================================================================

== 
========================== 

 

 )٧٫٠٠٧٫١١٣( )٧٫٠٠٧٫١١٣( -- -- -- خسارة السنة
 -- ٣٦٣٫٤٤٦ )٣٦٣٫٤٤٦( -- -- محول من احتياطي إعادة تقييم

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -- 

 ----------------------------------------------- ----------------------------------------------

 ١٩٣٫٩٤٤٫٦٨٧ )٣٫٣٢٦٫٤٢٩( ٥١٫٤٢٧٫٩٩٦ ٣٠،٣٤٣،١٢٠ ١١٥،٥٠٠،٠٠٠  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
 ===============================================================================

==== 
========================== ==========================

  
  .بيانات المالية الموحدةتشكل جزءا من ھذه ال ٣٣الي  ٨إن اإليضاحات المرفقة من 

  ٢و ١لقد تم النص علي تقرير المراجعة من قبل مراقب الحسابات المستقل في صفحة رقم 
-٦ -  



  

 )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 
 قطر-الدوحة

 بيان التدفقات النقدية 
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

  
.  

  .تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية الموحدة ٣٣الي  ٨إن اإليضاحات المرفقة من 
  ٢و ١حة رقم لقد تم النص علي تقرير المراجعة من قبل مراقب الحسابات المستقل في صف
  
  

  

-٧ -  

 المنتھيةللسنة  للسنة المنتھية   
   ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢ 
 لایر قطري  لایر قطري    

      : التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
 ٣٩٠٫١٨٩  )٧٫٠٠٧٫١١٣(   للسنةاجمالي الدخل الشامل 

      :تعديالت
  استھالك 

الممتلكات واآلالت والمعدات مدفوعات مقدما مقابل 
  المشطوبة

  سة المشطوبةالموجودات غير الملمو
 تعديالت القيمة العادلة لعقارات استثمارية

  ١،٦١٣،٩٨٨  
-  
  
-  
- 

 ١٫٦٥٩٫٣٨١  
٨٩٩٫٨١٤  

  
١٫٩٦٧٫٤٥٩  

)٩٫٨٦٦٫٨٥٠( 
 ١٢٩٫٩٠٨  ٢٩٦٫٩٤٦   مخصص مكافأة نھاية خدمة الموظفين

 ٩٥٥٫٠٠٣  ١٫٥٩٣٫٨٩٤   نفقات التمويل
  

 أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
    

)٣٫٥٠٢٫٢٨٦( 
   

)٣٫٨٦٥٫٠٩٦( 
      

 )٧٧٥٫٩٥٢(  )٥٫١٣٨٫٠٩٩(   الزيادة في البضاعة

 ٧٢٦٫٤٢٨  )٥٫١٥٥٫٦٨٠(   في ذمم مدينة تجارية و اخري  تخفيضال )/الزيادة(
 ٢٣٨٫٢٣٢  ٢١٫٥٦١٫٤٤   زيادة في ذمم تجارية دائنة وأخرىال

 )٣،٦٧٦،٣٨٨(  )١٢٫٢٣٤٫٦٢٣(   المستخدم في عمليات التشغيل  النقد
 )٢٩٫٢٥٢(  )٣٣١٫٣٥١(   مكافأة نھاية خدمة الموظفين المدفوعة

 )٣،٧٠٥،٦٤٠(  )٫٩١٣٦٥٢٫٥١(  ١ المستخدم في عمليات التشغيل صافي النقد

  
 :التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية االستثمارية

     

 )٣١٣٫٩٠١(  )٢٧٤٫٢٢٨(   شراء ممتلكات وآالت ومعدات
  -   لي االصول غير الملموسةاالضافات ا

 
 )٤١٠٫٥٥٧(  

 
 )٣٫٤٠٢٫٥٤٧(   )١٠٫١٠٥٫١٨٩(    المدفوع مقدما لشراء ممتلكات وآالت ومعدات 
 )٤٫١٢٧٫٠٠٥(  )١٠٫٣٧٩٫٤١٧(  ب صافي النقد المستخدم في عمليات االستثمار 

  
 : التمويل انشطةالتدفقات النقدية من 

  
 

 
 

 ١،٣٦٢،١٥٩  ٢٢٫٩٧٢٫٢٧١    القروضصافي الحركة في 
  )٩٥٥٫٠٠٣(   )١٫٥٩٣٫٨٩٤(    تكلفة التمويل
 ٤٠٧،١٥٦  ٣٧٧٫٣١٫٣٧٢  ج االنشطة التمويليةالناتج من صافي النقد

  
)                   ج  +ب+ا(صافي  النقص في النقد ومايعادله 

                               

  
)١٫٥٧٢٫١٠٤( 

 
)٧٫٤٢٥،٤٨٩( 

 ٩٫١٢٤٫٥٦٦  ١،٦٩٩،٠٧٧   ادله في بداية السنةالنقد ومايع
   

 ١٫٦٩٩٫٠٧٧  ١٢٧٫٠٦٣   )١٠ايضاح (السنة النقد ومايعادله  في نھاية



  

  
  

 )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 
 قطر -الدوحة

  
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 
 

  معلومات عامة -١
ة مســاهمة قطريــة عامــة فــي دولــة قطــر كشــرك") الشــركة) ("ق.م.ش(تــم تأســيس الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة 

، كمـا أن ٢٣٣٤٩وتـم قيـدها بالسـجل التجـاري تحـت رقـم  ٢٠٠٠أكتـوبر  ١٥الصادر فـي ) ٣٩(بموجب المرسوم األميري رقم 
و مكـان العمـل  الرئيسـي .قطـر-الدوحـة ، ٢٢٥٥٦ب  .ان العنـوان المسـجلة للشـركة هـو ص.الشركة مدرجة فـي بورصـة قطـر

  قطر ، هو الدوحة
  . ي للشركة هو تصنيع الحقن الطبية التي تستخدم لمرة واحدةإن النشاط الرئيس

  
 س اإلعداد والسياسات المحاسبية الھامةاأس - ٢

 
  اساس االعداد ٢٫١

ةوقد تم اعداد البيانات المالية  و ة التاريخي تم عرض.  فقا لمبدأ التكلف ال القطري وي ة بالري ات المالي م ، البيان اال اذا ل
      فيما يعلي سياسات المحاسبة الھامةو  .ب جميع القيم إلى أقرب لایر قطريلك ويتم تقريخالف ذ    ينص 

  
  بيان االلتزام ) ٢٫٢           

تأسيس ال عقد  الحكام تم إعداد البيانات المالية وفقاَ للمعايير الدولية للتقارير المالية وطبقا              
في دولة قطر ٢٠٠٢  سنةل ٥رقم  رية التجا قانون الشركات و االحكام الخاصة من لشركةل  
  

    
  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة ٢٫٣          ٢٫٣         

سـاري اصـبحت  والتـي تعـديالت و تفسـيرات  ذلـك  بمـا فـي يـدة و المعدلـة المـذكورة ادنـاهر الجديالمعايلقد قمنا بتطبيق         
يمكن لها اثـر بل ، البيانات المالية المسجلة في هذه  اي تاثير كبير علي المبالغلتطبيقها لم يكن .الحالي يرفترة التقر المفعول ل

  .المستقبلفي للمعامالت والترتيبات في التقرير المالي 
  

  )ليةاإلفصاح عن نقل األدوات الما" (االفاصحات: االدوات المالية) "المعدل:  ٧المعيار الدولي للتقارير المالية 
التعــديل تقــدم .٢٠١٠اكتــوبر  ٧فــي تــاريخ  ٧المعيــار المحاســب الــدولي قــد اصــدر تعــديل فــي المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة  

فـا التـاريخ الفعالـة .واالصول المنقولة ال يتم استبعاد في مجملهـا يتم استبعاد في مجملها لنقل األصول الماليةاالفصاح المعززة 
  .٢٠١١يوليو  ١داعلي او بعد لهذه الفترة السنوي تب

  
  .استرداد الموجودات االساسية-)الضرائب المؤجلة:  ١٢المعيار الدولي للمحاسبة 
باسـتخدام و قد تم تعديلها لتوفير قرينة ان استرداد القيمـة الدقتريـة الصـل واحـد ، الضريبة الدخل-١٢المعيار الدولي للمحاسبة 

  .و عادة يكون من خالل بيع، استثمار الممتلكات-٤٠ي للمحاسبة في المعيار الدول نموذج القيمة العادلة
-٨ -  

 



  

  
 )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 

 قطر -الدوحة
  

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 
 )ابع ت( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

و لكــن لــم يطبــق ذلــك فــي البيانــات ، ٢٠١٢ديســمبر  ٣١المعيــار و التعــديالت التــي تــذكر و التفســيرات قــد تــم اصــدارها قبــل 
تـأثير فقـط ومـن المرجـو تطبـيقهم فـي القتـرة التقريـر المهـم تكـون . المالية بل يكون تطبيقهم فعالة في الفترة التقرير في المستقبل

  .ت الماليةعلى اإلفصاحات في البيانا
  ٢٠١٣يناير  ١من  تاريخ سارية المفعول–قروض الحكومة -١المعيار الدولي للتقاريرالمالية 

اول مــرة  المطبــققــد تــم تعــديلها الــي عنــوان كيــف يكــون ، تطبيــق اول مــرة المعيــار الــدولي للتقــارير -١المعيــار الــدولي للتقــارير 
التعــديالت تعكــس . ئــدة عنــدما انتقالهــا الــي معيــار الــدولي للتقــاريرتحاســب لقــروض الحكومــة بنســبة اقــل مــن معــدل الســوق للفا

بمقتضــيات محضــري لمعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة الموجــودة حاليــا المتعلقــة الــي المطلوبــات التعــديل التــي بنــي الــي معيــار 
  .حساب للقروض التحكوميةالمتعلقة لل اإلفصاح عن المساعدات الحكوميةالمحاسبة لمنحة حكومية و  ٢٠الدولي للمحاسبة 

  
 المطلوبـاتواالماليـة صـول ال موازنـة الماليـةاالفصـاح عـن ( االفصاح عن االدوات الماليـة :  ٧المعيار الدولي للتقارير المالية 

   ٢٠١٣، يناير ١من  تايرخ سارية المفعول)المالية
التـي صـمم للسـماح  للمسـتخدمين البيانـات  ات إضافيةإفصاح دمتق، االدوات المالية -التعديالت لمعيار الدولي للتقارير المالية

بما في ذلك مـن فهـم االثـار المحتملـة الي خطـر موجـود للشـركة التـي ، المالية لتحسين فهمهم لنقل المعامالت االصول المالية
حــوالي و التعــديالت ايضــا تطلــب االضــافة فــي االفصــاح ان كــان قــد تحــول مبلــغ تحويــل النقــل غيــر متناســب . تحــول الشــركة

  .نهاية فترة التقرير
  

  ٢٠١٥يناير  ١من  تاريخ سارية المفعول–االدوات المالية :  ٩المعيارالدولي للتقارير المالية 
قــد اصــدر تعكــس المرحلــة االولــي لعمــل مجلــس معــاير المحاســبة الدوليــة بــدل معيــار الــدولي  ٩المعيارالــدولي للتقــارير الماليــة 

تصـنيف و قيـاس الدوات الماليـة و المطلوبـات الماليـة كمـا عـرف فـي معيـار الـدولي للتقـارير  و تطبـق الـي ٣٩للتقارير المالية 
و لكـن التعـديالت الـي معيـار الـدولي ، ٢٠١٣ينـاير  ١و المعيار في البداية فعالة للفترات النهائية تبدا مـن او بعـد .٣٩المالية 

قـد تـم انتقـال ، ٢٠١١و انتقال االفصاح اصدر في ديسـمبر  ٩لمالي  تاريخ  الزامية معيار الدولي للتقارير ا ٩للتقارير المالية 
مجلـــس معـــاير المحاســـبة الدوليـــة تواجـــه التحـــوط المحاســـبة و ، وفـــي المرحلـــة الالحقـــة.  ٢٠١٥ينـــاير  ١تـــاريخ االلزاميـــة الـــي 
  .انخفاض قيمة االدوات

  
 ١بيانــات الماليــة فعالــة مــن :  ٢٧يــار المحاســبي الــدولي و مع البيانــات الماليــة الموحــدة:  ١٠المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة 

  ٢٠١٣يناير    
الـــذي هـــو موحـــد و مفتـــرق بيانـــات الماليـــة موجهـــة  ٢٧المعيـــار الـــدولي للتقـــارير الماليـــة يبـــدل جـــزء معيـــار المحاســـبي الـــدولي           

  .شركة الغراض خاصة-موحد،  ١٢-وكما ايضا يوجه ذالك قضية يطرح في اس اي سي. المحاسبة لموحد بيانات المالية
-٩ -  

  
 



  

 
 )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 

 قطر -الدوحة
  

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 
 )تابع ( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

  
تؤســــس نمــــوذج تحكــــم مفــــرد اللتــــي تطبــــق كــــل شــــركات بمــــا فــــي ذلــــك مــــن شــــركة الغــــراض    ١٠رير  الماليــــة المعيــــار الــــدولي للتقــــا 

  فاالتغيرات التي اعرض المعيار الدولي للتقارير الم.خاصة
تطلب من االدارة التحلي من حكم اهم لتحديـد الشـركات التـي تخضـع لسـيطرة  و لـذلك هـذا مطلـوب ان يكـون  ١٠المالية      

  .٢٧مع         مقارنة للمطلوبات في المعيار الدولي للتقارير المالية ، صلموحدا باال
  

  ٢٠١٣يناير  ١فعالة -ترتيبات مشتركةال: ١١المعيار الدولي للتقارير المالية 
  

  ات شرك ١٣-الفائدة في ترتيبات مشتركة  و اس اي سي  -٣١المعيار الدولي للتقارير المالية يبدل المعيار المحاسبة الدولي 
  
  

المعيــار الــدولي للتقـارير الماليــة يزيـل اختيــار للحســاب للشـركات لــه ســيطرة . غيـر النقديــة مســاهمات بالمشـروع-سـيطرة مشــتركة
ج سي اي هو يتعلق بتعريف مشاريع المشتركة التي يحاسب السـتخدام ، عوضا. يستخدم موحد متناسب، جي سي ا( مشتركة

  .طريق حكوم الملكية
  

  االفصاح عن الحصص في مؤسسات اخري. ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية 
فيمــا يتعلــق بالبيانــات الماليــة  ٢٧جميــع االيضــاحات التــي كانــت ســابقا فــي معيــار المحاســبة الــدولي  ١٢يضــم المعيــار الــدولي 

معيـــار المحاســــبة الــــدولي  و ٣١و كــــذالك جميـــع االيضــــاحات التـــي كانــــت ســــابقا ضـــمن معيــــار المحاســـبة الــــدولي ، الموحـــدة
تتعلق هذه االيضاحات بحصص اي مؤسسة في الشركات التابعة و الترتيبـات المشـتركة والشـركات الوزميلـة وم ؤ سسـات .٢٨

ولكن ليس له تاثير علي المركز المالي للمجموعـة او علـي ، المطلوب ايضا عدد من االفصاحات الجديدة. االغراض الخاصة
  ٢٠١٣يناير  ١عيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدا في او بعد يصبح هذا الم. ادائها 

         
  قياس القيمة العادلة: ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية         

  
ان . ينشـــئ مصـــدرا وحيـــدا للتوجيـــه بموجـــب المعـــايير الدوليـــة للتقـــارير الماليـــة لجميـــع قياســـات القيمـــة العادلـــة ١٣المعيـــار الـــدولي       

ولكــن يقــدم توجيهــا عــن كيفيــة قيــاس القيمــة العادلــة ، ال يغيــر متــي يتعــين علــي المؤسســة ان تســتخدم القيمــة العادلــة ١٣المعيــار الــدولي 
  .بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية و ذلك عندما يكون القيمة العادلة مطلوبة او ممسوح بها

-١٠-  
 
 
 

  



  

 )ق.م.ش(تلزمات الطبية الشركة القطرية األلمانية للمس
 قطر -الدوحة

  
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

 )تابع ( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

  
  عرض بنود الدخل الشامل األخرى:  ١معيار المحاسبة الدولي    
  

 ) .او اي ســـي(التـــي عـــرض فـــي الـــدخل الشـــامل االخـــري تغييـــر مجموعـــة مـــن العناصـــر ١اســـبة الـــدولي  التعـــديالت لمعيـــار المح     

 سـتقدم بشـكل منفصـل فـي الوقـت الـدخل   المسـتقبل نقطـة إلـى الـربح أو الخسـارة فـي) لمعـاد تـدويرهااو (  العناصر التي يمكـن تصـنيفها
صــافي الحركــة علــى تغطيــة مخــاطر ، لفــرق تبــادل العمليــات الخارجيــةامــثال (  يعــاد تصــنيف أبــدا ال مــن العناصــر التــي مــن شــأنها أن

  )صافي الخسارة أو الربح في الموجودات المتاحة للبيع المالية ، التدفقات النقدية
  

  ٢٠١٣تاريخ ساري المفعول ا يناير  -مكافات الموظفين:  ١٩معيار المحاسبة الدولي 
  
تتــراوح هــذه التعــدليات مــن ازالــة اليــة االدارة . ١٩الت عديــدة  لمعيــار المحاســبة الــدولي اصــدرت لجنــة معــايير المحاســبة الدوليــة تعــدي لقـد

  .العليا و مفهوم العائدات المتوقعة من موجودات برنامج مكافات الي توضيحات بسيطة و اعادة صياغة
  

  ٢٠١٣يناير  ١يخ سارية المفعول تار  –االستثمارات في الشركات الزميلة و المشاريع المشتركة :  ٢٨معيار المحاسبة الدولي 
  

تمـت ، االفصاح عن الحصـص فـي مؤسسـات اخـري ١٢الترتيبات المشتركة و المعيار الدولي  ١١نتيجة للمعيار الدولي للتقارير المالية 
طريقــه االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة و المشــاريع الصــديقة المشــتركة و يصــف تطبيــق  ٢٨اعــادة تســمية معيــار المحاســبة الــدولي 

  .الملكية عل االستثمارات في المشاريع المشتركة  با االضافة الي الشركات الزميلة
  ةاالجنبي تالعمال  - : ٢٫٤

  العملة الوظيفية و العملة المستخدمة - ا
ــ والتــي    تشــغلها   ليــةتقيــيم البنــود المتضــمنة فــي البيانــات الماليــة باســتخدام العملــة البيئــة االقتصــادية األو  البيانــات الماليــة واعــداد تم ي

                             .للشركة المستخدمة وظيفية  والعملة القدم البيانات المالية باللایر القطري حيث إنها تو ) الوظيفية        العملة ( الشركة 
  التعامالت و االرصدة -ب

االرباح او . المعاملة على سعر صرف العمالت السائدة في تاريخ بناء العملة الوظيفيةيتم تحويل التعامالت في العمالت األجنبية إلى 
العمالت  الخسائر الناتجة من تسوية المبالغ القائمة لمثل تلك المعامالت ومن تحويل الموجودات النقدية وااللتزامات المدونة في

عند انتهاء كل فترة التقرير، يتم تحويل الموجودات النقدية . االجنبية عند انتهاء كل فترة التقرير، يتم تدوينها في بيان الدخل الشامل
والمذكورة ويتم تحويل البنود الغير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة .المذكورة في العمالت االجنبية علي االسعار السائدة في ذلك التاريخ

ويتم تحويل البنود الغير النقدية التي يتم قياسها . السائدة في التاريخ الذي تم تحديد القيمة العادلة فيهفي العملة االجنبية علي االسعار 
  .حسب التكلفة التاريخية في عملة اجنبية، باستخدام اسعار الصرافة كما في تاريخ التعامل االول

-١١-  
  
  



  

  
 )ق.م.ش(لمانية للمستلزمات الطبية الشركة القطرية األ

 قطر -الدوحة
  

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 
  

    التاالمعدات و الممتلكات و ال ٢,٥
 .اذا وجــدت االنخفــاض المحــددة، خســائركم و طرحــا لالســتهالك المتــرايــتم تســجيل الممتكلكــات والمعــدات واالالت بنــاء علــي تكلفــة      

 القيمـة فـيالنفقـات الالحقـة  ادراجيـتم          .المصروفات التي ترتبط باستمالك المـواد بمـا فـي ذلـك تكـاليف التركيـب والتكلفة تتضمن 
 والفوائـد يةالمسـتقبل ةاالقتصـاديالمنـافع  ،حسـب االقتضـاء، عنـدما يكـون محـتمال ان منفصـل كأصـل بهـا المعترف أو للموجودات الدفترية

ويــتم حمــل جميــع مصــروفات االصــالحات والصــيانات . عليــه يعتمــد بشــكل البنــد تكلفــة قيــاس الشــركة ويمكــن إلــى تتــدفق البنــدب لمرتبطــةا
  . االخري علي بيان الدخل الشامل خالل فترة التقرير التي يتم تكبدها فيها

اســـتهالك هـــذه الموجـــودات عنـــدما تكـــون ويبـــدأ . القيمـــةيـــتم ادراج االعمـــال الراســـمالية قيـــد التنفيـــذ بتكلفـــة بعـــد طـــرح اي خســـارة انخفـــاض 
                                                                                    الموجودات جاهزة لالستعاالت المقصودة بها

           :كما يلي  وداتلموجالمتبقية ل عماراألاالستهالك  في بيانات الدخل على أساس خط مباشر على  تحديد تكلفةيتم 
      

  السنوات  اسم الموجودة  رقمال
  ٥٠  مباني   ١
  ستخداماال أساس على  والمعدات آالت  ٢
  ٥  اآللية المركبات  ٣
  ٥  والمعدات الثابتة والتجهيزات األثاث   ٤

  ٣ الكمبيوتر والبرامج  ٥

  
. ن التغيـرات فـي التقـديرات التـي تـم تعـديلها علـي اسـاس مسـتقبلييتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار في جميع تاريخ التقرير، مع اي مـ

  نحو قيمته القابلة لالسترداد اذاكانت قيمتها الدفترية عالية من قيمتها القابلة لالستردادويتم ادارج قيمة دفترية لالصل 
بمقارنــة مبــالغ الــتخلص مــع القيمــة  ويــتم تحديــد االربــاح والخســائر الناتجــة مــن الــتخلص مــن اي اصــل او ممتلكــات او معــدات او االت

  الدفترية لالصل ويتم ادراجها في بيان الدخل الشامل
      

  االستثمار العقاري  ٢,٦
وتصـنف إيـرادات اإليجـار  أو كسـب اإليجـار لغـرض الحصـول علـى مسـتقبل رأس المـال أو جزء من مبنى أو كليهمـا المبانياألراضي، و 
  .ةيتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسار . قبل مقيم مستقل من إلى تقييموبالقيمة العادلة استنادا  واالستثمار

  
  

-١٢-  
 
 

  



  

 )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 
 قطر -الدوحة

  
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

  وسةت غير ملماموجود  ٢,٧      
       
لملموسـة المكتسـبة علـي حـدة علـي يتم قياس الموجودات غير او  الدراية التقنيةو  لموسة تمثل حقوق براءات االختراعموجودات غير م    

وبعد االدراج االولي، يتم حمل الموجـودات غيـر الملموسـة علـي تكلفـة بعـد طـرح اي اسـتهالكات متراكمـة او خسـارة . ادراج اولي بالتكلفة
وال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المنتوجة داخليا، باستثناء  تكاليف التطوير ، بـل يـتم ادراجهـا كنفقـة فـي الفتـرة . ص القيمةانخفا

  .التي تم تكبدها فيها
اشارة الي ويتم استهالك الموجودات غير الملموسة بناء علي االعمار المتبقية لالستعمال و تأكيدها النخفاض القيمة عندما تكون هناك 

  .ويتم مراجعة فترة االستهالك وطريقة االستهالك عند انتهاء جميع فترة التقرير علي االقل. انخفاض الموجودات غير الملموسة
ويــتم اختبارهــا لالنخفــاض ســنويا فــي جميــع تــاريخ التقريــر . وال يــتم اســتهالك موجــودات التــي توجــد لهــا اعمــار غيــر محــددة لالســتعمال

  .روف الي ان يتم انخفاض القيمة الدفترية للموجوداتوعندما تشير الظ
  .وتوجد اعمار غير محددة لالستعمال لبراءات االختراعات والدراية التقنية ويتم اختبارها لالنخفاض كل سنة

  
  عقود االيجار ٢,٨     

  
 الترتيـب  علـى اسـتخدام أصـل معـين م  تحقيـقالبداية، وتقو ضمون االتفاقيات في تاريخ استنادا إلى م ٕايجاراي ترتيبات او تحديد  يتم    

  .أو األصول أو بالترتيب ينقل الحق في استخدام األصول
  

  الشركة باعتبارها اإليجار   
المبــالغ  .عقــود اإليجــار التشــغيليةيــتم تصــنيفه كمــن قبــل المــؤجر لملكيــة ا مكافــآتكبيــر مــن المخــاطر و االيجــار الــذي يــتم احتفــاظ جــزء   

كمصـروف فـي بيـان الـدخل الشـامل علـى يـتم ادراجهـا ) تلقـى صـافي مـن أي حـوافز مـن المـؤجر( ود إيجـار تشـغيليالمدفوعة بموجب عق
  .االيجارعلى مدى فترة  خط مباشرأساس 

  
  .البضاعة   ٢,٩

وتضـم المـواد فـة المـرجح للتكليـتم تحديـد التكلفـة علـى أسـاس المتوسـط  .وتقدر قيمة المخزون بتكلفة أقـل وصـافي القيمـة القابلـة للتحقـق  
الحاليــة  مفــي تقــديمهم إلــى مــواقعه المباشــرة وكــذلك المصــاريف غيــر المباشــرة التــي تــم تكبــدها العمــل تكــاليف ،حيثمــا ينطبــق  و المباشــرة

وتمثــل صـــافي القيمــة تقــدير اســـعار البيــع فــي الظـــروف المعتــادة لالعمــال، بطـــرح جميــع التكــاليف المقـــدرة لالكمــال والتكـــاليف  .الحالــةو 
  .مطلوبة للبيعال

  :ويتم حساب التكاليف المتكبدة في جلب كل مادة الي موقعه الحالي والوضع كما يلي
  تكلفة الشراء  -      مواد الخام

  تكلفة المواد المباشرة والعمالة ونسبة نفقات العامة للتصنيع   -      السلع تامة الصنع
  .بناء علي طاقة التشغيل المعتادة باستثناء تكلفة القروض

-١٣-  
 



  

 )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 
 قطر -الدوحة

  
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

       الضريبة علي الدخل ٢,١٠
  

بشـــان  ٢٠٠٩للســـنة  ٢١م رقـــ الحكـــام القـــانونلهـــذا الغـــرض وفقـــا  هاتعـــديل التـــي تـــم يـــتم احتســـاب ضـــريبة الـــدخل علـــى األربـــاح الصـــافية
  .الدخل في قطرعلي ضريبة ال
  

  انخفاض قيمة الموجودات  ٢,١١
  

إنخفـاض قيمـة  الـي إشـارة ةأيـ  للتاكـد بوجـودوذلـك   عنـد انتهـاء جميـع فتـرات التقريـر  المرحلة لموجودات الشـركة الدفترية المبالغ  يراجع
حيـث أنـه  .ليتحقـق مـدي خسـارة االنخفـاض القابـل لالسـترداد مـن الموجـودات مبلـغاليقدر   المذكورة شارةحالة وجود اإل وفي .الموجودات

 .وحـدة توليـد النقـد التـي ينتمـي إليهـا األصـل تقوم الشـركة بتقـدير القيمـة القابلـة لالسـترداد، من غير الممكن تقدير القيمة القابلة لالسترداد
أو يـتم توزيعهـا إلـى  ل الشـركة إلـى وحـدات توليـد النقـد الفرديـةكما يتم تخصـيص أصـو ،  حيث يمكن تحديد أساس معقول ومتسقة لتوزيع

  .يمكن أن تحدد التي أسس توزيع معقولة ومتسقة أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد
  .ناقصا تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام من القيمة العادلة المبلغ القابل لالسترداد هو أعلى
 )وحـدة توليـد النقـد( يـتم تخفـيض القيمـة الدفتريـة ،أقـل مـن قيمتـه الدفتريـة قـدر) وحـدة توليـد النقـد( د لألصـلإذا كان المبلغ القابل لالستردا

بمبلـغ إعـادة  االصـلإال إذا كـان  ،يتم إدراج خسـارة انخفـاض القيمـة مباشـرة فـي بيـان الـدخل الشـامل .لألصل إلى مبلغه القابل لالسترداد
  .يعامل على أنه انخفاض إعادة التقييم مهموفي هذه الحالة الخسارة ال، التقييم

  
إلـــى القيمـــة المعدلـــة القابلـــة  الدفتريـــة لألصـــل )وحـــدة توليـــد النقـــد( يـــتم زيـــادة القيمـــةبعـــد ذالـــك حيـــث إســـترجاع خســـائر إنخفـــاض القيمـــة 

قــد لـــم يــتم إثبـــات خســـارة  هاالقيمــة الدفتريـــة التــي كـــان مــن الممكـــن تحديـــد ولكـــن بحيــث ال يتلقـــى أن تتجــاوز القيمـــة الدفتريـــة، لالســترداد
  .في السنوات السابقة) وحدة توليد النقد( االنخفاض في القيمة للموجودات

فـي هـذه الحالـة  ،  بمبلـغ إعـادة التقيـيم االصـلإال إذا كـان ، في بيـان الـدخل الشـامل  يتم إثبات عكس خسارة انخفاض القيمة من الفور 
  . ه زيادة في إعادة التقييميعامل على أن عكس خسارة االنخفاض في القيمة

  االدوات المالية   ٢,١٢
  .الداةطرفا في األحكام التعاقدية ل، تصبح الشركة فقط في تلك الحالةعندما،  يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية

يـة او عنـدما يـتم تحويـل جميـع المخـاطر ويتم عدم تحديد الموجودات الماليـة عنـدما تنتهـي حقـوق تعاقديـة مرتبطـة السـتالم التـدفقات النقد
  .ويتم عدم اثبات االلتزامات المالية عندما  تشطب وتنتهي. ومكافآت الملكية

والموجــودات الماليــة المتداولــة التــي يوجــد لهــا دفعــات محــددة والتــي ال يوجــد لهــا ســوق، والتــي تتضــمن ذمــم مدينــة تجاريــة واخــري، يــتم 
فـــة، اذا كـــان االثـــر ماديـــا، بالتكلفـــة المســـتهلكة باســـتخدام طريقـــة الفائـــدة، بطـــرح اي تـــدوين لخســـائر كـــذمم مدينـــة وذكرهـــا بالتكل تقســـيمها

  .ويتم ادارج خسائر االنخفاض واعادتها في بيان الدخل الشامل. انخفاض القيمة واضافة اعادة اي من خسائر االنخفاض
نـــة التجاريـــة، يـــتم قياســـها بالتكلفـــة او، اذا كـــان االثـــر ماديـــا، بالتكلفـــة وااللتزامـــات الماليـــة المتداولـــة التـــي تتضـــمن القـــروض و الـــذمم الدائ

  .المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة
-١٤-  

  



  

 )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 
 قطر -الدوحة

  
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

  نخفاض قيمة الموجودات الماليةا   ٢,١٣
  

تــنخفض قيمــة الموجــودات الماليــة عنــدما يكــون . فــي نهايــة كــل فتــرة ماليــةعلــي انخفــاض القيمــة  للمؤشــراتالموجــودات الماليــة يــتم تقيــيم 
األحـداث  أو أكثـر مـن ةواحد حادثةونتيجة ل ،على انخفاض قيمة األصول المالية أو مجموعة من األصول الماليةدليل موضوعي هناك 

ويــتم شــطب . أثرت التــدفقات النقديــة المســتقبلية المقــدرة للموجــودات الماليــةتــوقــد  ، التــي وقعــت بعــد االعتــراف األولــي للموجــودات الماليــة
  .كان ادرج اي مخصص سابقا فيتم هذا الشطب مقابل ذلكأو إذا  بيان الدخل الشاملخسائر انخفاض  القيمة  الي 

 يــتم تحديــد اعــادة،بحادثــة واقعــة بعــد تحديــد االنفخفــاضاالنخفــاض امكــن ربــط قيمــة انخفــاض الخســارة و  حقــة،فــي فتــرة ال، تانخفضــ ااذو 
  .انخفاض القيمة المعترف بها سابقا في بيان الدخل الشامل خسارة

  
  : مايعادلهالنقد و  ٢,١٤

أو أقــل مــن  ثالثــة أشــهربمــع تــاريخ اســتحقاق مــن النقــد فــي الصــندوق واألرصــدة لــدى البنــوك خاليــة مــن الــرهن  مــا يعادلــهيتــألف النقــد و 
  .ودائعتاريخ ال

  
  مخصصات ٢,١٥

ه سـوف ومـن المحتمـل أنـ؛ نتيجـة ألحـداث سـابقة قـانوني أو اسـتداللي  التـزام الشـركة لـديها ا توجـد لـدىيتم إثبات المخصصـات إذا كـان 
ويـتم تحديـد .ويمكن أن يـتم تقـدير موثـوق لمبلـغ االلتـزام؛املتسـوية االلتـز   التـي تجسـد فوائـد اقتصـادية تـدفق المـوارد تكون هناك حاجـة الـي

  .،اي من صافي السداد بيان الدخل الشامل نفقة مرتبطة باي من المخصصات في
المخـاطر  مـع أخـذ ،التقرير ي نهاية فترة لتسوية االلتزام الحالي ف مطلوبالعتبار هو أفضل تقدير ل الذي يتم تحديده كمخصصالمبلغ و 

،  لتســوية االلتــزام الحــالي حيــث يــتم قيــاس مخصــص باســتخدام التــدفقات النقديــة المقــدرة .فــي عــين االعتبــار اللتــزامل يطــةوالشــكوك المح
  .في المستقبلخسائر التشغيل لمخصصات  تحديدال يتم  .القيمة الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقديةتكون 

  
  فين لمكافأة نهاية الخدمة للموظ مخصص   ٢,١٦

  
فتــرة  فــي نهايــة ويســتند علــى الرواتــب الحاليــة وفتــرات الخدمــة، وفقــا لقــانون العمــل القطــري نهايــة الخدمــة للمــوظفينيــتم تحديــد مكافــأة  
  .تقريرال
  

       والسفراإلجازة السنوية   ٢,١٧
  

نتيجـة للخـدمات  السـفرو  إجـازة سـنويةب علـق هم للحصـول عليهـا فيمـا يتقالمرتبطـة بحقـو  للمـوظفين ات المقـدرةإسـتحقاق لإللتزامـ يتم ادراج 
  .فترة التقريرنهاية  الي المقدمة من قبل الموظفين المؤهلين

  
-١٥-  

  



  

  
 )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 

 قطر -الدوحة
  

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 
  القروض  ٢,١٨
باسـتخدام  لمستهلكة بالتكلفة ال يتم قياس القروض الحقا .تكاليف المعاملة المتكبدةقيمة  صافي القروض مبدئيا بالقيمة العادلة ديديتم تح
 في بيانات الدخل الشـامل قيمة االسترداد  )صافي تكاليف المعامالت( الفرق بين العائدات ويتم تحديد.معمول بهاالفائدة ال اسعارطريقة 

  ة اسعار الفائدة المعمول بهاالقروض باستخدام طريقفي فترات 
والرسـوم المدفوعـة مقابـل انشـاء تسـهيالت القـروض . ويتم تحديد تكاليف القروض في بيان الدخل الشامل في الفترة التي يـتم تكبـدها فيهـا

  .بهتسجل كتكاليف المعاملة للقروض الي ذلك الحد الذي يمكن ان يكون بعض او كل التسهيالت مسحوبا
شـهرا بعـد  ١٢تقسم القروض كالتزامات متداولة مـا لـم تكـن للشـركة حـق غيـر مشـروط قبـل تـاريخ التقريـر لتاجيـل تسـوية االلتزامـات لمـدة 

  تاريخ التقرير
  االيردات تحديد   ٢,١٩

ياســـها بشـــكل موثـــوق ويمكـــن ق التـــي مـــن شـــأنها أن تتـــدفق المنـــافع االقتصـــادية للشـــركة إلـــى حـــد أن مـــن المحتمـــل اتيـــتم إثبـــات اإليـــراد
النشــطة  مســتلمة أو المدينــة عــن الخــدمات المقدمــة فــي إطــار المســار العــاديال يــتم قيــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للمقابــل .اإليــرادات
  .الحسومات والعالوات األخرى المماثلة يتم تقليل اإليرادات المقدرة للعودة العمالء .الشركة

  :عايير المحددة التالية يتم إثبات اإليراد على أساس الم
  بيع السلع

  .سلععادة على تسليم ال ،للسلع مرت الي المشتري المخاطر والمنافع ملكية يتم إثبات اإليراد من بيع البضائع عندما
  
  احكام المحاسبة والتقديرات واالفتراضات الحرجة-٣

دير و االفترضات التي تؤثر على المبالغ المعلنة لإليرادات و لحكم و التقالقيام بااالدارة من إعداد البيانات المالية للشركة يتطلب 
بشأن  يمكن ان يؤدي الشك ومع ذلك. فترة التقريروالكشف عن االلتزامات الطارئة في نهاية ، النفقات والموجودات وااللتزامات 

على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات  امادي هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائج التي تتطلب تعديال
  .المستقبلية

بما في ذلك التوقعات لألحداث المستقبلية ، يتم تقييم التقديرات واألحكام باستمرار وتستند إلى الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل 
  .يقية قد تختلف عن هذه التقديراتفالنتيجة الحق. أن تكون معقولة في ظل الظروفبعتقد والتي ت

والتي لها مخاطر هامة ، تاريخ إعداد التقارير التردد فيالرئيسية األخرى من المستقبلية و المصادر باالفتراضات الرئيسية المتعلقة 
  .شتها فيما يلي، يتم مناققد تتسبب في إجراء تعديالت مادية على القيمة الدفترية للموجودات و المطلوبات خالل السنة المالية

  انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات )ا 
االقتصادية لتلك حياة الللممتلكات والمعدات استنادا إلى االستخدام المقصود و  ان اإلدارة تعين االعمار المفيدة والقيم المتبقية

اجية الحقيقية أو القيم المتبقية من األعمار اإلنتاختالف إلى  الالحقة في الظروف رات ويمكن ان تؤدي التغي. الموجودات
القيمة  يتم استهالك  ،المتبقية لالصولالعمر اإلنتاجي أو القيمة ان هناك حاجة الي تعديل   دارةتحدد اإلحيث . التقديرات األولية

  .معدلةالدفترية الصافية التي تتجاوز القيمة المتبقية على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي ال
  

-١٦-  



  

 
 )ق.م.ش(القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية الشركة 
 قطر -الدوحة

  
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  
  انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة )ب

 
نخفاض في قيمة يتم تحديد انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة وذلك باستخدام مزيج من العوامل لضمان عدم وجود ا

  ماليالمركز جميع بيان الاألصول غير الملموسة في تاريخ 
 

القيمة العادلة لعقارات استثمارية )ت  
التي يتم ئة الملكية فمؤهالت المهنية المعترف بها والتجربة األخيرة في الموقع و خارجية  التي لديها  شركة تقييم مستقلةتقوم 
يقدر لما يتم تبادل وتعتمد القيمة العادلة على القيم السوقية وهو المبلغ الذي . تثمارية للشركةقيمة العقارات االسبتقييم  ،تقييمها
بحتة بعد التسويق المالئم الذي قام االطراف على خاصية بتاريخ التقييم بين مشتري راغب و بائع راغب في عملية تجارية  عقار

  .كل معرفةبالتعامل مع 
 

انخفاض قيمة الموجودات )ث  
تقييم صافي المبالغ القابلة لالسترداد الممتلكات واآلالت والمعدات وجميع الموجودات المالية غير التجارية وذمم مدينة أخرى م يت

  .أن يتم استالمها من األصول ذات الصلة ةبناء على االفتراضات بشأن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع
 

انخفاض قيمة الذمم التجارية  )ج  
 مجموعة ويستند هذه المراجعة الي. اف متعلقةطر امن أي طرف ثالث او من  المستحقة مراجعة حالة استرداد المبالغبالدارة اتقوم 

مقتضيات للعميل و  ماليةبشكل مستمر لظروف التقييم االئتماني لذمم مدينة، و شاملة متنوعة من العوامل بما في ذلك جودة 
  .بدالت انخفاض القيمة مدىباعتبار االفتراضات اء علي المراجعة يتم بناء وبن، خاصةف و من العمالء في ظر  مباشرة

  
  :احكام البضاعة  )ح
  

الطلب ، عمر المخزون، ٍٍاعتبارب ةقيم العائدات المحتملقارير وتتقوم الشركة بمراجعة القيمة الدفترية للبضائع في كل تاريخ الت
  .ويتم تحديد مخصصات كافية بناء علي هذا التقييم. واألضرار المادية الخ، المستقبلي على المقدرة لمختلف البنود في المخزون 

 
 
 
 

-١٧-  
  
  
 
  



  

  )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 
  قطر -الدوحة

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنة

  
  ...)        تابع(ممتلكات وآالت ومعدات 

  
 م إضافة الزيادة فيت. في دولة قطر ودات الثابتة للشركة من قبل مقيم مستقل معتمدتم إعادة تقييم الموج ٢٠٠٧ خالل السنة - أ

الزيادة في حقوق الملكية للمساهمين في بند مستقل كاحتياطي إعادة  إظهار نفس مبلغ  إعادة التقييم إلى تكلفة الموجودات كما تم
  .تقييم
  . األراضي المقام عليها مباني المصنع االنتفاع بهذهحق الممتلكات و تمثل األراضي المستأجرة قيمة  -ج
  .لایر قطري حتي التاريخ ،النه لم يتم استخدام هذه االصول ١٠,٠٠٥,٥٠٥لم يتم استهالك اآلالت والمعدات بمبلغ   –د 
  :كما يلي  الدخل الشامل في بيان للفترة االستهالك تكاليف وقد تم تخصيص -هـ 
 
الفترة السنة       

  ٣١المنتھية في 
  ٢٠١٢ ديسمبر 

الفترة السنة المنتھية 
ديسمبر  ٣١في 

٢٠١١  

  

            
    لایر قطري  لایر قطري      
           

    ٩٩٢٫٥٥٩  ١٫٢١٥٫٦٢٠      المباشرة التكلفة
    ٦٦٦٫٨٢٢  ١٤٣،٦٤٩      التكلفة غير المباشرة 

    ١٫٦٥٩٫٣٨١  ١،٦١٣،٩٨٨      المجموع 
  
  
  

          

  االرض والبناء              استثمارات عقارية  -٥
       

  ٥٫٧٧٤٫١٩٤     ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في  القيمة الدفرتية
  ٩٫٨٦٦٫٨٥٠     التغير في القيمة العادلة

  ٧٫٢٣٥٫٦٩٠      من الممتلكات واآلالت والمعدات محول
  ٢٢٫٨٧٦٫٧٣٤      ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في  القيمة الدفرتية

ديسمبر  ٣١كما في  القيمة الدفرتية
٢٠١٢  

        ٢٢،٨٧٦،٧٣٤  

  
ر ديسمب ٣١والمقام عليها ابنية الشركة والمملوكة من قبل الشركة كما في ) حق انتفاع(قامت الشركة باجراء تقييم لالراضي المستأجرة 

االراضي، وهو مثمن معتمد متخصص في تقييم العقارات  –تم اعداد التقييم بواسطة مكتب الحق لتأجير وبيع وشراء العقارات . ٢٠١١
واالدلة المتوفرة في المعامالت المماثلة في سوق " بيانات الممارسة"لقد تم اعداد التقييم وفقا للبنود المالئمة من . واالنشطة المماثلة

  .وكذلك خصم التدفقات النقدية المقترنة مع اسعار السوق واالدلة االخرىالعقارات 
  
  
  

-٢٠-  

  
  
 
 



  

 
 

  )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 
  قطر -الدوحة

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١لفترة السنة المنتھية 

  
  
  
  موجودات غير ملموسة -٦
  

           
    كما في    

 ٢٠١٢- ١٢- ٣١  
   كما في    

 ٢٠١١- ١٢- ٣١  
           
  لایر قطري     لایر قطري    

            براءة االختراع والمعرفة الفنية
  ٢٩٫٣٥٦٫٥٧٥      ٢٧٫٧٩٩٫٦٧٣    الرصيد في البداية

  ٤١٠،٥٥٧      -    إضافات خالل الفترة
    ٢٩،٧٦٧،١٣٢      ٢٧،٧٩٩،٦٧٣  

موجودات غير ملموسة التي انخفضت 
  بھا الي بيان الدخلقيمتھا وتم شط

  -      )١٫٩٦٧٫٤٥٩(  

  ٢٧،٧٩٩،٦٧٣      ٢٧،٧٩٩،٦٧٣    رصيد النھاية
  
  

بأن قامت الشركة بالحصول علـى كافـة الحقـوق باسـتخدام بـراءة االختـراع وحـق المعرفـة  ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١تم خالل السنة المنتهية في  - أ
إن سـداد هـذا المبلـغ قـد تـم فـي شـهر ينـاير ، يـورو ٩٠٠،٠٠٠دفـع مبلـغ سـيكمان مقابـل / الفنية بـدون تحفظـات حـول هـذه الملكيـة مـن السـيد

إن بــراءة االختــراع قــد أصــبحت ملــك الشــركة ولهــا كامــل حقــوق التصــرف  .لحصــول علــى قــرض مــن بنــك قطــر الــوطنيعــن طريــق ا ٢٠٠٨
 .راءة االختراع والمعرفة الفنيةكما تم إضافة جميع تكاليف التطوير الخاصة ببراءة االختراع والمعرفة الفنية إلى تكلفة ب، بها

 

وبرأي اإلدارة بأنـه ال يوجـد أي تـدني فـي قيمـة هـذه الموجـودات  ك الشركة وال يوجد لها عمر افتراضي محدد،إن براءة االختراع حاليا هي مل - ب
  . تاريخ التقرير كما في 

  
   دفعات مقدمة عن شراء آالت ومعدات  -٧
  

تــم  تبعــا لــذلك، .ةالجديــد مجموعــة مــن المنتجــات مــن خــالل تقــديم عمليــات الشــركة توســيعب قــرارا مجلــس اإلدارة ، اتخــذ٢٠٠٩خــالل العــام 
علما ان بعض االالت والمعـدات اسـتلمت مـن قبـل الشـركة ومـا زالـت قيـد  .الضرورية األخرى والبنى التحتية مباني المصنعو  اآلالتتعديل 

  .ي واالختبارالفحص الفن
  
وغيرهــا  األجهــزة المتكبــدة لشــراء النفقــات الرأســمالية وجميــع تقــديم التقــارير تــاريخ كمــا فــي  تحــت التنفيــذ زالتــال  ةالمــذكور  خطــة التوســعان 
   هذا الحساب تحتمصنفة  إلى خطة التوسع مباشرة التي تعزى النفقات من

-٢١-  
  



  

  
  )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 

  قطر -الدوحة
  إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٢٠١ ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنة
  

  ...)تابع –دفعات مقدمة عن شراء آالت ومعدات (
  
  :الحركات في ھذا الحساب كما يليتكون  و
  
  كما في  كما في  
  ٢٠١١-١٢-٣١  ٢٠١٢-ديسمبر-٣٠  
  قطري لایر  قطري لایر  

  
  ٢٥،٢٩٩،٨١٣  ١٤،٣٢٠،٤١٦  رصيد البداية

  ٣،٤٠٢،٥٤٧  ١٠،١٠٥،١٨٩  للسنة الحالية ةمقدمدفعات 
محول الي الممتلكات والمصنع 

  والمعدات
)١٣،٤٨٢،١٣٠(  )٢٣،٩٩٦،١٠٧(  

  )٨٩٩،٨١٤(  -                   دفعات مقدمة مشطوبة خالل السنة
  ١٤،٣٢٠،٤١٦  ٤٢٩،٤٩٨  رصيد النھاية

  
  
  بضاعة ٨

  
  كما في     كما في    
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١   
  لایر قطري     لایر قطري    
         

  ٦،٥٢٥،٢٨٠    ٦،٠٨٢،٦٢٢   خاممواد 
  ١،١١٢،٠٢٠    ،٢،٤٩٥،٢٩٤   تامة الصنع بضائع

  ٢،٧٥٩،٢٤٥    ٢٨٨٣٠٤٠   قطع غيار
  ٧٩،٢٥٣    ١٠٣،٦٢٤   متفرقة ستھالكيةمواد ا

            

   ١٠،٤٧٥،٧٩٨    ١١،٥٦٤،٥٨٠  
  تجارية واخري ذمم مدينة  -٩

  كما في   كما في   
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١   
         
  لایر قطري     لایر قطري    

  ١،٥٦٣،١٠٥    ٦،٢٧٣،٨٨٣   ذمم مدينة تجارية 
     ٢٨٩،٨٣٧    ٤١٦،٣٠٢   دفعات مسبقة

  ٢٦،٦٢٧    ٣١٩،٦٦٧   رديندفعات مقدمة الي المو
  ٩،٦٢٤    ٣٥،٠٢١   اخريذمم مدينة 

   ١،٨٨٩،١٩٣    ٧،٠٤٤،٨٧٣  
  
  
  
  

-٢٢-  
  



  

  
 
  

  )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 
  قطر -الدوحة

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  

  :غير متندنية القيمةالتجارية فيما يلي تعمير للذمم المدينة 
  

  كمافي    كما في    
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١   
  لایر قطري    لایر قطري    

   
٦٠-٣٠  ً   ٤٩٩،٧٠٤    ٢١٣،٨٠٠   يوما
  ١٤،٨٤٠    ١،٢٨٤،٨٥٤   يوماٍ  ٩٠-٦١
١٢٠-٩١  ً   ٥٦٦،٢٤٨    ١،١٥١،٥٩٤   يوما

ً  ١٢٠ اكثر من   ٢٩٣،٤٨٠    ١،٩٠٣،٢٦٩   يوما
          

   ١،٣٧٤،٢٧٢    ٤،٥٥٣،٥١٧  
 
 

  )لایر قطري في السنة الماضية ١٨٨،٨٣٣(لایر قطري  ١،٧٢٠،٣٦٥الذمم المدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها تبلغ الي 
 النقد ومايعادله. ١٠

كما في                  
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  كما في 
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١ 

  لایر قطري    
  

  لایر قطري   

  ٤،٠٠٤    ٢٠،٠٠٠    اليدنقد في ال
            

         :النقد لدى البنوك
لدى الطلب  تحتحسابات جارية و

  البنوك
 ٨٠٩،٦٨٩    ٣٨٦،٨١٣  

  ٣،٠٢٢،٠٣٩    ----    لدى البنوك ودائع ألجل
            

   ٣،٨٣٥،٧٣٢    ٤٠٦،٨١٣  
  لي البنود ذات الصلة في بياناتكما تم كشفه في بيان المركز المالي، يمكن توفيقه ا في نهاية السنة النقد ومايعادله 

  :التدفقات النقدية كما يلي 
  ٣،٨٣٥،٧٣٢    ٤٠٦،٨١٣          النقد ومايعادله

  )٢،١٣٦،٦٥٥(    )٢٧٩،٧٤٩(    ارصدة حسابات بنك سحب علي المكشوف
            ١،٦٩٩،٠٧٧    ١٢٧،٠٦٣  

  
  
  
  

-٢٣ -  
  



  

  

  )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 
  قطر -الدوحة

  ضاحات حول البيانات المالية إي
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  

  رأس المال -١١
  كما في   

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ 
  كما في 

 ٢٠١١ديسمبر   ٣١
  لایر قطري     لایر قطري    

  
  ١١٥،٥٠٠،٠٠٠    ١١٥،٥٠٠،٠٠٠    المصدر والمدفوع بالكامل

            

  للسهم الواحدلایر  ١٠بقيمة )  ١١،٥٥٠،٠٠٠: ٢٠١١( ١١،٥٥٠،٠٠٠اسهم عادية من   
  للسهم الواحدلایر قطري  ١٠حصة بقيمة  ١١،٥٥٠،٠٠٠و راس مال الشركة يشمل   

  
    قانونياحتياطي   -١٢
  

  كما في   
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ 

  كما في  
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  لایر قطري     لایر قطري    
  

  ٣٠،٣٤٣،١٢٠    ٣٠،٣٤٣،١٢٠   والنھاية رصيد البداية
  
  الخاص بقانون الشركات التجارية وعقد التأسيس للشركة، يلزم علي الشركة ٢٠٠٢لسنة  ٥فقا الحكام القانون رقم و 

االحتياطي رصيد هذا من االرباح الصافية عن كل سنة حتي يبلغ % ١٠ تحويلان تكون لها حساب احتياطي اجباري، وذلك عن طريق 
اي  تحويلوخالل السنة، لم يتم . اال حسبما نص عليه القانون هذا االحتياطي توزيعز يجو  وهذا ال . المدفوعمال المن رأس %٥٠الي 

  .حيث قد تكبدت الشركة خسارة مبلغ الي االحتياطي المذكور
  

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -١٤
  كما في    

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ 
  كما في 

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  لایر قطري    لایر قطري    

  
  ٥١٦،٦٨٦     ٦١٧،٣٣٩    ايةرصيد البد

  ١٢٩،٩٠٨      ٢٩٦٩٤٦    مخصص للفترة
  )٢٩،٢٥٢(      )٣٣١،٣٥١(    مدفوع خالل الفترة

  ٦١٧،٣٣٩      ٥٨٢،٩٣٤    رصيد النھاية

  
-٢٤-  

  



  

  
  )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 

  قطر -الدوحة
  إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١٢سمبر دي ٣١للسنة المنتھية في 
  

  قروض ال -١٣
  كما في    

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ 
  كما في 

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١ 
  لایر قطري    لایر قطري    

           مطلوبات غير متداولة
            

  ١٩،٣٥٧،٨٢٢      ٣٢،٣٣٠،٠٣٢    قروض الجل
            :مطلوبات متداولة

 مقابل قرض/ تسھيالت اعتماد مستندي
   بنك قطر الوطني – ايصاالت امانة

   
٦٦١،٨٨٩  

     
 --  

 مقابل قرض/ تسھيالت اعتماد مستندي
بنك قطر للتنمية                –ايصاالت امانة 

   
٩،٠٦١،٦٨٠  

     
 --  

  ٢،١٣٦،٦٥٥      ٢٧٩،٧٤٩    ارصدة حسابات بنك سحب علي المكشوف
  ٨،٨٤٠      ٣٦،٠٩٠    بطاقة ائتمان –مستحقة الدفع 

  ----       ٢٤٤،٢٤١    الي البنكفوائد دائنة 
    ٢١،٥٠٣،٣١٧      ٤٢،٦١٣،٦٨١  

  
  

  القروض   - أ
 لایر قطري  مليون ٣٢,٦بمبلغ ) عالقة طرف ذو(قرض مع بنك قطر للتنمية  اتفاقية قامت الشركة  بتوقيع، ٢٠١٢فبراير  ٢٣وفي تاريخ 

اء مصنع الشركة بمنطقة أبو إنشتمويل و تسهيالتها القائمة حاليا تمويل وذلك العادة  دكقروض متجدماليين لایر قطري  ٩كقروض الجل و 
من اجل تسهيالت هذا  تعهد جميع الموجودات للشركةل، وذلك ٢٠١٢فبراير  ٢٩اتفاقية تعهد في يوم  توقيعوايضا قامت الشركة ب. هامور
. رة السماح التي مدتها ثالث سنواتويبدأ السداد بعد فت  كاملسهوالت القرض بالسنويًا على % ٣،٥فائدة  سابحيتم  . .القرض

  .مليونا ١٩مبلغ الحاصلة من بنك قطر الوطني وذلك بالت يسهلتوعالوة عليه، قد قامت الشركة برهن تلك الموجودات كرهن ثانوي ل
، وذلك من اجل تسهيالت ٢٠١١اغسطس  ١٠في ) طرف ذوعالقة(وقامت الشركة بتوقيع اتفاقية قرض مع بنك قطر الوطني  –ب   

سنويا لهذه % ٨ويتم حساب فائدة ب. مليونا ١٦سحب علي المكشوف بمبلغ مليونين لایر قطري و تسهيالت اعتماد مستندي بمبلغ 
  .التسهيالت

  اخريارصدة دائنة ذمم دائنة تجارية و  - ١٥
  

  كما في    
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ 

  كما في 
   ٢٠١١ديسمبر  ٣١

   قطريلایر    لایر قطري    
  

  ٨٩١،١٣٥     ٢،٣١٠،٤٦٦    ذمم دائنة تجارية
  ٢١٦،١٦٦      ٢١٥،٨٩١    االرباحذمم دائنة من 

  ٩٣،١٤١      ١٣٢،٩٦٦    ستحقةم اريفمص
  ١٩٥،٢٥١      ٢٩٧،٨١٢    ذمم دائنة اخري

    ١،٣٩٥،٦٩٣      ٥٢،٩٥٧،١٣  
  

-٢٥-  
  
  
  
  



  

  )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 
  قطر -الدوحة

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر ٣١لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
  

  االيرادات - ١٦
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  مصروفات مباشرة – ١٧
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  إيرادات أخرى -١٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السنة المنتھية    
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  السنة المنتھية 
   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  لایر قطري    لایر قطري    
  

  ١،٩٩٢،٣٦٨     ٢،٧٣١،٨٣٨    الرواتب واالجور
  ٨٧،١٩٦      ١٢٩،٩٨٠    مكافأة نھاية الخدمة

  ٥٥٤،٧٨٨      ٤٤٤،٥٨١    تكاليف الموظفين االخري
    ٢،٦٣٤،٣٥٢      ٣،٣٠٦،٣٩٩  

-٢٦-  
 
 
 

  

  السنة المنتھية  السنة المنتھية     
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    
  لایر قطري    لایر قطري     

          
  ٧،٥٣٨،٥٩٠    ٧١٣،٧٤٩،٣٣    مبيعات

  السنة المنتھية  السنة المنتھية     
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    
  لایر قطري    لایر قطري     

          
  ٦،٨٢٢،٥١٧    ١١،٩٨٧،٨٤٨    تكلفة المبيعات

  السنة المنتھية  السنة المنتھية     
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    
  لایر قطري    لایر قطري     

          
  ٢٠٥،٠٠٠    ١٨٠،٠٠٠    اإليجار اتإيراد

    ٩٢،٥٨٦    ١١،٦٤٣    إيرادات الفوائد
  
  

  تكلفة الموظفين -١٩
  

  ٢٩٧،٥٨٦    ١٩١،٦٤٣  

          
          



  

  )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 
  قطر -الدوحة

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  مصروفات التشغيل االخري – ٢٠
  

  السنة المنتھية    
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  السنة المنتھية 
   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  لایر قطري    لایر قطري    
  

  ٤٦٤،٨٠٤     ٣٩٢،٨٥٧    القانونية والمھنية االتعاب
  ٦١،٩٧٨      ١٠٨،٢١٢    تكاليف براءة االختراع والتجديد

  ٥١٤،٤٣٦      ٢،٠٣١،١٣٧    مصروفات البيع والتسويق
  --       ١٣٥،٠٩٠    االيجار

  ١٥،٦٨١      ١٠٠،٧٣٣    مصاريف سفر
  ٨٤٩،٥٤٣      ٣٧٦،٨٠٩    االصالح والصيانةمصاريف 

  ٥٦٣،٦٨١      ٢٤٢،٦٤٨    مصاريف منافع عامة
  ٢٤١،٨١٢      ٢٦٩،٠٧٣    مصاريف متنوعةالمكتب و اريفمص

  ١،٥٤٢،٧٨٦      -    اھالك تكلفة الموظفين المتعلقة بتوسعة المصنع 
  ١١،٩٦٣      ٥،٠٢٥    خسارة الصرف االجنبي

    ٤،٢٦٦،٦٨٤      ٣،٦٦١،٥٨٤  

  تكلفة التمويل -٢١
  

  السنة المنتھية    
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  السنة المنتھية 
   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  لایر قطري    لایر قطري    
  

  ٧،٨٩٧     ٣٧٢،٢٧٨    رسوم وعمولة بنكية
  ٩٤٧،١٠٦      ١،٢٢١،٦١٦    الفائدة

    ١،٥٩٣،٨٩٤  
  

    ٥،٠٠٣٩٥  
  

  علي السهمالعائد االساسي والمخفف  -٢٢
  

. كما في تاريخ التقرير القائمة االسهم العادية  لعدد المتوسط المرجحعلي  قسمة صافي االرباح للفترةيتم احتساب العوائد االساسية ب
قد تكبدت الشركة الخسارة خالل  وحيث. توجد تاثيرات مخففة علي العوائدحيث ال  علي السهم متساويانفالعائد االساسي والمخفف 

  .علي كل سهمالفترة، لها عوائد سلبية 
  في المنتھية للسنة     

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١
  للسنة  المنتھية في  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
          
  لایر قطري    لایر قطري    
          

  ٣٩٠،١٨٩     )٧،٠٠٧،١١٣(    للفترة )ئرخسا(ارباح 
  ١١،٥٥٠،٠٠٠      ١١،٥٥٠،٠٠٠    ة المتوسط المرجح لعدد االسھم القائم

  ٠٫٠٣٤      )٠٫٦١٧(    للسھم الواحد لایر ١٠بقيمة  عوائد علي السھم

-٢٧-  
  



  

  
  )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 

  قطر -الدوحة
  إيضاحات حول البيانات 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة
  

  الكشف عن االطراف ذات العالقة -٢٣
مل االطراف ذات العالقة المساهمين،موظفي االدارة الرئيسيين، الفروع التابعة والزميلة، والمشاريع المشتركة التضامنية، والمدراء يش

وقد تم .مباشرة وغير مباشرة من قبل المساهمين او المدراء او التي يكون لهم عليها تاثير اداري هامالتي يتم التحكم عليها  ،والشركات
لقد قامت الشركة بالتعامالت مع االطراف ذات العالقة علي . صدة والتعامالت بين الشركة و االطراف ذات العالقة فيما يليبيان االر 

  .شروط تم االتفاق عليها من قبل االدارة
التعامالت ، وان شروط واسعار هذه .اعمالها التجارية المعتادةسياق  ضمنمع بعض مساهميها  وخالل الفترة، قامت الشركة بالتعامل

  .بمافيها اسعار الفائدة، ال تختلف اختالفا جوهريا عن تلك المعامالت التي تجري مع اطراف ليست ذات عالقة
  مع االطراف ذات العالقة ، وفيما يلي المعامالت التي تمت خالل السنة 

  
  السنة المنتھية في     

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  السنة المنتھية في   

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
          
  لایر قطري    لایر قطري    

  ٩٤٧،١٠٦     ١،٢٢١،٦١٦    الفائدة
  ٧،٨٩٧      ٣٧٢،٢٧٨    عموالت بنكيةرسوم و

    ٩٥٥،٠٠٣      ١،٥٩٣،٨٩٤  
            
            

  ٧٧١،٣٣٣      ٢،٠٢٢،١٠٩    اإلدارة العليامكافآت ورسوم 
            

  :يان تفاصيل مكافأة االدارة العليا تتمثل فيما يل
  

   السنة المنتھية في    
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  السنة المنتھية في   
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

          
  لایر قطري    لایر قطري    

  ٦٧١،٤٥٤     ١،٩٥٢،٧٤٧    منافع قصيرة األجل
  ٩٩،٨٧٩      ٦٩،٣٦٣    منافع مابعد التوظيف

    ٧٧١،٣٣٣      ٢،٠٢٢،١٠٩  

  
  :في نهاية فترة التقرير قائمةوكانت االرصدة التالية 

  كما في    
  ٢٠١٢بر ديسم ٣١ 

  كما في 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١ 

  لایر قطري    لایر قطري    
  

مستحق لالطراف ذات العالقة المتضمنة في 
  )١٤أيضاح (القروض 

  

  ٢١،٥٠٣،٣١٧     ٤٢،٦١٣،٦٨١  

-٢٨-  
  



  

  )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 
  قطر -الدوحة

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١أشھر المنتھية في لفترة الستة 

  
  

  االدوات المالية .٢٤
 

  :قد تم تقسيم صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية وااللتزمات المالية  كما في تاريخ التقرير حسب ما يلي 
  

  بالتكلفة المستھلكة  القروض والذمم المدينة     
    ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  

  االدوات المالية
 لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  ريلایر قط  

ا عدا م(الذمم المدينة التجارية واالخري 
)٩ايضاح ()المدفوعات المسبقة 

  ١،٥٨٩،٧٣٢ ٦،٥٩٣،٥٥٠ -  -  

  -  - ٣،٨٣٥،٧٣٢  ٤٠٦،٨١٣    )١٠ايضاح (النقد ومايعادله
  --   --  ٥،٤٢٥،٤٦٤ ٧،٠٠٠،٣٦٣    االجمالي

            
            االلتزامات المالية

  ٢١،٥٠٣،٣١٧  ٤٢،٦١٣،٦٨١  -  -    )١٤ضاح اي( القروض
  ١،٣٩٥،٦٩٣  ٢،٩٥٧،١٣٤  -  -    )١٥ايضاح( الذمم الدائنة التجارية واالخري

  ٢٢،٨٩٩،٠١٠  ٤٥،٥٧٠،٨١٦  --   --     االجمالي
  
  
  

  ادارة المخاطر الرأسمالية. ٢٥
  

اقصي عائد للمساھمين من خالل موازنة  تقوم الشركة بادارة راسمالھا للتأكد من ان تتمكن الشركة من االستمرار عاملة مع توفير
وال تزال استراتيجية عامة للشركة علي  .من اجل تقليل تكلفة رأسمالية الديون وحقوق الملكية والحفاظ علي ھيكل امثل لرأس المال
  ادارة مخاطر راسمالية باقية علي ماھي عليه في السنة الماضية

والديون تتضمن جميع المبالغ المستحقة الي . ا تم كشفھا في الميزانية العموميةوھيكل رأسمال الشركة يشمل حقوق الملكية حسب م
  .االطراف االخري، وصافي النقد ومايعادله

  .و الشركة خاضعة للمتطلبات الرأسمالية التي تم فرضھا خارجيا
  

   مخاطر المالية الادارة .٢٦
  

  عوامل المخاطر المالية ٢٦٫١
 

، ومخاطر االئتمان و مخاطر )بمافي ذلك مخاطر العملة(منھا مخاطر السوق : المتنوعة مخاطر الماليةتجلبھا الي ال شركةونشاطات ال
و برنامج الشركة الدارة المخاطر الشاملة تتركز علي عدم امكانية التوقع لالسواق المالية و تطلب وتسعي لتقليل االثار السلبية . السيولة

  .المحتملة علي االداء المالي للشركة
تقوم الشركة بتحديد وتقييم المخاطر المالية علي اساس منتظم من اجل تقليل االثار السلبية . م ادارة المخاطر من قبل ادارة الشركةيت

 .  علي عملية الشركة
  

  مخاطر السوق -١
سبب ب  ، للتردداليةقبلية لالدوات الملتدفقات النقدية المستلالقيمة العادلة التي بھا تتعرض مخاطر المخاطر السوق ھي عبارة عن 

مخاطر سعر الفائدة، مخاطر العملة ،ومخاطر اسعار : لمخاطر ھيمن اواسعار السوق تشمل ثالثة انواع . لسوقاسعار ا في تقلباتال
مخاطر مالية بالتغيرات في اسعار الصرف وتتعرض انشطة الشركة رئيسيا ل. السلعة و مخاطر اسعار اخري مثل مخاطر االسھم

  .ار الفائدةاالجنبي واسع
-٢٩- 

  



  

  )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 
  قطر -الدوحة

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  

  )تابع( مخاطر المالية الادارة 
  االجنبية مخاطر العملة  - أ

اسعار  تقلباتسبب ب، للتردد قبلية لالدوات المالية دلة او التدفقات النقدية المستالقيمة العا التي بھا تتعرض مخاطرتتمثل مخاطر العملة  
يتعلق تعرض الشركة لمخاطر التغيرات في اسعارالعملة االجنبية مع انشطة تشغيلية للشركة، وذلك عندما يتم و. العمالت االجنبية

وتقوم الشركة بادارة . ن قبل الشركة التي ھي لایر قطريادراج االيرادات او المصروفات في عملة مختلفة من عملة مستخدمة م
  .مخاطر العملة االجنبيةلالمخاطر من خالل مراقبة اسواق العملة من اجل تحديد االجراءات المناسبة لتقليل التعرض 

الر االمريكي وفي الدوالر يتم ادراج الموجودات المالية وااللتزامات المالية في لایر قطري او لایر سعودي والتي يتم ربطھا مع الدو
  :االمريكي، باستثناء مايلي

  
  كما في   

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  كما في 

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١
      

  ذمم مدينة تجارية
  يورو

١٢٩،٩٧٨  ٦١،٢٩٧  

      
  ذمم دائنة تجارية

  يورو
٦٣،٦٠٨  ٢٦٣،٦٤٨  

  
ان تكون ، كان ھناك امكانية %١بل لایر قطري بنسبة مقا في تاريخ التقرير، اذا كانت العمالت المشار اليھا اعاله ضعيفة او قوية

 ٩،١١١ويمكن ان يكون الربح في السنة الماضية اعلي او اقل ب (لایر قطري  ١٥،٦٢٧قل بقيمة اعلي او ا الحقوقالخسارة للسنة و
  )لایر قطري

  
   

 مخاطر سعر الفائدة  -  ب
تقلبات للتردد نتيجة لل ،دوات الماليةة او التدفقات النقدية المستقبلية لالالعادل قيمةالتعرض تالمخاطر التي بھا  تتمثلمخاطر سعر الفائدة 

، مع القروض البنكية للشركة والقروض رئيسيا في اسعارالفائدة في السوق قلباتيتعلق تعرض الشركة لمخاطر التو .في اسعار الفائدة 
  .من االطراف ذات العالقة

اذا كان معدل الفائدة قد تم . ١٤ة من اطراف ذات عالقة، كما تم كشفھا في االيضاح رقم وفي تاريخ التقرير، توجد للشركة قروض بنكي
صافي  كانت ھناك امكانية ان يكونمقابل سعر ساري المفعول مع تثبيت جميع التغيرات في حالة الثبات، % ١بنسبة  سعر الفائدةتعزيز

   لایر قطري ٢١٥،٠٣٣ن يكون الربح ادني بكان من االمكانية ا: ٢٠١١(لایر قطري  ١٢،٢١٦الخسارة للسنة 
.  

 .ان مبلغ االلتزامات القائمة في تاريخ التقرير، كانت قائمة خالل السنة كاملةبافتراض تم اعداد ھذه التحليل 
 مخاطر االئتمان   -٢

بموجب اداة مالية او  هالتزاماتبمن االطراف في سداد التزام من فشل اي طرف ھي المخاطر المتمثلة في  تمثلتالئتمان مخاطر اان 
للذمم المدينة التجارية (تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان من انشطتھا التشغيلية  و .عقد مع عميل، والذي يؤدي الي خسارة مالية

   .ومن انشطتھا التمويلية، بما في ذلك االيداعات في البنوك،والصفقات بالعمالت االجنبية واالدوات المالية االخري) رئيسيا
وبالنسبة الي العمالء الرئيسيين، يتم ادارة المخاطر من خالل تقييم . وم الشركة بالتعامل مع البنوك المحلية والدولية ذات سمعة طيبةتق

  .جودة االئتمان لھؤالء العمالء الكبار، مع اعتبار وضعھم المالي، والخبرة السابقة والعوامل االخري بمافي ذلك متابعة مستمرة
مستحقة من عميل )  اليوجد:  ٢٠١٠(لایر قطري  ٥،١٢٤،٦١٩ المبلغ بقيمة نھاية السنة،م المدينة التجارية كما في من ارصدة الذم

 )من االرصدة االجمالية% ١٠باعتبار العمالء مع اكثر من (واحد 
 مخاطر السيولة  -٣

  .بالتزاماتھا المالية في تاريخ االستحقاق رتبطةمااللتزامات ال مقابلةمخاطر السيولة تشير الي تلك المخاطر التي تواجھھا الشركة في 
وتقوم الشركة بادارة مخاطر السيولة من خالل اطار ادارة المخاطر الخاصة بمتطلبات ادارة السيولة والتمويل، سواء كانت قصيرة 

من اجل الكافية ادل النقد ، االجل، وذلك عن طريق الحفاظ علي احتياطيات كافية، والنقد ومايع ةاالجل  او متوسطة االجل او طويل
  .ضمان توفر االموال للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا

  
-٣٠-  



  

  )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 
  قطر -الدوحة

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  

  مخاطر المالية الادارة 
  

  )تابع(مخاطر السيولة  -١
  

اريخ ويقوم الجدول ادناه بتحليل االستحقاق التعاقدي الباقي للشركة اللتزاماتھا المالية بناء علي الفترة الباقية في تاريخ التقرير الي ت
شھرا، تساوي  ١٢واالرصدة المستحقة في غضون . والمبالغ المكشوفة في الجدول تدفقات نقدية تعاقدية غير مخصومة. االستحقاق
  .واالستحقاق التعاقدي يقوم علي التاريخ المبكر الذي يلزم علي الشركة الدفع فيه. ھا المتحملة حيث ان تأثير الخصم ليست مھمةارصدت

  
      بين  بين    
    اكثر من  ٥الي  ٢  ٢الي  ١  اقل من  
  االجمالي  سنوات ٥  سنوات  سنة  ا سنة  
  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  
            

          ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 
  ٤٢،٦١٣،٦٨١  ١٨،٣٧٢،١٩٧  ١٣،٩٥٧،٨٣٥  -  ١٠،٢٨٣،٦٤٩  )١٤ايضاح(القروض 

ذمم دائنة تجارية 
  )١٥ايضاح(واخري 

٥٢،٩٥٧،١٣  -  -  -  ٥٢،٩٥٧،١٣  

  ٤٥،٥٧٠،٨١٦  ١٨،٣٧٢،١٩٧  ١٣،٩٥٧،٨٣٥  -  ١٣،٢٤٠،٧٨٤  
            

          ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في 
  ٢١،٥٠٣،٣١٧  -  ١٩،٣٥٧،٨٢٢  -  ٢،١٤٥،٤٩٥  )١٤ايضاح(القروض 

ذمم دائنة تجارية 
  )١٤ايضاح(واخري

١،٣٩٥،٦٩٣  -  -  -  ١،٣٩٥،٦٩٣  

  ٢٢،٨٩٩،٠١٠  -  ١٩،٣٥٧،٨٢٢  -  ٣،٥٤١،١٨٨  
  
  
  

 القيمة العادلة   .٢٧
غبة في التعامل علي اساس اطراف مطلعة ورااصل او تسوية التزام بين يتم فيھا تبادل  لالدوات المالية ھي القيمة التي القيمة العادلة
  .والقيمة العادلة للموجودات وااللتزامات المالية تقارب صافي القيمة الدفترية كما تظھر في ھذه البيانات المالية.تجاري بحت،

  
  االلتزامات والطوارئ -٢٨

ات الخدمة المستمرة في المجرى ماعدا إلتزام شركةما كانت هناك التزامات طارئة  معروفة  أو تعهدات رأسمالية أخرى على حساب ال
  .مذكورة أدناهتزامات طارئة و تعهدات رأسمالية الطبيعي التي ال خسارة متوّقعة في مقابلها و ما عدا ال

  ترتيبات االيجار التشغيلي ٢٨,١
قية االيجار سارية ان اتفا. ٢٠٠١يوليو  ١رض الواقعة بابو هامور في يوم تتعلق باالايجار  اتفاقية توقيعب تعاقدتكانت الشركة 
  .لشركة اختيار شراء العين المؤجرة عند انتهاء فترة االيجارا لدى ، ولكن ال يوجدسنة ٣٠المفعول لمدة 
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  )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 



  

  قطر -الدوحة
  إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  
  

  )تابع(االيجار ترتيبات 
  كما في    كما في     
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    
  لایر قطري    لایر قطري    

  
  ١١،٥٢٧     ١١،٥٢٧    االيجار المنتھي بعد سنة واحدة فقط

االيجار المنتھي بعد سنة واحدة وال يتجاوز 
  خمس سنوات

  ٤٦،١٠٨     ٤٦،١٠٨  

  ١٦٧،١٤٢     ١٥٥،٦١٥    االيجار المنتھي بعد خمس سنوات
    ٢٢٤،٧٧٧     ٢١٣،٢٥٠  

  
  

  محتملةالتزامات  – ٢٧,٢
  في تاريخ التقرير قائمة  توجد االلتزامات الطارئة المبينة ادناه

  
  كما في    كما في    
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    
  لایر قطري    لایر قطري    

  
  ١،١٨٤،٧٧٣     ---     خطاب اإلئتمان

  ٩،٤٨٦،٨٩٢     ٣٠٧،٨٤٠    أوسانس -خطاب االئتمان 
  ٧٤٤،٦٩٩     ١،٥١٤،٤٦٧    )نجاز و المتنوعةمناقصة، واال(الضمانات 

    ١١،٤١٦،٣٦٤     ١،٨٢٢،٣٠٧  

  المعلومات القطاعية -٢٨
  

  .في دولة قطرفي قطاع اساسي واحد وتمارس الشركة اعمالها ألغراض إدارية اخري، تم تنظيم الشركة 
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  )ق.م.ش(رية األلمانية للمستلزمات الطبية الشركة القط
  قطر -الدوحة

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة

  
  االرقام المقارنة -٢٩
، متداولةمات الالموجودات المتداولة، وااللتزامات غير المتداولة، وااللتز فيما يتعلق باالسنة الماضية  تصنيف االرقام مناعادة تم 
ما يلي، باعتبار ان التصنيف والتجميع الذي تم اعتماده في سنة المحاسبة الحالية، يقدم حسب مباشرة و تكاليف الموظفينالتكاليف الو 

  .ونتائج التشغيالت بعدالة والوضع الشؤون
  

  تم اعادة تقسيمه الي  تم اعادة تقسيمه من    المبلغ    
  لایر قطري    لایر قطري    

  
  لایر قطري

  
             الموجودات غير المتداولة

المدفوع مقدما مقابل شراء الممتلكات والمصنع 
  والمعدات

           

  )٨٩٩،٨١٤(  -    )٨٩٩،٨١٤(    المدفوع مقدما وتم شطبه خالل السنة
  )١٣،٤٨٢،١٣٠(  )١٤،٣٨١،٩٤٤(    ٨٩٩،٨١٤    التحويل الي الممتلكات والمصنع والمعدات

             
             ةمتداولالموجودات ال

  ١،٨٨٩،١٩٣  -     ١،٨٨٩،١٩٣    ذمم مدينة تجارية واخري
  -  ١،٥٦٣،١٠٥     ١،٥٦٣،١٠٥    حسابات ذمم مدينة

  -  ٣٢٦،٠٨٨     ٣٢٦،٠٨٨    مدفوعات مقدما و ارصدة مدينة اخري
             
             غير المتداولة لتزاماتاال

  ١٩،٣٥٧،٨٢٢  -     ١٩،٣٥٧،٨٢٢    القروض
  -  ١٩،٣٥٧،٨٢٢     ١٩،٣٥٧،٨٢٢    لجزء غير متداو –قروض الجل 

             
             االلتزامات المتداولة

  ٢،١٤٥،٤٩٥  -     ٢،١٤٥،٤٩٥    القروض
  ٢،١٤٥،٤٩٥  --      ٢،١٤٥،٤٩٥    الي البنك ةمستحقمبالغ 

             
  ٤،٢٦٦،٦٨٤  -     ٤،٢٦٦،٦٨٤    مصاريف التشغيل االخري

  -  ٣،٧٤٠،٢٨٥     ٣،٧٤٠،٢٨٥    مصاريف ادارية وعمومية اخري
  -  ٥١٤،٤٣٦     ٥١٤،٤٣٦    مصاريف البيع والتسويق
  -  ١١،٩٦٣     ١١،٩٦٣    خسارة الصرف االجنبي
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