
  
  
  
  
  
  
  

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

  قطر- الدوحة

   البيانات المالية المرحلية المختصرة

  ١٠٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  المستقل لمدقق الحسابات مع تقرير المراجعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ) ق.م.ش(ات الطبية الشركة القطرية األلمانية للمستلزم

  قطر- الدوحة

  البيانات المالية المرحلية المختصرة

  لمدقق الحسابات المستقل مع تقرير المراجعة 

   ١٠٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  
  
  

  �س ـــ�ــ�ـــا�
  

  

  --   لمدقق الحسابات المستقل تقرير المراجعة
  

  الصفحة 

  ٢-١  تصرالمخ المرحلي بيان المركز المالي

  ٣  المختصرالمرحلي  الشامل الدخل بيان

  ٤   المختصر  المرحلي المساهمين التغيرات في حقوقبيان 

  ٥   المختصر  بيان التدفقات النقدية المرحلي

  ٩-٦  المرحلية المختصرة  إيضاحات حول البيانات المالية

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

   الية المرحلية المختصرةالبيانات الم مدقق الحسابات المستقل عن مراجعة تقرير

  

  المحترمين     دة أعضاء مجلس اإلدارة    السا إلى

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

  قطر  - الدوحة 
  

�����  
كما  )"كةالشر"( ).ق.م.ش(القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية لشركة ل بيان المركز المالي المرحلي المختصرقمنا بمراجعة لقد 
لفترة  المختصرة والتدفقات النقدية المرحلية ساهمينوالتغيرات في حقوق الم الشامل بيانات الدخلكل من و ٢٠١٠يونيو  ٣٠في 

هـذه البيانـات   إعداد وعـرض   إدارة الشركة مسؤولة عن إن. وبعض اإليضاحات التفسيرية ،ذلك التاريخبالستة أشهر المنتهية 
مسؤوليتنا هي إبـداء  إن   .المرحليةبالتقارير المالية الخاص  )٣٤(رقم رة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي المالية المرحلية المختص

  .استنادا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بهاالمختصرة المالية المرحلية  البياناتحول هذه  استنتاج
  

   المراجعةنطاق 
 من قبلالمالية المرحلية  مراجعة المعلومات"  ،)٢٤١٠(مراجعة رقم ال تبإجراءاالخاص  مراجعتنا وفقا للمعيار الدوليتمت لقد 

ستفسـارات،  بـإجراء اال  تتضمن القيام المختصرة إن عملية مراجعة البيانات المالية المرحلية". مستقل للمنشأةالحسابات المدقق 
إجـراءات  باإلضافة إلـى   تحليلية مراجعة اتوإتباع إجراءمن األفراد المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية،  بشكل رئيسي

 وبالتالي، فأنها ال تمكننـا  وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، بالتدقيق اقل جوهريا من نطاق القيامالمراجعة  إن نطاق. أخرىمراجعة 
دي رأي تدقيق حول هـذه  فإننا ال نب تبعا لذلك،و .التدقيق يبينهااألمور الهامة التي يمكن أن  جميع حول الحصول على تأكيدمن 

  .المختصرة ةالبيانات المالية المرحلي
  

  االستنتاج

المختصرة االعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية  إلىيدعونا لم يرد إلى علمنا ما  فانه ،المراجعة أعمال ما قمنا به من استنادا إلى 
  .الخاص بالتقارير المالية المرحلية )٣٤(المحاسبة الدولي رقم  معيارمن كافة النواحي الجوهرية، وفقا ل ،المرفقة لم يتم إعدادها

  
     

   ��� ��ر��رودل ��                                                                                                           
  ا���ق ا�و��                                                                                                              

  
  

�� -ا��و���                                                                                            �  �! د ��� ا
١٠ $�  )٢٠٤(ر�,   ��+*(                                                                                ٢٠١٠ أ&%

  
  
  



  
  

  ٢٠٠٩د3%1��  ٣١    1٢٠٠٩ �*   ٣٠    1٢٠١٠ �*   ٣٠      
���(    )��ا7!�(    )��ا7!�(  إ�51ح    ��(  
��ير�1      ���ي    ل ���ي    ر�1ل �  ر�1ل 

                ا�3 7 دات
  

  :ا�3:�او�� &*� ا�3 7 دات
              


ت و	�ت و���ات ����        ١٣٩,٨٢٥,٤٧٧    ١٤٦,٥٧٨,٠٦٧    ١٣٩,١٢٢,١٩٠  ٣  

ر����
رات ��  ٥,٧٧٤,١٩٤    --    ٥,٧٧٤,١٩٤  ٤    ا 

  ٢٨,٩٦٦,٨٧١    ٢٨,٥٩٧,٨٥٩    ٢٩,٢١٩,٤٣١  ٥    �"'"دات %$# ���" � 
�* (#اء 	�ت و���ات د ����١٦,٠٨٣,١٧٦    ٤,١١٨,٢٩٧    ٢٢,٧٨٨,٠٠٣      +�
ت �  

  ١٩٠,٦٤٩,٧١٨    ١٧٩,٢٩٤,٢٢٣    ١٩٦,٩٠٣,٨١٨      ا�3:�او��  &*� �<3 ع ا�3 7 دات
  

  :ا�3 7 دات ا�3:�او��
              

��
,-      ٧,٩٥٤,٨٤٨    ٧,٣٤٤,٢٠٨    ٨,٢٠١,١٠٧  
  ٢,٢٥٩,١٨٤    ١,٩٥٣,٤٨٠    ١,٧١٥,٠٥٠      ذ�/ ���.�


 وأر�2ة���� ��5
ر�4 ��+"�  
  ���.� أ7#ى  

      
٣٧٣,٢٩٨  

    
٧٧٧,٧٣١  

    
٤٣١,١٤٠  

�� وأر�2ة :�ى ا:9."ك;    ٣٢,١٠٦,٤١١    ٤٢,٩٩٧,٧١٨    ١٧,٢٥٤,٠٣٨  ٦  
  ٤٢,٧٥١,٥٨٣    ٥٣,٠٧٣,١٣٧    ٢٧,٥٤٣,٤٩٣      �<3 ع ا�3 7 دات ا�3:�او��

  
  �<3 ع ا�3 7 دات

      
٢٢٤,٤٤٧,٣١١  

    
٢٣٢,٣٦٧,٣٦٠  

    
٢٣٣,٤٠١,٣٠١  

  
  
  
  
  

  

ت إن>

ت ا:�
:$� ا:�#<�$� ا:�@5#ةا:�#+��  ا?�,;
  . FG�D' Eءا �* هAB ا:$9

  
  
  
  
  
  
  
  

-١-  

 �*��  )ق.م.ش( ا���آ� ا�����1 ا����CD:%3D� �*��3ت ا�
�� -ا��و���  

  
�I:J3ا� KD��3ا� K��3ا� Cن ا�3�آ�*�  

 KM �31١٠٢٠ �*   ٣٠آ  
  

  
  
  



  
  

  
  

N*ا�� /K��P ل� �Q�� �� �3�      

  �D>�  5$ اSدارة    رD>� $*T$ اSدارة

  
  
  

                                                                                        

ت ا:�#+�� FG�D' Eءا �* هAB ا:9>

ت ا:�
:$� ا:�#<�$� ا:�@5#ةإن ا?�,;
$ .  

  
  
  

  
-٢-  

  
  
  

  ٢٠٠٩د3%1��  ٣١    1٢٠٠٩ �*   ٣٠    1٢٠١٠ �*   ٣٠      
���(    )��ا7!�(    )��ا7!�(  إ�51ح    ��(  
��ي      ���ي    ر�1ل ���ي    ر�1ل �  ر�1ل 

                ا�3�D ��ت و�� ق ا�3%�ه3*�  
  

  :�� ق ا�3%�ه3*�
              

  ١١٥,٥٠٠,٠٠٠    ١١٥,٥٠٠,٠٠٠    ١١٥,٥٠٠,٠٠٠      رأس ا:�
ل
 K;";
L KM
$  ٣٠,٣٠٤,١٠١    ٣٠,١٣١,١٢٠    ٣٠,٣٠٤,١٠١      ا<

/$$�G دة
�
KM إ$  ٥٢,٥٥٠,٦٩٨    ٥٦,٢١٨,٥٠٨    ٥٢,٣٦٧,٠٥٩   )ب( ٣       ا<
  ٥,٥٥٧,٦٦٥    ٣,٥٨٧,٨٢٢    ٤,٢٨١,٥٤٣      ار-
ح ��ورة 

  ٢٠٣,٩١٢,٤٦٤    ٢٠٥,٤٣٧,٤٥٠    ٢٠٢,٤٥٢,٧٠٣       ق ا�3%�ه3*��� �<3 ع 
 

  : ا�3�D ��ت &*� ا�3:�او��
              

 E'O ض#L    ١٦,٨٦٨,٦٩٨    ١٨,٠٧٣,٦٠٥    ١٤,٤٥٨,٨٨٤  ٧  
 *$QR"��: ���@:ا ��
S; ةT+
��      ٣٣٩,٣١٠    ٢٩٠,٣٧٥    ٤٤٩,٠٣٢  

  ١٧,٢٠٨,٠٠٨    ١٨,٣٦٣,٩٨٠    ١٤,٩٠٧,٩١٦      �<3 ع ا�3�D ��ت &*� ا�3:�او��
  

  :ا�3�D ��ت ا�3:�او��
              

 ��UV� 4ر�
  ذ�/ داW.� و�5
  وأر�2ة داW.� أ7#ى 

      
٢,٢٥٨,٢٣٨  

    
١,٦٥١,٥٢١  

    
٢,٥٨٧,٦٢٨  

 E'O5$# اL ض#L    ٤,٨١٩,٦٢٨    ٦,٠٢٤,٥٤٠    ٤,٨١٩,٦٢٨  ٧  
 �.W٤,٨٧٣,٥٧٣    ٨٨٩,٨٦٩    ٨,٨٢٦      -."ك دا  

  
  ا�3�D ��ت ا�3:�او���<3 ع 

      
٧,٠٨٦,٦٩٢  

    
٨,٥٦٥,٩٣٠  

    
١٢,٢٨٠,٨٢٩  

  ٢٣٣,٤٠١,٣٠١    ٢٣٢,٣٦٧,٣٦٠    ٢٢٤,٤٤٧,٣١١      �<3 ع ا�3�D ��ت و�� ق ا�3%�ه3*�

 �*��  ) ق.م.ش(ا���آ� ا�����1 ا����CD:%3D� �*��3ت ا�
�� -ا��و���  

  
�I:J3ا� KD��3ا� K��3ا� Cن ا�3�آ�*�   

 KM �31١٠٢٠ �*   ٣٠آ  
  



  
D:%3D� �*��3�1 ا����  )ق.م.ش(��Cت ا���*� ا���آ� ا��

��-ا��و���  
  

W+ن ا���*� Wا����  KD��3ا��I:J3ا�  
 KM �*X:  1١٠٢٠ �*   Z�٣٠:�ة ا�%:� أXY� ا�3

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


ت ا:�#+�� FG�D' Eءا �* هAB ا:$9>

ت ا:�
:$� ا:�#<�$� ا:�@5#ةإن ا?�,;
.  
-٣-  

  

       KM �*X:  1 �*   Z�٣٠:�ة ا�%:� أXY� ا�3
      ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )��ا7!�(    )��ا7!�(  إ�51ح    
��ي       ���ي    ر�1ل �  ر�1ل 
            

  ٣,١٦٢,٦٤٠    ٣,٢٦٠,٤١٥      ا:��$9
ت 
  )٢,٨٤٤,١٨٦(    )٢,٩٥٣,٢٠٨(      G���Q ا:��$9
ت 
  ٣١٨,٤٥٤    ٣٠٧,٢٠٧      إK��37 ا���] 

            
  ١,٦٣٤,٨٤٢    ٧٦٤,٢٩٩  ٨        إ�#ادات أ7#ى 

  
  : ا�I3�و�Mت

          

 *$QR"�:ا �Q��G      )٧٦٦,٦١٩(    )١,٠٧٧,١٠٧(  
  )٢٢٧,١٤٨(    )١٧٩,٤٠٥(      ا ZSك 	�ت و���ات 

  )٧٣٧,٦٨١(    )٧٥٩,٩٨٢(      �� و��"�$� أ7#ى �5
ر�4 إدار
  )٣٩٩,١١٠(    )٥١٤,٧٧٣(      +"ا�W و��"�ت -."ك 

  )١٧٧,٢٦٢(    )١,٤٥٩,٧٦١(      ا�Z:�ة KM�Q +%�رة

�E ا7O#ىF:ا E7�:د ا".-      --    --  

  ١٧٧,٢٦٢    )١,٤٥٩,٧٦١(      إK��37 ا�J%�رة ا����ZD� �D:�ة
            

 �� ,X%ا� \D� Kا���� �T�!ا�  
 +�T�%  ة�:Zي(ا����  )ر�1ل 

      
)٠,١٢٦(  

    
)٠,٠١٥(  

            

,X١١,٥٥٠,٠٠٠    ١١,٥٥٠,٠٠٠      ا�3: �� ا�3�7] �!�د ا��  



  
  

 �*��  ) ق.م.ش(ا���آ� ا�����1 ا����CD:%3D� �*��3ت ا�
��-ا��و���  

  
   ا�I:J3� ا�KD��3 ا�:[*�ات KM �� ق ا�3%�ه3*��*�ن 

                                                                              KM �*X:  1١٠٢٠ �*   Z�٣٠:�ة ا�%:� أXY� ا�3
  

  
  


����  رأس ا��
ل � ��
  ار!
ح ��ورة   ا���
�� إ�
دة �����  ا���
�ح ��� ���#" ار!
ح

 
  ا��'��ع  ��ز#$�
  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ  --------------   

  ر#
ل �*�ي  ر#
ل �*�ي  ر#
ل �*�ي  ر#
ل �*�ي  ر#
ل �*�ي  ر#
ل �*�ي   
 �+ 

#�  ١ا��-�� آ�/#٢٠٠٩ )"���� (  ٢١١,٣٨٩,٧١٢  ٥,٧٧٥,٠٠٠  ٣,٥٩٦,٦٠٥  ٥٦,٣٨٦,٩٨٧  ٣٠,١٣١,١٢٠ ١١٥,٥٠٠,٠٠٠  

�  )٥,٧٧٥,٠٠٠(  )٥,٧٧٥,٠٠٠(  --  --  -- --  ار��ح ��ز
��رة ا������ ��  )١٧٧,٢٦٢(  --  )١٧٧,٢٦٢(  --  -- --  �%$#ةإ! ��� ا�

  --  --  ١٦٨,٤٧٩  )١٦٨,٤٧٩(  -- --  ا/$*�.� إ�دة ,+**( �)�ل �&
   -----------------------------------------   -----------------------------------------------   -------------------------------------------------   --------------------------------------------------   -------------------------------------------- --   ----------------------------------------------  

 �+ 
  ٢٠٥,٤٣٧,٤٥٠  --  ٣,٥٨٧,٨٢٢  ٥٦,٢١٨,٥٠٨  ٣٠,١٣١,١٢٠  ١١٥,٥٠٠,٠٠٠  )��ا6$"( ٢٠٠٩#����  ٣٠ا��-�� آ�
  ========================  ===========================  ===========================  ==============================  ==========================  ==========================  

 �+ 

#�  ١ا��-�� آ�/#٢٠١٠ )"����(  ٢٠٣,٩١٢,٤٦٤  --  ٥,٥٥٧,٦٦٥  ٥٢,٥٥٠,٦٩٨  ٣٠,٣٠٤,١٠١ ١١٥,٥٠٠,٠٠٠  
��رة ا������ ��  )١,٤٥٩,٧٦١(  --  )١,٤٥٩,٧٦١(  --  -- --  �%$#ةإ! ��� ا�

  --  --  ١٨٣,٦٣٩  )١٨٣,٦٣٩(  -- --  ا/$*�.� إ�دة ,+**( �&�)�ل 
  -------------------------------------- ----   ----------------------------------------------   ----------------------------------------------------   -----------------------------------------------   ------------------------------------------   ----------------------------------------------  

 �+ 
  ٢٠٢,٤٥٢,٧٠٣  --  ٤,٢٨١,٥٤٣  ٥٢,٣٦٧,٠٥٩  ٣٠,٣٠٤,١٠١  ١١٥,٥٠٠,٠٠٠  )��ا6$"( ٢٠١٠#����  ٣٠ا��-�� آ�
  ========================  ===========================  ================================  =============================  ==========================  ==========================  

  
 

  
  

  

ت ا:�
:$� ا:�#<�$� ا:�@5#ة;

ت ا:�#+�� FG�D' Eءا �* هAB ا:$9>
  .إن ا?�,

  
-٤-



 �*��  )ق.م.ش(ا���آ� ا�����1 ا����CD:%3D� �*��3ت ا�
��-ا��و���  
  

  ا�I:J3�ا�KD��3 ا�:���Mت ا����1 �*�ن 
 KM �*X:  1١٠٢٠ �*   Z�٣٠:�ة ا�%:� أXY� ا�3

  

  

ت ا:;

ت ا:�#+�� FG�D' Eءا �* هAB ا:$9>
  .$� ا:�@5#ة�
:$� ا:�#<�إن ا?�,

  
  
  
  
  

-٥-  
  
  
  

     KM �*X:  �Z:�ة ا�%:� أXY� ا�3
    ٣٠   *� 1٣٠    ٢٠٠٩   *� 1٢٠٠٨  
  )��ا7!�(    )��ا7!�(    
��ي     ���ي    ر�1ل �  ر�1ل 

W*]�:ت ا��*D3� �� �1��          : ا�:���Mت ا�

رةV7 K+
#ة  2Q:١٧٧,٢٦٢(    )١,٤٥٩,٧٦١(    ا(  

          :�!�1^ت

ت و	�ت و���ات  ��  ٦٦٨,٧٠٧    ٧٦٦,٤٦٨    ا ZSك ��

*$QR"�:���7 ا ��
S; ةT+
�� [5@�    ٥٤,٢٩٤    ١١٦,١٨٨  
 ��  �� �D3*�ت ا�:�[*W) ا��J:%3م KM�Q)KM ا�

  W��!رأس ا��3ل ا� KM ا�:[*�ات W��  
    

)٥٧٧,١٠٥(  
    

٥٤٥,٧٣٩  
          

  )٦٦٣,٣٧٥(    ٥٤٤,١٣٤    ا:�B/ ا:���.�

 وأر�2ة ���.� أ7#ى ���� ��٤٨١,٥٣٩(   ٥٧,٨٤٢    �5
ر�4 ��+"( 

  )٥٢٩,٢٣١(    )٢٤٦,٢٥٩(    :�@Dون ا

ت وأر�2ة داW.� أ7#ى �UVو� �.Wا:�ا /�B:١,٩٨١,٢٧٦(    )٣٢٩,٣٩٠(    ا(  

 ��  )٣,١٠٩,٦٨٢(    )D3� ��    )٥٥٠,٧٧٨*�ت ا�:�[*( W ا��J:%3م KM (ا�
��
�� ���7 ا:�"QR$* ا:��+"S; ةT+
��    )٢,٨١٨(    )٦,٤٦٦(  

 ��  )٣,١١٢,٥٠٠(    )٥٥٧,٢٤٤(    �D3*�ت ا�:�[*KM W ا��J:%3مKM�Q ا�
  

  :ا�:���Mت ا���D3� �� �1*�ت ا�a:`�3ر
        

  )٣٩٥,٤٧٦(    )٢٥٢,٥٦٠(    ز�
دة ا:�"'"دات %$# ���" �  
  )٤,٠٣٠,٩١٩(    )٦,٧٠٤,٨٢٧(    د+�
ت ����� :F#اء 	�ت و���ات 


ت و	�ت و���ات ��  )٦٤٤,٠٢٢(    )٦٣,١٨١(    (#اء ��
�*D3� KM م�J:%3ا� ��  )٥,٠٧٠,٤١٧(    )٧,٠٢٠,٥٦٨(    ت ا�a:`�3ر KM�Q ا�

  
W1 3:ت ا��*D3� �� �1��  : ا�:���Mت ا�

  
  

  
  

*W٧٩٤,٨٣١    )٤,٨٦٤,٧٤٧(    -.[ دا  

ت -
V> K+ آ�#U:ا K+
2 E'O وض#L    )٢,٠٦٢,٣٨٠    )٢,٤٠٩,٨١٤  

��  )٥,٧٧٥,٠٠٠(    --    ار-
ح �"ز
  

 KM م�J:%3ا� ��  �D3*�ت ا�:KM�Q W1 3 ا�
  

)٧,٢٧٤,٥٦١(  
  

)٢,٩١٧,٧٨٩(  
)�  )١١,١٠٠,٧٠٦(    )١٤,٨٥٢,٣٧٣(    KM ا���  KM�Q ا�

  ٥٤,٠٩٨,٤٢٤    ٣٢,١٠٦,٤١١    ا��� وأر�Qة ��ى ا�� ك KM ��ا�1 ا�Z:�ة 
  ٤٢,٩٩٧,٧١٨    ١٧,٢٥٤,٠٣٨    ا��� وأر�Qة ��ى ا�� ك �1�X� KM ا�Z:�ة



  
 �*��  )ق.م.ش(ا���آ� ا�����1 ا����CD:%3D� �*��3ت ا�

�� -ا��و���  
  

�*D��3*���ت ا���3*� ا��إ���51ت � ل ا� �I:J3ةا�   
 KM �*X:  1١٠٢٠ �*   Z�٣٠:�ة ا�%:� أXY� ا�3

  
  

١ - �Xdآ� و�����D� K� ا���� ef ا�   
 عامة قطريةفي دولة قطر كشركة مساهمة ") الشركة(" )ق.م.ش(ستلزمات الطبية األلمانية للمتم تأسيس الشركة القطرية 
كما ، ٢٣٣٤٩وتم قيدها بالسجل التجاري تحت رقم  ٢٠٠٠أكتوبر  ١٥الصادر في ) ٣٩(رقم بموجب المرسوم األميري 

كات التجاريـة  وتعمل بموجب قـانون الشـر   )سوق الدوحة لألوراق المالية سابقا(بورصة قطر  في ةمدرج الشركة أن
  .القطري

 المصـنع فـي   بإنشاءتقوم الشركة حاليا . التي تستخدم لمرة واحدة إن النشاط الرئيسي للشركة هو تصنيع الحقن الطبية
عـام  نهايـة ال فـي   التجاري اإلنتاجبدا  .منطقة أبو هامور على أرض مستأجرة من حكومة دولة قطرب مراحله النهائية

٢٠٠٩.   
  
  ��ت ا���g3�*� ا����Xا�%*�أ�$ ا��Sاد و - ٢

  
  ا���3*� تأ�$ إ��اد ا��*��� - أ 

لمعيـار  ا بما يتماشى مـع  ٢٠١٠يونيو  ٣٠ فيلفترة الستة أشهر المنتهية  تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة
    .المرحلية ةالتقارير الماليالخاص بإعداد  )٣٤(رقم  للتقارير المالية الدولي

  
  ���ا�%*���ت ا���g3�*� ا�X -ب 

تتفق مع السياسات المستخدمة فـي  المرحلية المختصرة البيانات المالية  هذه في إعدادستخدمة إن السياسات المحاسبية الم
تحتوي على  والتيبرأي اإلدارة أن جميع التعديالت  .٢٠٠٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  المدققة إعداد البيانات المالية

  .االعتبارضرورية من أجل عرضها بشكل عادل تم أخذها بعين  اعتبرت تيوالالمستحقات المتكررة العادية 
  

 إن هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة لتكون البيانات المالية
الماليـة المرحليـة المختصـرة مقترنـة      ، ويجب قراءة هذه البياناترير الماليةتقالل الدولية معاييرلل السنوية المعدة وفقا

 ٢٠١٠يونيو  ٣٠ فيإن نتائج الستة أشهر المنتهية  إلىواإليضاحات المرفقة بها، باإلضافة  ٢٠٠٩بالبيانات المالية لسنة 
  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١ فيليس بالضرورة أن تعبر عن النتائج المتوقعة للسنة المنتهية 

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٦-  
  
  



  
  
  
  
  

  
   ممتلكات وآالت ومعدات -٣   

          
  ٢٠٠٩د3%1��  ٣١    1٢٠٠٩ �*   ٣٠    1٢٠١٠ �*   ٣٠    
���(    )��ا7!�(    )��ا7!�(    ��(  
��ي    ���ي    ر�1ل ���ي    ر�1ل �  ر�1ل 

              :ا�%�/ ا��KM �*Q ��ا�1 ا�Z:�ة

ت و	�ت و���ات����    ١٤٧,٢٠٢,٦٤٩    ١٤٧,٢٠٢,٦٤٩    ١٤١,٩٨٠,٣٢٤  


ر�` رF�B$Q.  ١٧٥,٠٠٠    ١٧٥,٠٠٠    ١٩١,٧٢٥    أ �
:$� L$� ا:
    ١٤٧,٣٧٧,٦٤٩    ١٤٧,٣٧٧,٦٤٩    ١٤٢,١٧٢,٠٤٩  

              

              :�g 1^ت/ إ�M�fت

ت و	�ت و���ات����    ٥,٢٢٢,٣٢٥(    ٢٣١,٩٢٣    ٦٣,١٨١(  

$Q.
ر�` رأ �
:$� L$� ا:F�B     --    ١٦,٧٢٥    ٤١٢,٠٩٩  
    ٥,٢٠٥,٦٠٠(    ٦٤٤,٠٢٢    ٦٣,١٨١(  

              

              
              :ا�%�/ ا���1�X� KM �*Q ا�Z:�ة 

ت و	�ت و���ات����    ١٤١,٩٨٠,٣٢٤    ١٤٧,٤٣٤,٥٧٢    ١٤٢,٠٤٣,٥٠٥  

B$Q.
ر�` رأ �
:$� L$� ا:F�    ١٩١,٧٢٥    ٥٨٧,٠٩٩    ١٩١,٧٢٥  
    ١٤٢,١٧٢,٠٤٩    ١٤٨,٠٢١,٦٧١    ١٤٢,٢٣٥,٢٣٠  
              

              :اX:�a^ك ا�3:�اآ,

<Kا:#2$� ا�+    ٧٧٤,٨٩٧    ٧٧٤,٨٩٧    ٢,٣٤٦,٥٧٢  

#ة Q:ك اZS  ١,٥٧١,٦٧٥    ٦٦٨,٧٠٧    ٧٦٦,٤٦٨    ا:V.�/ ا 
    ٢,٣٤٦,٥٧٢    ١,٤٤٣,٦٠٤    ٣,١١٣,٠٤٠  

              

              :ا�%�/ KM�Q ا��*�3 ا���1�X� KM �1�:M ا�Z:�ة 

ت و	�ت و���ات����    ١٣٩,٨٢٥,٤٧٧    ١٤٦,٥٧٨,٠٦٧    ١٣٩,١٢٢,١٩٠  

              

  
  .  )٧(كما هو مبين في اإليضاح رقم إن مبنى المصنع واآلالت مرهونة كضمان للقرض طويل األجل من بنك قطر للتنمية  - أ

م إضافة الزيادة ت. في دولة قطر ودات الثابتة للشركة من قبل مقيم مستقل معتمدإعادة تقييم الموج ٢٠٠٧ تم خالل السنة -ب
الزيادة في حقوق الملكية للمساهمين في بند مستقل كاحتياطي  إظهار نفس مبلغ  دات كما تمإعادة التقييم إلى تكلفة الموجو في

  .إعادة تقييم
إن حق االنتفاع باألراضي . األراضي المقام عليها مباني المصنع االنتفاع بهذهتمثل قيمة األراضي المستأجرة حق  -ج

  .اإليجار عقد خالل الفترة المتبقية من المستأجرة سوف يتم إطفاءها
  
  
  

  ا�:`�3رات ���ر�1  - ٤
اعتبارها  وقد تماعتبار مساحة الجزء من المباني التي تم تأجيرها للغير بهدف الحصول على إيراد إيجار  ٢٠٠٩تم خالل السنة 

مارات قد ، وهكذا فان الزيادة في قيمة هذه االستث)استثمارات عقارية( ٤٠لدولي رقم ااستثمارات عقارية وفقا لمعيار المحاسبة 
  .٢٠٠٩ديسمبر  ٣١تم تحويلها من احتياطي إعادة التقييم إلى بيان الدخل الشامل للعام المنتهي في 

  
  

-٧-  
  
  
  



  
  
  
  
٥- �� 3D� �*& 7 دات �  
  

�*Zا� �M�!3اع وا��:+aاءة ا��:              
  ٢٠٠٩د3%1��  ٣١    1٢٠٠٩ �*   ٣٠    1٢٠١٠ �*   ٣٠    
���(    )��ا7!�(    )��ا7!�(    ��(  
��ي    ���ي    ر�1ل ���ي    ر�1ل �  ر�1ل 

 K+ �$2#:١ا #�
.�    ٢٨,٢٠٢,٣٨٣    ٢٨,٢٠٢,٣٨٣    ٢٨,٩٦٦,٨٧١  

ت Z7ل+
bة إ#Q:ا/ �.V:٧٦٤,٤٨٨    ٣٩٥,٤٧٦    ٢٥٢,٥٦٠    ا  

  ٢٨,٩٦٦,٨٧١    ٢٨,٥٩٧,٨٥٩    ٢٩,٢١٩,٤٣١    ا�3<3 ع 
              

بالحصول على كافة الحقوق باستخدام بـراءة االختـراع وحـق    بأن قامت الشركة  ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١تم خالل السنة المنتهية في  - أ

إن سداد هذا المبلغ قد تم في شهر ، يورو ٩٠٠,٠٠٠سيكمان مقابل دفع مبلغ / المعرفة الفنية بدون تحفظات حول هذه الملكية من السيد

الشركة ولها كامل حقـوق   إن براءة االختراع قد أصبحت ملك، عن طريق الحصول على قرض من بنك قطر الوطني ٢٠٠٨يناير 

 .كما تم إضافة جميع تكاليف التطوير الخاصة ببراءة االختراع والمعرفة الفنية إلى تكلفة براءة االختراع والمعرفة الفنية، التصرف بها

 

ة االختـراع  قامت الشركة بإجراء اختبار لتدني قيمـة بـراء  ، إن براءة االختراع حاليا هي ملك الشركة وال يوجد لها عمر نهائي - ب

  . ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١والمعرفة الفنية وبرأي اإلدارة بأنه ال يوجد أي تدني في قيمة هذه الموجودات كما في 

  
إن اإلضافة إلى تكلفة براءة االختراع والمعرفة الفنية خالل السنة والتي تتكون من مصاريف سفر ومصاريف قانونية ومصاريف  - جـ

  . براءة االختراع والمعرفة الفنية تطوير وإعالن ذات عالقة بامتالك
  

إن رأي اإلدارة بأنه ال يوجد أي انخفاض بقيمة الموجودات غير الملموسة كما هي بتاريخ المركز المالي، وعليه لم يتم إثبات 

  .خسائر تدني في القيمة في البيانات المالية المرحلية المختصرة للشركة

  
  
  ��ى ا�� ك وأر�Qة���   -٦

  
  ٢٠٠٩د3%1��  ٣١    1٢٠٠٩ �*   ٣٠    ٢٠١٠ 1 �*  ٣٠    
���(    )��ا7!�(    ) ��ا7!�(    ��(  
��ي     ���ي    ر�1ل ���ي     ر�1ل �  ر�1ل 

�� +K ا:5.�وق ;    ٢٠,٠٠٠    ٢٠,٠٠٠    ٢٠,٠٠٠  

ت '
ر�� و�.� ا:d�e :�ى ا:9."ك -
V>    ٥,٠٨٦,٤١١    ٤٢,٩٧٧,٧١٨    ٧,١٣٥,٣٠٢  

              

  ٥,١٠٦,٤١١    ٤٢,٩٩٧,٧١٨    ٧,١٥٥,٣٠٢    ا��� وأر�Qة ��ى ا�� ك
E'O `W٢٧,٠٠٠,٠٠٠    --    ١٠,٠٩٨,٧٣٦    ودا  

  ٣٢,١٠٦,٤١١    ٤٢,٩٩٧,٧١٨    ١٧,٢٥٤,٠٣٨    ��� وأر�Qة ��ى ا�� ك
  
  
  
  
  

-٨-  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  ألجلض قر - ٧
  

  ٢٠٠٩د3%1��  ٣١    1٢٠٠٩ �*   ٣٠    1٢٠١٠ �*   ٣٠    
���(    )��ا7!�(    )��ا7!�(    ��(  
��ي    ���ير1    ر�1ل ���ي    �ل �  ر�1ل 

E'O وض#�  ٢١,٦٨٨,٣٢٦    ٢٤,٠٩٨,١٤٥    ١٩,٢٧٨,٥١٢    أر�2ة ا:
              

KD1 �3آ �ZI�:              

ت ��او:�-"�e�    ٤,٨١٩,٦٢٨    ٦,٠٢٤,٥٤٠    ٤,٨١٩,٦٢٨  


ت %$# ��او:�-"�e�    ١٦,٨٦٨,٦٩٨    ١٨,٠٧٣,٦٠٥    ١٤,٤٥٨,٨٨٤  
  ٢١,٦٨٨,٣٢٦    ٢٤,٠٩٨,١٤٥    ١٩,٢٧٨,٥١٢    ا�3<3 ع

              
  

  :قرض بنك قطر للتنمية الصناعية - أ
  

مليون ريال  ٢٣بمبلغ ) طرف ذات عالقة(قرض مع بنك قطر للتنمية الصناعية  اتفاقيةبعقد  ٢٠٠٢سبتمبر  ٢٥قامت الشركة بتاريخ 
ادة مبلغ القرض قامت الشركة بإعادة جدولة القرض بزي ،٢٠٠٩ابريل خالل  اء مصنع الشركة بمنطقة أبو هامور،قطري لتمويل وإنش
ريال  ٢,٠٦٢,٣٨٠ريال قطري من خالل رسملة مبلغ الفوائد المستحقة ورسوم أخرى بمبلغ  ٢٤,٠٩٨,١٤٥ليصل إلى مبلغ 

  .٢٠٠٩يوليو قسط متساوي ربع سنوي يبدأ من  ٢٠سيسدد القرض على . قطري
المبالغ المسحوبة بشكل ربع سنوي كما  سنوياً على% ٣,٥فائدة  احتسابيتم  .المشروع موجودات إن هذا القرض مضمون برهن

  .تستحق الدفع على أساس شهري وسنوي على التوالي% ٠,٥وعمولة بنسبة % ٠,٥رسوم إدارية بنسبة  احتسابيتم 
  
  
  إيرادات أخرى - ٨
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

-٩-  

     KM �*X:  �Z:�ة ا�%:� أXY� ا�3
    ٣٠   *� 1٣٠    ٢٠٠٩   *� 1٢٠٠٨  
  )��ا7!�(    )��ا7!�(    
��ي     ���ير1    ر�1ل �  �ل 

          

رf�?٣٣٨,٦٥٢    ٢٠٦,٨٤٢    إ�#اد ا  

�Wا"Q:١,٢٣٨,١٨٧    ٥٥٧,١٥٧    إ�#ادات ا  
��".  ٥٨,٠٠٣    ٣٠٠    إ�#ادات �

    ١,٦٣٤,٨٤٢    ٧٦٤,٢٩٩  
          

          

          


