
.الطبية ش.م.قللمستلزماتالشركة القطرية األلمانية
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الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

جزءاً من هذه البيانات المالية.٢٧إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٤-

بيان الدخل الشامل 
٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٥٢٠١٤
قطريريال ريال قطرياتإيضاح

(معدلة)

٣١٦,٤١٢,٨٨٦١٥,٨٢٦,٠٥٦إيرادات 
)١٦,٧٤٨,٧٨٦()١٤,٨٩٣,٩٦٢(٤تكاليف مباشرة 

)٩٢٢,٧٣٠(١,٥١٨,٩٢٤(الخسارة) الربح إجمالي 

٣٠٨,٠٤٩٣٧٧,٠٩٧إيرادات أخرى  
٩١,١٩١,٠٧١٢,٠٧٦,٢٢٠العقاريةلالستثماراتالتغير في القيمة العادلة 

)٢,٧٣٨,٨٨٦()٢,٣٦٠,٣٥٥(٥مصروفات البيع والتوزيع 
)٨,٩٣٢,٥٢٦()٨,٠٠٢,٧٦٨(٦مصاريف عمومية وإدارية 

)١٠,١٤٠,٨٢٥()٧,٣٤٥,٠٧٩(شغيلية الخسارة الت
)٣,١٨٤,٣٨٣()٤,٠٨٠,١٩٩(٧تكاليف تمويل 

)١٣,٣٢٥,٢٠٨()١١,٤٢٥,٢٧٨(خسارة للسنة
--إيرادات شاملة أخرى للسنة

)١٣,٣٢٥,٢٠٨()١١,٤٢٥,٢٧٨(إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

)١,١٥()٠,٩٩(٢٠العائد األساسي والمخفف للسهم 



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

جزءاً من هذه البيانات المالية.٢٧إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٥-

المركز المالي بيان 
٢٠١٥ديسمبر٣١في

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريريال قطريقطريريال إيضاحات

(معدلة)(معدلة)
الموجودات

الموجودات غير المتداولة
٨١٣٨,٢٦٧,٩٢٠١٣٧,٤١٤,٥٧٨١٣٧,١٤٧,٤٥٦عقارات وآالت ومعدات 

٩١٢,٥٩٠,٠٠٠٨,٧٥٧,٢٠٠٦٣٠,٠٠٠استثمارات عقارية 
١٠٢٨,٠٨٧,٧٦١٢٨,٢٠٦,٩٧٠٢٨,٣٢٦,١٧٩موجودات غير ملموسة 

١٧٨,٩٤٥,٦٨١١٧٤,٣٧٨,٧٤٨١٦٦,١٠٣,٦٣٥

الموجودات المتداولة
١١١٨,٩٣٠,٧٩٨٢١,٦٠١,١٥٣١٩,٠٩٩,١٨٢مخزون البضاعة 

١٢١٣,٧٤٨,٥٣٨١٣,٣٩٩,٤٩٧٧,٤١٦,٤٤٦ذمم تجارية مدينة وأخرى 
١٣٧٤١,٠٤٩١٤٨,٦٥٦١,٨١٧,٨١٩النقد وأرصدة لدى البنوك  

٣٣,٤٢٠,٣٨٥٣٥,١٤٩,٣٠٦٢٨,٣٣٣,٤٤٧

٢١٢,٣٦٦,٠٦٦٢٠٩,٥٢٨,٠٥٤١٩٤,٤٣٧,٠٨٢إجمالي الموجودات 

والمطلوبات المساهمينحقوق 
المساهمينحقوق 

١٤١١٥,٥٠٠,٠٠٠١١٥,٥٠٠,٠٠٠١١٥,٥٠٠,٠٠٠رأس المال
١٥٣٠,٣٤٣,١٢٠٣٠,٣٤٣,١٢٠٣٠,٣٤٣,١٢٠اإلحتياطي القانوني 

١٦١١,٩٩٩,٦٩٤١١,٩٩٩,٦٩٤١١,٩٩٩,٦٩٤إحتياطي إعادة التقييم 
)٢٩,٦٨٨,٩٢٦()٤٣,٠١٤,١٣٤()٥٤,٤٣٩,٤١٢(خسائر متراكمة 

١٠٣,٤٠٣,٤٠٢١١٤,٨٢٨,٦٨٠١٢٨,١٥٣,٨٨٨المساهمينحقوق إجمالي 



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

جزءاً من هذه البيانات المالية.٢٧إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٦-

تتمة  –بيان المركز المالي
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريريال قطريريال قطريإيضاحات

(معدلة)(معدلة)
المطلوبات 

المطلوبات غير المتداولة 
١٧٧٦١,٦٩٩٦٧٥,٨٧٤٥٣٤,٨٨٩مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

١٨٤٥,٦٩٨,٠٩١٣٧,٥٤٤,٥٩٩٣٦,٧٣٧,٥٤٢قروض وسلف

٤٦,٤٥٩,٧٩٠٣٨,٢٢٠,٤٧٣٣٧,٢٧٢,٤٣١
المطلوبات المتداولة 

١٨٤٣,٠٦٧,٤٩٩٣٤,٢٢٣,٠٣٥١٥,٨٨٣,٧٤١قروض وسلف
١٩٥,٠٧٥,٢٤٤٧,٥٥٣,٢٩٦٣,٢٤٥,٦٥٨ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

١٣١٤,٣٦٠,١٣١١٤,٧٠٢,٥٧٠٩,٨٨١,٣٦٤سحب على المكشوف من البنوك 

٦٢,٥٠٢,٨٧٤٥٦,٤٧٨,٩٠١٢٩,٠١٠,٧٦٣

١٠٨,٩٦٢,٦٦٤٩٤,٦٩٩,٣٧٤٦٦,٢٨٣,١٩٤إجمالي المطلوبات

المساهمينإجمالي حقوق 
٢١٢,٣٦٦,٠٦٦٢٠٩,٥٢٨,٠٥٤١٩٤,٤٣٧,٠٨٢والمطلوبات

....................................................................

حجلهبوفادي أحمد خميس الكبيسي

مجلس اإلدارةعضو اإلدارةرئيس مجلس 



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

جزءاً من هذه البيانات المالية.٢٧إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٧-

تتمة –المساهمينبيان التغيرات في حقوق 

٢٠١٥ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

االحتياطي القانونيرأس المال
إحتياطي إعادة 

اإلجماليالخسائر المتراكمةالتقييم
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

١٧٧,٤٧٦,٠٨٨)١٠,٦٢٨,٤٢٨(١١٥,٥٠٠,٠٠٠٣٠,٣٤٣,١٢٠٤٢,٢٦١,٣٩٦كما في ذكرت سابقاً ٢٠١٤يناير ١في 

)٤٩,٣٢٢,٢٠٠()١٩,٠٦٠,٤٩٨()٣٠,٢٦١,٧٠٢(--) ٢٦تصحيح الخطأ (إيضاح 

١٢٨,١٥٣,٨٨٨)٢٩,٦٨٨,٩٢٦(١١٥,٥٠٠,٠٠٠٣٠,٣٤٣,١٢٠١١,٩٩٩,٦٩٤(معدلة)٢٠١٤يناير ١في 

)١٣,٣٢٥,٢٠٨()١٣,٣٢٥,٢٠٨(---الخسارة للسنة (معدلة)

-----إيرادات شاملة أخرى 

)١٣,٣٢٥,٢٠٨()١٣,٣٢٥,٢٠٨(---إجمالي الخسارة الشاملة للسنة  (معدلة)

١١٤,٨٢٨,٦٨٠)٤٣,٠١٤,١٣٤(٢٠١٤١١٥,٥٠٠,٠٠٠٣٠,٣٤٣,١٢٠١١,٩٩٩,٦٩٤ديسمبر ٣١في 

)١١,٤٢٥,٢٧٨()١١,٤٢٥,٢٧٨(---الخسارة للسنة 

-----شاملة أخرى خسائر

)١١,٤٢٥,٢٧٨()١١,٤٢٥,٢٧٨(---إجمالي الخسارة الشاملة للسنة  

١٠٣,٤٠٣,٤٠٢)٥٤,٤٣٩,٤١٢(٢٠١٥١١٥,٥٠٠,٠٠٠٣٠,٣٤٣,١٢٠١١,٩٩٩,٦٩٤ديسمبر ٣١في 



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

جزءاً من هذه البيانات المالية.٢٧إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٨-

بيان التدفقات النقدية 
٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطريإيضاحات

(معدلة)
أنشطة التشغيل

)١٣,٣٢٥,٢٠٨()١١,٤٢٥,٢٧٨(السنةخسارة 

:للبنود التاليةتعديالت
)٢,٠٧٦,٢٢٠()١,١٩١,٠٧١(٩التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية  

٤,٠٨٠,١٩٩٣,١٨٤,٣٨٣تكاليف تمويل 
١٠٣,٠٨٢,٨٢٧٣,٠٨٧,٨٦٥و٨االستهالك واالطفاء 

-٦٨٦٧,١١٥شطب مخزون البضاعة
٦٣,٤٦٤٣٤٩,٥٧٢موجودات مالية شطب مخصص 
١٧٢١٠,٦٩٧٢٥٢,٤٠٢مكافآت نهاية الخدمة للموظفينمخصص

٦٤٩,٨٦٦٦١,١٨٢مخصص البضاعة بطيئة الحركة 
-٨١٦,٤٨٧آالت ومعدات وشطب عقارات 

)٨,٤٦٦,٠٢٤()٤,٣٠٥,٦٩٤(في رأس المال العاملخسارة التشغيل قبل التغيرات 

التغيرات في رأس المال العامل:
)٢,٥٦٣,١٥٣(١,٧٥٣,٣٧٤مخزون البضاعة

)٦,٣٣٢,٦٢٣()٣٥٢,٥٠٥(تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى ذمم 
٤,٣٠٧,٦٣٨)٢,٤٧٨,٠٥٢(ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

)١٣,٠٥٤,١٦٢()٥,٣٨٢,٨٧٧(المستخدم في أنشطة التشغيلالنقد 
)١١١,٤١٧()١٢٤,٨٧٢(١٧مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

)١٣,١٦٥,٥٧٩()٥,٥٠٧,٧٤٩(في األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية المستخدمةصافي 

أنشطة االستثمار
)٩,٢٨٦,٧٥٨()٣,٨٣٣,٤٤٧(٨ومعدات عقارات وآالتشراء 

-)٢,٦٤١,٧٢٩(٩شراء استثمارات عقارية 
)٩,٢٨٦,٧٥٨()٦,٤٧٥,١٧٦(في أنشطة االستثمارالتدفقات النقدية المستخدمةصافي 

أنشطة التمويل
١٨١٥,٩٢٣,٣٤٤٢٣,٦٧٤,٦٧٦متحصالت من قروض وسلف 

)٥,٤٠٣,٣٤٠()٩٢٥,٣٨٦(١٨سداد قرض وسلف 
)٢,٣٠٩,٣٦٨()٢,٠٨٠,٢٠١(تكاليف تمويل مدفوعة 

١٢,٩١٧,٧٥٧١٥,٩٦١,٩٦٨من أنشطة التمويلالتدفقات النقدية صافي 

)٦,٤٩٠,٣٦٩(٩٣٤,٨٣٢وما في حكمه في النقد )النقصالزيادة (صافي 

)٨,٠٦٣,٥٤٥()١٤,٥٥٣,٩١٤(١٣يناير ١في وما في حكمهالنقد 

)١٤,٥٥٣,٩١٤()١٣,٦١٩,٠٨٢(١٣ديسمبر ٣١في وما في حكمهالنقد 



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

إيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٩-

تأسيس الشركة١
("الشركة") هي شركة مساهمة قطرية تأسست في دولة قطر بموجب .ش.م.قالطبية للمستلزماتالشركة القطرية األلمانية 

٢٠٠١فبراير ١٠بتاريخ ٢٣٣٤٩تحت السجل التجاري رقم ٢٠٠٠أكتوبر ١٥الصادر في ٣٩المرسوم األميري رقم 

دولة قطر والمقر –، الدوحة ٢٢٥٥٦وهي مدرجة حالياً في بورصة قطر. إن العنوان المسجل للشركة هو ص ب 

الدوحة ، دولة قطر.–يسي لعملها في أبو هامور الرئ

.والتجارة في المعدات واألدوات والمستلزمات الطبيةلمرة واحدةلالستعمالإن النشاط الرئيسي للشركة هو صناعة المحاقن 

لس اإلدارة في ـمن مجبقرار ٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في ية للشركة ـتمت الموافقة على إصدار البيانات المال

.٢٠١٦مارس ٢٩

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

مبدأ االستمرارية٢/١

: ٢٠١٤(ريال قطري ١١,٤٢٥,٢٧٨بمبلغ٢٠١٥ديسمبر ٣١تكبدت الشركة صافي خسارة للسنة المنتهية في 

المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغوكما في ذلك التاريخ تجاوزت المطلوبات ، ريال قطري)١٣,٣٢٥,٢٠٨

. ال تزال الشركة تتكبد خسائر. )قطريريال٢٠١٤:٢١,٣٢٩,٥٩٥(ريال قطري ٢٩,٠٨٢,٤٨٩

تشير هذه الظروف إلى وجود شك كبير حول مقدرة الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية ، وبالتالي فقد ال 

تتمكن الشركة من تحقيق موجوداتها أو تلبية مطلوباتها من خالل األعمال العادية. 

اهمي الشركة إلعادة هيكلة قروض إن أعضاء مجلس اإلدارة حاليا في المراحل النهائية من المفاوضات مع كبار مس

الشركة لصالح دائنين آخرين حتى تتجاوز موجودات الشركة المقاسة بالقيمة العادلة مطلوبات الشركة. وتتخذ اإلدارة 

أيضا تدابير لتحسين عملياتها في غضون السنوات الخمس المقبلة. 

وفقًا لمبدأ االستمرارية. يفترض مبدأ اإلعداد أن تم إعداد البيانات المالية على أساس أن الشركة ستواصل أعمالها

الشركة سوف تستمر في تلقي الدعم المالي من المساهمين وأنها ستتمكن من تحقيق موجوداتها وتلبية مطلوباتها في 

.سياق األعمال العادية

أسس اإلعداد ٢/٢

١١للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم أعدت البيانات المالية وفقاً 

ذات الصلة. ٢٠١٥لسنة 



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

إيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-١٠-

تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

تتمة-أسس اإلعداد ٢/٢
فيما عدا البنود التالية والتي تقاس بالقيمة العادلة: ،البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخيةأعدت 

االستثمارات العقارية-
األرض والمباني-

البيانات المالية بالريال القطريأعدت .٢٤الطرق المستخدمة في قياس القيمة العادلة تم اإلفصاح عنها في إيضاح رقم 
مالية. وفي عرض بياناتها الالشركةوهي العملة المستخدمة في أنشطة 

التغير في السياسات المحاسبية واإليضاحات ٢/٣

المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية
قامت الشركة بتطبيق المعايير والتعديالت التالية للمرة األولى والتي يسري مفعولها على الفترات المحاسبية التي تبـدأ  

. لم يكن للمعايير والتعديالت الجديدة تأثير على البيانات المالية للشركة:٢٠١٥يناير ١في أو بعد 

المحتوى

)١٩مشاركات الموظفين (تعديالت معيار المحاسبة الدولي برامج المنافع المحددة

٢٠١٢-٢٠١٠دورة التحسينات السنوية

٢٠١٣-٢٠١١دورة التحسينات السنوية

ولم يسري مفعولها بعد  المصدرةلمعايير ٢/٤
لم والتفسيرات التي أصدرت ، ولم يسري مفعولها بعد ، حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للشركة.المعاييرفيما يلي 

تنوي تطبيق هذه المعايير ، إن أمكن ، وديالت الجديدة مبكراً خالل السنةتقم الشركة بتطبيق أي من هذه المعايير والتع
سارية المفعول.عندما تصبح 

تاريخ السربانالمعيار

٢٠١٨يناير ١األدوات المالية–٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٦يناير ١حسابات التأجيل التنظيمية–١٤المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٧يناير ١اإليرادات من العقود مع العمالء–١٥المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٦يناير ١الترتيبات المشتركة: محاسبة االستحواذ على الحصص–١١تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٦يناير ١إيضاح الطرق المقبولة في محاسبة االستهالك واإلطفاء–٣٨و ١٦تعديالت معايير المحاسبة الدولية 

٢٠١٦يناير ٢٠١٤١–٢٠١٢دورة التحسينات السنوية 

٢٠١٦يناير ١المبادرة باإلفصاح–١تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

-: مؤسسات االستثمار ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٢و١٠تعديالت المعايير الدولية للتقارير المالية 

٢٠١٦يناير ١تطبيق استثناء التوحيد

٢٠١٩يناير ١اإليجارات ١٦المالية المعيار الدولي للتاقرير

ديالت الجديدة مبكراً خالل السنة.لم تقم الشركة بتطبيق أي من هذه المعايير والتع
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معداتوآالت وعقارات

المتراكم وخسائر االستهالكبالتكلفة مطروحاَ منها المباني واألرض باستثناء اآلالت والمعداتالعقارات وتقاس بنود 

بصفة مباشرة تتضمن التكلفة المصروفات المتعلقةاألراضي تقاس بالقيمة العادلة. ،االنخفاض في القيمة المتراكمة

أية تكاليف تنسب بصفة ، تكلفة المواد والعمالة المباشرة اداخليباقتناء الموجود. تتضمن تكلفة الموجودات المكونة 

مباشرة لجعل الموجودات في حالة عاملة في الغرض المتوقع منها، وتكاليف تفكيك وإزالة البنود وإعادة الموضع 

لمعدات الكائنة عليه وتكاليف االقتراض المرسملة. تتم رسملة البرمجيات المشتراة والتي تشكل وظيفة ال تتجزأ من ا

ذات العالقة بها كجزء من تلك المعدات. عندما يكون ألجزاء العقارات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة تتم 

المحاسبة عنها كبنود مستقلة (مكونات رئيسية) للعقارات واآلالت والمعدات.

احتياطي إعادة التقييم، باستثناء يتم االعتراف بأي فائض إعادة تقييم ضمن االيرادات الشاملة األخرى وعرضه في 

المبلغ الذي يعكس به النقص من إعادة تقييم نفس الموجودات المعترف به سابقاً في بيان الدخل، ففي هذه الحالة يتم 

االعتراف بالزيادة في بيان الدخل. يتم تحقيق العجز من إعادة التقييم في بيان الدخل ، باستثناء أي عجز يعوض 

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

االعتراف عن بند العقار واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عندما يكون من المتوقع عدم الحصول على إلغاءيتم 

أو خسائر استبعاد العقارات واآلالت والمعدات منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم تحديد أرباح

بمقارنة المتحصالت من االستبعاد مع القيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات ويتم االعتراف بها بالصافي في 

يتم تحويل المبالغ المضمنة في فائض إعادة ها. عند بيع الموجودات المعاد تقييمالدخلاإليرادات األخرى في بيان 

التقييمات بصورة متكررة بما يكفي للتأكد من أن القيمة العادلة للموجودات تجريالتقييم إلى األرباح المدورة. 

المعاد تقييمها ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية.

ت استثمارية تتم إعادة قياس تلك العقارات بالقيمة عند تغيير استخدام عقارات من عقارات يشغلها المالك إلى عقارا

العادلة ويعاد تبويبها بناء على ذلك. يتم االعتراف بأي مكسب ينشأ من إعادة القياس في الربح أو الخسارة إلى الحد 

انخفاض سابقة في القيمة عن عقار معين، مع االعتراف بأي مكسب باقي خسارةالذي يؤدي فيه المكسب إلى رد 

. يتم االعتراف بأية خسارة المساهمينااليرادات الشاملة األخرى وإظهاره في احتياطي إعادة التقييم في حقوق في

في الربح أو الخسارة.

يتم االعتراف بتكلفة استبدال أحد بنود اآلالت والمعدات في القيمة الدفترية لذلك البند لو كان من المحتمل تدفق 

منة في ذلك البند للشركة ومن الممكن قياس تكلفته بصورة مؤكده. يتم إلغاء تحقق منافع اقتصادية مستقبلية مض

الربح أو القيمة الدفترية للجزء المستبدل. يتم االعتراف بتكلفة الخدمة اليومية للعقارات واآلالت والمعدات في بيان 

عند تكبدها.الخسارة
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تتمة–معداتعقارات وآالت و

المبلغ القابل لالستهالك وهو تكلفة موجود أو مبلغ آخر تستبدل به التكلفة ناقصا قيمته على االستهالكيحتسب 

مقدرة الاإلنتاجيةاألعمار مدى القسط الثابت على الباقية. يتم االعتراف باالستهالك في الربح أو الخسارة بطريقة 

حيث أن ذلك باستثناء اآلالت والمعدات التي تستهلكها حسب استعمالهالكل بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات

يعكس بصورة مقاربة النمط المتوقع لالستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في بند الموجود.

ب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية التقديرية للموجودات كما يلي:يحتس

سنة ٣٠المباني

على أساس االستخداماآلالت والمعدات

سنوات٥السيارات

سنوات٥األثاث والتركيبات واألدوات

سنوات٣أجهزة الحاسب اآللي

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

كان ذلك مناسبا.

االستثمارات العقارية 

االستثمار العقاري هو العقار الذي يحتفظ به إما بغرض إيراد اإليجار أو بغرض الزيادة الرأسمالية أو لكال 

النشاط االعتيادي أو لالستخدام في اإلنتاج أو توفير البضائع أو الخدمات الغرضين معاَ ولكنه ليس للبيع في إطار 

أو ألغراض إدارية. يقاس االستثمار العقاري مبدئياً بالتكلفة والحقاً بالقيمة العادلة مع االعتراف بأي تغير فيها في

الستثمار في العقار. تتضمن تكلفه ذات عالقة مباشرة بإقتناء االمتكبدةالتكاليف الربح أو الخسارة. تتضمن التكلفة

وأيه تكاليف أخرى ذات عالقه مباشره باقتناء العقار ويجعله ور داخليا تكلفة المواد و العمالة المباشرةالعقار المط

جاهزاَ لالستخدام المطلوب.

اد و القيمة ستثمار عقاري( يحتسب كفرق بين صافي المحصل من االستبعاأية أرباح أو خسائر ناتجه من استبعاد 

.عند بيع استثمار عقاري كان مصنف سابقاَ كعقار في الربح أو الخسارةذلك االستثمار) ويتم االعتراف بهالدفترية ل

يم سوف يتم تحويلها الى االرباح المدورة.يواالت ومعدات فإن اية مبالغ ذات عالقة ضمن احتياطي اعادة التق

عادة تصنيفه كعقار أو آالت أو معدات تصبح القيمة العادلة في تاريخ إعادة العقار بحيث تتم إاستخدامعندما يتغير 

.في الفترة المحاسبية الالحقةالتصنيف هي التكلفة لذلك العقار
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الموجودات غير الملموسة

ويمكن أن يؤدي الموجود غير الملموس هو أصل غير مالي يمكن تحديده وليس له كيان مادي يحتفظ به لالستخدام 

"الموجودات غير  إلى جني منافع اقتصادية مستقبلية وهو يدخل في بيان الوضع المالي للشركة تحت إيضاح 

المصروفات .اء وتراكم انخفاض القيمةالملموسة" تقاس الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقص تراكم األخط

المتكبدة على برمجيات تتم رسملتها فقط عندما يكون من المحتمل أن تؤدي هذه المصروفات إلى تمكين الموجود 

من جني منافع اقتصادية مستقبلية تزيد عن معيار أدائها المقيم أصال وإمكانية قياس هذه المصروفات ونسبتها إلى 

ق بها. يتم تسجيل جميع المصروفات األخرى عند تكبدها.الموجود بصورة موثو

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة بطريقة القسط الثابت في الربح أو الخسارة من التاريخ الذي يصبح فيه األصل 

الك متاحا لالستخدام على مدى أفضل تقدير لعمره اإلنتاجي المقدر استنادا إلى النموذج الذي يمكن في إطاره استه

المنافع االقتصادية لألصل من قبل الشركة.

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

عمر إنتاجي غير محددبراءات االختراع والمعرفة

سنوات٥برمجيات الكمبيوتر

يجب عدم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد ويجب مراجعة العمر اإلنتاجي لهذا 

تقدير العمر اإلنتاجي غير المحدد الموجود في كل فترة تقرير لتحديد ما إذا استمرت األحداث والظروف في دعم 

يتم معالجته محاسبياً يجب أنالمدةمحددإلى غير محدد التغير في العمر اإلنتاجي من يتم، إذا لم لهذه الموجودات

كتغير في افتراضات وتغيرات المحاسبة. يتم  إلغاء االحتراف بالموجودات غير الملموسة عن استبعاده أو عندما 

يكون التوقيع عدم الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده.  
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انخفاض الموجودات غير المالية
بالتقييم في تاريخ كل بيان مركز مالي للتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض أي موجودات. إذا الشركةتقوم 

بعمل الشركةسنوي لتحديد انخفاض أية موجودات ، تقوم اختباروجد أي مؤشر كهذا، أو إذا كان ضرورياً إجراء 
تقدير للمبلغ الممكن استرداده من الموجودات. المبلغ الممكن استرداده من أي موجودات هو القيمة العادلة ألي 

بمفردها، موجودات ناقصاً التكاليف حتى البيع أو قيمتها في حال االستخدام أيهما أعلى، ويتم تحديده لكل موجودات 
ما لم تكن الموجودات ال تنتج إيرادات نقدية منفصلة بشكل كبير عن إيرادات موجودات أخرى أو مجموعة موجودات 
أخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألي موجودات عن المبلغ الممكن استرداده، تعتبر الموجودات منخفضة القيمة ويتم 

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

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

ضمن فئات المصاريف المناسبة لعمل الموجودات التي الشاملتدرج خسائر انخفاض العمليات المستمرة في بيان الدخل 

اً وتم تحويل إعادة التقييم إلى إيرادات شاملة أخرى. في هذه التي أعيد تقييمها سابقالموجوداتانخفضت قيمتها، باستثناء 

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

يعاد التقييم في تاريخ كل بيان مركز مالي للتأكد من وجود أي مؤشر بأن خسائر انخفاض مدرجة سابقاً لم تعد 

بعمل تقدير للمبلغ الممكن استرداده. يتم عكس أي الشركةكهذا ، تقوم مؤشرموجودة أو تكون قد نقصت. إذا وجد 

فتراضات المستخدمة لتحديد قيمة الموجودات الممكن خسارة انخفاض مدرجة سابقاً فقط إذا كان هنالك تغير في اال

انخفاض. تلك القيمة التي تتم زيادتها ال يمكن أن تتجاوز القيمة الدفترية التي خسارةاستردادها منذ أن أدرجت آخر 

كان يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك لو لم يتم إدراج أي خسارة انخفاض للموجودات في السنوات السابقة. يتم 

تقييم، وفي هذه الحالة ما لم تدرج الموجودات بمبلغ إعادة الالشاملعكس خسارة االنخفاض هذه في بيان الدخل 

يعامل االنعكاس كزيادة ناتجة من إعادة التقييم.

البضاعةمخزون

على أساس المتوسط المخزون تكلفة تستند. ، أيهما أقلصافي القيمة القابلة للتحققأو تكلفة الالمخزون باس تق

وتكاليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف المصروفات المتكبدة في اقتناء مواد المخزون نتضموهي تالمرجح للتكلفة 

األخرى المتكبدة في سبيل جعلها تصل إلى موقعها ووضعها الحاليين. بالنسبة للبضائع المكتملة التصنيع واألعمال 

قيد التنفيذ تتضمن التكلفة حصة مناسبة من المصروفات غير المباشرة لإلنتاج استنادا إلى الطاقة اإلنتاجية 

االعتيادية.
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تتمة –البضاعة مخزون

صافي القيمة القابلة للتحقق هي السعر المقدر للبيع في إطار النشاط االعتيادي ناقصا تكلفة إكمال العمل ومصروفات 

تقديرات اإلدارة. على استنادا وبطيئة الحركةالمهجورةالبيع. يتم وضع مخصص للبضائع 

الموجودات المالية
التحقيق المبدئي والقياس

يتم تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو ٣٩الموجودات المالية في نطاق معيار المحاسبة الدولي 

اإلستحقاق ، أو موجودات مالية متاحة للبيع أو كمشتقات الخسارة ، أو قروض وذمم مدينة ، أو إستثمارات حتى 

مستخدمة كأدوات تحوط فعالة ، حسمبا يكون مالئماً. تحدد الشركة تصنيف موجوداتها المالية عند إدراجها المبدئي.

تاجرة جميع تدرج الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً التكاليف المباشرة للمعاملة. تدرج في تاريخ الم

المشتريات والمبيعات التي يجب أن تسلم فيها الموجودات في التاريخ الذي تحدده النظم أو العرف بالسوق 

تشمل الموجودات (المشتريات بالطرق النظامية)، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات.

وذمم الموظفين المدينة و ذمم مدينة أخرى.ة مدينةوذمم تجاريالمالية للشركة على النقد وما في حكمه 

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

النقد والبنود المماثلة للنقد
وسحب على ألغراض بيان التدفقات النقدية يمثل النقد والبنود المماثلة للنقد نقد في الصندوق وأرصدة بنكية 

.المكشوف من البنوك

الذمم المدينة األخرىوالمدينة الذمم التجارية 
للتحديد غير مدرجة هي موجودات مالية ذات مدفوعات ثابتة أو قابلةوالذمم المدينة األخرى الذمم التجارية المدينة 

في سوق نشطة. يتم تحقيق هذه الموجودات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها أية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى 

المعاملة. الحقا للتحقيق المبدئي تقاس الذمم التجارية واألخرى المدينة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 

ائر انخفاض في القيمة.الفعلي ناقصا أية خس
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تتمة –الموجودات المالية 

إلغاء تحقيق 
المالية (أو جزء من موجودات مالية أو جزء من الموجودات(أي يلغى من بيان المركز المالي للشركة) ق يلغى تحق

مجموعة موجودات مالية مماثلة) في أي من الحاالت التالية:

. أوانتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات·

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

كاملة ودون تأخير كبير إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات للتمرير وإما (أ) أن تكون قد قامت بشكل جوهري 

(ب) لم تقم بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات بشكل  بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو 

جوهري أو باالحتفاظ بها ولكنها قامت بتحويل السيطرة على الموجودات.

حول تولم أو دخلت في ترتيبات التمديد في استالم تدفقات نقدية من موجودات ابتحويل حقوقهقامت الشركة في حال 

حول السيطرة على الموجودات ، يتم إدراج تبجميع المخاطر ومنافع الموجودات ولم جوهرياً فظ ـحتتأو 

في تلك الحالة تحقق الشركة أيضاً مطلوبات مقابلة. يتم بالموجودات.الشركة ارتباط إستمرارودات بقدرـالموج

قياس الموجودات المحمولة والمطلوبات المقابلة على أساس يعكس الحقوق واإللتزامات التي احتفظت بها الشركة. 

أو اإلرتباط المستمر الذي يأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة يتم قياسة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات

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

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

مجموعة موجودات مالية منخفضة القيمة مجموعة موجودات مالية انخفضت قيمتها. تعتبر أن موجودات مالية أو

("حادث  فقط إذا  وجد دليل على االنخفاض نتيجة لحادث واحد أو أكثر وقع بعد التحقيق المبدئي للموجودات 

خسارة") وأن لحادث الخسارة تأثير على التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية للموجودات المالية أو مجموعة 

ه يمكن تقديرها بصورة موثوقة. إن دليل االنخفاض قد يشمل مؤشرات بأن المدينين أو الموجودات المالية وأن

مجموعة مدينين يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو تخلف في السداد أو عدم انتظام سداد الفوائد أو أقساط المبلغ 

لومات الواضحة بوجود نقص األصلي، أو احتمال دخولهم في إفالس أو إعادة جدولة مالية أخرى  وعندما تشير المع

في التدفقات النقدية المستقبلية مثل التغيرات في المتأخرات أو األحوال االقتصادية المرتبطة بالتخلف عن السداد.
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المطلوبات المالية

التحقيق والقياس المبدئي
أو يتم تصنيفها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح٣٩المالـية في نطاق معيار المحاسبة الدولي المطلوبات

، حسبما يكون مالئماً. معاملة تحوط فعالة وتسهيالت، أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط في قروضأو الخسارة ، 

ادلة وفي المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العجميعالمالية عند إدراجها مبدئياً. تدرجاتهامطلوبتصنيف الشركة تحدد 

قروض على المالية تشتمل مطلوبات الشركة تكاليف االقتراض المباشرة.حالة القروض والتسهيالت بعد خصم

.وذمم دائنة أخرىلف وسحب على المكشوف من البنوك وذمم تجارية دائنة وس

األخرى والذمم الدائنةالدائنةمم التجاريةالذ
األخرى عن المبالغ المدفوعة في المستقبل للبضائع والخدمات الذمم الدائنة والدائنة بالذمم التجارية االعترافيتم 

المستلمة سواء أصدرت بها فاتورة من المورد أم لم تصدر. 

القروض والسلف
تحقيق القروض والسلف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ناقصا التكاليف التي تنسب بصفة مباشرة للمعاملة. الحقاً 

للتحقيق المبدئي يتم قياس القروض بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم عرض األقساط التي 

ها مطلوبات متداولة. تستحق خالل سنة واحدة بالتكلفة المطفأة على أن

يتم تحقيق  األرباح أو الخسائر في الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء التحقيق عن المطلوبات إضافة إلى عملية 

اإلطفاء. يتم االعتراف بتكاليف الفائدة كمصروف عند تكبدها فيما عدا تلك التي تؤهل للرسملة.

رأس المال

األسهم العادية
األسهم العادية على أنها حقوق ملكية. يتم إظهار أسهم المنحة وأسهم الحقوق المصدرة خالل السنة يتم تصنيف 

كإضافة لرأس المال. يتم خصم قيمة أسهم المنحة المصدرة من األرباح المدورة المتراكمة للشركة. تتم المحاسبة 

عن عالوة إصدار أسهم الحقوق وفقا للمتطلبات القانونية المحلية.
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المخصصات

يتم تحقيق المخصصات إذا كان لدى الشركة التزام حالي (قانوني أو استداللي) نتيجة لحدث سابق من الممكن القيام 

المحتمل أن يطلب تدفق خارج للمنافع االقتصادية لسداد االلتزام.بإجراء تقدير موثوق به لذلك االلتزام ومن 

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

الموجودات لتحقيقالرغبة في التسوية على أساس الصافي ، أو وساري المفعول لتسوية المبالغ المحققة يحق قانون
.المطلوبات في نفس الوقتوتسديد

نهاية خدمة الموظفينمخصص مكافآت

لعام ١٤تقوم الشركة بتكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين المحددة وفقا لقانون العمل القطري رقم 

وفترة عملهم بالشركة ويتم دفعها للموظفين عند إنهاء خدماتهم بالشركة. وذلك استنادا إلى رواتب الموظفين٢٠٠٤

ال تتوقع الشركة سداد التزام منافع نهاية خدمة موظفيها على المدى القريب وبالتالي فقد تم تصنيفها على أنها التزام 

الوارد في بيان غير متداول. ال يتم خصم المخصص حيث أنه من غير المتوقع أن يكون الفرق بين المخصص 

المركز المالي وصافي القيمة الحالية فرقا مهما.

تحقيق اإليرادات

إيراد مبيعات البضائع
يقاس إيراد مبيعات البضائع بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم بالصافي من البضائع المرجعة 

دليل مقنع بأن المخاطر والعوائد الهامة للملكية قد تم تحويلها والخصوم التجارية. يتم تحقيق اإليرادات عندما يوجد 

إلى المشتري وأنه من المحتمل استرداد المقابل وأنه يمكن تقدير التكاليف المصاحبة واإلرجاع المحتمل للبضائع 

إليراد بصورة موثوق بها وأنه ليست هناك مشاركة مستمرة من  قبل اإلدارة في البضائع وأنه يمكن قياس مبلغ ا

بصورة موثوق بها. لو كان من المحتمل منح خصومات ومن الممكن قياس المبلغ بصورة موثوق بها عندها يتم 

تحقيق الخصم كتخفيض لإليراد عند تحقيق المبيعات.
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اإليجارإيراد 

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

اإليجارات

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

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

الشركة كمؤجر
يتم تسجيل المبالغ المستحقة من اإليجارات بموجب اإليجارات التمويلية كذمم مدينة بمبلغ صافي استثمار الشركة في 

ة ليعكس معدل عائد دوري ثابت اإليجارات. يتم تخصيص اإليجار التمويلي الذي يتم تكبدها على الفترات المحاسبي

على صافي استثمار الشركة القائم فيما يتعلق باإليجارات.

عائدات على السهم ال

تعرض الشركة بيانات عائداتها األساسية على السهم ألسهمها االعتيادية. تحتسب العائدات األساسية للسهم بقسمة 

لى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. الربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسهم العادي ع

يتم تحديد العائدات المخففة على السهم بتسوية الربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسهم االعتيادية والمتوسط 

تشتمل على سندات المرجح لعدد األسهم العادية القائمة بالنسبة آلثار جميع األسهم االعتيادية المخففة المحتملة والتي

قابلة للتحويل وخيارات أسهم ممنوحة للموظفين، إن وجدت.



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

إيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٢٠-

تتمة -أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

تتمة –ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢/٥

العمالت األجنبية

المعامالت بالعمالت األجنبية
األجنبية إلى الريال القطري بسعر الصرف السائد في تواريخ المعامالت. يتم تحويل يتم تحويل المعامالت بالعمالت 

األصول المالية والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. 

الخسارة.فروق صرف العمالت المحققة وغير المحققة الناتجة يتم االعتراف بها في الربح أو

في كما ر الصرف السائد اسعاستخدام أأجنبية بةبعملبنود غير المالية التي تقاس بالتكلفة التاريخية يتم تحويل ال

أسعار ها باستخداميتم تحويلبنود غير المالية التي تقاس بالقيمة العادلة بعملة أجنبية . الالمبدئيةتواريخ المعامالت

ذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة.التاريخالالصرف السائدة في 

األحداث بعد تاريخ التقرير

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

البيانات المالية بشرط توفر دليل على الظروف التي وجدت في تاريخ التقرير. 

واألحكام المحاسبية الهامةواالفتراضاتالتقديرات ٢/٦

إن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة وضع  أحكام وتقديرات 

وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات 

قد تؤدي إلى التقديراتأن هذه الشك حولااللتزامات الطارئة في تاريخ التقرير.والمصروفات واإلفصاح عن

.نتائج تحتاج إلى تعديالت مادية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي تتأثر خالل الفترات المستقبلية

المالي ، والتي قد بيان المركز، وغيرها من المصادر الرئيسية للتقديرات في تاريخ الرئيسيةفيما يلي االفتراضات 

:الالحقةتؤدي إلى تعديالت مادية على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية 

انخفاض قيمة الذمم المدينة
تقوم الشركة بعمل تقدير للذمم التجارية المدينة الممكن تحصيلها عندما ال يكون من المحتمل تحصيل المبالغ 

بالكامل. يتم التقدير للمبالغ الهامة على أساس فردي ، أما بالنسبة للمبالغ الفردية غير الهامة ولكنها مستحقة السداد 

سب لها مخصص بناء على طول الفترة الزمنية التي تم التأخر فيها منذ مدة طويلة فيتم تقديرها بصورة جماعية ويحت

.التاريخيةاالستردادعند السداد على أساس معدالت 

االستثمارات العقارية تقييمإعادة 
الربح بيانتقوم الشركة بتسجيل استثماراتها العقارية  بالقيمة العادلة مع التغيرات في كونها ، يتم االعتراف بها في 

ديسمبر ٣١مستقل متخصص لتقييم القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في مقيموالخسارة. قامت الشركة بتعيين 

مقارنة معدلة م قياس االستثمارات العقارية التي تم تقييمها بالرجوع إلى دليل من السوق باستخدام أسعار ت. ي٢٠١٥

عه وحالته.لعوامل السوق المحددة من طبيعة العقار وموق
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معداتالوواآلالت عقارات الانخفاض قيمة 
في تاريخ كل تقرير ، تقوم الشركة بمراجعة القيمة الدفترية لعقاراتها وآالتها لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على 

إنخفاض قيمة هذه الموجودات. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر ، يتم تقدير القيمة الممكن استردادها من األصل 

ا ال يمكن تقدير القيمة الممكن استردادها من خالل النقد بغرض تحديد خسائر إنخفاض القيمة ، إن وجودت. عندم

الناتج من خالل الوحدة التي ينتمي إليها. إن القيمة الممكن استردادها ها هي القيمة العادلة ناقص التكلفة حتى البيع 

مستقبلية التقديرية إلى أو القيمة في حالة االستخدام ، أيهما أعلى. عند تقييم الموجودات يتم تخفيض التدفقات النقدية ال

.القيمة الحالية باستخدام المعدل المناسب

العقارات االستثمارية انخفاض قيمة 
يحدث إنخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد قيمتها الممكنة استردادها وهي القيمة 

االستخدام ، أيهما أعلى. يعتمد حساب القيمة العادلة ناقص تكلفة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع أو قيمتها في حال

البيع على المعلومات المتاحة من معامالت البيع الملزمة ، تمت في سوق حرة ، الموجودات مماثلة أو ألسعار سوق 

الموجودات.استبعادواضحة مطروحاً منها تكاليف 

اإليرادات٣
٢٠١٥٢٠١٤

قطريريال ريال قطري

١٢,٠٣١,٣٢٤١١,٩٠٨,٤١٤مبيعات الحقن
٢,٦٦٨,٦٥٦١,٤٩٩,٤٦١مبيعات منتجات المتاجرة

٩٨٥,٥٢٤٩٠٦,٦٨٣مبيعات اإلبر المعبأة
٧٢٧,٣٨٢١,٥١١,٤٩٨مبيعات اإلبر األنبوبية 

١٦,٤١٢,٨٨٦١٥,٨٢٦,٠٥٦

التكاليف المباشرة ٤
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

١١,٠٩٣,٦٠٥١٣,١١١,٨١٣تكلفة الحقن
١,٦٥٩,٤٦٤٩٩٤,٧٧٢تكلفة منتجات المتاجرة

١,٥٧٠,٩٧٤١,١٢٠,٧٠٢تكلفة اإلبر المعبأة
٥٦٩,٩١٩١,٥٢١,٤٩٩تكلفة اإلبر األنبوبية 

١٤,٨٩٣,٩٦٢١٦,٧٤٨,٧٨٦
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٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٢٢-

وتوزيعمصروفات بيع٥
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

١,١٧٠,٥٣٥٩٢٥,٤٠١مصروفات شحن للمبيعات
٥٢٨,٦٢٧٨٣٤,٢٨٩عمولة

٤٢٨,٣٥٣٥٣٠,٨٥٨مصروفات دعاية وإعالنات 
٢٣٢,٨٤٠٤٤٨,٣٣٨أخرى

٢,٣٦٠,٣٥٥٢,٧٣٨,٨٨٦

مصروفات عمومية وإدارية٦
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

٣,٨٦٧,٩٦٠٣,٨٦٤,٥٢٨رواتب وأجور
-٨٦٧,١١٥)١١(إيضاح مواد مخزون مشطوبة

٧٣٣,١٨٤٦١٧,٤١٦)٨هالك (إيضاح ستإ
٦١٦,٦٥٧١,٣٠٩,٣٦٩إصالحات وصيانة

٦١٦,٦٠١٣٩١,٤٦٥أتعاب قانونية ومهنية
٢٣٥,٢٦٢٢١٧,٣٥٢خسارة صرف عمالت أجنبية

١٨٦,٤٧١٢٦٦,٠٣١مصروفات سفر 
١٨٠,٠٩٩٢٠٨,١٣٣مرافق

١١٩,٢٠٩١١٩,٢٠٩)١٠طفاء (إيضاح اال
٩٠,٨٧٦٨٢٤,١٦٠إيجار

٨٠,٩٣٩١٠٦,٥٨٨مصروفات مكتب 
٥٢,٧٥٢٦٢,٨٩٠تأمين

٥١,٣٤٢٧٣,٨٩١تكاليف براءات اختراع وتجديد
٤٩,٨٦٦٦١,١٨٢)١١مخصص مخزون بطيئة الحركة (إيضاح 

٤٢,١٧٥٩٦,١٥٢تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
٣,٤٦٤١٠٩,٧٥١)١٢خسارة انخفاض في القيمة (إيضاح 

٢٣٩,٨٢١-ذمم مدينة مشطوبة
٢٠٨,٧٩٦٣٦٤,٥٨٨مصاريف متنوعة 

٨,٠٠٢,٧٦٨٨,٩٣٢,٥٢٦

تكاليف التمويل٧
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

٣٣٠,١٥٤٢١٣,٧٥٥مصروفات وعموالت بنكية
٣,٧٥٠,٠٤٥٢,٩٧٠,٦٢٨مصروف الفائدة

٤,٠٨٠,١٩٩٣,١٨٤,٣٨٣
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-٢٣-

ومعدات وآالت عقارات٨

سيارات آالت ومعداتمباني 

أثاث 
وتركيبات 

وأدوات

أجهزة وبرامج 
حاسب آلي 

أعمال رأسمالية 
قيد التنفيذ 

اإلجمالي
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

التكلفة:
٢٠١٥٥٧,١٨٢,٤٤٧٨٩,١١٩,٢٤٨٢٤٤,٥٠٠٢,٠٢٥,١٥٣٧١٧,١٩١٢,١٢٨,٩٢١١٥١,٤١٧,٤٦٠يناير ١في 

١٤٩,٥٨٥١٨,٥٨٥٣,٦١٣,٤٣٧٣,٨٣٣,٤٤٧-٥١,٨٤٠-إضافات 
تحويالت من األعمال الرأسمالية 

-)٤,٠٦٣,٠٩٧(---٤,٠٦٣,٠٩٧-قيد التنفيذ
)٣٩,٠٠٠(---)٣٩,٠٠٠(--استبعادات 

)١٨٩,١٨٩(-)٦٢,٤٤٧()١٢٦,٧٤٢(---شطب

٢٠١٥٥٧,١٨٢,٤٤٧٩٣,٢٣٤,١٨٥٢٠٥,٥٠٠٢,٠٤٧,٩٩٦٦٧٣,٣٢٩١,٦٧٩,٢٦١١٥٥,٠٢٢,٧١٨ديسمبر٣١في 

االستهالك المتراكم:
١٤,٠٠٢,٨٨٢-٢٠١٥٦,٨٥٥,٨٣٩٥,٣٨١,٥٨٦١٦٠,١٣٣١,١٢٩,٧٤٣٤٧٥,٥٨١يناير ١في 

٢,٩٦٣,٦١٨-١,٩٠٦,٠٨٢٦٢٧,٩٧٤٢٥,٧٠٠٢٧٨,٩٦٨١٢٤,٨٩٤االستهالك للسنة
)٣٩,٠٠٠(---)٣٩,٠٠٠(--لالستبعادات

)١٧٢,٧٠٢(-)٦٠,٠٤٩()١١٢,٦٥٢(---للشطب

١٦,٧٥٤,٧٩٨-٢٠١٥٨,٧٦١,٩٢١٦,٠٠٩,٥٦٠١٤٦,٨٣٣١,٢٩٦,٠٥٩٥٤٠,٤٢٦ديسمبر٣١في 

:صافي القيمة الدفترية
٤٨,٤٢٠,٥٢٦٨٧,٢٢٤,٦٢٥٥٨,٦٦٧٧٥١,٩٣٧١٣٢,٩٠٣١,٦٧٩,٢٦١١٣٨,٢٦٧,٩٢٠(معدلة٢٠١٥ديسمبر٣١في 



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

إيضاحات حول البيانات المالية
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تتمة–عقارات وآالت ومعدات ٨

سيارات آالت ومعداتمباني 

أثاث 
وتركيبات 

وأدوات

أجهزة وبرامج 
حاسب آلي 

أعمال رأسمالية 
قيد التنفيذ 

اإلجمالي
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

التكلفة:
٢٠١٤٥٦,٥٥٢,٤٤٧٨٩,١١٥,١٣٠١٩٤,٥٠٠١,٧٣٢,٣٥٨٥٤٨,٥٨٦٣٨,٦٦١١٤٨,١٨١,٦٨٢يناير ١في 

٤,١١٨٥٠,٠٠٠٢٩٢,٧٩٥١٦٨,٦٠٥٨,٧٧١,٢٤٠٩,٢٨٦,٧٥٨-إضافات 
تحويل إلى االستثمار 

)٦,٦٨٠,٩٨٠()٦,٦٨٠,٩٨٠(-----) ٩العقاري(إيضاح 
٦٣٠,٠٠٠-----٦٣٠,٠٠٠العقاريتحويل من االستثمار

٢٠١٤٥٧,١٨٢,٤٤٧٨٩,١١٩,٢٤٨٢٤٤,٥٠٠٢,٠٢٥,١٥٣٧١٧,١٩١٢,١٢٨,٩٢١١٥١,٤١٧,٤٦٠ديسمبر٣١في 

االستهالك المتراكم:
١١,٠٣٤,٢٢٦-٢٠١٤٤,٩٦٠,٢٥٧٤,٦٣٢,٨٢٠١٣٦,٩٣٣٨٩٣,٦٩١٤١٠,٥٢٥يناير ١في 

٢,٩٦٨,٦٥٦-١,٨٩٥,٥٨٢٧٤٨,٧٦٦٢٣,٢٠٠٢٣٦,٠٥٢٦٥,٠٥٦االستهالك للسنة

١٤,٠٠٢,٨٨٢-٢٠١٤٦,٨٥٥,٨٣٩٥,٣٨١,٥٨٦١٦٠,١٣٣١,١٢٩,٧٤٣٤٧٥,٥٨١ديسمبر٣١في 

:صافي القيمة الدفترية
٥٠,٣٢٦,٦٠٨٨٣,٧٣٧,٦٦٢٨٤,٣٦٧٨٩٥,٤١٠٢٤١,٦١٠٢,١٢٨,٩٢١١٣٧,٤١٤,٥٧٨(معدلة)٢٠١٤ديسمبر٣١في 
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تتمة–عقارات وآالت ومعدات ٨

سيارات والمعداتآالت مباني 

أثاث 
تركيباتو

أدوات و

أجهزة 
وبرامج 

حاسب آلي 

أعمال 
رأسمالية 
اإلجماليقيد التنفيذ 

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

التكلفة:
١٤٥,٦٩٥,٢١٢-٢٠١٣٥٤,١٣٣,٤٤٧٨٩,١١٥,١٣٠٣٤٢,٥٠٠١,٥٩٢,١١٢٥١٢,٠٢٣يناير ١في 

١٥٢,٠٩٣٧٠,٢٧٨٩٦٥,٢١٦١,١٩٤,٥٨٧--٧,٠٠٠إضافات
االستثمار العقاريتحويل من 

٢,٤١٢,٠٠٠-----٢,٤١٢,٠٠٠)٩(إيضاح 
)٣٦٧,٠٧٣()٣٣٠,٥١١()٣٣,٧١٥()١١,٨٤٧(---شطب 

الموجودات غير تحويل إلى 
)١٠(إيضاح الملموسة

-----)٥٩٦,٠٤٤()٥٩٦,٠٤٤(

)١٤٨,٠٠٠(---)١٤٨,٠٠٠(--إستبعادات 

٢٠١٣٥٦,٥٥٢,٤٤٧٨٩,١١٥,١٣٠١٩٤,٥٠٠١,٧٣٢,٣٥٨٥٤٨,٥٨٦٣٨,٦٦١١٤٨,١٨١,٦٨٢ديسمبر٣١في 

االستهالك المتراكم:
٨,٤١٥,٣٠٥-٢٠١٣٣,١١٥,٦٥٧٣,٩٣٨,٥٤١٢٦٩,٢٣١٧٥٣,٨٣٨٣٣٨,٠٣٨يناير ١في 

٢,٨١٢,٤٨٢-١,٨٤٤,٦٠٠٦٩٤,٢٧٩١٥,٧٠٢١٥١,٧٠٠١٠٦,٢٠٢االستهالك للسنة
)٤٥,٥٦٢(-)٣٣,٧١٥()١١,٨٤٧(---شطب

)١٤٨,٠٠٠(---)١٤٨,٠٠٠(--االستبعادات 

١١,٠٣٤,٢٢٦-٢٠١٣٤,٩٦٠,٢٥٧٤,٦٣٢,٨٢٠١٣٦,٩٣٣٨٩٣,٦٩١٤١٠,٥٢٥ديسمبر ٣١في 

:صافي القيمة الدفترية
٥١,٥٩٢,١٩٠٨٤,٤٨٢,٣١٠٥٧,٥٦٧٨٣٨,٦٦٧١٣٨,٠٦١٣٨,٦٦١١٣٧,١٤٧,٤٥٦(معدلة)٢٠١٣ديسمبر٣١في 
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-٢٦-

تتمة–ومعداتوآالتعقارات٨
كالتالي:الدخل الشامل بيانفي السنةتم توزيع اإلستهالك 

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

٢,٢٣٠,٤٣٤٢,٣٥١,٢٤٠تكاليف مباشرة  
٧٣٣,١٨٤٦١٧,٤١٦)٦(إيضاح المصاريف العمومية واإلدارية 

٢,٩٦٣,٦١٨٢,٩٦٨,٦٥٦

إيضاحات:
ريال ١١,٥٢٧وقعت الشركة عقد إيجار مع وزارة الشؤون البلدية والزراعة بمبلغ إيجار سنوي ، ٢٠٠١يوليو ١في .١

سنة. وفقاً لعقد االيجار فإن تجديد عقد االيجار في نهاية كل فترة خاضع التفاق متبادل بين كال الطرفين ٣٠لمدةقطري 
ليست جوهرية لكل القيمة العادلة عند بداية االيجار. إضافة ةاإليجاريوكذلك فإن القيمة الحالية للحد األدنى للمدفوعات 

رة بأغلبية عمر األرض وال يتم تحويل الملكية إلى الشركة في نهاية فتسنة ليست٣٠إلى ذلك فإن فترة االيجار لمدة 
عقد االيجار هو هذه العوامل توضح بأن .ممارسة خيار الشراء في نهاية فترة االيجارااليجار. الشركة ليست مخولة ل

إيجار تشغيلي.

األرض المؤجرة إلى الشركة في نهاية فترة على الرغم من ذلك ، تعتقد اإلدارة بأنه سوف يتم تحويل مخاطر ومنافع 
لطلب لوزارة ب لااليجار بناء على قرارات الحقة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وقامت أيضاً بإرسال خطاب طل

. ٢٠١٦ذلك. تتوقع اإلدارة بأن يتم االنتهاء من قرار تحويل ملكية األرض في تأكيد

م أرضها المستأجرة ومبانيها وماكيناتها ومعداتها بمساعدة مقيم خارجي مؤهل لتعكس قامت الشركة بإعادة تقيي٢٠٠٧في .٢
في البيانات المالية للشركة وقد تم إظهار مكسب إعادة التقييم الناتج عن لهذه األصول والبياناتالقيمة السوقية الحالية 

تغيير سياستها المحاسبية اإلدارةقررت ٢٠١٣سنةالحقاً خالل .المساهمينذلك في احتياطي إعادة التقييم ضمن حقوق 
.للماكينات والمعدات من نموذج إعادة التقييم إلى نموذج التكلفة لتوفير معلومات مالية موثوق بها وأكثر صلة

، ال توجد أية تحويالت من االستثمارات العقارية إلى العقارات واآلالت والمعدات نتيجة ٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في .٣
ريال ٦٣٠,٠٠٠ريال قطري و ٦٧٨,١٣٣: أرض ومبنى بمبلغ ٢٠١٤في االستخدام إلى عقارات يشغلها المالك (للتغير

.قطري على التوالي)

، قرر مجلس اإلدارة رد جميع المعامالت المتعلقة برسملة األرض المستأجرة. وبالتالي ، تم ٢٠١٥في عام .٤

مليون ريال قطري ومخصص إعادة التقييم المتعلق بها ٢٣,٥إزالة األرض المستأجرة من السجالت بمبلغ 

). ٢٦مليون ريال قطري (راجع اإليضاح ٣٠,٢بمبلغ 

.١٨واآلالت في اإليضاح والمعدات العقاراتتم االفصاح عن الضمانات على .٥
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٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٢٧-

االستثمارات العقارية ٩
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣

ريال قطريريال قطريريال قطري
٨,٧٥٧,٢٠٠٦٣٠,٠٠٠٣,٠٤٢,٠٠٠يناير ١في 

--٢,٦٤١,٧٢٩إضافات
-٦,٦٨٠,٩٨٠-)٨المحول من العقارات والمعدات واآلالت (إيضاح 
)٢,٤١٢,٠٠٠()٦٣٠,٠٠٠(-)٨المحول إلى العقارات والمعدات واآلالت (إيضاح 

-١,١٩١,٠٧١٢,٠٧٦,٢٢٠التغير في القيمة العادلة

١٢,٥٩٠,٠٠٠٨,٧٥٧,٢٠٠٦٣٠,٠٠٠(معدلة)ديسمبر ٣١في 

إن األرباح الصادرة عن .تشـتمل االسـتثمارات العقارية جـزء من أرض ومبنى الشـركة مؤجـر إلى طـرف ثالث

ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في ريال قطري ٢٠٠,٠٠٠االستثمارات العقارية والمحتسبة على أساس القيمة العادلة والبالغة 

.ريال قطري)١١٥,٥٠٠: ٢٠١٤(٢٠١٥

عقارية تحت اإلنشاء لالستئجار من قبل تنتيجة الستثماراوالمعدات واآلالت العقاراتتم التحويل من ٢٠١٤في عام 

هذه االتفاقية في ديسمبر ، وقعت الشركة اتفاقية إيجار تشغيلي مع أطرف ثالث وتبدأ٢٠١٥في سبتمبر طرف ثالث.

.ريال قطري٢٠٠,٠٠٠مقابل إيجار شهري بمبلغ ٢٠١٥

، قرر مجلس اإلدارة رد جميع المعامالت المتعلقة باألرض مستأجرة المدرجة من قبل الشركة كعقار ٢٠١٥في عام 

قطري وربح القيمة العادلة مليون ريال ٢٦,٣استثماري. وبالتالي ، تم إزالة األرض المستأجرة من السجالت بمبلغ 

).٢٦مليون ريال قطري من الكتب (راجع اإليضاح ١٩,٥المتعلق بها والمدرج من قبل الشركة بمبلغ 

من قبل مثمن خارجي مستقل لديه الخبرة والمؤهالت المهنية والمعرفة بالموقع تحديد القيمة العادلة لالستثمار العقاريتم 

تحديد القيمة العادلة على نهج تم. سنوياًيقدم المثمن المستقل االستثمارات العقارية للشركة تقييمه.المعاد ة العقاروفئ

المقارنة بالسوق والذي يعكس أسعار أحدث المعامالت العقارات مشابهة. عند تقرير القيمة العادلة للعقارات ، كان 

رات في تقنيات التقييم خالل السنة.االستخدام األعلى واألحسن هو استخدامها الحالي. لم تحدث أية تغيي
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٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٢٨-

الموجودات غير الملموسة  ١٠
اختراع براءات

ومعرفة
برمجيات الحاسب 

اآللي 
اإلجمالي 

ريال قطريريال قطريريال قطري

التكلفة : 
٢٠١٥٢٧,٧٩٩,٦٧٣٥٩٦,٠٤٤٢٨,٣٩٥,٧١٧ديسمبر١في 

اإلطفاء المتراكم: 
١٨٨,٧٤٧١٨٨,٧٤٧-٢٠١٥يناير١في 

١١٩,٢٠٩١١٩,٢٠٩-)٦إطفاء السنة (إيضاح 

٣٠٧,٩٥٦٣٠٧,٩٥٦-٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

٢٠١٥٢٧,٧٩٩,٦٧٣٢٨٨,٠٨٨٢٨,٠٨٧,٧٦١ديسمبر ٣١القيمة الدفترية في 

اختراع براءات
ومعرفة 

برمجيات الحاسب 
اآللي 

اإلجمالي 

ريال قطريريال قطريريال قطري

التكلفة : 
٢٠١٤٢٧,٧٩٩,٦٧٣٥٩٦,٠٤٤٢٨,٣٩٥,٧١٧ديسمبر٣١في 

اإلطفاء المتراكم: 
٦٩,٥٣٨٦٩,٥٣٨-٢٠١٤يناير١في 

١١٩,٢٠٩١١٩,٢٠٩-)٦إطفاء السنة (إيضاح 

١٨٨,٧٤٧١٨٨,٧٤٧-٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

٢٠١٤٢٧,٧٩٩,٦٧٣٤٠٧,٢٩٧٢٨,٢٠٦,٩٧٠ديسمبر ٣١القيمة الدفترية في 

البضاعة مخزون ١١
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

١٠,٢٥٧,٥٣٢١٢,١١٩,١٩٠مواد خام 
٢,٠٧٣,٠١١٢,٢١٣,٢٥٨أعمال قيد التنفيذ 
٤,٧٦٥,٢٤٢٤,٣٣٦,١١٣بضاعة مكتملة 

٢,٥٤٤,٣١١٢,٤٩٦,٢٥٩قطع غيار 
٢٤٣,١٤٤٣٢٤,٠٩٧مواد استهالكية

١٩,٨٨٣,٢٤٠٢١,٤٨٨,٩١٧
)١٠٥,١٢٠()١٥٤,٩٨٦()٦(إيضاح بضاعة بطيئة الحركة ناقص: مخصص 

-)٨٦٧,١١٥(شطب مباشر للبضاعة 

١٨,٨٦١,١٣٩٢١,٣٨٣,٧٩٧
٦٩,٦٥٩٢١٧,٣٥٦بضاعة في الطريق 

١٨,٩٣٠,٧٩٨٢١,٦٠١,١٥٣
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٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٢٩-

تتمة -البضاعة مخزون ١١

كالتالي:كانت الحركة في مخصص البضاعة بطيئة الحركة
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

١٠٥,١٢٠٤٣,٩٣٨يناير ١في 
٤٩,٨٦٦٦١,١٨٢)٦مخصص مكون خالل السنة (إيضاح 

١٥٤,٩٨٦١٠٥,١٢٠

ريال قطري. ٦٢٧,٤٧٢صالحيتها بمبلغ انتهتأو االنتهاءخالل ، قامت الشركة بتجديد بضاعة تالفة أو قاربت صالحيتها على 

على الرغم من ذلك ، قررت اإلدارة شطب هذه البضاعة حيث من الممكن إعادة استخدامها أو من الممكن إدخالها في إنتاج البضاعة 

المكتملة.

الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى  ١٢
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

١٢,٧٠٨,٣٧٧٩,٨٣٩,٦٤٨المدينة التجاريةالذمم 
١,٠٢١,٦٥٢٢,٩٦٦,٢٧٥دفعات مقدمة إلى الموردين 

١٣,٧٣٠,٠٢٩١٢,٨٠٥,٩٢٣
)١٠٩,٧٥١()٨٤,٨٦٠(نخفاض في القيمة خسارة االمخصص 

١٣,٦٤٥,١٦٩١٢,٦٩٦,١٧٢
٧٣,٥٤٣٣٥١,٨٩٨مصاريف مدفوعة مقدماً

٢٩,٨٢٦٣٥١,٤٢٧ذمم مدينة أخرى 

١٣,٧٤٨,٥٣٨١٣,٣٩٩,٤٩٧

كانت الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة كما ال تحمل فوائد. للموردينإن الذمم التجارية المدينة 

يلي: 
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

١٠٩,٧٥١٢٨,٢١٦يناير ١في 
٣,٤٦٤١٠٩,٧٥١خالل السنة مكونمخصص
)٢٨,٢١٦()٢٨,٣٥٥(شطبعكس / 

٨٤,٨٦٠١٠٩,٧٥١ديسمبر ٣١في 

ن انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والمدفوعات المقدمة للموردين مضيتإن إجمالي مخصص انخفاض القيمة 

ريال قطري على ١٠٦,٢٨٧و ٣,٤٦٤: ٢٠١٤ريال قطري على التوالي (٧٧,٩٣٣ريال قطري و ٦,٩٢٧البالغة 

كالتالي:التوالي) كما في تاريخ التقرير إن أعمار الذمم المدينة التجارية الغير منخفض قيمتها هي 
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٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٣٠-

تتمة   –الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى ١٢

السداد ولكن غير منخفضة القيمةمتأخرة في 

اإلجمالي
غير متأخرة أو 
منخفضة القيمة

٩٠من أقل
يوم 

١٨٠–٩١
يوم

٣٦٠–١٨١
يوم

٣٦٠أكثر من 
يوم

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢٠١٥١٣,٦٤٥,١٦٩٤,٠٤٥,٣٢٩٢,٢٧٨,٨٢٧٢,٧٣٠,٦٣٣١,٠٩٢,٥٣٠٣,٤٩٧,٨٥٠
٢٠١٤١٢,٦٩٦,١٧٢٣,٥١٧,٩٨٤١,٦٠٨,٤٧٤١,٥٧٧,٦٩٦٣,٠٥٥,٣٥٩٢,٩٣٦,٦٥٩

.وبالتالي فإن الذمم المدينة غير مضمونةابل الذمم المدينة بناء على خبرة الشركة السابقة ، يتوقع أن تسترد بالكامل الذمم المدينة غير منخفضة القيمة. ال تقوم الشركة عادة بطلب أية ضمانات مق
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٢٠١٥ديسمبر ٣١في 
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وما في حكمهالنقد ١٣
:بيان المركز الماليما يلي والذي أدرج فييتضمن النقد وما في حكمه لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية 

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

٧٢٧,٦٠٠١٣٨,٩٥١أرصدة لدى البنوك 
١٣,٤٤٩٩,٧٠٥نقد في الصندوق 

٧٤١,٠٤٩١٤٨,٦٥٦
)١٤,٧٠٢,٥٧٠()١٤,٣٦٠,١٣١(سحب على المكشوف من البنوك

)١٤,٥٥٣,٩١٤()١٣,٦١٩,٠٨٢(

رأس المال١٤
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:رأس المال 
١١٥,٥٠٠,٠٠٠١١٥,٥٠٠,٠٠٠رياالت قطرية للسهم١٠سهم بقيمة ١١,٥٥٠,٠٠٠

االحتياطي القانوني١٥
والذي يتطلب قيام ٢٠١٥لسنة١١يتم االحتفاظ باالحتياطي القانوني وفقا لنصوص قانون الشركات التجارية القطري رقم 

من رأس ٪٥٠من صافي األرباح إلى احتياطي قانوني إلى أن يعادل ذلك االحتياطي نسبة ٪١٠الشركة بتحويل نسبة 

هذا االحتياطي : ال شيء)٢٠١٤(المال. لم يتم إجراء هذا التحويل من قبل الشركة خالل السنة حيث أنها تكبدت خسارة.

جب القانون المذكور أعاله.غير متاح للتوزيع فيما عدا بمو

احتياطي إعادة التقييم١٦
معداتوعقاراتمعترف بها ضمن بندمستقلة من قبل المالكيتعلق احتياطي إعادة التقييم بإعادة تقييم أرض ومباني

.)٨إيضاح (آالت و
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٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٣٢-

مكافآت نهاية خدمة الموظفين١٧
هو كما يلي:إن حركة المخصص المعترف به في بيان المركز المالي

٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

٦٧٥,٨٧٤٥٣٤,٨٨٩يناير١في 

٢١٠,٦٩٧٢٥٢,٤٠٢مخصص للسنة

)١١١,٤١٧()١٢٤,٨٧٢(مدفوع خالل السنة

٧٦١,٦٩٩٦٧٥,٨٧٤ديسمبر ٣١في 

وسلفالقروض ١٨
٢٠١٥٢٠١٤

قطريريال ريال قطري

٦٣,٢٧٨,٧٦٦٥٦,٣٣٥,٨٠٨قروض ألجل 
٢٥,٤٨٦,٨٢٤١٥,٤٣١,٨٢٦تسهيالت ائتمانية

٨٨,٧٦٥,٥٩٠٧١,٧٦٧,٦٣٤

يظهر في بيان المركز المالي كما يلي:
٤٣,٠٦٧,٤٩٩٣٤,٢٢٣,٠٣٥مطلوبات متداولة 

٤٥,٦٩٨,٠٩١٣٧,٥٤٤,٥٩٩مطلوبات غير متداولة 

٨٨,٧٦٥,٥٩٠٧١,٧٦٧,٦٣٤

كما يلي:والسلفالحركة في القروض 
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

٧١,٧٦٧,٦٣٥٥٢,٦٢١,٢٨٣يناير ١في 
١٥,٩٢٣,٣٤٤٢٣,٦٧٤,٦٧٥قرض تم الحصول عليه خالل السنة 

)٥,٤٠٣,٣٤٠()٩٢٥,٣٨٦(قرض مدفوع خالل السنة 
١,٩٩٩,٩٩٧٨٧٥,٠١٦فوائد مستحقة (بعد خصم المدفوعات)

٨٨,٧٦٥,٥٩٠٧١,٧٦٧,٦٣٤ديسمبر ٣١في 
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-٣٣-

تتمة–والسلفالقروض ١٨

كما يلي:والسلفتفاصيل القروض 
ضالمبلغ القائم للقرتصنيف القروض

الغرض من القرضمعدل الفائدةاالستحقاقسنة ٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

٪٢٠٢٢٣,٥٠أبريل ٣٩,٩٨٩,٣٣١٣٦,١٢٥,٠٧٧قرض ألجل 
إعادة جدولة القرض الحالي وتمويل لبناء مخزن وشراء آالت تم الحصول عليه من بنك 

طرف ذو عالقة-قطر للتنمية

٪٢٠١٦٣,٥٠يويون١٠,٢٢٩,٠٣٦٩,٨٢٩,٣٦٨قرض ألجل
تمويل لرأس المال العامل إنما تمت إعادة جدولته لقرض ألجل تم الحصول عليه من بنك 

طرف ذو عالقة- قطر للتنمية 

٪٢٠١٦٣,٥٠سبتمبر٥,٢٠٠,١٠١٤,٩٩٦,٧٤٣قرض ألجل 
-من بنك قطر للتنمية إعادة جدولة تمويل حالي لرٍأس المال العامل تم الحصول عليه

طرف ذو عالقة

إعادة جدولة تمويل حالي لبناء مخزن تم الحصول عليه من بنك قطر الوطني ٪٢٠١٩٥أغسطس٣,٧٥٨,٦٣٩٣,٦١٣,١٧٨قرض ألجل 

طرف ذو عالقة- عليه من بنك قطر للتنمية تمويل لشراء آالت تم الحصول ٪٢٠٢٣٣,٥٠يناير ٤,١٠١,٦٦٠١,٧٧١,٤٤٢قرض ألجل 

٪٢٠١٩٥نوفمبر ٨,٦٨٣,٢١٢٧,٩٧٥,٦٧٨تسهيل ائتماني 
إعادة جدولة وزيادة في القروض لرأس المال العامل تم الحصول عليه من بنك قطر 

الوطني 
طرف ذو عالقة-تمويل رٍأس المال العامل تم الحصول عليه من بنك قطر للتنمية ٪٢٠١٧٣,٥٠يناير٧,٣١٩,٤٤٧٧,٤٥٦,١٤٨تسهيل ائتماني 
طرف ذو عالقة-تمويل رٍأس المال العامل تم الحصول عليه من بنك قطر للتنمية ٪٢٠١٦٣,٥٠ديسمبر -٥,٤١٧,٧٧٦تسهيل ائتماني 
طرف ذو عالقة-المال العامل تم الحصول عليه من بنك قطر للتنمية تمويل رٍأس٪٢٠١٦٣,٥٠نوفمبر -٢,٥٦٢,٥٥٣تسهيل ائتماني 
طرف ذو عالقة-تمويل رٍأس المال العامل تم الحصول عليه من بنك قطر للتنمية ٪٢٠١٦٣,٥٠ديسمبر -١,٥٠٣,٨٣٥تسهيل ائتماني 

٨٨,٧٦٥,٥٩٠٧١,٧٦٧,٦٣٤

.)٨محددة من قبل الشركة (إيضاح عقارات واآلت ومعداتخالل السنة ، لم يعد بنك قطر الوطني طرفاً ذو عالقة للشركة. إن القروض والسلف مؤمنة مقابل 
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-٣٤-

الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى١٩
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

٢,٢٦٨,٧٤٠٤,٧٢٥,٤٣٢نةذمم تجارية دائ
٥١١,٣٨١٦٦٢,٢٣٢محتجزات دائنة 

١,٨٦٠,٦٧٤١,٦٠٥,٤٣٣الدفعمصروفات مستحقة
٢١٥,٨٩١٢١٥,٨٩١توزيعات أرباح دائنة

٢١٨,٥٥٨٣٤٤,٣٠٨ذمم دائنة أخرى
٥,٠٧٥,٢٤٤٧,٥٥٣,٢٩٦

العائد األساسي والمخفف للسهم٢٠

على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة:خسارة الفترةالعائد األساسي للسهم بتقسيم احتسابتم 

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

)١٣,٣٢٥,٢٠٨()١١,٤٠٤,٧٣١(خسارة الفترة 

١١,٥٥٠,٠٠٠١١,٥٥٠,٠٠٠السنةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

)١,١٥()٠,٩٩(العائد األساسي والمخفف للسهم 

ال توجد أسهم قائمة في أي وقت خالل الفترة يحتمل أن يكون لها تأثير مخفف وعليه يكون الربح األساسي والمخفف 

العائد للسهم الواحد.للسهم معادالً للربح األساسي 

المعلومات القطاعية٢١
بغرض اإلدارة ، تم تنظيم الشركة في وحدة عمل واحدة بناء على طبيعة نشاطاتها ، حيث تتعلق عمليات الشركة فقط 

بصناعة المحاقن ذات االستخدام لمرة واحدة. تعتمد القرارات حول تخصيص الموارد ورقابة األداء على وحدة عمل 

حددها اإلدارة.واحدة ت

ال شيء). ٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في تاريخ التقرير (عمليات أجنبيةأن الشركة ليس لديها أية 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة٢٢
والمؤسسات التي بالشركة ولي اإلدارة العليا ؤتمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين والشركات ذات الصلة ومس

شروط المتعلقة بهذه الاألسعار وسياسة عتماد ا. يتم السيطرة عليها أو اإلدارة المشتركة أو لهم تأثير هام عليهالديهم 

.الشركةالمعامالت من قبل إدارة 
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-٣٥-

تتمة-المعامالت مع األطراف ذات العالقة ٢٢

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

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

٣,٧٥٠,٠٤٥٢,٩٧٠,٠٢٢)٧(إيضاح تكاليف تمويل

مصاريف عمومية وإدارية
٣٣٠,١٥٤٢١٣,٧٥٥)٧رسوم بنكية وعموالت (إيضاح 

مكافأة كبار المسئولين باإلدارة  

كالتالي:  السنةولين باإلدارة خالل ؤبلغت مكافآت كبار المس

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

٤٧٣,٣٨٧٥١٥,٧٢٧رواتب ومنافع قصيرة األجل
١٢,٥٦٥١٦,١٣٧مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

٤٨٥,٩٥٢٥٣١,٨٦٤

أرصدة األطراف ذات العالقة

. تم ضمان هذه األرصدة ١٨حصلت عليها الشركة كما هو موضح في اإليضاح وسلفتتعلق األرصدة الدائنة بقروض 

.مقابل موجودات تمتلكها الشركة ، مع فائدة بناء على معدالت السوق السائدة وعادة ما يكون السداد نقداً

المحتملةوالمطلوبات االلتزامات ٢٣

المصروفات الرأسماليةإلتزامات

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

المصروفات الرأسمالية التقديرية المتعاقد عليها في نهاية 
٢,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠فترة التقرير ، ولم يتم تحديد مخصص لها

٢٠١٤:٨,٩١٠,٤١٨(جزء من القرض المتاح لتمويل موجوداتلم تقم الشركة باستخدام أي, ٢٠١٥ديسمبر٣١في 

ريال قطري).
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-٣٦-

تتمة –االلتزامات والمطلوبات المحتملة ٢٣

إلتزامات االيجار التشغيلي
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري
عات اإليجارية المستقبلية:ودفمالحد األدنى لل
١١,٥٢٧١١,٥٢٧أقل من سنة 

٤٦,١٠٨٤٦,١٠٨سنوات ٥أكثر من سنة وأقل من 
١٢١,٠٣٤١٣٢,٥٦١سنوات ٥أكثر من 

١٧٨,٦٦٩١٩٠,١٩٦

المطلوبات المحتملة
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

٢,٣٠٤,٢٦٨١,٩٦٣,٣٣١خطابات الضمان
٢,٥٥٣,٥٥١٢,٠٨٦,٩٨٣ضمانات (عطاءات ، سندات أداء ، أخرى)

٤,٨٥٧,٨١٩٤,٠٥٠,٣١٤

التصنيف والقيم العادلة٢٤
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة موجود أو سداد مطلوب بين طرفين مطلعين وراغبين في معاملة تجارية حرة. وحيث 

فقد تم تعديلها لتتضمن قيـاس القيمـة   أنه قد تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية 

ات االستثمارية.العادلة للعقار

المسجلة عن القيمة العادلة. لكن في رأي اإلدارة ال تختلـف القـيم العادلـة    والمطلوباتقد تختلف القيمة الدفترية لألدوات المالية

للموجودات والمطلوبات المالية اختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية حيث أن معظم هذه البنود إما أنها قصيرة األجل بطبيعتها. 

القيمة العادلة:تدرج

المالية المدرجة بالقيمة العادلة بطريقة التقييم. تم تعريف مختلف المستويات على النحـو  لألدواتيقدم الجدول التالي تحليالً

التالي:

.(غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقةالمتداولة: األسعار ١المستوى ·

يمكن مالحظتها للموجود أو المطلوب إما بصورة ١في المستوى المتداولةبخالف األسعار معطيات: ٢المستوى ·

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

.)معطيات غير واضحة(واضحةللموجود أو المطلوب ال تستند إلى بيانات سوق معطيات: ٣المستوى ·
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تتمة–العادلةالتصنيف والقيم ٢٤

تتمة-القيمة العادلةتدرج

جمالياإل٣المستوى 

ريال قطريريال قطري٢٠١٥

٣٨,٩٠١,٦٠٠٣٨,٩٠١,٦٠٠استثمارات عقارية

جمالياإل٣المستوى 

ريال قطريريال قطري٢٠١٤

٣٥,٠٨٦,٨٠٠٣٥,٠٦٨,٨٠٠استثمارات عقارية 

العادلة ولم يتم تحويالت مـن أو إلـى   لقياس القيمة٢و ١، لم يتم أي تحويل بين المستويين ٢٠١٥ديسمبر٣١المنتهية في لسنةل

لقياس القيمة العادلة. ٣المستوى 

إدارة المخاطر المالية٢٥

تتعرض الشركة للمخاطر التالية التي تنشأ من األدوات المالية:

مخاطر االئتمان·

مخاطر السيولة·

مخاطر السوق·

يعرض هذا اإليضاح معلومات حول تعرض الشركة لكل من المخاطر أعاله وأهداف وسياسات وإجراءات الشركة لقياس 

وإدارة المخاطر وإدارة الشركة لرأس المال. تم تقديم إفصاحات إضافية في هذه البيانات المالية.

ة عن وضع واإلشراف على إطار إدارة المخاطر الخاص بالشركة. تم وضع تقع على مجلس اإلدارة المسئولية الكلي

سياسات إدارة المخاطر بالشركة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ولوضع حدود وضوابط مناسبة ولرصد 

رات في ظروف المخاطر وااللتزام بالحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر على نحو منتظم لتعكس التغي

السوق وأنشطة الشركة. تهدف الشركة من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة إلى وضع بيئة رقابة منتظمة وبناءة 

يفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.
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تتمة –إدارة المخاطر المالية ٢٥

مخاطر االئتمان
المالية للشركة إذا فشل عميل أو طرف مقابل في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة 

تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان من خالل الذمم التعاقدية وتنشأ بصورة أساسية من الذمم المدينة للشركة من العمالء.

واألرصدة لدى البنوك. والذمم المدينة األخرى التجارية المدينة 

جارية واألخرى المدينةالذمم الت
يتم تقييم أهلية كل عميل لالئتمان قبل منح التسهيالت االئتمانية. هناك إجراءات مناسبة للمتابعة واالسترداد بغرض رصد 

مخاطر االئتمان.

األرصدة لدى البنوك
ذات تصنيفات ائتمانية تحد الشركة من تعرضها لمخاطر االئتمان عن األرصدة لدى البنوك باالحتفاظ بأرصدة لدى بنوك

عالية.

التعرض لمخاطر االئتمان

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

االئتمان في تاريخ التقرير كما يلي:
القيم الدفترية

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

١٢,٧٠١,٤٥٠٩,٨٣٦,١٨٤تجارية مدينةذمم 
٢٩,٨٢٦٣٥١,٤٢٧ذمم مدينة أخرى

٧٢٧,٦٠٠١٣٨,٩٥١أرصدة لدى البنوك

١٣,٤٥٨,٨٧٦١٠,٣٢٦,٥٦٢

مخاطر السوق

السوق هي مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل معدالت صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة وأسعار مخاطر

األسهم على إيراد الشركة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية. إن هدف إدارة مخاطر السوق هو إدارة وضبط التعرض 

في نفس الوقت.وزيادة العائداتعلى مخاطر السوق ضمن حدود مقبولة 
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تتمة –إدارة المخاطر المالية٢٥

مخاطر العمالت
مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في معدالت صرف العملة األجنبية. ترى اإلدارة 

بالريال القطري أو الدوالرأن تعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية في حده األدنى ألن المعامالت الرئيسية تتم 
األمريكي المربوط بالريال القطري.

مخاطر معدالت الفائدة
مخاطر معدالت الفائدة هي مخاطر تأثر إيرادات الشركة نتيجة للتقلبات في قيمة األدوات المالية بسبب التغير في 

الفائدة بالسوق. لدى الشركة سياسة للتأكد من مراجعة مخاطر معدالت الفائدة على نحو ربع سنوية.معدالت

تعرض الشركة لمخاطر معدالت الفائدة محدود بسبب الطبيعة قصيرة األجل لألموال المستثمرة في األدوات المالية. تتبع 

فائدة ثابتة وبالتالي يتم تقليل مخاطر معدالت الفائدة.الشركة سياسة التأكد من أن معدالت الفائدة تتم بمعدالت 

و مبين في إيضاح رقم هفي تاريخ التقرير كان ملمح معدالت الفائدة لألدوات المالية للشركة التي تحتسب عنها فوائد كما 

١٨.

مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة لصعوبات في الوفاء بااللتزامات المصاحبة لمطلوباتها المالية التي تتم 

تسويتها بتسليم نقد أو موجود آخر. إن منهج الشركة إلدارة السيولة هو التأكد ما أمكن من أنه سيكون لديها على الدوام 

ها في ظل كل من الظروف العادية والصعبة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو سيولة كافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاق

المخاطرة بتعريض سمعة الشركة للضرر. 

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

االجماليسنوات٥أكثرسنين٥–١شهر١٢–٣أشهر٣أقل من

٢٠١٥ديسمبر ٣١

٢٣,٩٨٥,٦١٤٢٠,٧١٧,١٢٨٣٩,٩٩٧,٨٤٥١٠,٥١١,١٩٤٩٥,٢١١,٧٨٢قروض وسلف

٢,٢٦٨,٧٤٠-١,٧٦٩,٧٤٩٣٩٤,٢٠١١٠٤,٧٩٠ذمم تجارية دائنة

٥١١,٣٨١--٥١١,٣٨١-محتجزات دائنة 

٢١٨,٥٥٨---٢١٨,٥٥٨ذمم دائنة أخرى

١٤,٣٦٠,١٣١---١٤,٣٦٠,١٣١من البنوكالمكشوفسحب على 

٤٠,٣٣٤,٠٥٢٢١,٦٢٢,٧١٠٤٠,١٠٢,٦٣٥١٠,٥١١,١٩٤١١٢,٥٧٠,٥٩٢
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تتمة –إدارة المخاطر المالية٢٥

تتمة –مخاطر السيولة

االجماليسنوات٥أكثر سنين٥–١شهر١٢–٣أشهر٣أقل من 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

١٩,٩١٣,٧٧٩١٥,٩٦٦,٩٠٨٣٣,١٨٨,٧١٠٨,٨١٧,٥٢٤٧٧,٨٨٦,٩٢١قروض وسلف

٤,٧٢٥,٤٣٢--٣,٧٠٦,٢٥٥١,٠١٩,١٧٧ذمم تجارية دائنة

٦٦٢,٢٣٢--٦٦٢,٢٣٢-محتجزات دائنة 

٣٤٤,٣٠٨---٣٤٤,٣٠٨ذمم دائنة أخرى

١٤,٧٠٢,٥٧٠---١٤,٧٠٢,٥٧٠سحب على المكشوف من البنوك 

٣٨,٦٦٦,٩١٢١٧,٦٤٨,٣١٧٣٣,١٨٨,٧١٠٨,٨١٧,٥٢٤٩٨,٣٢١,٤٦٣

إدارة رأس المال
جيد ورأس مال ائتمانيتصنيف علىإن هدف الشركة األساسي في إدارة رأس المال أن تتأكد أنها تستطيع أن تبقي

إن الشركة تدير هيكلة رأس المال وتقيم تعديالت عليه .حقوق المساهمينقيمةأعمالها وزيادةطيع أن تدعمتصحي لتس

في ضوء التغيرات االقتصادية لم يطرأ أي تعديل على أهداف معايير أو طريقة عمل الشركة ، خالل السنة المنتهية في 

ل واالحتياطي والخسائر المتراكمة قيمة . تتمثل حقوق الشركاء في رأس الما٢٠١٤ديسمبر ٣١و ٢٠١٥ديسمبر ٣١

)ريال قطري.١١٤,٨٢٨,٦٨٠: ٢٠١٤(٢٠١٥ديسمبر ٣١ريال قطري كما في ١٠٣,٤٠٣,٤٠٢

تصحيح خطأ٢٦
رد المعامالت المتعلقة باألراضي ٢٦/١

، بسبب عدم توفر المستندات الكافية والمخاوف بشأن ملكية األرض المستأجرة ، قرر مجلس ٢٠١٥في عام 

اإلدارة رد جميع البنود المتعلقة باألراضي المستأجرة التي تم تسجيلها من قبل الشركة في السنوات المالية 

الت والمعدات ومخصصات إعادة التقييم على التوالي. تم إدراج القيمة الدفترية للعقارات واآل٢٠١١و ٢٠٠٧

ريال قطري. ٣٠,٢٦١,٧٠٢بأعلى من قيمتها بمبلغ ٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 

ونتيجة للقرار المذكور أعاله ، قامت الشركة بإجراء التعديالت الالزمة على المبالغ الواردة في التقارير 

ديسمبر ٣١ومخصصات إعادة التقييم كما في السابقة ، مما أدى إلى انخفاض العقارات واآلالت والمعدات

ريال قطري.٣٠,٢٦١,٧٠٢بمبلغ ٢٠١٤
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إيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٤١-

تتمة–تصحيح خطأ ٢٦

تتمة -رد المعامالت المتعلقة باألراضي ٢٦/١

:كالتاليهذه الحسابات ل٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في تسوياتالإن 

إيضاح

عقارات 

استثمارية

عقارات وآالت 

ومعدات

إعادة مخصص 

خسائر متراكمةالتصنيف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

)١٠,٦٢٨,٤٢٨(٢٥,٦٤٦,٣٦٣١٥٩,٩٧٧,١٣٣٤٢,٢٦١,٣٩٦، قبل التعديل٢٠١٣ديسمبر ٣١في 

:تصحيح خطأ

)١٧,٥٨٤,٣٣٨(--)١٧,٥٨٤,٣٣٨((أ)رد أرباح القيمة العادلة

--٧,٤٣٢,٠٢٥)٧,٤٣٢,٠٢٥((ب)إعادة تبويب 

-)٣٠,٢٦١,٧٠٢()٣٠,٢٦١,٧٠٢(-(ج)رد مخصص إعادة التقييم

)٢٨,٢١٢,٧٦٦(٦٣٠,٠٠٠١٣٧,١٤٧,٤٥٦١١,٩٩,٦٩٤، بعد التعديل٢٠١٣ديسمبر ٣١في 

ريال ١٧,٥٨٤,٣٣٨األراضي المؤجرة بمبلغ قامت الشركة برد أرباح القيمة العادلة المسجلة على(أ) 

.٢٠١١قطري والتي تم احتسابها كعقارات استثمارية باستخدام طريقة القيمة العادلة منذ 

ريال قطري إلى العقارات ٧,٤٣٢,٠٢٥قامت الشركة بتحويل الجزء من األراضي المؤجرة بملغ (ب) 

ى العقارات االستثمارية نتيجة لتغيرها على مدار واآلالت والمعدات والذي كان قد تم إعادة تبويبه إل

.٢٠١١السنوات منذ 

ريال ٣٠,٢٦١,٧٠٢قامت الشركة برد مخصص إعادة التقييم المتعلق باألراضي المؤجرة بمبلغ (ج)

. ٢٠٠٧قطري ، وهي القيمة العادلة المقدرة لألراضي عندما تم رسملتها في عام 
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٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٤٢-

تتمة- تصحيح خطأ ٢٦

تصحيح خطأ في المحاسبة التحميلية للتكاليف ٢٦/٢

، قامت الشركة بتصحيح خطأ في تسجيل التكاليف المباشرة للتصنيع المتعلقة بالسنة المنتهية في السنةخالل 

٢٠١٣ديسمبر ٣١لبضاعة كما في المخزونالقيمة الدفتريةزادت. كنتيجة لهذا الخطأ ، ٢٠١٣ديسمبر ٣١

ريال قطري.١,٤٧٦,١٦٠للسنة المنتهية بنفس التاريخ بمقدار تكاليف المبيعاتونقصت

قامت الشركة بالتعديالت الهامة لتعديل المبالغ المذكورة سابقاً وأدى ذلك إلى زيادة في الخسارة للسنة المنتهية 

ريال ١,٤٧٦,١٦٠بقيمة ٢٠١٣ديسمبر ٣١والخسائر المتراكمة كما في والمخزون٢٠١٣ديسمبر ٣١في 

قطري. 

:٢٠١٣ديسمبر ٣١فيما يلي إيضاح لتسويات هذه المبالغ كما في 

البضاعة
الخسائر 
المتراكمة

ريال قطري ريال قطري 

)١٠,٦٢٨,٤٢٨(٢٠,٥٧٥,٣٤٢، قبل التعديل ٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 
)١,٤٧٦,١٦٠()١,٤٧٦,١٦٠(تصحيح الخطأ

)١٢,١٠٤,٥٨٨(١٩,٠٩٩,١٨٢، بعد التعديل ٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 

إعادة تصنيف أرقام المقارنة٢٧
. لـيس  المرحلية المختصرة للفترة الحاليةبعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض المتبعة في البيانات المالية أعيد تصنيف

.٢٦فيما عدا نتائج األمر الموضح في إيضاح ، لفترة المقارنةالمساهمينوحقوق الخسارةإلعادة التصنيف المذكورة أي أثر على 




