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الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

جزءاً من هذه البيانات المالية.٢٦إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٧-

بيان الدخل الشامل 
٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطرياتإيضاح

٣١٢,٦٧٢,٩٥٦١٦,٤١٢,٨٨٦إيرادات 
)١٤,٨٩٣,٩٦٢()١٠,٥٣٧,٠٢١(٤تكاليف مباشرة 

٢,١٣٥,٩٣٥١,٥١٨,٩٢٤الربح إجمالي 

٢,٩٠٤,٦٦٤٣٠٨,٠٤٩إيرادات أخرى  
١,١٩١,٠٧١-٩التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

)٢,٣٦٠,٣٥٥()٢,١٨٨,٢٥٩(٥مصروفات البيع والتوزيع 
)٨,٠٠٢,٧٦٨()٩,٩٣١,٤٠٤(٦مصاريف عمومية وإدارية 

)٧,٣٤٥,٠٧٩()٧,٠٧٩,٠٦٤(شغيلية الخسارة الت
)٤,٠٨٠,١٩٩()٣,٢٩٤,٩١١(٧تكاليف تمويل 

)١١,٤٢٥,٢٧٨()١٠,٣٧٣,٩٧٥(خسارة للسنةال
--إيرادات شاملة أخرى للسنة

)١١,٤٢٥,٢٧٨()١٠,٣٧٣,٩٧٥(الشاملة للسنةالخيارةإجماليوالخسارة 

)٠,٩٩()٠,٩٠(٢٠للسهم ةوالمخففةاألساسيالخسارة 







الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

جزءاً من هذه البيانات المالية.٢٦إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-١٠-

المساهمينبيان التغيرات في حقوق 

٢٠١٦ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

االحتياطي القانونيرأس المال
إحتياطي إعادة 

اإلجماليالخسائر المتراكمةالتقييم
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

١١٤,٨٢٨,٦٨٠)٤٣,٠١٤,١٣٤(١١٥,٥٠٠,٠٠٠٣٠,٣٤٣,١٢٠١١,٩٩٩,٦٩٤، كما في التقرير السابق٢٠١٥يناير ١في 

)١٧,٤٦٩,٧٣٦()١٧,٤٦٩,٧٣٦(---)٢٦(إيضاح تصحيح خطأ 

٩٧,٣٥٨,٩٤٤)٦٠,٤٨٣,٨٧٠(١١٥,٥٠٠,٠٠٠٣٠,٣٤٣,١٢٠١١,٩٩٩,٦٩٤(معدلة)٢٠١٥يناير ١في 

)١١,٤٢٥,٢٧٨()١١,٤٢٥,٢٧٨(---الخسارة للسنة 
-----إيرادات شاملة أخرى 

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

٨٥,٩٣٣,٦٦٦)٧١,٩٠٩,١٤٨(١١٥,٥٠٠,٠٠٠٣٠,٣٤٣,١٢٠١١,٩٩٩,٦٩٤(معدلة)٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

)١٠,٣٧٣,٩٧٥()١٠,٣٧٣,٩٧٥(---الخسارة للسنة 
-----شاملة أخرى إيرادات

)١٠,٣٧٣,٩٧٥()١٠,٣٧٣,٩٧٥(---إجمالي الخسارة الشاملة للسنة  

٧٥,٥٥٩,٦٩١)٨٢,٢٨٣,١٢٣(٢٠١٦١١٥,٥٠٠,٠٠٠٣٠,٣٤٣,١٢٠١١,٩٩٩,٦٩٤ديسمبر ٣١في 



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

جزءاً من هذه البيانات المالية.٢٦إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-١١-

بيان التدفقات النقدية 
٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطريإيضاحات

أنشطة التشغيل
)١١,٤٢٥,٢٧٨()١٠,٣٧٣,٩٧٥(السنةخسارة 

:للبنود التاليةتعديالت
٧٣,٢٩٤,٩١١٤,٠٨٠,١٩٩تكاليف تمويل 

١٠٢,٩٩١,٧١١٣,٠٨٢,٨٢٧و٨االستهالك واالطفاء 
٦١,٠٢٨,٧٧٩٨٦٧,١١٥شطب مخزون البضاعة

٦١,٠٧٥,٩٦٨٣,٤٦٤موجودات مالية شطب مخصص 
١٧٢٢٧,١٩٠٢١٠,٦٩٧مكافآت نهاية الخدمة للموظفينمخصص

٦٥٩,٢١٧٤٩,٨٦٦مخصص البضاعة بطيئة الحركة 
)١,١٩١,٠٧١(-٩التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية  

١٦,٤٨٧-٨آالت ومعدات وشطب عقارات 

)٤,٣٠٥,٦٩٤()١,٦٩٦,١٩٩(في رأس المال العاملخسارة التشغيل قبل التغيرات 
التغيرات في رأس المال العامل:

١,٧٥٣,٣٧٤)٩١,٢٢١(مخزون 
)٣٥٢,٥٠٥(٢,٥٤٨,٦٢٥أخرى ومدينة تجاريةذمم

)٢,٤٧٨,٠٥٢()٣٢٥,٩٩٣(ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

)٥,٣٨٢,٨٧٧(٤٣٥,٢١٢أنشطة التشغيل)المستخدم فيمن (النقد
)١٢٤,٨٧٢()٦٤,٤٥٧(١٧للموظفين المدفوعة مكافآت نهاية الخدمة 

)٥,٥٠٧,٧٤٩(٣٧٠,٧٥٥أنشطة التشغيل)فيالمستخدمةمن (التدفقات النقدية صافي 

أنشطة االستثمار
)٣,٨٣٣,٤٤٧()١,٣٣١,٣١٢(٨ومعدات عقارات وآالتشراء 

)٢,٦٤١,٧٢٩(-٩شراء استثمارات عقارية 
)٦,٤٧٥,١٧٦()١,٣٣١,٣١٢(في أنشطة االستثمارالتدفقات النقدية المستخدمةصافي 

أنشطة التمويل
١٨٩,٣٥٦,٨٨٣١٥,٩٢٣,٣٤٤متحصالت من قروض وسلف 

)٩٢٥,٣٨٦()٥,٠٧٧,٠٢٦(١٨ض وسلف وسداد قر
)٢,٠٨٠,٢٠١()٣,١٤١,٣٧٨(تكاليف تمويل مدفوعة 

١,١٣٨,٤٧٩١٢,٩١٧,٧٥٧من أنشطة التمويلالتدفقات النقدية صافي 

١٧٧,٩٢٢٩٣٤,٨٣٢وما في حكمه في النقد الزيادة صافي 

)١٤,٥٥٣,٩١٤()١٣,٦١٩,٠٨٢(١٣يناير ١في وما في حكمهالنقد 
)١٣,٦١٩,٠٨٢()١٣,٤٤١,١٦٠(١٣ديسمبر ٣١في وما في حكمهالنقد 



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

إيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-١٢-

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

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

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

دولة قطر.،الدوحة–في أبو هامور 

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

لس ـبقرار من مج٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في وكما فيية للشركةـوافقة على إصدار البيانات المالـتمت الم

.٢٠١٧أبريل٣اإلدارة في 

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

مبدأ االستمرارية٢/١

ريال قطري)، وهو ما ٧١,٩٠٩,١٤٨: ٢٠١٥ريال قطري (٨٢,٢٨٣,١٢٣تكبدت الشركة خسائر متراكمة بمبلغ 

من قانون الشركات التجارية القطري ٢٩٥. وتنص المادة ٢٠١٦ديسمبر ٣١من رأس المال كما في ٪٥٠يتجاوز 

ما بمواصلة أعمال الشركة أو حلها. على أنه في هذه الحالة يجب على المساهمين تمرير قرار إ٢٠١٥لسنة ١١رقم 

كما ينص القانون على أنه في حال فشل المساهمين في إصدار قرار بهذا الشأن فإن المساهمين يصبحون مسؤولين 

، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها ٢٠١٦ديسمبر ٣١بالتضامن والتكافل عن التزامات الشركة. وكما في 

ريال قطري). تشير هذه الظروف إلى وجود عدم ٢٩,٠٨٢,٤٨٩: ٢٠١٥ريال قطري (٢،٣٠٠،٨٣٣المتداولة بمبلغ 

يقين مادي قد يلقي بالشك حول مقدرة الشركة على االستمرار في أعمالها وفقاً لمبدأ االستمرارية. تم إعداد هذه البيانات 

عية العمومية غير العادية المنعقد خالل الفترة المالية وفقا لمبدأ االستمرارية، حيث قرر المساهمون خالل اجتماع الجم

المشمولة بالتقرير مواصلة أعمال الشركة. 

قمنا باالستفسار من مجلس إدارة الشركة ومن خالل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة حول انعقاد الجمعية العمومية 

ر شهراً المقبلة. وتقوم اإلدارة باتخاذ غير العادية للمساهمين والقرار بمواصلة أعمال الشركة على مدى االثني عش

التدابير الالزمة لتحسين عملياتها على مدى الخمس السنوات القادمة. 

أسس اإلعداد ٢/٢

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

ذات الصلة. ٢٠١٥لسنة 



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

إيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-١٣-

تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

تتمة-أسس اإلعداد ٢/٢
قيمة العادلة.حيث تم قياسها بالوالمبانيالستثمارات العقاريةافيما عدا ،البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخيةأعدت 

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

المحاسبية واالفصاحات في السياسات اتالتغير٢/٣
تتوافق مع السياسات المطبقة خالل السنة المالية السابقة، باستثناء ما يلي:إن السياسات المحاسبية المطبقة 

الجديدة والمعدلة والتفسيراتالمعايير
سبية التي تبدأ      سري مفعولها على الفترات المحا شركة بتطبيق المعايير والتعديالت التالية للمرة األولى والتي ي قامت ال

.  ٢٠١٦يناير ١في أو بعد 

مفعولها بعد ىولم يسرالمصدرةالمعايير والتفسيرات٢/٤
تاريخ السريانالمعيار

٢٠١٦يناير ١: حسابات التأجيل التنظيمية١٤المعيار الدولي للتقارير المالية 
: حساب االستحواذ على حصص في ١١تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٦يناير ١عمليات مشتركة
: ايضاح حول الطرق ٣٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٦معيار المحاسبة الدولي تعديالت

٢٠١٦يناير ١المقبولة لالستهالك واإلطفاء
٢٠١٦يناير ١الزراعة: النباتات حاملة المحاصيل-٤١و ١٦تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
٢٠١٦يناير ١بيانات المالية المنفصلة: طريقة حقوق الملكية في ال٢٧تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٦يناير ٢٠١٤١-٢٠١٢دورة التحسينات السنوية 
٢٠١٦يناير ١: منافع الموظفين ١٩معيار المحاسبة الدولي 
٢٠١٦يناير ١: إعداد التقارير المالية المرحلية ٣٤معيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٦يناير ١المبادرة باإلفصاح–١تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
: ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٢و١٠تعديالت المعايير الدولية للتقارير المالية 

٢٠١٦يناير ١تطبيق استثناء التوحيد-مؤسسات االستثمار 

المعايير الجديدة والتفسيرات المبينة أعاله لم يكن لها أي تأثير هام على الشركة. 



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

إيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-١٤-

تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

تتمة-مفعولها بعدىولم يسرالمصدرةالمعايير والتفسيرات٢/٤

المعايير المصدرة ولم يسر مفعولها بعد

إن المعايير والتفسيرات التي أصدرت ولم يسر مفعولها بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للشركة موضحة أدناه. 

تاريخ السريانالمعيار
٢٠١٧يناير ١تعديالت-: مبادرة االفصاح ٧معيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٧يناير ١تتعديال-: تحقيق موجودات الضريبة المؤجلة للخسائر غير المحققة ١٢معيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٨يناير ١: األدوات المالية٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٨يناير ١: اإليرادات من العقود مع العمالء١٥المعيار الدولي للتقارير المالية 
٢٠١٨يناير١تعديالت-: تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم ٢دولي للتقارير المالية المعيار ال

٢٠١٩يناير ١: اإليجارات١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 

: بيع أو مشاركة ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٠تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
موجودات بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك (ينبغي على المؤسسات التي تطبق 

هذا المعيار مبكراً تطبيق التعديالت بأثر مستقبلي) 

رجاء التطبيق إ

ألجل غير مسمى

عندما ،إذا كانت ضرورية،الشركة بتطبيق أي من المعايير الجديدة والمعدلة أعاله خالل السنة وتنوي تطبيقهالم تقم 

تصبح سارية المفعول. 



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

إيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-١٥-

تتمة -أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢/٥

معداتوآالت وعقارات

خسائر المتراكم واالستهالكبالتكلفة مطروحاَ منها المباني واألرض باستثناء اآلالت والمعداتالعقارات وتقاس بنود 

صفة مباشرة بتتضمن التكلفة المصروفات المتعلقةاألراضي تقاس بالقيمة العادلة. ،االنخفاض في القيمة المتراكمة

صفة أية تكاليف تنسب ب،تكلفة المواد والعمالة المباشرةداخلياونة باقتناء الموجود. تتضمن تكلفة الموجودات المك

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

أ من المعدات جزالكائنة عليه وتكاليف االقتراض المرسملة. تتم رسملة البرمجيات المشتراة والتي تشكل وظيفة ال تت

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.

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

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

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

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

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

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

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

عادة إيتم تحويل المبالغ المضمنة في فائضها. عند بيع الموجودات المعاد تقييمالدخلاإليرادات األخرى في بيان 

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

تقييمها ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية.

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

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

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

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

ق منافع لك البند لو كان من المحتمل تدفيتم االعتراف بتكلفة استبدال أحد بنود اآلالت والمعدات في القيمة الدفترية لذ

اقتصادية مستقبلية مضمنة في ذلك البند للشركة ومن الممكن قياس تكلفته بصورة مؤكده. يتم إلغاء تحقق القيمة 

ح أو الخسارةالربالدفترية للجزء المستبدل. يتم االعتراف بتكلفة الخدمة اليومية للعقارات واآلالت والمعدات في بيان 

كبدها.عند ت
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تتمة–معداتعقارات وآالت و

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

ل بند من مقدرة لكالاإلنتاجيةاألعمار مدى القسط الثابت على يتم االعتراف باالستهالك في الربح أو الخسارة بطريقة 

حيث أن ذلك يعكس التي تستهلكها حسب استعمالهاباستثناء اآلالت والمعدات بنود العقارات واآلالت والمعدات

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

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

سنة ٣٠المباني

على أساس االستخدامالمعداتاآلالت و

سنوات٥السيارات

سنوات٥األثاث والتركيبات واألدوات

سنوات٣أجهزة الحاسب اآللي

إن ،ستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم الباقية في نهاية كل سنة مالية ويتم إجراء تسويات عليهاتتم 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 الغرضين 

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

لربح أو االتكلفة والحقاً بالقيمة العادلة مع االعتراف بأي تغير فيها فيإدارية. يقاس االستثمار العقاري مبدئياً ب

ور ذات عالقة مباشرة بإقتناء االستثمار في العقار. تتضمن تكلفه العقار المطالمتكبدةالتكاليف الخسارة. تتضمن التكلفة

اقتناء العقار ويجعله جاهزاَ لالستخدام مباشره بعالقةوأيه تكاليف أخرى ذات داخليا تكلفة المواد والعمالة المباشرة

المطلوب.

يحتسب كفرق بين صافي المحصل من االستبعاد والقيمة (ستثمار عقارياأية أرباح أو خسائر ناتجه من استبعاد 

ار عند بيع استثمار عقاري كان مصنف سابقاَ كعقفي الربح أو الخسارة.ذلك االستثمار) ويتم االعتراف بهالدفترية ل

ندما عيم سوف يتم تحويلها الى االرباح المدورة.يومعدات فإن اية مبالغ ذات عالقة ضمن احتياطي اعادة التقالتوآ

العقار بحيث تتم إعادة تصنيفه كعقار أو آالت أو معدات تصبح القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف استخداميتغير 

.الالحقةفي الفترة المحاسبية 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 

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

المصروفات المتكبدة على.تقاس الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقص تراكم األخطاء وتراكم انخفاض القيمة

كين الموجود من جني منافع برمجيات تتم رسملتها فقط عندما يكون من المحتمل أن تؤدي هذه المصروفات إلى تم

اقتصادية مستقبلية تزيد عن معيار أدائها المقيم أصال وإمكانية قياس هذه المصروفات ونسبتها إلى الموجود بصورة 

موثوق بها. يتم تسجيل جميع المصروفات األخرى عند تكبدها.

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

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

المنافع االقتصادية لألصل من قبل الشركة.

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

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 م الموجود في كل فترة تقرير لتحديد ما إذا استمرت األحداث والظروف في دع

يتم معالجته محاسبياً يجب أنالمدةمحددإلى التغير في العمر اإلنتاجي من غير محدد يتمإذا 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 

ر بعمل تقديالشركةتقوم ،سنوي لتحديد انخفاض أية موجوداتاختباروجد أي مؤشر كهذا، أو إذا كان ضرورياً إجراء 
للمبلغ الممكن استرداده من الموجودات. المبلغ الممكن استرداده من أي موجودات هو القيمة العادلة ألي موجودات 
ناقصاً التكاليف حتى البيع أو قيمتها في حال االستخدام أيهما أعلى، ويتم تحديده لكل موجودات بمفردها، ما لم تكن 

رادات نقدية منفصلة بشكل كبير عن إيرادات موجودات أخرى أو مجموعة موجودات أخرى. الموجودات ال تنتج إي
عندما تزيد القيمة الدفترية ألي موجودات عن المبلغ الممكن استرداده، تعتبر الموجودات منخفضة القيمة ويتم تخفيضها 

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

وامل ععند تحديد القيمة ناقص التكلفة حتى البيع يتم استخدام نموذج التقييم المناسب. وتؤكدهابالموجودات المعينة. 
التقييم أو أية مؤشرات متاحة أخرى للقيمة العادلة.

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

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

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

وجودة ميعاد 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 خسارة الشركةتقوم ،كهذامؤشرأو تكون قد نقصت. إذا وجد 

انخفاض مدرجة سابقاً فقط إذا كان هنالك تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة الموجودات الممكن استردادها 

التي تتم زيادتها ال يمكن أن تتجاوز القيمة الدفترية التي كان يمكن انخفاض. تلك القيمة خسارةمنذ أن أدرجت آخر 

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

ة يعامل االنعكاس ما لم تدرج الموجودات بمبلغ إعادة التقييم، وفي هذه الحالالشاملاالنخفاض هذه في بيان الدخل 

كزيادة ناتجة من إعادة التقييم.

مخزونال

المرجح ط على أساس المتوسالمخزون تكلفة تستند. ، أيهما أقلصافي القيمة القابلة للتحققأو تكلفة الالمخزون بيدرج

األخرى والتكاليفالمصروفات المتكبدة في اقتناء مواد المخزون وتكاليف اإلنتاج أو التحويل نتضموهي تللتكلفة 

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 –مخزونال

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

تقديرات اإلدارة. على استنادا وبطيئة الحركةالبيع. يتم وضع مخصص للبضائع المهجورة

الموجودات المالية
التحقيق المبدئي والقياس

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

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

تدرج يكون مالئماً. تحدد الشركة تصنيف موجوداتها المالية عند إدراجها المبدئي.حسبما،كأدوات تحوط فعالة

مشتريات لالموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً التكاليف المباشرة للمعاملة. تدرج في تاريخ المتاجرة جميع ا

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

تشمل الموجودات المالية للشركة على النقد النظامية)، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات.

.ذمم مدينة أخرىالموظفين المدينة ووذمموذمم تجارية مدينةوما في حكمه 

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

النقد والبنود المماثلة للنقد
على المكشوف وسحبألغراض بيان التدفقات النقدية يمثل النقد والبنود المماثلة للنقد نقد في الصندوق وأرصدة بنكية 

.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 

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

أو باالحتفاظ بها ولكنها قامت بتحويل السيطرة على الموجودات.

حول تلم وأو دخلت في ترتيبات التمديد في استالم تدفقات نقدية من موجودات ابتحويل حقوقهقامت الشركة في حال 

ت وداـيتم إدراج الموج،حول السيطرة على الموجوداتتبجميع المخاطر ومنافع الموجودات ولم جوهرياً فظ ـحتتأو 

الشركة أيضاً مطلوبات مقابلة. يتم قياس الموجودات في تلك الحالة تحقق بالموجودات.الشركة ارتباط إستمراربقدر

المحمولة والمطلوبات المقابلة على أساس يعكس الحقوق واإللتزامات التي احتفظت بها الشركة. اإلرتباط المستمر 

الذي يأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة يتم قياسة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو أقصى مبلغ يمكن 

.أيهما أقل،ن يطلب من الشركة أن تسددهأ

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

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

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

لحادث الخسارة تأثير على التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية للموجودات المالية أو مجموعة الموجودات المالية وأنه 

وثوقة. إن دليل االنخفاض قد يشمل مؤشرات بأن المدينين أو مجموعة مدينين يواجهون يمكن تقديرها بصورة م
صعوبات مالية كبيرة أو تخلف في السداد أو عدم انتظام سداد الفوائد أو أقساط المبلغ األصلي، أو احتمال دخولهم في 

في التدفقات النقدية المستقبلية مثلإفالس أو إعادة جدولة مالية أخرى وعندما تشير المعلومات الواضحة بوجود نقص

التغيرات في المتأخرات أو األحوال االقتصادية المرتبطة بالتخلف عن السداد.
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المطلوبات المالية

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

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

دلة وفي االمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العجميعبدئياً. تدرجالمالية عند إدراجها ممطلوباتهاتصنيف الشركة تحدد 

لف ض وسقروعلى المالية تشتمل مطلوبات الشركة تكاليف االقتراض المباشرة.حالة القروض والتسهيالت بعد خصم

.وذمم دائنة أخرىوسحب على المكشوف من البنوك وذمم تجارية دائنة 

األخرى والذمم الدائنةالدائنةالذمم التجارية
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
اً صا التكاليف التي تنسب بصفة مباشرة للمعاملة. الحقتحقيق القروض والسلف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ناق

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

تستحق خالل سنة واحدة بالتكلفة المطفأة على أنها مطلوبات متداولة. 

لربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء التحقيق عن المطلوبات إضافة إلى عملية اإلطفاء. يتم تحقيق األرباح أو الخسائر في ا

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

رأس المال

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

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 

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

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

وتسديدجودات المولتحقيقأو ،الرغبة في التسوية على أساس الصافيوساري المفعول لتسوية المبالغ المحققة يحق قانون
.المطلوبات في نفس الوقت

نهاية خدمة الموظفينمخصص مكافآت

٢٠٠٤لعام ١٤تقوم الشركة بتكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين المحددة وفقا لقانون العمل القطري رقم 

تتوقع شركة. الوذلك استنادا إلى رواتب الموظفين وفترة عملهم بالشركة ويتم دفعها للموظفين عند إنهاء خدماتهم بال

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

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

مشتري لالتجارية. يتم تحقيق اإليرادات عندما يوجد دليل مقنع بأن المخاطر والعوائد الهامة للملكية قد تم تحويلها إلى ا

وأنه من المحتمل استرداد المقابل وأنه يمكن تقدير التكاليف المصاحبة واإلرجاع المحتمل للبضائع بصورة موثوق 

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

اس المبلغ بصورة موثوق بها عندها يتم تحقيق الخصم كتخفيض لو كان من المحتمل منح خصومات ومن الممكن قي

لإليراد عند تحقيق المبيعات.
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إيراد اإليجار

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

اإليجارات

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

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

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

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

يتعلق باإليجارات.على صافي استثمار الشركة القائم فيما

عائدات على السهم ال

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

الربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسهم العادي على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. يتم 

حديد العائدات المخففة على السهم بتسوية الربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسهم االعتيادية والمتوسط المرجح ت

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

وجدت.للتحويل وخيارات أسهم ممنوحة للموظفين، إن
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العمالت األجنبية

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

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

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

في تواريخ كما ائد ر الصرف الساسعاستخدام أأجنبية بةعملببنود غير المالية التي تقاس بالتكلفة التاريخية يتم تحويل ال

سعار الصرف أها باستخداميتم تحويلبنود غير المالية التي تقاس بالقيمة العادلة بعملة أجنبية . الالمبدئيةالمعامالت

الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة.تاريخالالسائدة في 

تاريخ التقريرلالالحقةاألحداث 

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 الهامةالتقديرات واالفتراضات٢/٦

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

تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واإلفصاح 

قد تؤدي إلى نتائج تحتاج إلى تعديالت ماديةالتقديراتأن هذه الشك حولعن االلتزامات الطارئة في تاريخ التقرير.

.في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي تتأثر خالل الفترات المستقبلية

والتي قد ،الماليبيان المركزوغيرها من المصادر الرئيسية للتقديرات في تاريخ ،الرئيسيةفيما يلي االفتراضات 

:الالحقةمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية تؤدي إلى تعديالت مادية على القي

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

أما بالنسبة للمبالغ الفردية غير الهامة ولكنها مستحقة السداد منذ مدة ،يتم التقدير للمبالغ الهامة على أساس فردي

طويلة فيتم تقديرها بصورة جماعية ويحتسب لها مخصص بناء على طول الفترة الزمنية التي تم التأخر فيها عند 

.التاريخيةاالستردادالسداد على أساس معدالت 
االستثمارات العقارية تقييمإعادة 
الربح يانبيتم االعتراف بها في ،الشركة بتسجيل استثماراتها العقارية بالقيمة العادلة مع التغيرات في كونهاتقوم 

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

نة معدلة مقارا بالرجوع إلى دليل من السوق باستخدام أسعار م قياس االستثمارات العقارية التي تم تقييمهت. ي٢٠١٦

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

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

ندما ال يمكن تقدير القيمة الممكن استردادها من خالل النقد الناتج من إن وجودت. ع،تحديد خسائر إنخفاض القيمة

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

يمة الحالية المستقبلية التقديرية إلى القأيهما أعلى. عند تقييم الموجودات يتم تخفيض التدفقات النقدية ،حالة االستخدام

.باستخدام المعدل المناسب

الموجودات غير الملموسةانخفاض قيمة 
القيمة عندما تتجاوز القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد قيمتها الممكنة استردادها وهي القيمة يحدث إنخفاض

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

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

الموجودات.استبعادواضحة مطروحاً منها تكاليف 

اإليرادات٣
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

١٠,٤٨٤,٨٨٤١٢,٠٣١,٣٢٤المحاقنمبيعات 
١,٢٦٧,٨٥٥٢,٦٦٨,٦٥٦مبيعات منتجات المتاجرة

٤٦٧,٨٨٣٩٨٥,٥٢٤المعبأةمبيعات اإلبر 
٤٥٢,٣٣٤٧٢٧,٣٨٢مبيعات اإلبر األنبوبية 

١٢,٦٧٢,٩٥٦١٦,٤١٢,٨٨٦

التكاليف المباشرة ٤
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٩,٠٣١,١٤٨١١,٠٩٣,٦٠٥المحاقنتكلفة 
٩٠٩,٨٥٠١,٦٥٩,٤٦٤تكلفة منتجات المتاجرة

٤٦٠,٩١٩١,٥٧٠,٩٧٤المعبأةتكلفة اإلبر 
١٣٥,١٠٤٥٦٩,٩١٩تكلفة اإلبر األنبوبية 

١٠,٥٣٧,٠٢١١٤,٨٩٣,٩٦٢
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مصروفات بيع وتوزيع٥
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

١,٢١١,١٠٨١,٣٩١,١٠٥مصروفات شحن للمبيعات
٩٧٧,١٥١٩٦٩,٢٥٠مصروفات دعاية وإعالنات

٢,١٨٨,٢٥٩٢,٣٦٠,٣٥٥

مصروفات عمومية وإدارية٦
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٥,٠٦٧,٦٦٨٣,٨٦٧,٩٦٠رواتب وأجور
١,٠٧٥,٩٦٨٣,٤٦٤)١٢خسارة انخفاض في القيمة (إيضاح 

١,٠٢٨,٧٧٩٨٦٧,١١٥)١١(إيضاح مخزون شطب
٧٨٧,٧٢٩٧٣٣,١٨٤)٨هالك (إيضاح ستإ

٥١٩,٠٧٨٦١٦,٦٠١أتعاب قانونية ومهنية
٤٠٦,٥٣٩٦١٦,٦٥٧إصالحات وصيانة

٢٣٢,٠٤٤١٨٠,٠٩٩مرافق
١٦٩,٤٦٣١٨٦,٤٧١مصروفات سفر 

١٢٠,٩٦٢٢٣٥,٢٦٢خسارة صرف عمالت أجنبية
١١٩,٢٠٩١١٩,٢٠٩)١٠طفاء (إيضاح اال

٨٢,٠١٥٤٢,١٧٥تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
٧٤,٤٧٦٨٠,٩٣٩مصروفات مكتب 

٥٩,٢١٧٤٩,٨٦٦)١١بطيئة الحركة (إيضاح بضاعةمخصص 
٤٦,٠١٩٥٢,٧٥٢تأمين
١١,٥٢٧٩٠,٨٧٦إيجار

١٣٠,٧١١٢٦٠,١٣٨مصاريف متنوعة 

٩,٩٣١,٤٠٤٨,٠٠٢,٧٦٨

التمويلةلفتك٧
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٢٦,٨٦٧٣٣٠,١٥٤وعموالت بنكيةمصروفات 
٣,٢٦٨,٠٤٤٣,٧٥٠,٠٤٥مصروف الفائدة

٣,٢٩٤,٩١١٤,٠٨٠,١٩٩



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

إيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٢٧-

ومعدات وآالت عقارات٨

منشأة على مباني
سيارات آالت ومعداتمستأجرةأرض 

أثاث 
وتركيبات 

وأدوات

أجهزة وبرامج 
حاسب آلي 

أعمال رأسمالية 
قيد التنفيذ 

اإلجمالي
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

التكلفة:
٢٠١٦٥٧,١٨٢,٤٤٧٩٣,٢٣٤,١٨٥٢٠٥,٥٠٠٢,٠٤٧,٩٩٦٦٧٣,٣٢٩١,٦٧٩,٢٦١١٥٥,٠٢٢,٧١٨يناير ١في 

٤٤٣,٠٧٢٩٢,٣٠٥٥٥٣,٨٨١١,٣٣١,٣١٢-٢٤٢,٠٥٤-إضافات 
-)٢٩٥,٠٠٠(-٢٩٥,٠٠٠---تحويالت من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

٢٠١٦٥٧,١٨٢,٤٤٧٩٣,٤٧٦,٢٣٩٢٠٥,٥٠٠٢,٧٨٦,٠٦٨٧٦٥,٦٣٤١,٩٣٨,١٤٢١٥٦,٣٥٤,٠٣٠ديسمبر٣١في 

االستهالك المتراكم:
١٦,٧٥٤,٧٩٨-٢٠١٦٨,٧٦١,٩٢١٦,٠٠٩,٥٦٠١٤٦,٨٣٣١,٢٩٦,٠٥٨٥٤٠,٤٢٦يناير ١في 

٢,٨٧٢,٥٠٢-١,٩٠٦,٠٨٢٤٨٢,٢٩٨٢٥,٧٠٠٣٦٦,٣٥٨٩٢,٠٦٤االستهالك للسنة

١٩,٦٢٧,٣٠٠-٢٠١٦١٠,٦٦٨,٠٠٣٦,٤٩١,٨٥٨١٧٢,٥٣٣١,٦٦٢,٤١٦٦٣٢,٤٩٠ديسمبر٣١في 

:صافي القيمة الدفترية
٢٠١٦٤٦,٥١٤,٤٤٤٨٦,٩٨٤,٣٨١٣٢,٩٦٧١,١٢٣,٦٥٢١٣٣,١٤٤١,٩٣٨,١٤٢١٣٦,٧٢٦,٧٣٠ديسمبر٣١في 



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

إيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٢٨-

تتمة–عقارات وآالت ومعدات ٨

منشأة على مباني
سيارات آالت ومعداتأرض مستأجرة

أثاث 
وتركيبات 

وأدوات
أجهزة وبرامج 

حاسب آلي
أعمال رأسمالية 

اإلجماليقيد التنفيذ
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 
-)٤,٠٦٣,٠٩٧(---٤,٠٦٣,٠٩٧-من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذتحويالت 

)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:
١٤,٠٠٢,٨٨٢-٢٠١٦٦,٨٥٥,٨٣٩٥,٣٨١,٥٨٦١٦٠,١٣٣١,١٢٩,٧٤٣٤٧٥,٥٨١يناير ١في 

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

)١٧٢,٧٠٢(-)٦٠,٠٤٩()١١٢,٦٥٣(---للشطب

١٦,٧٥٤,٧٩٨-٢٠١٥٨,٧٦١,٩٢١٦,٠٠٩,٥٦٠١٤٦,٨٣٣١,٢٩٦,٠٥٨٥٤٠,٤٢٦ديسمبر٣١في 
:صافي القيمة الدفترية

٢٠١٥٤٨,٤٢٠,٥٢٦٨٧,٢٢٤,٦٢٥٥٨,٦٦٧٧٥١,٩٣٨١٣٢,٩٠٣١,٦٧٩,٢٦١١٣٨,٢٦٧,٩٢٠ديسمبر٣١في 



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

إيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٢٩-

تتمة–ومعداتوآالتعقارات٨
تم توزيع على أرض مستأجرة على مدى فترة إيجار األرض المستأجرة من الحكومة. المنشأيتم استهالك المبنى

كالتالي:الدخل الشامل بيانفي السنةاإلستهالك 
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٢,٠٨٤,٧٧٣٢,٢٣٠,٤٣٤تكاليف مباشرة  
٧٨٧,٧٢٩٧٣٣,١٨٤)٦(إيضاح مصاريف عمومية وإدارية 

٢,٨٧٢,٥٠٢٢,٩٦٣,٦١٨

االستثمارات العقارية ٩
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري
١٢,٥٩٠,٠٠٠٨,٧٥٧,٢٠٠يناير ١في 

٢,٦٤١,٧٢٩-إضافات
١,١٩١,٠٧١-التغير في القيمة العادلة

١٢,٥٩٠,٠٠٠١٢,٥٩٠,٠٠٠ديسمبر ٣١في 

إن األرباح الصادرة عن .خارجيطـرف لتشـتمل االسـتثمارات العقارية جـزء من أرض ومبنى الشـركة مؤجـر 

ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في ريال قطري ٢,٤٣٧,٨٩٥االستثمارات العقارية والمحتسبة على أساس القيمة العادلة والبالغة 

.ريال قطري)١١٥,٥٠٠: ٢٠١٥(٢٠١٦

ء لالستئجار من قبل عقارية تحت اإلنشاتنتيجة الستثماراوالمعدات واآلالت العقاراتتم التحويل من ٢٠١٥في عام 

٢٠١٥الشركة اتفاقية إيجار تشغيلي مع أطرف ثالث وتبدأ هذه االتفاقية في ديسمبر أبرمت،٢٠١٥في سبتمبر طرف ثالث.

.ريال قطري٢٠٣,١٥٨مقابل إيجار شهري بمبلغ 

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

ى نهج المقارنة تحديد القيمة العادلة علتم. سنوياًيقدم المثمن المستقل االستثمارات العقارية للشركة تقييمه.المعاد ة العقاروفئ

ى كان االستخدام األعل،تقرير القيمة العادلة للعقاراتبالسوق والذي يعكس أسعار أحدث المعامالت العقارات مشابهة. عند 

واألحسن هو استخدامها الحالي. لم تحدث أية تغييرات في تقنيات التقييم خالل السنة.



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

إيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٣٠-

الموجودات غير الملموسة  ١٠
اختراع براءات

ومعرفة
برمجيات الحاسب 

اآللي 
اإلجمالي 

ريال قطريريال قطريريال قطري
التكلفة: 
٢٠١٦١٠,٣٢٩,٩٣٧٥٩٦,٠٤٤١٠,٩٢٥,٩٨١ديسمبر١في 

اإلطفاء المتراكم: 
٣٠٧,٩٥٦٣٠٧,٩٥٦-٢٠١٦يناير١في 

١١٩,٢٠٩١١٩,٢٠٩-)٦إطفاء السنة (إيضاح 
٤٢٧,١٦٥٤٢٧,١٦٥-٢٠١٦ديسمبر ٣١في 
:القيمة الدفتريةصافي 

٢٠١٦١٠,٣٢٩,٩٣٧١٦٨,٨٧٩١٠,٤٩٨,٨١٦ديسمبر ٣١في 

اختراع براءات
ومعرفة 

برمجيات الحاسب 
اآللي 

اإلجمالي 

ريال قطريريال قطريريال قطري
التكلفة: 
١٠,٣٢٩,٩٣٧٥٩٦,٠٤٤١٠,٩٢٥,٩٨١(معدلة)٢٠١٥ديسمبر٣١في 

اإلطفاء المتراكم: 
١٨٨,٧٤٧١٨٨,٧٤٧-٢٠١٥يناير١في 

١١٩,٢٠٩١١٩,٢٠٩-)٦إطفاء السنة (إيضاح 
٣٠٧,٩٥٦٣٠٧,٩٥٦-(معدلة)٢٠١٥ديسمبر ٣١في 
:القيمة الدفتريةصافي 

٢٠١٥١٠,٣٢٩,٩٣٧٢٨٨,٠٨٨١٠,٦١٨,٠٢٥ديسمبر ٣١في 

اختراع براءات
ومعرفة 

برمجيات الحاسب 
اآللي 

اإلجمالي 

ريال قطريريال قطريريال قطري
التكلفة: 
٢٧,٧٩٩,٦٧٣٥٩٦,٠٤٤٢٨,٣٩٥,٧١٧(كما في التقرير السابق)٢٠١٤يناير١في 

)١٧,٤٦٩,٧٣٦(-)١٧,٤٦٩,٧٣٦()٢٦(إيضاح انخفاض القيمة 

١٠,٣٢٩,٩٣٧٥٩٦,٠٤٤١٠,٩٢٥,٩٨١(معدلة)٢٠١٤ديسمبر ٣١في 
اإلطفاء المتراكم: 

٦٩,٥٣٨٦٩,٥٣٨-٢٠١٤يناير١في 
١١٩,٢٠٩١١٩,٢٠٩-إطفاء السنة

١٨٨,٧٤٧١٨٨,٧٤٧-٢٠١٥ديسمبر ٣١ي ف
:القيمة الدفتريةصافي 

١٠,٣٢٩,٩٣٧٤٠٧,٢٩٧١٠,٧٣٧,٢٣٤(معدلة)٢٠١٥ديسمبر ٣١في 



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

إيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٣١-

مخزون ال١١
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

١٠,٠٤٦,٣٢٨١٠,٢٥٧,٥٣٢مواد خام 
١,٩٣٢,٢٥٥٢,٠٧٣,٠١١أعمال قيد التنفيذ 
٤,١٢٩,٥٢٦٤,٧٦٥,٢٤٢بضاعة مكتملة 

٢,٤١٨,٨٧٩٢,٥٤٤,٣١١قطع غيار 
٢٦٣,٤٧٢٢٤٣,١٤٤مواد استهالكية

١٨,٧٩٠,٤٦٠١٩,٨٨٣,٢٤٠
)١٥٤,٩٨٦()٥٩,٢١٧()٦(إيضاح بضاعة بطيئة الحركة ناقص: مخصص 

)٨٦٧,١١٥()١,٠٢٨,٧٧٩(مخزونشطب 
١٧,٧٠٢,٤٦٤١٨,٨٦١,١٣٩

٢٣١,٥٥٩٦٩,٦٥٩بضاعة في الطريق 

١٧,٩٣٤,٠٢٣١٨,٩٣٠,٧٩٨



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

إيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٣٢-

تتمة -مخزون ال١١

كالتالي:كانت الحركة في مخصص البضاعة بطيئة الحركة
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

١٥٤,٩٨٦١٠٥,١٢٠يناير ١في 
-)١٥٤,٩٨٦(رد المخصص خالل السنة 

٥٩,٢١٧٤٩,٨٦٦مخصص مكون خالل السنة 

٥٩,٢١٧١٥٤,٩٨٦

والذمم المدينة األخرى  المدينةالذمم التجارية١٢
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

١٠,٠٥٩,٥٢٨١٢,٧٠٨,٣٧٧المدينة الذمم التجارية
٩٨٧,٠٢٨١,٠٢١,٦٥٢دفعات مقدمة إلى الموردين 

١١,٠٤٦,٥٥٦١٣,٧٣٠,٠٢٩
)٨٤,٨٦٠()١,١٥٣,٩٠٢(مخصص خسارة االنخفاض في القيمة 

٩,٨٩٢,٦٥٤١٣,٦٤٥,١٦٩
١١٠,٣٤٠٧٣,٥٤٣مصاريف مدفوعة مقدماً

١٢٠,٩٥١٢٩,٨٢٦ذمم مدينة أخرى 

١٠,١٢٣,٩٤٥١٣,٧٤٨,٥٣٨

ة ـة المدينـكانت الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم التجاريال تحمل فوائد. للموردينإن الذمم التجارية المدينة 

كما يلي:

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

٨٤,٨٦٠١٠٩,٧٥١يناير ١في 
١,٠٧٥,٩٦٨٣,٤٦٤خالل السنة مخصص مكون

)٢٨,٣٥٥()٦,٩٢٦(/ شطبرد
١,١٥٣,٩٠٢٨٤,٨٦٠ديسمبر ٣١في 

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

.ريال قطري على التوالي)٧٧,٩٣٣و ٦,٩٢٧: ٢٠١٥ريال قطري على التوالي (٧٧,٩٣٤ريال قطري و ١,٠٧٥,٩٦٨
كالتالي:القيمةةالمدينة غير منخفضالتجارية أعمار الذمم كانتكما في تاريخ التقرير 



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

إيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٣٣-

تتمة   –الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى ١٢

متأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة

اإلجمالي
متأخرة أو غير 

منخفضة القيمة
٩٠من أقل

يوم 
١٨٠–٩١

يوم
٣٦٠–١٨١

يوم
٥٤٠–٣٦١

يوم
٧٢٠–٥٤١

يوم
٧٢٠كثر من أ

يوم
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٦٦١,٤٣٩-٢٠١٦٩,٨٩٢,٦٥٤٣,٥٠٧,٠٦٦٢٤٢,٨٠٨٤٧٤,٢٠٩١,٨٧٧,٦٠٦٣,١٢٩,٥٢٦

٢٠١٥١٣,٦٤٥,١٦٩٨,٧٢٠,٤٣٠٧٧٧,٨٦١٣٨٥,٧٣٣٢٨١,١٠٣٣,١٩٩,٨٥٢٢٨٠,١٩٠-

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

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

٩٤١,١٤٣٧٢٧,٦٠٠أرصدة لدى البنوك 
١٠,٩٨٤١٣,٤٤٩نقد في الصندوق 

٩٥٢,١٢٧٧٤١,٠٤٩
)١٤,٣٦٠,١٣١()١٤,٣٩٣,٢٨٧(البنوكسحب على المكشوف من 

)١٣,٦١٩,٠٨٢()١٣,٤٤١,١٦٠(

رأس المال١٤
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:

١١٥,٥٠٠,٠٠٠١١٥,٥٠٠,٠٠٠رياالت قطرية للسهم١٠سهم بقيمة ١١,٥٥٠,٠٠٠

القانونياالحتياطي ١٥
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)٢٠١٥(المال. لم يتم إجراء هذا التحويل من قبل الشركة خالل السنة حيث أنها تكبدت خسارة.

القانون المذكور أعاله.الحاالت التي ينص عليهاللتوزيع فيما عدا قابلغير 

احتياطي إعادة التقييم١٦
معداتوآالتوعقاراتمعترف بها ضمن بندلة من قبل المالكمستغمبانيم ـاطي إعادة التقييم بإعادة تقيييتعلق احتي

.)٨إيضاح (
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مكافآت نهاية خدمة الموظفين١٧
إن حركة المخصص المعترف به في بيان المركز المالي هو كما يلي:

٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٧٦١,٦٩٩٦٧٥,٨٧٤يناير١في 

٢٢٧,١٩٠٢١٠,٦٩٧مخصص للسنة

)١٢٤,٨٧٢()٦٤,٤٥٧(مدفوع خالل السنة

٩٢٤,٤٣٢٧٦١,٦٩٩ديسمبر ٣١في 

وسلفالقروض ١٨
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٧٨,٦٨٦,٩٦٠٦٣,٢٧٨,٧٦٦قروض ألجل 
١٤,٥١٢,٠٢٠٢٥,٤٨٦,٨٢٤تسهيالت ائتمانية

٩٣,١٩٨,٩٨٠٨٨,٧٦٥,٥٩٠

يظهر في بيان المركز المالي كما يلي:
١٢,١٦٨,٣٩٠٤٣,٠٦٧,٤٩٩مطلوبات متداولة 

٨١,٠٣٠,٥٩٠٤٥,٦٩٨,٠٩١مطلوبات غير متداولة 

٩٣,١٩٨,٩٨٠٨٨,٧٦٥,٥٩٠
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تتمة–والسلفالقروض ١٨
كما يلي:والسلفتفاصيل القروض 
ضالمبلغ القائم للقرتصنيف القروض

الغرض من القرضمعدل الفائدةسنة االستحقاق٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

طرف ذو عالقة –لتها من قبل بنك قطر للتنمية وتسهيالت ائتمانية معاد جد٪٢٠٢٣٣أبريل -٦٤,١١٩,٨٧٦قرض ألجل 
طرف ذو عالقة –لتها من قبل بنك قطر للتنمية وتسهيالت ائتمانية معاد جد٪٢٠٢١٣أبريل -٧,٩٤٧,٨٩٠قرض ألجل 

إعادة جدولة وزيادة في القروض لرأس المال العامل تم الحصول عليه من بنك قطر الوطني ٪٢٠١٩٥نوفمبر ٦,٧٧٤,٣٤٣٨,٦٨٣,٢١٢تسهيل ائتماني 
طرف ذو عالقة-تمويل رٍأس المال العامل تم الحصول عليه من بنك قطر للتنمية ٪٢٠١٧٣يناير٥,٤٧٧,٨٠٧٧,٣١٩,٤٤٧تسهيل ائتماني 

طرف ذو عالقة-تمويل لشراء آالت تم الحصول عليه من بنك قطر للتنمية ٪٢٠٢٣٣يناير ٣,٩٩٠,٣٦٧٤,١٠١,٦٦٠قرض ألجل 
إعادة جدولة تمويل حالي لبناء مخزن تم الحصول عليه من بنك قطر الوطني ٪٢٠١٩٥أغسطس٢,٦٢٨,٨٢٨٣,٧٥٨,٦٣٩قرض ألجل 

طرف ذو عالقة-تمويل رٍأس المال العامل تم الحصول عليه من بنك قطر للتنمية ٪٢٠١٦٣نوفمبر ١,٧٠١,٩٧٥٢,٥٦٢,٥٥٣تسهيل ائتماني 
طرف ذو عالقة-تمويل رٍأس المال العامل تم الحصول عليه من بنك قطر للتنمية ٪٢٠١٦٣ديسمبر ٥٥٧,٨٩٤١,٥٠٣,٨٣٥تسهيل ائتماني 

٪٢٠٢٢٣أبريل ٣٩,٩٨٩,٣٣١-قرض ألجل 
القرض الحالي وتمويل لبناء مخزن وشراء آالت تم الحصول عليه من بنك قطر إعادة جدولة 

طرف ذو عالقة-للتنمية

٪٢٠١٦٣يويون١٠,٢٢٩,٠٣٦-قرض ألجل
تمويل لرأس المال العامل إنما تمت إعادة جدولته لقرض ألجل تم الحصول عليه من بنك قطر 

طرف ذو عالقة-للتنمية 

٪٢٠١٦٣سبتمبر ٥,٢٠٠,١٠١-قرض ألجل 
رف ط-إعادة جدولة تمويل حالي لرٍأس المال العامل تم الحصول عليه من بنك قطر للتنمية 

ذو عالقة
طرف ذو عالقة-تمويل رٍأس المال العامل تم الحصول عليه من بنك قطر للتنمية ٪٢٠١٦٣ديسمبر ٥,٤١٧,٧٧٦-تسهيل ائتماني 

٩٣,١٩٨,٩٨٠٨٨,٧٦٥,٥٩٠
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تتمة–القروض والسلف١٨
الحركة في القروض والسلف كما يلي:

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

٨٨,٧٦٥,٥٩٠٧١,٧٦٧,٦٣٥يناير ١في 
٩,٣٥٦,٨٨٣١٥,٩٢٣,٣٤٤قرض تم الحصول عليه خالل السنة 

)٩٢٥,٣٨٦()٥,٠٧٧,٠٢٦(قرض مدفوع خالل السنة 
١٥٣,٥٣٣١,٩٩٩,٩٩٧فوائد مستحقة (بعد خصم المدفوعات)

٩٣,١٩٨,٩٨٠٨٨,٧٦٥,٥٩٠ديسمبر ٣١في 

مبالغ مستحقة الدفع الذمم الدائنة وال١٩
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٢,٥٩٢,٧٩٢٢,٢٦٨,٧٤٠نةتجارية دائذمم 
١,٤٢٧,٤٢٠١,٨٦٠,٦٧٤مصروفات مستحقة الدفع 

٤١٣,٢٩٠٢١٨,٥٥٨ذمم دائنة أخرى
٢١٥,٨٩١٢١٥,٨٩١توزيعات أرباح دائنة

٩٩,٨٥٨٥١١,٣٨١محتجزات دائنة 
٤,٧٤٩,٢٥١٥,٠٧٥,٢٤٤

لسهملالخسارة٢٠

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

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

)١١,٤٢٥,٢٧٨()١٠,٣٧٣,٩٧٥(خسارة الفترة 
١١,٥٥٠,٠٠٠١١,٥٥٠,٠٠٠السنةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

)٠,٩٩()٠,٩٠((بالريال القطري)للسهم ةوالمخففةاألساسيالخسارة

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

معادالً للربح األساسي العائد للسهم الواحد.

المعلومات القطاعية٢١
أساسيبشكلحيث تتعلق عمليات الشركة ،تم تنظيم الشركة في وحدة عمل واحدة بناء على طبيعة نشاطاتها،اإلدارةألغراض

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

: ال شيء). ٢٠١٥ديسمبر ٣١مليات أجنبية كما في تاريخ التقرير (أن الشركة ليس لديها أية ع
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األطراف ذات العالقةافصاحات٢٢
والمؤسسات التي لديهم بالشركة ولي اإلدارة العليا ؤتمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين والشركات ذات الصلة ومس

شروط المتعلقة بهذه المعامالت من الاألسعار وسياسة عتماد ا. يتم عليهاالسيطرة عليها أو اإلدارة المشتركة أو لهم تأثير هام

.الشركةقبل إدارة 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة

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

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

٣,١٣١,١٤٣٣,٧٥٠,٠٤٥تكاليف تمويل 

مصاريف عمومية وإدارية
١٦٣,٧٦٩٣٣٠,١٥٤رسوم بنكية وعموالت 

مكافأة كبار المسئولين باإلدارة  

كالتالي:  السنةولين باإلدارة خالل ؤبلغت مكافآت كبار المس

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

٥٦٦,٧٧٩٤٧٣,٣٨٧قصيرة األجلرواتب ومنافع 
١٢,٧٤٠١٢,٥٦٥مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

٥٧٩,٥١٩٤٨٥,٩٥٢

أرصدة األطراف ذات العالقة

. تم ضمان هذه األرصدة مقابل ١٨حصلت عليها الشركة كما هو موضح في اإليضاح وسلفتتعلق األرصدة الدائنة بقروض 
.مع فائدة بناء على معدالت السوق السائدة وعادة ما يكون السداد نقداً،موجودات تمتلكها الشركة

المحتملةوالمطلوبات االلتزامات ٢٣

إلتزامات المصروفات الرأسمالية

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

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

.جزء من القرض المتاح لتمويل موجوداتلم تقم الشركة باستخدام أي, ٢٠١٦ديسمبر٣١في 
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تتمة –االلتزامات والمطلوبات المحتملة ٢٣

إلتزامات االيجار التشغيلي
٢٠١٦٢٠١٥

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

٤٦,١٠٨٤٦,١٠٨سنوات ٥أكثر من سنة وأقل من 
١٠٩,٥٠٧١٢١,٠٣٤سنوات ٥أكثر من 

١٦٧,١٤٢١٧٨,٦٦٩

المطلوبات المحتملة
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٢,٣٠٤,٢٦٨-خطابات الضمان
٢,٦٩٥,٩٠٧٢,٥٥٣,٥٥١أخرى)وسندات أداء وضمانات (عطاءات 

٢,٦٩٥,٩٠٧٤,٨٥٧,٨١٩

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

ساس مبدأ التكلفة التاريخية     صرة المرفقة على أ ضمن   فقد تم تعديلهاوحيث أنه قد تم إعداد البيانات المالية المرحلية المخت لتت

ات االستثمارية.قياس القيمة العادلة للعقار

المســجلة عن القيمة العادلة. لكن في رأي اإلدارة ال تختلف القيم العادلة  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

ــتويات على النحو             يقدم الجدول التالي تحليالً    لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بطريقة التقييم. تم تعريف مختلف المس

التالي:

.(غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقةالمتداولة: األسعار ١المستوى ·
يمكن مالحظتها للموجود أو المطلوب إما بصورة مباشرة ١في المستوى المتداولةبخالف األسعار معطيات: ٢المستوى ·

.(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–ةالتصنيف والقيم العادل٢٤

تتمة-القيمة العادلةتدرج

جمالياإل٢المستوى 

ريال قطريريال قطري٢٠١٦

١٢,٥٩٠,٠٠٠١٢,٥٩٠,٠٠٠استثمارات عقارية 

جمالياإل٢المستوى 

ريال قطريريال قطري٢٠١٥

١٢,٥٩٠,٠٠٠١٢,٥٩٠,٠٠٠استثمارات عقارية 

سنة ل سمبر ٣١المنتهية في ل ستويين  ،٢٠١٦دي العادلة ولم يتم تحويالت من أو لقياس القيمة٢و ١لم يتم أي تحويل بين الم

لقياس القيمة العادلة.  ٣إلى المستوى 

إدارة المخاطر المالية٢٥

تتعرض الشركة للمخاطر التالية التي تنشأ من األدوات المالية:

مخاطر االئتمان·

السيولةمخاطر ·

مخاطر السوق·

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

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

ضع واإلشراف على إطار إدارة المخاطر الخاص بالشركة. تم وضع سياسات تقع على مجلس اإلدارة المسئولية الكلية عن و

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

ظروف السوق وأنشطة الشركة. بالحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر على نحو منتظم لتعكس التغيرات في

تهدف الشركة من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة إلى وضع بيئة رقابة منتظمة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفين 

أدوارهم والتزاماتهم.



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

إيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٤١-

تتمة –إدارة المخاطر المالية ٢٥

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

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

واألرصدة لدى البنوك. والذمم المدينة األخرى 

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

مخاطر االئتمان.

األرصدة لدى البنوك
ة عالية.صنيفات ائتمانيتحد الشركة من تعرضها لمخاطر االئتمان عن األرصدة لدى البنوك باالحتفاظ بأرصدة لدى بنوك ذات ت

التعرض لمخاطر االئتمان

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

في تاريخ التقرير كما يلي:

القيم الدفترية
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

١٠,٠٥٩,٥٢٨١٢,٧٠٨,٣٧٧تجارية مدينةذمم 
١٢٠,٩٥١٢٩,٨٢٦ذمم مدينة أخرى

٩٤١,١٤٣٧٢٧,٦٠٠أرصدة لدى البنوك

١١,١٢١,٦٢٢١٣,٤٦٥,٨٠٣

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 على 

ي نفس الوقت.فوزيادة العائداتمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة 
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إيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٤٢-

تتمة –إدارة المخاطر المالية ٢٥

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

يكي األمربالريال القطري أو الدوالرتعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية في حده األدنى ألن المعامالت الرئيسية تتم 
المربوط بالريال القطري.

الفائدةأسعارمخاطر 
الفائدة سعارأالفائدة هي مخاطر تأثر إيرادات الشركة نتيجة للتقلبات في قيمة األدوات المالية بسبب التغير في أسعارمخاطر 

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

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

الفائدة.أسعارالفائدة تتم بمعدالت فائدة ثابتة وبالتالي يتم تقليل مخاطر أسعارسياسة التأكد من أن 

.١٨قم و مبين في إيضاح رهالفائدة لألدوات المالية للشركة التي تحتسب عنها فوائد كما أسعارفي تاريخ التقرير كان ملمح 

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 سيولة كافية 

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

سمعة الشركة للضرر. 

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

االجماليسنوات٥أكثرسنين٥–١شهر١٢–٣أشهر٣أقل من

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢٠١٦ديسمبر ٣١

٣,٩٩٥,٨٤٤٧,٨٤١,٣٨٨٧٤,٠٠٢,٦٠٦١٧,٦٦٠,٨٥١١٠٣,٥٠٠,٦٨٩قروض وسلف

٢,٥٩٢,٧٩٢-١,٣٢٩,٠١٦١,١٠٣,٦٢٥١٦٠,١٥١ذمم تجارية دائنة

٩٩,٨٥٨--٩٩,٨٥٨-محتجزات دائنة 

٤١٣,٢٩٠---٤١٣,٢٩٠ذمم دائنة أخرى

١٤,٣٩٣,٢٨٧---١٤,٣٩٣,٢٨٧من البنوكسحب على المكشوف

٢٠,١٣١,٤٣٧٩,٠٤٤,٨٧١٧٤,١٦٢,٧٥٧١٧,٦٦٠,٨٥١١٢٠,٩٩٩,٩١٦
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إیضاحات حول البیانات المالیة

٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

-٤٣-

تتمة –إدارة المخاطر المالیة٢٥

تتمة –مخاطر السیولة

االجماليسنوات٥أكثر سنین٥–١شهر١٢–٣أشهر٣أقل من 

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٢٠١٥دیسمبر ٣١

٢٣,٩٨٥,٦١٤٢٠,٧١٧,١٢٨٣٩,٩٩٧,٨٤٥١٠,٥١١,١٩٤٩٥,٢١١,٧٨١قروض وسلف

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

٥١١,٣٨١--٥١١,٣٨١-محتجزات دائنة 

٢١٨,٥٥٨---٢١٨,٥٥٨ذمم دائنة أخرى

١٤,٣٦٠,١٣١---١٤,٣٦٠,١٣١سحب على المكشوف من البنوك 

٤٠,٣٣٤,٠٥٢٢١,٦٢٢,٧١٠٤٠,١٠٢,٦٣٥١٠,٥١١,١٩٤١١٢,٥٧٠,٥٩١

إدارة رأس المال
طیع تلتسجید ورأس مال صحيائتمانيتصنیف علىإن هدف الشركة األساسي في إدارة رأس المال أن تتأكد أنها تستطیع أن تبقي

.حقوق المساهمینقیمةأن تدعم أعمالها وزیادة

المال وتقیم تعدیالت علیه في ضوء التغیرات االقتصادیة لم یطرأ أي تعدیل على أهداف معاییر أو إن الشركة تدیر هیكلة رأس 

رأس المال یتكون رأس المال من. ٢٠١٥دیسمبر ٣١و ٢٠١٦دیسمبر ٣١خالل السنة المنتهیة في ،طریقة عمل الشركة

: ٢٠١٥(٢٠١٦دیسمبر ٣١لایر قطري كما في ٧٥,٥٥٩,٦٩١وتم قیاسه بمبلغوالخسائر المتراكمة اتواالحتیاطیالمصدر 
)لایر قطري.٨٥,٩٣٣,٦٦٦

انخفاض قیمة براءات االختراع والمعرفة الفنیة –تصحیح خطأ ٢٦

أدرجت الشركة براءات اختراع ومعرفة فنیة كموجودات غیر ملموسة بأعمار إنتاجیة غیر محدودة تتعلق بمحاقن ٢٠٠٧في عام 

تم تطویر المحاقن اآلمنة من ٢٠١٤أشارت اإلدارة إلى أنه في عام ، ٢٠١٦لایر قطري. وخالل عام ٢٧,٧٩٩,٦٧٣آمنة بمبلغ 

قییم القیمة . قامت اإلدارة بإعادة تونتیجة لذلك حدث خطأ في توقعات التدفقات النقدیةقبل شركات أخرى باستخدام تقنیات حدیثة، 

لمعیار المحاسبة الدولي القابلة لالسترداد من براءة االختراع وف وتوصلت إلى أنه كان یجب تسجیل انخفاض قیمة بمبلغ ٣٦قًا

حین تم طرح التقنیات حدیثة. ٢٠١٤لایر قطري في عام ١٧,٤٦٩,٧٣٦

فاض خونتیجة للقرار المشار إلیه أعاله، قامت اإلدارة بإجراء التعدیالت الالزمة لتصحیح المبالغ المدرجة سابقًا، مما أدى إلى ان

لایر قطري. ١٧,٤٦٩,٧٣٦بمبلغ ٢٠١٥ینایر ١قیمة الموجودات غیر الملموسة وزیادة الخسائر المتراكمة كما في 



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ق. 

إيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٤٤-

تتمة –انخفاض قيمة براءات االختراع والمعرفة الفنية –تصحيح خطأ ٢٦

كالتالي: ٢٠١٥يناير ١التسويات بين هذه الحسابات كما في 

الموجودات غير 

الملموسة

الخسائر 

المتراكمة
لایر قطريلایر قطري

)٤٣,٠١٤,١٣٤(٢٨,٢٠٦,٩٧٠وفقاً للتقرير السابق،٢٠١٥يناير ١كما في 
)١٧,٤٦٩,٧٣٦()١٧,٤٦٩,٧٣٦(تصحيح الخطأ 

)٦٠,٤٨٣,٨٧٠(١٠,٧٣٧,٢٣٤) ١٠(إيضاح بعد التعديل،٢٠١٥يناير ١كما في 


