
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  ١١٢٠ مارس ١٣فترة المنتهية في لل

  
  
  



  
  

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١    ٢٠١٠ مارس ٣١  ٢٠١١ مارس ٣١     
  )مدققة(    )مراجعةغير (   )غير مراجعة(     
  لایر قطري    لایر قطري   لایر قطري     

              الموجودات
  

  :الموجودات المتداولة
            

  ٩،١٢٤،٥٦٦    ٢٢،١٢٧،١٤٣   ٦،١٤٣،٢٠٠     لدى البنوكوأرصدة نقد 
  ٢،٢٠٦،٧٥٧    ١،٦٦٨،٩٩٠   ٣،٩٥٣،٧٧٤     مدينةذمم 

  مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة
  مدينة أخرى  

   ٥٢٨،٩٣٦  
  

 ٦٣٥،١٩٢  
  

  ٤٠٨،٨٦٤  
  

  ٩،٦٩٩،٨٤٦    ٨،٢٢٢،٨٤٩   ٩،٢٣٤،٧٧١     بضاعة
  ٢١،٤٤٠،٠٣٣    ٣٢،٦٥٤،١٧٤   ١٩،٨٦٠،٦٨١     مجموع الموجودات المتداولة 

  
  :الموجودات غير المتداولة

            

  ١٣٨،٣٦٩،٦٤٣    ١٣٩،٦٢٢،٦٦٥   ١٣٨،٠٠٣،٠١٨     لكات، مصنع ومعداتممت
  ٥،٧٧٤،١٩٤    ٥،٧٧٤،١٩٤   ٥،٧٧٤،١٩٤     إستثمارات عقارية 

  موجودات غير ملموسة
  دفعات مقدمة مقابل شراء ممتلكات،

  مصنع ومعدات

        29,557,902  
27,575,171 

  

 29,135,381  
18,564,351  

  29,356,575  
٢٥،٢٩٩،٨١٣  

  ١٩٨،٨٠٠،٢٢٥    ١٩٣،٠٩٦،٥٩١   ٢٠٠،٩١٠،٢٨٥     ع الموجودات غير المتداولةمجمو

  
  مجموع الموجودات

   
٢٢٠،٧٧٠،٩٦٧  

   
٢٢٥،٧٥٠،٧٦٥  

    
٢٢٠،٢٤٠،٢٥٨  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

-١-  

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

  
  بيان المركز المالي المرحلي المختصر

  ١١٢٠ مارس 31ا في كم
  



  
  

  
  
  
  
  

______________________________                                       _______________________  
  علي حيدر سليمان الحيدر         حمد بن ناصر آل ثاني / الشيخ                        

  عضو مجلس اإلدارة           رئيس مجلس اإلدارة       
 
  

  
  

  
  

  
-٢ -  

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١   ٢٠١٠ مارس ٣١   ٢٠١١ مارس ٣١     
  )مدققة(   )مراجعةغير (   )غير مراجعة(     
  لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري     

             المطلوبات وحقوق المساھمين  
  

  :المطلوبات المتداولة
           

  ١،١٣٥،٨٠٥      ٢،٤٩٩،٨٤٦     بنوك دائنة 
  ٤،٨١٩،٦٢٨   ٣،٦١٤،٧٢١   ٤،٨١٩،٦٢٨     األجل  قرض قصير

  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة 
  وأرصدة دائنة أخرى 

     
٣،٣١٤،٦٣٠  

   
١،١١٥،٦٤٦  

   
١،١٥٧،٤٦١  

  ٧،١١٢،٨٩٤   ٤،٧٣٠،٣٦٧   ١٠،٦٣٤،١٠٤          المطلوبات المتداولةمجموع 
 

  : المطلوبات غير المتداولة
           

  ١٢،٠٤٩،٠٧٠   ١٦،٨٦٨،٦٩٨   ٩،٦٢٣،٤٣٩     األجل  قرض طويل
  ٥٣٥،٨٣٠     مكافأة نھاية الخدمة للموظفين 

  
 ٥١٦،٦٨٣   ٣٥٤،٩٥٥  

  ١٢،٥٦٥،٧٥٣   ١٧،٢٢٣،٦٥٣   ١٠،١٥٩،٢٦٩     مجموع المطلوبات غير المتداولة
  

  :حقوق المساھمين
           

  ١١٥،٥٠٠،٠٠٠   ١١٥،٥٠٠،٠٠٠   ١١٥،٥٠٠،٠٠٠     رأس المال
  ٣٠،٣٠٤،١٠١   ٣٠،١٣١،١٢٠   ٣٠،٣٠٤،١٠١     احتياطي قانوني 

  ٥٢،١٧٥،٦٦٧   ٥٢،٤٦٨،٦٥٣   ٥٢،٠٦٣،٢١٣        احتياطي إعادة تقييم
  ٢،٥٨١،٨٤٣   ٥،٥٢٣،٩٩١   ٢،١١٠،٢٨٠     ارباح مدورة 

             
  

  مجموع حقوق المساھمين 
   ٢٠٠،٥٦١،٦١١   ٢٠٣،٧٩٦،٧٤٥   ١٩٩،٩٧٧،٥٩٤  

  ٢٢٠،٢٤٠،٢٥٨   ٢٢٥،٧٥٠،٧٦٥   ٢٢٠،٧٧٠،٩٦٧     مجموع المطلوبات وحقوق المساھمين

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

  
  الميزانية العمومية المرحلية المختصرة

  ١١٢٠ مارس ١٣ما في ك
  



  
  
  

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

  قطر-الدوحة
  

  المختصربيان الدخل المرحلي 
  ١١٢٠ مارس ١٣كما في 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مارس٣١كما في             مارس ٣١كما في       
      ٢٠١٠    ٢٠١١  

  )مراجعةغير (    )مراجعةغير (      
  لایر قطري    لایر قطري      :يراداتاإل

            
  ١،٢١٩،١٤٨    ٣،٣٦٠،٢٩٨      مبيعات ال

  ١،٠٧٧،٤٧٢    ٢،٧٥٣،٠٦٤      تكلفة المبيعات 
  

  ١٤١،٦٧٦    ٦٠٧،٢٣٥      إجمالي الربح 
  

  أرباح  فروقات صرف عمالت أجنبية

      
٥٠،٩٥٥  

    
٤٥،٩٥٥  

  إيرادات أخرى 
  

  مجموع اإليرادات 

        ١٠٢،٦٣٢  
_______________ 

١٥٣،٥٨٧  

  ٥٢١،٨٠٣  
_____________  

٥٦٧،٧٥٨  
  

  : المصروفات
          

  ٥١٢،٦٧٢    ٤٩٦،٢١٦      تكلفة الموظفين 
  ٦٤،٠١١    ١٥٤،١٧٢      استھالك آالت ومعدات 

  ٢٠٠،٤٠٠    ٢٤٦،٣٢٢      مصاريف إدارية وعمومية أخرى 
  ٤٥،٩٢٣    ٢٢٠،٠١٠      فوائد وعموالت بنوك 
  مجموع المصروفات 

  
  الفترة ربح )خسارة(صافي 

    ١،٣٤٤،٨٧٩ 
  
)٥٨٤،٠٥٧(  

  ٨٢٥،١٥٢  
  
)١١٥،٧١٨(  
  

            

  العائد األساسي على السھم من 
  )لایر قطري(الفترة  ارباح )خسائر( 

      
)٠٫٠٥(  

    
)٠٫٠١(  
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