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 البيانات المالية المرحلية المختصرة  مراجعة تقرير

 ش.م.ع.ق للمستلزمات الطبيةالقطرية األلمانية   الشركةمجلس إدارة الى 

 مقدمة ال

 ،2022يونيو    30، كما في  (شركة"ال")  ش.م.ع.ق  لشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبيةلبيان المركز المالي المرحلي المختصر    لقد راجعنا
المختصرة   المرحلية  والتدفقات  و   اآلخر  الشامل  دخل للوالبيانات  الملكية  في حقوق  التاريخ،  أشهر  الستة    فترة  عن  النقديةالتغيرات  بذلك  المنتهية 

وفًقا  المختصرةعن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية  مجلس إدارة الشركة مسؤولإن . للبيانات المرحلية المختصرة ةاإليضاحات المتممو 
  المختصرة حول هذه البيانات المالية المرحلية    ار نتيجةداص  هيسؤوليتنا  م  ان.  "34رقم    التقارير المالية المرحلية"،  34لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

 . ة التي قمنا بهامراجعال اعمال إلى ستناداً إ

 المراجعة نطاق 

مدقق الحسابات المستقل   قبلالمالية المرحلية من    المعلومات"مراجعة    2410رقم    المتعلق بإجراءات المراجعةمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي    تمتلقد  
 عن األمور المالية والمحاسبية   من األشخاص المسؤولين  بشكل رئيسي إجراء إستفسارات    المختصرة  المالية المرحلية  مراجعة البياناتللمنشأة". تتضمن  

وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي   يتم التدقيق الذي  عن نطاق    كثيراً . إن نطاق المراجعة يقل  اخرى   وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة
نبدي   فإننا ال  وعليهالتدقيق،    اعمالمن خالل    بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها  الذي يجعلنا على درايةالحصول على التأكيد    نستطيعال  

 رأي تدقيق. 

 أساس اإلستنتاج المتحفظ 

كان رأًيا   2021ديسمبر    31البيانات المالية للشركة كما في وللسنة المنتهية في    المذكور عنكما هو موضح في فقرة "األمر اآلخر"، فإن الرأي  
المالية   بياناتوله آثار جوهرية على ال  2022يونيو    30المنتهية في  أشهر    الستةفترة  عن  كما في و   التالي الذي لم يتم حلهلألمر  متحفًظا نظًرا  

 للفترة الحالية. المرحلية المختصرة 
( كما  7ريال قطري )إيضاح  10,329,937اعترفت الشركة بموجودات غير ملموسة )براءات اختراع ومعرفة فنية( في اختراع حقن أمان بلغت  •

. ال تزال إدارة الشركة في طور تقييم القيمة االقتصادية المستقبلية / المنافع التي سيتم توليدها من األصل غير الملموس 2022يونيو  30في 
افية ومناسبة فيما يتعلق بدقة لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق ك  بديلة،المذكور. في غياب تقييم اإلدارة وبواسطة أي إجراءات تدقيق  

االرصدة   علىلم نتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك أي تعديالت ضرورية    وبالتالي،وتقييم الموجودات غير الملموسة كما في تاريخ التقرير.  
 .المذكورة

 اإلستنتاج المتحفظ 
لم يتبادر الى علمنا ما يجعلنا نعتقد ان البيانات المالية بإستثناء تأثير ما هو مذكور أدناه في فقرة االستنتاج المتحفظ،  و بناءًا على ما تم مراجعته  

"التقارير   34، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2022يونيو    30المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم اعدادها من كافة الجوانب الجوهرية كما في  
 المرحلية".  المالية

 شك جوهري حول مبدأ االستمرارية 

أن   اإلنود  إلى اإليضاح رقم  نلفت  المالية  من  3نتباه  المختصرة  البيانات  أن   المرحلية  ينص على  بقيمة   الشركة  والذي   تكبدت خسائر متراكمة 
عالوة   . كما في تاريخ التقرير  ريال قطري   17,706,897الموجودات المتداولة بقيمة  ، وتجاوزت المطلوبات المتداولة  ريال قطري   123,881,254

تشير و   .2022يونيو    30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  ريال قطري    91,871بقيمة   سلبية  تدفقات نقدية تشغيلية  على ذلك، كان لدى الشركة
ستمرار  حول قدرة الشركة على اإل  الجوهري إلى وجود حالة من الشك    2هذه األحداث أو الظروف، إلى جانب األمور األخرى الموضحة في اإليضاح  

 .األمربخصوص هذا  معدلغير  واستنتاجنا. أ اإلستمراريةدطبقًا لمب  كمنشأة مستمرة
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 واألنشطة الرئيسية  معلومات الشركة .1

)"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة قطرية مسجلة في دولة قطر بموجب السجل التجاري   م.ع.قالشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية ش.
مدرجة   توكان  2000أكتوبر   15الصادر في    39. تأسست الشركة كشركة مساهمة عامة قطرية بموجب المرسوم األميري رقم  23349رقم  

دولة    الدوحة،  ،22556ومكتبها المسجل هو ص.    . مقر الشركة في دولة قطر2002مارس    25في بورصة قطر )"بورصة قطر"( في  
 قطر. 

 يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تصنيع المحاقن التي تستخدم لمرة واحدة وتجارة المعدات واألدوات والمستلزمات الطبية.

 المحاسبة س اأس .2

 34وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم    2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في    المرحلية المختصرةتم إعداد هذه البيانات المالية  
  شركة . ال تتضمن جميع المعلومات المطلوبة لشركة"التقارير المالية المرحلية" ويجب قراءتها جنًبا إلى جنب مع أحدث بيانات مالية سنوية لل

 ة إلعداد التقارير المالية. كاملة من البيانات المالية طبقًا للمعايير الدولي 

داء ومع ذلك، يتم تضمين اإليضاحات التفسيرية المختارة لشرح األحداث والمعامالت التي تعتبر جوهرية لفهم التغيرات في المركز المالي واأل
 منذ آخر بيانات مالية سنوية. شركةالمالي لل

 .2022أغسطس   10بتاريخ لس اإلدارة ات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجن تم اعتماد هذه البيا 

 األحكام والتقديرات   استخدام .3

باستخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية   المرحلية المختصرةقامت اإلدارة عند إعداد البيانات المالية  
 التقديرات. وبالتالي قيم الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الصادر عنها التقرير. قد تختلف القيم الحقيقية عن هذه

والمصادر الرئيسية للتقديرات المشكوك فيها هي نفسها    شركةللكانت األحكام الهامة التي وضعتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية  
 تلك المطبقة على آخر بيانات مالية سنوية.

 العادلة  القيم قياس

 جميع  على   اإلشراف  عن  الشاملة  المسؤولية  يتحمل  للتقييم  فريًقا  هذا  يتضمن.  العادلة  القيم  بقياس  يتعلق  فيما  ثابت  رقابة   إطار  شركة ال  لدى
 . التدقيق ولجنةالمدير المالي  إلى مباشر بشكل الهامة التقييم مشكالت وإبالغ الهامة، العادلة القيمة قياسات

 . بانتظام التقييم تعديالت بمراجعة التقييم فريق مع شركةلل التدقيق ولجنة المدير المالي يقوم

  لدعم  األطراف تلك  من عليها الحصول تم التي األدلة بتقييم  التقييم  فريق يقوم  العادلة، القيم لقياس ثالث  طرف من معلومات استخدام تم إذا
 الذي   العادلة  للقيمة  الهرمي  التسلسل  مستوى   ذلك   في  بما  المالية،  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  متطلبات  تلبي   التقييمات  هذه  أن  استنتاج

 . التقييم تصنيف فيه يتم أن يجب
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 )تتمة( واألحكام التقديرات استخدام 3.

 )تتمة(  العادلة القيم قياس

  القيم   تصنيف  يتم.  ممكن  حد  أقصى  إلى  السوق   في  مالحظتها  يمكن  بيانات  شركةال  تستخدم  االلتزام،  أو  لألصل  العادلة  القيمة  قياس  عند
 :التالي النحو على  التقييم أساليب في المستخدمة المدخالت إلى استناًدا العادلة للقيمة هرمي تسلسل في مختلفة مستويات إلى العادلة

 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 1المستوى 

ثال والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، إما مباشرة )على سبيل الم  1: مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  2المستوى  
 كاألسعار( أو بشكل غير مباشر )على سبيل المثال المشتقة من األسعار(.

 مالحظتها(.  نال يمك: مدخالت لألصل أو االلتزام ال يمكن مال حظتها في بيانات السوق )مدخالت 3المستوى 

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام يمكن تصنيفها في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة 
والذي    إدخال،العادلة، عندئذ يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بالكامل في نفس مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة باعتباره أدنى مستوى  

 . ر غير مهم للقياس بأكملهيعتب 

 بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير.  شركةتعترف ال

  تعتبر  والتي   المالية  وغير  المالية  للموجودات  األرصدة  تحديد  في  الحالية  االقتصادية  للتقلبات  المحتملة  اآلثار  االعتبار  في  شركةال  أخذت
  لتقلبات   قيد التغيير  المسجلة  واألرصدة  تزال حالة السوق متقلبة  ال  ذلك،  ومع.  مالحظتها  يمكن  التي  المعلومات  على  بناءً   لإلدارة  تقييم  أفضل 
 . السوق 

 العادلة قيمتها في جوهري  تغيير هناك يكون  لن أنه وتعتقد 2021  ديسمبر 31 في كما  بتقييمها اإلدارة قامت ،لعقاريةا ستثماراتالل بالنسبة
 .المرحلي التقرير تاريخ في كما

 قياس الموجودات غير الملموسة 

ويتم إدراجه في    مستقبلية،يوفر منافع اقتصادية    ديكيان ما  وليس له  ايمكن تحديده  ماليةغير    هي موجودات  الموجودات غير الملموسة 
المتراكم وأي خسائر متراكمة    االهالكغير الملموسة ويتم إدراجه بالتكلفة ناقًصا    الموجودات تحت فئة    المختصربيان المركز المالي المرحلي  

ستمّكن بسبب انخفاض القيمة، إن وجدت. تتم رسملة المصروفات المتكبدة على البرامج فقط عندما يكون من المحتمل أن هذه النفقات  
النفقات   هذه  قياس  ويمكن  أصاًل  المقدر  األداء  تزيد عن مستوى  اقتصادية مستقبلية  منافع  تحقيق  بالموجودات غير  األصل من  وربطها 

 بشكل موثوق. يتم إثبات جميع المصروفات األخرى عند تكبدها.  الملموسة

على أساس القسط الثابت في الربح أو الخسارة من التاريخ الذي يكون فيه األصل متاًحا    إطفاؤها)محددة( يتم    الموجودات غير الملموسة
 المنافع االقتصادية لألصل من قبل الشركة.  اهالكعلى أفضل تقدير لعمرها االقتصادي اإلنتاجي بناًء على نمط يتم فيه  لالستخدام،

 ية والفترات المقارنة كما يلي:العمر اإلنتاجي المقدر لألصل غير الملموس في الفترة الحال

  عمر انتاجي غير محدد  والمعرفة الفنية  االختراعبراءة 
  سنوات 5 برامج الكمبيوتر
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 )تتمة( واألحكام التقديرات استخدام 3.

 قياس الموجودات غير الملموسة )تتمة(

في كل فترة  الموجودات    هعمر إنتاجي غير محدد ويجب مراجعة العمر اإلنتاجي لهذ  االذي له  الموجودات غير الملموسةيجب عدم إطفاء  
مراجعة  هناك اعمال  تقرير لتحديد ما إذا كانت األحداث والظروف تستمر في دعم تقييم غير محدد للعمر اإلنتاجي لذلك األصل. إذا لم  

فإن التغيير في تقييم العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدود يجب أن ُيحسب كتغيير في التقدير المحاسبي. يتم استبعاد    ،للعمر االنتاجي
 .اواالستبعاد الالحق له اعند االستبعاد أو عندما ال يتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه الموجودات غير الملموسة

 مبدأ االستمرارية 

ال تكبدت  بقيمة  لقد  متراكمة  خسائر  قطري   123,881,254شركة  بقيمة    ،ريال  المتداولة  الموجودات  المتداولة  المطلوبات  وتجاوزت 
ريال قطري   91,871بقيمة  سلبية  الشركة تدفقات نقدية تشغيلية    تكبدتعالوة على ذلك    تاريخ التقرير.   فيكما    ريال قطري   17,706,897

حول   الجوهري تشير إلى وجود حالة من الشك    التيالظروف،  . نتيجة لهذه األحداث أو  2022يونيو    30المنتهية في  الستة أشهر  فترة  خالل  
للشركة   الماليقدرة الشركة على اإلستمرار طبقًا لمبدأ االستمرارية. أصدر المساهمين خطاب دعم للشركة يؤكدون فيه أنهم سيقدمون الدعم  

األقل من تاريخ التقرير إلستمرار الشركة في العمل وتمكينها من سداد إلتزاماتها المالية المستحقة. لذلك،    لمدة إثني عشر شهًرا قادمة على
 يستمر إعداد هذه البيانات المالية طبقًا لمبدأ اإلستمرارية.

بقيمة   متراكمة  الشركة خسائر  بأكثر من    123,881,254تكبدت  تجاوزت  والتي  قطري  قيمة  50ريال  البالغ  المسجل  مالها  ٪ من رأس 
 ريال قطري كما في تاريخ التقرير.  115,500,000

، عندما تصل خسائر الشركة إلى نصف رأس مالها، يتعين  2015لعام  11من قانون الشركات التجارية القطرية رقم  298تنص المادة رقم 
من بلوغ الخسائر إلى هذا الحد أن تقترح على الجمعية العامة بشأن اإلجراءات التصحيحية أو حل الشركة.    يوما  30على اإلدارة خالل  

قدم   وحتى تاريخ إعداد التقرير، لم يجتمع مديرو الشركة ليقترحوا على الجمعية العمومية اتخاذ التدابير التصحيحية أو حل الشركة. ومع ذلك،
ديم وترتيب الدعم المالي عند الضرورة لتمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ومواصلة عملياتها  شركاء الشركة تعهدا بمواصلة تق
 خالل اإلثني عشر شهرا القادمة.

 سياسيات المحاسبية الهامة ال .4

 المالية  البيانات  إعداد  في  المتبعة  السياسيات  تلك  مع  متوافقة  المرحلية المختصرة  المالية  البيانات  إعداد  في  المتبعة  المحاسبية  السياسات
 . 2021 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة شركةللالسنوية 

  البيانات  هذه  على  كبير  تأثير  لها   يكن  لم  التعديالت  هذه  ولكن  ،2022  يناير  1  من  فعالة  معايير  على  الجديدة  التعديالت  من  عدد  هناك
 . المرحلية المختصرة المالية

  تقم   لم. لها المبكر بالتطبيق ويسمح 2022 يناير 1 بعد  تبدأ التي السنوية للفترات المعايير على الجديدة والتعديالت المعايير من عدد هناك
 . المرحلية المختصرة المالية البيانات هذه إعداد في القادمة المعدلة أو الجديدة المعايير من أي بتطبيق مبكراً  شركةال



 ش.م.ع.ق  الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية
 المختصرة المالية المرحلية  بياناتاإليضاحات المتممة لل

 2022يونيو  30 يهية فت الستة أشهر المن  فترة كما في وعن
 (قطري، ما لم يذكر خالف ذلكالجميع األرقام بالريال )
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 الممتلكات واآلالت والمعدات   .5

 

مباني على أرض  
 األثاث والتجهيزات  السيارات  اآلالت والمعدات   مستأجرة  

أجهزة الكمبيوتر  
 والبرامج 

األعمال الرأسمالية  
 اإلجمالي  تحت التنفيذ 

        التكلفة

 156,495,773 721,548 761,187 3,128,945 205,500 94,496,146 57,182,447 2021يناير  1 يف
 558,616 124,829 36,445 24,788 - 372,554 - اإلضافات 

 157,054,389 846,377 797,632 3,153,733 205,500 94,868,700 57,182,447 2021ديسمبر  31في 
 224,806 113,993 6,700 - - 104,113 - اإلضافات 

 ( 9,297) - - ( 9,297) - - - اإلستبعادات
 157,269,898 960,370 804,332 3,144,436 205,500 94,972,813 57,182,447 2022يونيو  30في 
        

        اإلهالك المتراكم 

 38,431,139 - 736,326 2,708,410 205,500 16,488,574 18,292,329 2021يناير  1في 
 5,404,131 - 15,276 198,019 - 3,284,754 1,906,082 اإلهالك

 2,215,231 - - - - 2,215,231 - اإلنخفاض في القيمة 
 46,050,501 - 751,602 2,906,429 205,500 21,988,559 20,198,411 2021ديسمبر  31 في

 2,708,875 - 10,297 81,621 - 1,663,916 953,041 ( 18اإلهالك )إيضاح 
 ( 9,297) - - ( 9,297) - - - اإلستبعادات

 48,750,079 - 761,899 2,978,753 205,500 23,652,475 21,151,452 2022يونيو  30في 
        صافي القيمة الدفترية 

 108,519,819 960,370 42,433 165,683 - 71,320,338 36,030,995 )مراجعة(  2022يونيو   30في 

 111,003,888 846,377 46,030 247,304 - 72,880,141 36,984,036 )مدققة(  2021ديسمبر    31في 
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 اإلستثمارات العقارية  .6
 2021ديسمبر    31 2022يونيو  30    
 مدققة() (مراجعة)  

 12,590,000 12,590,000  ي المبان
 

ستخدام المستودع المؤجر إلى  قدم مربع( إل 65,779للشركة من مبنى تم تشييده على جزء من األرض المستأجرة ) ي اإلستثمار العقار يتكون 
ريال    1,200,000  هت قيمأعاله تبلغ    ي اإلستثمار العقار إيرادات اإليجار الناتجة عن    طرف خارجي بناًء على اتفاقية عقد إيجار تشغيلي.

أشهر  فترة  عن  قطري  في    الستة  اإليرادات   1,200,000:  2021يونيو    30)  2022يونيو    30المنتهية  ضمن  مدرج  قطري(   ريال 
 .(17)إيضاح  األخرى 

من قبل مقيم عقارات خارجي مستقل يتمتع بمؤهالت مهنية مناسبة   2021ديسمبر    31كما في    العقاري ستثمار  تم تحديد القيمة العادلة لإل
الذي يتم تقييمه. تم تحديد القيمة العادلة بناًء على نهج السوق القابل للمقارنة والذي يعكس    المواقع والعقاراتمعترف بها وخبرة حديثة في  

وأفضل استخدام   أعلىستخدام الحالي هو ، يعتبر اإلالعقاري لإلستثمار ة مماثلة. عند تقدير القيمة العادلاللعقارات لأسعار المعامالت الحديثة 
 للعقار. 

 الموجودات غير الملموسة  .7

 اإلجمالي  الكمبيوتر  برامج والمعرفة الفنية  االختراعبراءة  
    التكلفة

 10,925,981 596,044 10,329,937 )مدققة(  2021ديسمبر  31 في
)مراجعة( 2022 يونيو 30في   10,329,937 596,044 10,925,981 

    

    اإلطفاء المتراكم 
 596,044 596,044 - )مدققة(  2021ديسمبر  31فى 
 596,044 596,044 - )مراجعة( 2022 يونيو 30في 

    

    صافي القيمة الدفترية 
 10,329,937 - 10,329,937 )مدققة( 2022  يونيو 30في 

 10,329,937 - 10,329,937 )مراجعة(  2021ديسمبر    31 يف

اإلختراع حاليًا بحقوق كاملة. ومع   ةقيود، وتمتلك الشركة براء  أيدون    الفنية  اإلختراع والمعرفة  ةكاملة إلستخدام براء  ملكيةالشركة    اكتسبت
 الهدف العام للشركة.  حقيقاإلختراع الحالية لت  ةحالة وجود عيوب، يتم تحديث براء فيذلك، 

  ة براء  لالستردادؤهالت المهنية المناسبة والمعرفة والفهم للتأكد من القيمة القابلة  معتمد ومستقل يتمتع بالم  خارجيقامت الشركة بتعيين مقيم  
 . ("425  –ب ر ب كيو سيف ") منةاآل بالحقنالمتعلقة  الفنية والمعرفة االختراع
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 المخزون  .8

 2021ديسمبر    31 2022يونيو  30  
 مدققة() (مراجعة)  
 12,367,021 11,743,486  تجاريةال بضاعةال

 7,699,594 3,161,113  المواد الخام
 3,499,210 2,780,309  تامة الصنعالبضاعة 

 2,453,283 2,551,038  غيارالقطع 
 962,150 1,068,493  شغيل الت  تحتاألعمال 

 193,107 167,140  اإلستهالكيةالمواد 
 - 9,000  بضاعة بالطريق ال
  21,480,579 27,174,365 

 (109,471) (109,471)  (1) الحركة يءمخصص المخزون بط يخصم:
  21,371,108 27,064,894 

 كانت الحركة خالل الفترة / السنة على النحو التالي:( 1)

 1,571,223 109,471  بداية الفترة / السنة  يف
 (1,461,752) -  رد المخصص خالل السنة 

 109,471 109,471  في نهاية الفترة / السنة 

 المدينون والذمم المدينة األخرى  .9

 20,934,995 27,370,346 ، باإلجماليالمدينون 
 (3,841,166) (3,841,166) قيمة المدينون )أ(  فيمخصص اإلنخفاض : يخصم

 17,093,829 23,529,180 المدينون، بالصافي 
 3,535,249 3,962,710 المبالغ المدفوعة مقدمًا للموردين 

 495,465 486,046 الودائع المستردة 
 14,152 80,470 اً مقدمالمدفوعة  المصروفات

 72,758 14,130 سلف الموظفين 
 65,426 30,125 الذمم المدينة األخرى 

 28,102,661 21,276,879 

 :يلتالاكانت الحركة خالل الفترة / السنة على النحو )أ( 

 6,436,401 3,841,166 بداية الفترة / السنة  يف
 (2,595,235) - السنة  /رد المخصص خالل الفترة 

 3,841,166 3,841,166 في نهاية الفترة / السنة 
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 )تتمة( المدينون والذمم المدينة األخرى  .9

 :يالنحو التالعلى  )ب( كان تقادم المدينون 

 مضى إستحقاقها ولم تنخفض قيمتها   

 اإلجمالي  
لم يمِض استحقاقها  
 ولم تنخفض قيمتها 

1 - 60 
 يوم 

61- 90  
 يوم 

91- 180  
 يوم 

181-360   
 يوم 

أكثر من  
 يوم  360

منخفضة  
 القيمة 

2022 23,529,180  17,670,979  1,552,395  204,910   611,863   42,000   7,288,199  (3,841,166) 
2021 17,093,829  8,568,893  2,877,692 1,180,528 770,796  405,837   7,131,249  (3,841,166) 

 النقد بالصندوق ولدى البنوك  .10

 2021ديسمبر    31 2022يونيو  30  
 مدققة() (مراجعة)  

 5,191,520 4,314,798  النقد لدى البنوك 
 442 19,157  النقد بالصندوق 

  4,333,955 5,191,962 

 رأس المال  .11

   ريال قطري. 1سهم. قيمة كل سهم  115,500,000ريال قطري مقسم إلى  115,500,000 قيمةرأس المال ثابت ب 

 2021ديسمبر    31 2022يونيو  30 
 مدققة() (مراجعة) 
 المبلغ  عدد األسهم  المبلغ  عدد األسهم  

     والمدفوع المرخص به والمصدر 
ي  ريال قطر  1بسعرسهم  115,500,000

 115,500,000 115,500,000 115,500,000 115,500,000 (20)إيضاح  لكل سهم

 القروض  .12

 تم عرض القروض في بيان المركز المالي المرحلي المختصر كما يلي:

 )مدققة(  2021ديسيمبر    31 )مراجعة(  2022يونيو  30 
 اإلجمالي  غير المتداولة  المتداولة  اإلجمالي  المتداولة غير  المتداولة  

بنك سحب على  
  14,916,382  المكشوف 

 
 -    

  
14,916,382   14,269,226   -     14,269,226  

  127,749,460  77,640,558   50,108,902   127,937,129   78,650,153  49,286,976 (1 (قروض بنكية
 64,203,358  78,650,153  142,853,511  64,378,128  77,640,558  142,018,686  
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 .  القروض )تتمة( 12

 بما يلي: البنكية( تتعلق القروض 1)

 2021ديسمبر    31 2022يونيو  30  
 مدققة() (مراجعة)  

 2,341,320 1,199,309  محلي )أ(  قروض من بنك
 125,408,140 126,737,820  )ب(  قروض من بنك محلي

  127,937,129 127,749,460 

 من بنك محلي  الممنوحةتفاصيل التسهيالت )أ( 

تمويل    ضاغر أل  يقطر الوطن سحب على المكشوف وضمانات بنكية من بنك  بنك  و   ةمستندي   اتحصلت الشركة على قرض ألجل واعتماد
العامل قصير األجل. تم إعادة جدولة القرض ألجل بعد االتفاق المبدئي وقرض رأس المال العامل قصيرة رأس المال  تمويل  مستودع و   بناء

 األجل يتم سدادها خالل سنة واحدة. 

 محلي بنك من  الممنوحة)ب( تفاصيل التسهيالت 

لتنمية ألغراض مختلفة مثل شراء اآلالت والمعدات، وتسوية مستحقات الموردين  ل  قطر  حصلت الشركة على العديد من التسهيالت من بنك 
 إعادة البيع. و وشراء المستلزمات الطبية  عالمستود بناءتمويل و  وشراء المواد الخامامل وتلبية متطلبات رأس المال التشغيلي والع المستحقة،

فترات   تحمل  األساسية  التسهيالت  أن  الرغم من  مإعلى  و ستحقاق  يتم  ي ختلفة  أن  إعادة جدولة  ةر ي فترة قص  خالل  سدادهافترض  تم  فقد   ،
 التسهيالت من قبل بنك التنمية المذكور أعاله بشكل متكرر. 

 كانت الحركة على القروض كما يلي:

 2021ديسمبر    31 2022يونيو  30  
 مدققة() (مراجعة)  

 141,480,315  142,018,686   السنة  /الفترة  في بداية
 7,885,704  6,364,112   اإلضافات 

 (10,923,815)  (6,893,915)   سداد األقساط 
 4,734,569  1,792,080   (19الفوائد المستحقة )إيضاح 

 (1,158,087)  (427,452)   الفوائد المدفوعة
 142,018,686  142,853,511   السنة  /الفترة  في نهاية

 الخدمة للموظفين مكافأة نهاية  .13

 973,031 1,081,676   بداية الفترة / السنة يف
 190,754 102,403 السنة  /المكون خالل الفترة 
 (82,109) (256,278) السنة  /المدفوع خالل الفترة 

 1,081,676 927,801 نهاية الفترة / السنة  في
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 .  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(13

متداولة في بيان المركز المالي المختصر حيث أنها ال تتوقع المطلوبات غير  الضمن    مكافأة نهاية الخدمة للموظفينقامت اإلدارة بتصنيف  
شهًرا من تاريخ التقرير. ال يتم خصم المخصص للقيمة الحالية حيث ال    12وجود مدفوعات كبيرة تجاه مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خالل  

 يتوقع أن يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود كبيًرا. 

 الدائنون والذمم الدائنة األخرى  .14

 2021ديسمبر    31 2022يونيو  30 
 مدققة() (مراجعة) 

 6,401,922 3,493,043 الدائنون 
 3,091,613 3,035,341 دفعات مقدمة عمالء 

 1,729,111 242,642 المصروفات المستحقة 
 214,841 214,841 األرباح المستحقة توزيعات 

 92,110 106,344 مخصصات رواتب األجازة وتذاكر السفر
 99,858 99,858 المحتجزةدائنو المبالغ 

 65,679 110,440 الذمم الدائنة األخرى 
 7,302,509 11,695,134 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .15

والمديرين وأعضاء اإلدارة العليا للشركة والشركات التي يكونوا مالكين رئيسيين فيها. اعتمدت الرئيسيين  تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين  
 إدارة الشركة سياسات وشروط التسعير لهذه المعامالت. 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )أ( 

عن الستة أشهر المنتهية  ريال قطري )  304,777قيمة    2022يونيو    30الستة أشهر المنتهية في    فترة  بلغ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عنت 
 ريال قطري(.   150,000: 2021يونيو  30في 

 اإليرادات  .16

 أ( تتكون اإليرادات من حيث النوع مما يلي:

 2021يونيو  30 2022يونيو  30 
 (مراجعة) (مراجعة) 

 16,583,794 19,837,317 الطبية الحقنبيع 
 84,306 1,472,342 بيع القسطرة الوريدية

 3,144,457 1,296,485 بيع المنتجات التجارية
 182,364 282,020 بيع منتجات التعقيم 

 855,162 216,624 بيع اإلبر المغلقة
 23,104,788 20,850,083 
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 .  اإليرادات )تتمة(16

 الجغرافية هي كما يلي:ب( اإليرادات حسب المنطقة 

 2021يونيو  30 2022يونيو  30 
 (مراجعة) (مراجعة) 

 12,357,275 17,860,018 خارج قطر  
 8,492,808 5,244,770 داخل قطر 

 23,104,788 20,850,083 

 اإليرادات األخرى  .17

 1,200,000 1,200,000 (6)إيضاح  يرادات التأجيرإ
 2,595,235 - قيمة المدينون   ياإلنخفاض فرد مخصص 

 1,461,752 - الحركة  ءبطيرد مخصص المخزون 
 167,258 47,092 أخرى 

 1,247,092 5,424,245 

 اإلهالك  .18

 2,710,883 2,708,875 (5والممتلكات )إيضاح  واآلالت إهالك المعدات
 4,649 4,649 إهالك موجودات حق اإلستخدام 

 2,713,524 2,715,532 

 تكلفة التمويل  .19

 2,581,395 1,792,080 (12مصروفات الفوائد على القروض )إيضاح 
 1,692 1,548 مصروفات الفوائد على مطلوبات اإليجار

 1,793,628 2,583,087 

 العائد على السهم   .20

 والمخفض للسهم الواحد  األساسيالعائد 

على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية   الشركة العاديين   مساهميالمنسوب إلى    ربحال  صافي  للسهم الواحد بقسمة  األساسييحتسب العائد  
 :يليالقائمة خالل السنة وذلك كما 

 2021يونيو  30 2022يونيو  30 
 (مراجعة) (مراجعة) 

 1,351,001 1,506,928 الشركة العاديين  يالربح المنسوب إلى مساهم

 115,500,000 115,500,000 ( 11)إيضاح   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

 0.012 0.013 العدد األساسى والمخفض للسهم الواحد 
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 المحتملة  طلوباتوالم االلتزامات .21

 المحتملة: مطلوباتيلخص ما يلي اإللتزامات وال 

 2021  ديسمبر  31 2022يونيو  30 
 (مدققة) (مراجعة) 

  2,182,314   1,612,175  (1الضمانات )
    -   780,503  ( 2اإلعتمادات المستندية )

  2,392,678   2,182,314  

الضمانات المالية الصادرة عن البنوك نيابة عن الشركة في السياق العادي لألعمال وسوف تستحق في غضون اثني عشر   همثل هذت(  1)
 شهًرا من تاريخ التقرير. 

 ( يمثل هذا قيمة اإلعتمادات المستندية الصادرة عن بنك محلي للبنوك الخارجية لشراء المواد الخام. 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ع.ق
 المختصرة اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية 

   2022يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  فترة كما في وعن
 (قطري، ما لم يذكر خالف ذلكالجميع األرقام بالريال )
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 قياس القيمة العادلة  .22

 المالية األدوات 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة 

لم يتم قياسها بالقيمة  للقيمة العادلة. ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي  يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي
 العادلة إذا كانت القيمة الدفترية هي تقريب معقول للقيمة العادلة.

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  
 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  التكلفة المطفأة  االستثمار في حقوق الملكية من خالل الدخل الشامل اآلخر  

       )مراجعة( 2022 يونيو 30كما في 

 موجودات مالية لم تقاس بالقيمة العادلة 
 المدينون والذمم المدينة األخرى 

 النقد بالصندوق ولدى البنوك 
- 
- 

      
28,102,661 

4,333,955 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
 القروض 

 الدائنون والذمم الدائنة األخرى 
- 
- 

142,853,511   
7,302,509 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  
 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  التكلفة المطفأة  االستثمار في حقوق الملكية من خالل الدخل الشامل اآلخر  

       (مدققة) 2021 ديسمبر 31كما في 
 موجودات مالية لم تقاس بالقيمة العادلة 

 المدينون والذمم المدينة األخرى 
 النقد بالصندوق ولدى البنوك 

- 
- 

21,276,879   
5,191,962 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
 القروض 

 الدائنون والذمم الدائنة األخرى 
- 
- 

142,018,686   
11,695,134 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 





 الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ش.م.ع.ق
 المختصرة اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية 

   2022يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  فترة كما في وعن
 (قطري، ما لم يذكر خالف ذلكالجميع األرقام بالريال )
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 معلومات المقارنة  .23

على إفصاحات المالحظات الداعمة على البيانات المالية المرحلية المختصرة   وبالتالي،  الحسابات،تم إجراء بعض التغييرات في تصنيف  
 للسنة السابقة لتتوافق مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية. 

 لم يكن إلعادة التصنيف أي تأثير جوهري على الربح المبلغ عنها سابًقا. 

المختصرة بيانات الدخل الشامل    
كما وردت سابقًا في  

 التسويات  2021يونيو  30
كما تم إعادة تبويبها في  

 2021يونيو  30
    :تكلفة التمويل

 (2,583,087)            19,737 (2,602,824) المصروفات البنكية
  واإلدارية:المصروفات العمومية 

 (3,115,942)             (19,737) (3,096,205) المصروفات البنكية

من فترة إلى أخرى ما لم يوفر التغيير في العرض بما في ذلك المرحلية المختصرة  يجب االحتفاظ بعرض وتصنيف البنود في البيانات المالية  
 .  المرحلية المختصرة إعادة تصنيف أرقام المقارنة معلومات أكثر موثوقية وذات صلة لمستخدمي البيانات المالية

 19- كوفيدأثير ت .24

تشكل جائحة كورونا تحديات كبيرة لألنشطة التجارية وأدخل فيروس كورونا حالة من عدم اليقين في سلوك معظم الشركات في دولة قطر  
 ومن هناك خطر كبير يتمثل في إجراء تعديل جوهري على المبالغ الدفترية للموجودات والمطلوبات،    لذلك،ونتيجة    العالم،وعلى مستوى  

  واالقتصادي.بمدى ومدة تأثيره التجاري  الصعب اآلن التنبؤ

ي في تواصل اإلدارة المراقبة عن قرب مع تقدم الموقف إلدارة أي مخاطر مرتبطة قد تنشأ والتي قد تؤثر على العمليات التجارية واألداء المال
نظرت الشركة فيما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تعديالت وتغييرات في األحكام والتقديرات وإدارة المخاطر   الموقف،. في ضوء 2022عام 

 ية المرحلية المختصرة. يتم أخذها في االعتبار واإلبالغ عنها في البيانات المال

 األحداث الالحقة  .25

 المختصرة. المرحلية  يةلم تكن هناك أحداث الحقة جوهرية لها تأثير على فهم هذه البيانات المال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


