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

  ٢٠١٠مارس  ٣١في  الميزانية العمومية المرحلية كما
  
٢٠١٠مارس  ٣١    

)غري مدققة(  

٢٠٠٩ مارس٣١   

)مدققةغري (  

٢٠٠٩ديسمرب  ٣١   

)مدققة(  

 ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  

        الموجودات

        :تداولةالموجودات غير الم

 ١٣٩,٨٢٥,٤٧٧  ١٤٦,٧٣٠,٨٣٢   ١٣٩,٦٢٢,٦٦٥  ممتلكات، مصنع ومعدات

 ٥,٧٧٤,١٩٤  إستثمارات عقارية 
       --  ٥,٧٧٤,١٩٤ 

 ٢٩,١٣٥,٣٨١  موجودات غير ملموسة
 ٢٨,٩٦٦,٨٧١  ٢٨,٥٤٧,٤٣٩ 

  دفعات مقدمة مقابل شراء ممتلكات،
 ١٨,٥٦٤,٣٥١  مصنع ومعدات

  
 

٥٠٦,٥٩٨ 

 

16,083,176 
 ١٩٠,٦٤٩,٧١٨  ١٧٥,٧٨٤,٨٦٩   193,096,591  مجموع الموجودات غير المتداولة

        :الموجودات المتداولة

 ٣٢,١٠٦,٤١١  ٥١,٦٣٣,١٩٠   ٢٢,١٢٧,١٤٣  نقد في الصندوق ولدى البنوك

 ٢,٢٥٩,١٨٤  ١,٦٠١,٥٢١   ١,٦٦٨,٩٩٠  ذمم مدينة

 ٤٣١,١٤٠  ٥٩٠,٩٨٩  ٦٣٥,١٩٢  مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

 ٧,٩٥٤,٨٤٨  ٦,٦٠٤,١٢٦   ٨,٢٢٢,٨٤٩  المخزون

 ٤٢,٧٥١,٥٨٣  ٦٠,٤٥٩,٨٢٦   ٣٢,٦٥٤,١٧٤  مجموع الموجودات المتداولة
 ٢٣٣,٤٠١,٣٠١  ٢٣٦,٢٤٤,٦٩٥   ٢٢٥,٧٥٠,٧٦٥  مجموع الموجودات

        :حقوق المساهمين والمطلوبات

        :حقوق المساهمين

 ١١٥,٥٠٠,٠٠٠  رأس المال
 ١١٥,٥٠٠,٠٠٠  ١١٥,٥٠٠,٠٠٠ 

 ٣٠,٣٠٤,١٠١  ٣٠,١٣١,١٢٠   ٣٠,٣٠٤,١٠١  احتياطي قانوني

 ٥٢,٥٥٠,٦٩٨  ٥٦,٣٢٦,٧٦٥   ٥٢,٤٦٨,٦٥٣  إحتياطي إعادة تقييم 

 ٥,٥٥٧,٦٦٥  ٣,٨٤١,٣٤٣   ٥,٥٢٣,٩٩١  أرباح مدورة 

 ---   ٥,٧٧٥,٠٠٠   ---   أرباح مقترح توزيعها
 ٢٠٣,٩١٢,٤٦٤  ٢١١,٥٧٤,٢٢٨   ٢٠٣,٧٩٦,٧٤٥  صافي حقوق المساهمين

        :المطلوبات المتداولة

 ٤,٨٧٣,٥٧٣  --   --  مطلوب لبنك

 ٤,٨١٩,٦٢٨  ١٣,٧٧٩   ٣,٦١٤,٧٢١  قصير األجل من القروضالجزء 
  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

  ١,١١٥,٦٤٦  وأرصدة دائنة أخرى 
  

٦٥٧,٧٩٩ 
 

٢,٥٨٧,٦٢٨ 
 ١٢,٢٨٠,٨٢٩  ٦٧١,٥٧٨   ٤,٧٣٠,٣٦٧  مجموع المطلوبات المتداولة

        :المطلوبات غير المتداولة

 ١٦,٨٦٨,٦٩٨  ٢٣,٧٤٩,٠٢٤   ١٦,٨٦٨,٦٩٨  قروض ألجل

 ٣٣٩,٣١٠  ٢٤٩,٨٦٥   ٣٥٤,٩٥٥  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 ١٧,٢٠٨,٠٠٨  ٢٣,٩٩٨,٨٨٩   ١٧,٢٢٣,٦٥٣  مجموع المطلوبات غير المتداولة

 ٢٣٣,٤٠١,٣٠١  ٢٣٦,٢٤٤,٦٩٥   ٢٢٥,٧٥٠,٧٦٥  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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  )ق،م،ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية

  قطر- الدوحة
  

  ٢٠١٠ مارس ٣١المنتهية في لفترة الثالثة أشهر  المرحليبيان الدخل 
  

  
  

  
  

لثالثة أشهر لفترة ا
 مارس ٣١المنتهية في 

لفترة الثالثة أشهر   
 مارس ٣١المنتهية في 

    ٢٠٠٩   ٢٠١٠ 
)غير مدققة(     )غير مدققة(     

 ريال قطري   ريال قطري    

    :اإليرادات
 

  
 

 ١,٥١١,٤٥٠   ١,٢١٩,١٤٨    مبيعات ال

 ١,٢٧٧,٩٥٦    ١,٠٧٧,٤٧٢    مبيعات التكلفة 

 ٢٣٣,٤٩٤   ١٤١,٦٧٦    الربح إجمالي

  

 ٢٥,١٣٩   ٤٥,٩٥٥    فروقات صرف عمالت أجنبيةارباح 

 ٩١٧,٨٣٣   ٥٢١,٨٠٣    إيرادات أخرى

 ٩٤٢,٩٧٢   ٥٦٧,٧٥٨    مجموع اإليرادات 

  :المصروفات 

 ٣٣٠,٣٠٦   ٥١٢,٦٧٢    تكاليف الموظفين 

 ٢٣٠,٥٤٨   ٦٤,٠١١     معداتوممتلكات،مصنع استهالك 

  مصاريف إدارية وعمومية أخرى 

    ويق مصاريف بيع وتس

٢٠٠,٤٤٠  

٢,١٠٦   

٣٤٢,٨٧٧  

 --  

 ٢٧,٩٩٥   ٤٥,٩٢٣    تكاليف التمويل ورسوم بنكية 

  مجموع المصروفات 

  

   الفترة)خسارة(/صافي ربح

٨٢٥,١٥٣  

  

)١١٥,٧١٨(    

  

٩٣١,٧٢٦  

  

٢٤٤,٧٤٠ 

 ٠.٠٢    )٠.٠١(    ))قطريريال ((على السهم )الخسارة(/العائد

 ١١,٥٥٠,٠٠٠   ١١,٥٥٠,٠٠٠    عدد األسهم

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


