
  
  
  
  
  
  
 

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

   البيانات المالية المرحلية المختصرة
 ١١٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  المستقل لمدقق الحسابات مع تقرير المراجعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

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

  البيانات المالية المرحلية المختصرة
  لمدقق الحسابات المستقل مع تقرير المراجعة 

   ١١٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  
  
  

  رس ـــھــفـــال
  

  
  --   لمدقق الحسابات المستقل تقرير المراجعة

  
  الصفحة 

  ٢-١  ختصرالم المرحلي بيان المركز المالي

  ٣  المختصرالمرحلي  الشامل الدخل بيان

  ٤   المختصر  المرحلي المساهمين التغيرات في حقوقبيان 

  ٥   المختصر  بيان التدفقات النقدية المرحلي

  11-٦  المرحلية المختصرة  إيضاحات حول البيانات المالية
  

  
  
  



  
  
  
  
  

  مدقق الحسابات المستقل ل المراجعة تقرير
  

  المحترمين        عضاء مجلس اإلدارة    أ /دةالسا
  )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية  
  قطر  -الدوحة 

  
  مقدمة

كمـا  )"الشـركة"( ).ق.م.ش(القطريـة األلمانيـة للمسـتلزمات الطبيـة لشـركة ل بيان المركـز المـالي المرحلـي المختصـرقمنا بمراجعة لقد 
لفتــرة  المختصـرة والتـدفقات النقديـة المرحليـة سـاهمينوالتغيـرات فـي حقـوق الم الشـامل يانـات الـدخلبكـل مـن و  ٢٠١١يونيـو  ٣٠فـي 

هـذه البيانـات الماليـة إعداد وعرض  إدارة الشركة مسؤولة عن إن. وبعض اإليضاحات التفسيرية ،ذلك التاريخبالستة أشهر المنتهية 
حـول هـذه  اسـتنتاجمسؤوليتنا هي إبداء إن   ."المرحليةالتقارير المالية " )٣٤( رقمالمرحلية المختصرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

  .استنادا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بهاالمختصرة المالية المرحلية  البيانات
  

   المراجعةنطاق 
 مــن قبــلالماليــة المرحليــة  ومــاتمراجعــة المعل"  ،)٢٤١٠(مراجعـة رقــم ال بــإجراءاتالخــاص  مراجعتنــا وفقــا للمعيــار الــدوليب قمنــالقـد 

ستفســـارات، بـــإجراء اال تتضـــمن القيـــام المختصـــرة إن عمليـــة مراجعـــة البيانـــات الماليـــة المرحليـــة". مســـتقل للمنشـــأةالحســـابات المـــدقق 
ت إجـــراءاباإلضـــافة إلـــى  تحليليـــة مراجعـــة وٕاتبـــاع إجـــراءاتمـــن األفـــراد المســـؤولين عـــن األمـــور الماليـــة والمحاســـبية،  بشـــكل رئيســـي

من  وبالتالي، فأنها ال تمكننا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، بالتدقيق نطاق القيام يقل جوهريا عنالمراجعة  إن نطاق. أخرىمراجعة 
فإننــا ال نبــدي رأي تــدقيق حــول هــذه  تبعــا لــذلك،و  .التــدقيق يبينهــااألمــور الهامــة التــي يمكــن أن  جميــع حــول الحصــول علــى تأكيــد

  .المختصرة ةالمرحلي البيانات المالية
  

  االستنتاج
المختصـرة االعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية  إلىيدعونا لم يرد إلى علمنا ما  فانه ،المراجعة أعمال ما قمنا به من استنادا إلى 

  .ارير المالية المرحليةالخاص بالتق )٣٤(معيار المحاسبة الدولي رقم من كافة النواحي الجوهرية، وفقا ل ،المرفقة لم يتم إعدادها
  

   آند بارتنررودل عن                                                                                                           
  الشرق األوسط                                                                                                              

  
  

  سعود عبد اهللا                                                                                            قطر -الدوحة
  )٢٠٤(رقم   ترخيص                                                                                     ٢٠١١ أغسطس ٢
  
  
  



  
  

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١    ٢٠١١يونيو  ٣٠      
  )مدققة(    )مراجعة(  إيضاح    
  لایر قطري    لایر قطري      

            الموجودات
  

  :المتداولة غير الموجودات
          

  ١٣٨،٣٦٩،٦٤٣    ١٣٧،٧٢١،٧٠٦  ٣    ممتلكات وآالت ومعدات 
  ٥،٧٧٤،١٩٤    ٥،٧٧٤،١٩٤  ٤    استثمارات عقارية

  ٢٩،٣٥٦،٥٧٥    ٢٩،٧٦٧،١٣٢  ٥    موجودات غير ملموسة 
  ٢٥،٢٩٩،٨١٣    ٢٨،٥٦٩،١٠٥  ٦    دفعات مقدمة عن شراء آالت ومعدات 

 ١٩٨،٨٠٠،٢٢٥    ٢٠١،٨٣٢،١٣٧      المتداولة  غير مجموع الموجودات
  

  :الموجودات المتداولة
          

  ٩،٦٩٩،٨٤٦    ١٠،١١٣،٣٤٩  ٧    بضاعة
  ٢،٢٠٦،٧٥٧    ٢،٠٥١،٣٩٣  ٨    ذمم مدينة

  مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة
  مدينة أخرى  

  
٧٣٠،٢٧٦  ٩  

  
٤٠٨،٨٦٤  

  ٩،١٢٤،٥٦٦    ٤،٩٦٧،٩٣٥  ١٠    نقد وأرصدة لدى البنوك
  ٢١،٤٤٠،٠٣٣    ١٧،٨٦٢،٩٥٣      مجموع الموجودات المتداولة

  
  مجموع الموجودات

    
٢١٩،٦٩٥،٠٩٠  

  
٢٢٠،٢٤٠،٢٥٨ 

  
  

  :قام بالتوقيع نيابة عنهمرة من قبل اعضاء مجلس االدارة و تمت الموافقة على اصدار هذه البيانات المالية المرحلية المختص
  
  

  تحفريدة ابو الف/ السيدة    عبد العزيز بن ناصر آل خليفة/ السيد
  جلس االدارةعضو م    رئيس مجلس االدارة

  
  

  . تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية المرحلية المختصرةالمرفقة  اإليضاحات إن
  
  
  
  

  
-١-  

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

  
  بيان المركز المالي المرحلي المختصر

  ١١٢٠يونيو  ٣٠كما في 
  

  
  



  
  ).......تابع(

  

  :تمت الموافقة على اصدار هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة من قبل اعضاء مجلس االدارة وقام بالتوقيع نيابة عنهم
  
  
  

  تحفريدة ابو الف/ السيدة    عبد العزيز بن ناصر آل خليفة/ السيد
  عضو مجلس االدارة    الدارةرئيس مجلس ا

  

                                                                
  . يانات المالية المرحلية المختصرةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من ھذه الب

  
  
  

  
  
  

  

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١   ٢٠١١يونيو  ٣٠      
  )مدققة(    )مراجعة( إيضاح    
  لایر قطري    لایر قطري      

            المطلوبات وحقوق المساھمين  
  

  :حقوق المساھمين
          

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

  ٥٢،١٧٥،٦٦٧    ٥١،٩٨٦،٨٦٩   )ب( ٣       احتياطي إعادة تقييم
  ٢،٥٨١،٨٤٣    ٦٥٤،٤٧٩      ارباح مدورة 

٢٠٠،٥٦١،٦١   ١٩٨،٤٤٥،٤٤٩      حقوق المساھمين مجموع 
١  

 
  : المطلوبات غير المتداولة

          

  ١٢،٠٤٩،٠٧٠    ٩،٦٣٩،٨٨٢  ١٢    جزء غير الجاريال –قرض ألجل 
  ٥١٦،٦٨٣    ٥٦٤،١٨٤     مكافأة نھاية الخدمة للموظفين مخصص 

  ١٢،٥٦٥،٧٥٣    ١٠،٢٠٤،٠٦٦      مجموع المطلوبات غير المتداولة
  

  :المطلوبات المتداولة
          

  ١،١٥٧،٤٦١    ١،٩٩٣،٥٠٨      ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 
  ٤،٨١٩،٦٢٨    ٤،٨١٩،٦٢٨  ١٢     يالجزء الجار –قرض ألجل 

  ١،١٣٥،٨٠٥    ٤،٢٣٢،٤٣٩  ١١    بنوك دائنة 
  

  المطلوبات المتداولةمجموع 
    

١١،٠٤٥،٥٧٥  
  

٧،١١٢،٨٩٤  
٢٢٠،٢٤٠،٢٥   ٢١٩،٦٩٥،٠٩٠      مجموع المطلوبات وحقوق المساھمين

٨  

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

  
   ز المالي المرحلي المختصربيان المرك

  ١١٢٠يونيو  ٣٠كما في 
  



  
-٢ -  

  
  

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

  
  المختصرالمرحلي  الشامل بيان الدخل

  ١١٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .انات المالية المرحلية المختصرةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من ھذه البي
  
  

-٣-  
  

  يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في       
      ٢٠١٠    ٢٠١١  
  )مراجعة(    )مراجعة(  إيضاح    
  لایر قطري     لایر قطري       
            

  ٣،٢٦٠،٤١٥    ٤،٢٣٥،٤٨٣      المبيعات 
  )٢،٩٥٣،٢٠٨(    )٣،٥٦٤،٧٨٨(      لفة المبيعات تك

  ٣٠٧،٢٠٧    ٦٧٠،٦٩٥      إجمالي الربح 
            

  ٧٦٤،٢٩٩    ٢١٦،٤٨٩  ١٣        إيرادات أخرى 
  

  : المصروفات
          

  )١،٠٧٧،١٠٧(  )١،٠٧٤،٢٢٠(      تكلفة الموظفين 
  )١٧٩،٤٠٥(    )٢٧٧،٢٢٤(      استھالك آالت ومعدات 

  )٧٥٩،٩٨٢(    )١،٢٠٣،٧١٢(      مصاريف إدارية وعمومية 
  )٥١٤،٧٧٣(    )٤٤٨،١٩٠(      فوائد وعموالت بنوك 

  )١،٤٥٩،٧٦١(    )٢،١١٦،١٦٢(      الفترة صافي خسارة
  --    --      بنود الدخل الشامل األخرى

  )١،٤٥٩،٧٦١(    )٢،١١٦،١٦٢(      إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
            

  العائد األساسي على السھم من 
  )لایر قطري( الفترة خسائر 

    
)٠،١٨٣(  

    
)٠،١٢٦(  

            



  
  

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

  
   المختصر المرحلي التغيرات في حقوق المساھمينبيان 

  ١١٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في                                                                              
  

  
  المجموع  ارباح مدورة   احتياطي إعادة تقييم  احتياطي قانوني  رأس المال   
  __________  ___________  ____________  _____________ __________  

  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  قطري لایر   
  ٢٠٣،٩١٢،٤٦٤  ٥،٥٥٧،٦٦٥  ٥٢،٥٥٠،٦٩٨  ٣٠،٣٠٤،١٠١ ١١٥،٥٠٠،٠٠٠  ) مدققة( ٢٠١٠يناير ١الرصيد كما في 

  )١،٤٥٩،٧٦١(  )١،٤٥٩،٧٦١(  --  -- --  لفترةإجمالي الخسارة الشاملة ل
  --  ١٨٣،٦٣٩  )١٨٣،٦٣٩(  -- --  احتياطي إعادة تقييم محول من

  ----------------------------------------- ----------------------------------------------- -------------------------------------------------  --------------------------------------------------   ----------------------------------------------  

  ٢٠٢،٤٥٢،٧٠٣  ٤،٢٨١،٥٤٣  ٥٢،٣٦٧،٠٥٩  ٣٠،٣٠٤،١٠١  ١١٥،٥٠٠،٠٠٠  )مراجعة( ٢٠١٠يونيو  ٣٠ الرصيد كما في
  ======================== =========================== =========================== ==============================  ==========================  

  ٢٠٠،٥٦١،٦١١  ٢،٥٨١،٨٤٣  ٥٢،١٧٥،٦٦٧  ٣٠،٣٠٤،١٠١ ١١٥،٥٠٠،٠٠٠  )مدققة( ٢٠١١يناير  ١الرصيد كما في 
  )٢،١١٦،١٦٢(  )٢،١١٦،١٦٢(  --  -- --  لفترةإجمالي الخسارة الشاملة ل

  --  ١٨٨،٧٩٨  )١٨٨،٧٩٨(  -- --  احتياطي إعادة تقييم منمحول 
  ------------------------------------------ ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------  -----------------------------------------------   ----------------------------------------------  

  ١٩٨،٤٤٥،٤٤٩  ٦٥٤،٤٧٩  ٥١،٩٨٦،٨٦٩  ٣٠،٣٠٤،١٠١  ١١٥،٥٠٠،٠٠٠  )مراجعة( ٢٠١١يونيو  ٣٠الرصيد كما في 
  ======================== =========================== ================================ =============================  ==========================  

  
 

  
  

  
  .إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية المرحلية المختصرة

  
-٤ -



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

  
  المختصرالمرحلي التدفقات النقدية بيان 

  ١١٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
  

  
  .مالية المرحلية المختصرةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من ھذه البيانات ال

  
  
  
  
  

-٥ -  
  
  
  

  لفترة الستة أشھر المنتھية في       
  ٢٠١٠يونيو  ٣٠   ٢٠١١يونيو  ٣٠      
  )مراجعة(   )مراجعة(      
  لایر قطري   لایر قطري     ايضاح  

           : دية من عمليات التشغيلالتدفقات النق
  )١،٤٥٩،٧٦١(   )٢،١١٦،١٦٢(      الفترة  صافي خسارة

           :تعديالت
  ٧٦٦،٤٦٨   ٧٨١،٣٦١    ٣  استھالك ممتلكات وآالت ومعدات  

  ١١٦،١٨٨   ٧٠،٨٢١      مخصص مكافأة نھاية خدمة الموظفين
  ٥١٤،٧٧٣   ٤٤٨،١٩٠      نفقات التمويل
  ات التشغيلعملي المستخدم فيصافي النقد 

  قبل التغيرات في رأس المال العامل  
      

)٨١٥،٧٩٠(  
   

)٦٢،٣٣٢(  
            

  )٢٤٦،٢٥٩(   )٤١٣،٥٠٤(      بضاعة
  ٥٤٤،١٣٤   ١٥٥،٣٦٤      الذمم المدينة

 ٥٧،٨٤٢  )٣٢١،٤١٢(      مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى 
  )٣٢٩،٣٩٠(   ٨٣٦،٠٤٧      وأرصدة دائنة أخرى  الذمم الدائنة 

  )٣٦،٠٠٥(   )٥٥٩،٢٩٦(      عمليات التشغيل  النقد المستخدم في
  )٦،٤٦٦(   )٢٣،٣٢٠(      مكافأة نھاية خدمة الموظفين المدفوعة

  )٤٢،٤٧١(   )٥٨٢،٦١٦(      عمليات التشغيل في المستخدمصافي النقد 
  

  :التدفقات النقدية من عمليات االستثمار
         

  )٢٥٢،٥٦٠(   )٤١٠،٥٥٧(    ٥  لموجودات غير ملموسة  اضافة ل
  )٦،٧٠٤،٨٢٧(   )٣،٢٦٩،٢٩٢(    ٦  دفعات مقدمة لشراء آالت ومعدات 

  )٦٣،١٨١(    )١٣٣،٤٢٤(     ٣  شراء ممتلكات وآالت ومعدات 
  )٧،٠٢٠،٥٦٨(   )٣،٨١٣،٢٧٣(      صافي النقد المستخدم في عمليات االستثمار 

  
  : التدفقات النقدية من عمليات التمويل

    
  

 
  

  )٧،٢٧٤،٥٦١(   ٤٩،٢٢٤      ض ألجل ة في قرصافي الحرك
  )٥١٤،٧٧٣(   )٤٤٨،١٩٠(      نفقات التمويل المدفوعة

  
  عمليات التمويل صافي النقد المستخدم في 

    
)٣٩٨،٩٦٦(  

 
)٧،٧٨٩،٣٣٤(  

  )١٤،٨٥٢،٣٧٣(   )٤،٧٩٤،٨٥٤(      في النقد  صافي النقص
  ٣٢،١٠٦،٤١١   ٩،١٢٤،٥٦٦    ١٠  النقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة 
  ١٧،٢٥٤،٠٣٨   ٤،٣٢٩،٧١٢    ١٠  النقد وأرصدة لدى البنوك في نھاية الفترة



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

  قطر -الدوحة
  
   ةالمختصر مالية المرحليةإيضاحات حول البيانات ال

  ١١٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
  

  
   الوضع القانوني للشركة ونشاطھا -١

 عامــة قطريــةفــي دولــة قطــر كشــركة مســاهمة ") الشــركة(" )ق.م.ش(األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة تــم تأســيس الشــركة القطريــة 
 أنكمـا ، ٢٣٣٤٩وتـم قيـدها بالسـجل التجـاري تحـت رقـم  ٢٠٠٠كتـوبر أ ١٥الصادر فـي ) ٣٩(رقم بموجب المرسوم األميري 

  .وتعمل بموجب قانون الشركات التجارية القطري )سوق الدوحة لألوراق المالية سابقا(بورصة قطر  في ةمدرج الشركة
مراحلـه  المصـنع فـي بإنشـاءتقـوم الشـركة حاليـا . التي تسـتخدم لمـرة واحـدة إن النشاط الرئيسي للشركة هو تصنيع الحقن الطبية

   .٢٠٠٨عام نهاية الفي  التجاري اإلنتاجبدا  .منطقة أبو هامور على أرض مستأجرة من حكومة دولة قطرب النهائية
  
  السياسات المحاسبية الھامةأسس اإلعداد و -٢

  
  المالية تأسس إعداد البيانا -أ 

 الـدوليلمعيـار ا بمـا يتماشـى مـع ٢٠١١يونيـو  ٣٠ فـيالمنتهية لفترة الستة أشهر  تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة
    .المرحلية ةالتقارير الماليالخاص بإعداد  )٣٤(رقم  للتقارير المالية

  
  السياسات المحاسبية الھامة -ب 

فــي  تتفــق مــع السياســات المســتخدمةالمرحليــة المختصــرة البيانــات الماليــة  هــذه فــي إعــدادســتخدمة إن السياســات المحاســبية الم
تحتــوي علــى  والتــيبــرأي اإلدارة أن جميــع التعــديالت  .٢٠١٠ديســمبر  ٣١للســنة المنتهيــة فــي  المدققــة إعــداد البيانــات الماليــة

  .االعتبارضرورية من أجل عرضها بشكل عادل تم أخذها بعين  اعتبرت والتيالمستحقات المتكررة العادية 
  

 تحتــوي علــى كافــة المعلومــات واإليضــاحات المطلوبــة لتكــون البيانــات الماليــةإن هــذه البيانــات الماليــة المرحليــة المختصــرة ال 
، ويجــب قــراءة هــذه البيانــات الماليــة المرحليــة المختصــرة مقترنــة بالبيانــات رير الماليــةتقــالل الدوليــة معــاييرلل الســنوية المعــدة وفقــا

لـــيس  ٢٠١١يونيـــو  ٣٠ فـــيســـتة أشـــهر المنتهيـــة إن نتـــائج ال إلـــىواإليضـــاحات المرفقـــة بهـــا، باإلضـــافة  ٢٠١٠الماليـــة لســـنة 
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١ فيبالضرورة أن تعبر عن النتائج المتوقعة للسنة المنتهية 

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٦-  
  

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

  قطر -الدوحة



  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  ١٢٠١يونيو  ٣٠ة الستة أشھر المنتھية في لفتر

  
  

   ممتلكات وآالت ومعدات -٣   
          

    ٢٠١٠ ديسمبر ٣١   ٢٠١١يونيو  ٣٠    
    )مدققة(   )مراجعة(    
    لایر قطري   لایر قطري    

           :السنة/ الرصيد في بداية الفترة
    ١٤١،٩٨٠،٣٢٤    ١٤٢،٠٧٧،٥٢٢    ممتلكات وآالت ومعدات

    ١٩١،٧٢٥    ١٩١،٧٢٥    سمالية قيد التنفيذمشاريع رأ
    ١٤٢،١٧٢،٠٤٩    ١٤٢،٢٦٩،٢٤٧    

            

            :تحويالت/ إضافات
    ٩٧،١٩٨    ٣١٥،٢٤٩    ممتلكات وآالت ومعدات

    --     )١٨١،٨٢٥(    ذمشاريع رأسمالية قيد التنفي
    ٩٧،١٩٨    ١٣٣،٤٢٤    

            

            
            :السنة/ الرصيد في نھاية الفترة 

    ١٤٢،٠٧٧،٥٢٢    ١٤٢،٣٩٢،٧٧١    متلكات وآالت ومعداتم
    ١٩١،٧٢٥    ٩،٩٠٠    مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

    ١٤٢،٢٦٩،٢٤٧    ١٤٢،٤٠٢،٦٧١    
            

            :االستھالك المتراكم
    ٢،٣٤٦،٥٧٢    ٣،٨٩٩،٦٠٤    الرصيد االفتتاحي

    ١،٥٥٣،٠٣٢    ٧٨١،٣٦١    السنة/ استھالك الفترة 
    ٣،٨٩٩،٦٠٤    ٤،٦٨٠،٩٦٥    

            

            :السنة/ صافي القيمة الدفترية في نھاية الفترة 
    ١٣٨،٣٦٩،٦٤٣    ١٣٧،٧٢١،٧٠٦    ممتلكات وآالت ومعدات

              
.  )١٢(كما هو مبين في اإليضاح رقم إن مبنى المصنع واآلالت مرهونة كضمان للقرض طويل األجل من بنك قطر للتنمية  - أ

تم   الذيفقد قامت الشركة بتوقيع رهن من الدرجة الثانية على هذه الموجودات مقابل التسهيالت االئتمانية   ،إلى ذلك باإلضافة
 .مليون لایر قطري  ١٢  بقيمة   بنك قطر الوطني  من االحصول عليه

 م إضافة الزيادة فيت. في دولة قطر ل معتمدودات الثابتة للشركة من قبل مقيم مستقإعادة تقييم الموج ٢٠٠٧ تم خالل السنة -ب
الزيادة في حقوق الملكية للمساهمين في بند مستقل كاحتياطي إعادة  إظهار نفس مبلغ  إعادة التقييم إلى تكلفة الموجودات كما تم

  .تقييم
االنتفاع باألراضي المستأجرة إن حق . األراضي المقام عليها مباني المصنع االنتفاع بهذهتمثل قيمة األراضي المستأجرة حق  -ج

  .عقد اإليجار خالل الفترة المتبقية من سوف يتم إطفاءها
  .لایر قطري ٧٨١،٨٥٦هو  ٢٠١١يونيو  ٣٠إجمالي اإلستهالك للفترة المنتهية في  –د 
  :كما يلي  الدخل الشامل  في بيان  االستهالك تكاليف وقد تم تخصيص - هـ
 
  ٢٠١٠يونيو  ٣٠   ٢٠١١يونيو  ٣٠      
  )مراجعة(   )مراجعة(      
  لایر قطري   لایر قطري      

  ٦٦٥،٤١٩    ٥٠٤،١٣٧      المباشرة التكلفة
  ١٠١،٠٤٩    ٢٧٧،٢٢٤      العامة النفقات

  ٧٦٦،٤٦٨    ٧٨١،٣٦١      المجموع 
            

-٧ -  
  

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



  قطر -الدوحة
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 

  ١٢٠١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
  

  
  استثمارات عقارية  - ٤

دف الحصول على إيراد التي تم تأجيرها للغير بهو  ٥،٧٧٤،١٩٤بقيمة  اعتبار مساحة الجزء من المباني ٢٠٠٩تم خالل السنة 
ومن ثم فقد تم تحويل الزيادة الناتجة ، )استثمارات عقارية( ٤٠لدولي رقم ااستثمارات عقارية وفقا لمعيار المحاسبة  على انهاإيجار 

  .احتياطي إعادة التقييم إلى بيان الدخل الشامل من اعادة التقييم لتكلفة هذا القسم المؤجر من المباني والواردة ضمن
  
  موجودات غير ملموسة -٥
  

           :براءة االختراع والمعرفة الفنية
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١     ٢٠١١يونيو  ٣٠    
  )مدققة(     )مراجعة(    
  لایر قطري     لایر قطري    

  ٢٨،٩٦٦،٨٧١      ٢٩،٣٥٦،٥٧٥    يناير ١الرصيد في 
  ٣٨٩،٧٠٤      ٤١٠،٥٥٧    السنة/ إضافات خالل الفترة

  ٢٩،٣٥٦،٥٧٥      ٢٩،٧٦٧،١٣٢    السنة/ ة كما في نھاية الفترالمجموع 
            

بأن قامت الشركة بالحصول علـى كافـة الحقـوق باسـتخدام بـراءة االختـراع وحـق المعرفـة  ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١تم خالل السنة المنتهية في  - أ
المبلـغ قـد تـم فـي شـهر ينـاير إن سـداد هـذا ، يـورو ٩٠٠،٠٠٠سـيكمان مقابـل دفـع مبلـغ / الفنية بـدون تحفظـات حـول هـذه الملكيـة مـن السـيد

إن بــراءة االختــراع قــد أصــبحت ملــك الشــركة ولهــا كامــل حقــوق التصــرف  .لحصــول علــى قــرض مــن بنــك قطــر الــوطنيعــن طريــق ا ٢٠٠٨
 .كما تم إضافة جميع تكاليف التطوير الخاصة ببراءة االختراع والمعرفة الفنية إلى تكلفة براءة االختراع والمعرفة الفنية، بها

 

وبرأي اإلدارة بأنـه ال يوجـد أي تـدني فـي قيمـة هـذه الموجـودات  ،ك الشركة وال يوجد لها عمر افتراضي محددإن براءة االختراع حاليا هي مل - ب
  . ٢٠١١ يونيو ٣٠كما في 

  
ــ تالك بـــراءة االختـــراع مصـــاريف اعـــادة تســجيل امـــ تتكــون مـــن الســـنة/ الفتـــرة  إن اإلضـــافة إلـــى تكلفــة بـــراءة االختـــراع والمعرفـــة الفنيــة خـــالل - جـ
  . مصاريف سفر ومصاريف قانونية ومصاريف تطوير وٕاعالن ذات عالقة بامتالك براءة االختراع والمعرفة الفنيةو 
  
   دفعات مقدمة عن شراء آالت ومعدات  -٦
  

تــم  تبعــا لــذلك، .ةالجديــد مجموعــة مــن المنتجــات مــن خــالل تقــديم ركةعمليــات الشــ توســيعب قــرارا مجلــس اإلدارة ، اتخــذ٢٠٠٩خــالل العــام 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعو  اآلالتتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى التحتي   .الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورية األخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى والبن

وغيرهــا  األجهــزة المتكبــدة لشــراء النفقــات الرأســمالية وجميــع ديم التقــاريرقــت اعتبــارا مــن تــاريخ تحــت التنفيــذ زالتــال  ةالمــذكور  خطــة التوســعان 
لایر  ٢٥،٢٩٩،٨١٣لایر قطـري و ٢٨،٥٦٩،١٠٥وقـد بلغـت  هـذا الحسـاب تحـتمصـنفة  عإلـى خطـة التوسـ مباشـرة التـي تعـزى قـاتالنف من

علما ان بعض االالت والمعدات استلمت من قبل الشركة ومـا زالـت  .على التوالي ٢٠١٠ديسمبر  ٣١و  ٢٠١١يونيو  ٣٠قطري كما في 
  .واالختبار الفني قيد الفحص

-٨ -  
  
  

  )ق.م.ش(ة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية الشرك



  قطر -الدوحة
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 

  ١٢٠١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
  

  بضاعة  -٧
  

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١    ٢٠١١يونيو  ٣٠   
  )مدققة(    ) مراجعة(   
  لایر قطري     لایر قطري    

  ٥،٦٤٩،٠٥٥    ٥،٦٠٠،١٠٥    وليةمواد أ
  ٥٤٣،٩٨١    ٧٠٣،٧٨٠   تامة الصنع بضائع
  --    ٤٤٣،٨١٠   بالطريقبضائع 

  ٣،١٥٣،٣٢١    ٣،٢٦٤،٨٣٤   قطع غيار
  ٣٥٣،٤٨٩    ١٠٠،٨٢٠   متفرقة ستھالكيةمواد ا

            

  ٩،٦٩٩،٨٤٦    ١٠،١١٣،٣٤٩   المجموع

  
  ذمم مدينة  -٨

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١    ٢٠١١يونيو  ٣٠   
  )مدققة(    ) مراجعة(   
  لایر قطري     لایر قطري    

  ٢،٢٠٦،٧٥٧    ٢،٠٥١،٣٩٣   ذمم مدينة تجارية 
  

  :٢٠١١يونيو  ٣٠تھا كما في فيما يلي تعمير للذمم المدينة التجارية والتي لم تنخفض قيم
  

    ٢٠١١يونيو  ٣٠   
    ) مراجعة(   
    لایر قطري    

٣٠-٠٠  ً     ٧١٢،١٨٤   يوما
٦٠-٣١  ً     ٢٣٥،٨١٤   يوما
    --   يوماٍ  ٩٠-٦١
١٢٠-٩١  ً     ٦١٧،٣٣٠   يوما
 <١٢٠  ً     ٤٨٦،٠٦٥   يوما

          

    ٢،٠٥١،٣٩٣   مدينة الذمم المجموع 

  
  مدينة أخرى  ما وأرصدةمصاريف مدفوعة مقد  -٩

  
  

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١    ٢٠١١يونيو  ٣٠   
  )مدققة(    ) مراجعة(   
  لایر قطري     لایر قطري    
  ١١٥،١٢٤    ٤١٢،٠٠٢    موردينل  مبالغ مدفوعة مقدما

  ٢٧٤،٠٢٩    ٢٦٩،٦٥٥   مصاريف مدفوعة مقدما
  ١٩،٧١١    ٤٨،٦١٩   رصدة مدينة أخرىأ
            

  ٤٠٨،٨٦٤    ٧٣٠،٢٧٦   المجموع

  
-٩ -  

  
  
  

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



  قطر -الدوحة
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 

  ١١٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
  

  
  لدى البنوك وأرصدةنقد   -١٠

  
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١    ٢٠١١يونيو  ٣٠   
  )مدققة(    ) مراجعة(   
  لایر قطري     لایر قطري    

  ٢٠،٠٠٠    ٢٠،٠٠٠   نقد في الصندوق 
            

         :النقد لدى البنوك
  ٩،١٠٤،٥٦٦    ٩٣٥،٠٠٨   حسابات جارية وعند الطلب 

  --    ٤،٠١٢،٩٢٧   ودائع ألجل
            

  ٩،١٢٤،٥٦٦    ٤،٩٦٧،٩٣٥   المجموع
  

  :كما يلي   هو ٢٠١١يونيو  ٣٠في   يعادله  وما النقدي رصيدالالتدفقات النقدية، فإن  بيانمن اجل اعداد 
  

  ٢٠١١يونيو  ٣٠   
  )مراجعة(

  

    لایر قطري   
    ٤،٩٦٧،٩٣٥   لدى البنوك نقد وارصدة

    )٦٣٨،٢٢٣(    سحب على المكشوف –مطلوب لبنوك 
          

    ٤،٣٢٩،٧١٢   الصافي
        

  
  بنوك دائنة  - ١١ 

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١    ٢٠١١يونيو  ٣٠   
  )مدققة(    ) مراجعة(   
  لایر قطري     لایر قطري    

  ٩١٥،٧٤٥    ٣،٣٦٥،٣١٥   وايصاالت امانة المستندية التسھيالت االئتمانية
  ٢٢٠،٠٦٠    ٢٢٨،٩٠١  فوائد دائنة

  --    ٦٣٨،٢٢٣    رصيد حساب جاري دائن
            

  ١،١٣٥،٨٠٥    ٤،٢٣٢،٤٣٩   المجموع
  
  

 ١٨٠ بعد  التسديد  تم، ويالمركز المالي تاريخ بيان  كما في لایر قطري ١٢،٠٠٠،٠٠٠  في حدود  تمويل مثلت التسهيالت االئتمانيةان 
  .قبل الموردين من  االعتمادات المستندية  تقديم  من تاريخ يوما

 
  
  
  
  
  
  

-١٠-  
  
  
  
  
  
  
  

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



  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  ١٢٠١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
  
  

  ألجلض قر  -١٢
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١    ٢٠١١يونيو  ٣٠    
  )مدققة(    )مراجعة(    
  لایر قطري    لایر قطري    

  ١٦،٨٦٨،٦٩٨    ١٤،٤٥٩،٥١٠    ألجل رصيد القرض
            

            :مصنفة كما يلي
  ٤،٨١٩،٦٢٨      ٤،٨١٩،٦٢٨    مطلوبات متداولة

  ١٢،٠٤٩،٠٧٠      ٩،٦٣٩،٨٨٢    مطلوبات غير متداولة
  ١٦،٨٦٨،٦٩٨      ١٤،٤٥٩،٥١٠    المجموع

            
 :على النحو التالي القرض يتم سداد 
  

          

  ٤،٨١٩،٦٢٨      ٤،٨١٩،٦٢٨    سنة خالل
  ٤،٨١٩،٦٢٨      ٤،٨١٩،٦٢٨    سنتين خالل سنة الى

  ٧،٢٢٩،٤٤٢      ٤،٨٢٠،٢٥٤    سنوات ٥ الى ٣ خالل
  ١٦،٨٦٨،٦٩٨      ١٤،٤٥٩،٥١٠    المجموع

            
  

  :قرض بنك قطر للتنمية الصناعية - أ
مليون لایر قطري  ٢٣بمبلغ ) طرف ذات عالقة(قرض مع بنك قطر للتنمية الصناعية  اتفاقيةبعقد  ٢٠٠٢سبتمبر  ٢٥قامت الشركة بتاريخ 

دولة القرض بزيادة مبلغ القرض ليصل إلى قامت الشركة بإعادة ج ،٢٠٠٩ابريل خالل  اء مصنع الشركة بمنطقة أبو هامور،لتمويل وٕانش
سيسدد القرض . لایر قطري ٢،٠٦٢،٣٨٠لایر قطري من خالل رسملة مبلغ الفوائد المستحقة ورسوم أخرى بمبلغ  ٢٤،٠٩٨،١٤٥مبلغ 
  .٢٠٠٩يوليو قسط متساوي ربع سنوي يبدأ من  ٢٠على 

سنويًا على المبالغ المسحوبة بشكل ربع سنوي كما يتم % ٣،٥فائدة  احتسابيتم  .المشروع موجودات إن هذا القرض مضمون برهن
  .تستحق الدفع على أساس شهري وسنوي على التوالي% ٠،٥وعمولة بنسبة % ٠،٥رسوم إدارية بنسبة  احتساب

  
  إيرادات أخرى -١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   .دولة قطر  عمل فيأساسية  ت  واحدة شريحة قطاع و الشركة لتصبح واعداد إدارية تم تنظيم  ألغراض

  
-١١- 

  
  

   يونيو ٣٠ لفترة الستة أشھر المنتھية في    
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  )مراجعة(    )مراجعة(    
  لایر قطري    لایر قطري     

          
  ٢٠٦،٨٤٢    ١١٥،٠٠٠    إيراد اإليجار

  ٥٥٧،١٥٧    ٦٤،٤٩٠    إيرادات الفوائد
  ٣٠٠    ٣٦،٩٩٩    إيرادات متنوعة

  ٧٦٤،٢٩٩    ٢١٦،٤٨٩    المجموع
          

 القطاعيةمعلومات ال – ١٤


