
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 البيانات المالية ا والتقارير
 2132ديسمبر  13لمسنة المنتهية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

 البيانات المالية والتقارير
  2132ديسمبر  13لمسنة المنتهية في   

 
 
 

 الصفحة       الـــفــهـــرس 

 
 

 2-1 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 

 3 بيان المركز المالي 

 5 بيان الدخل الشامل 

 6 بيان التغيرات في حقوق المساهمين 

 7 بيان التدفقات النقدية 

 33-8 إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ذشىً خضءا ِٓ ٘زٖ اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّٛزذج. 33اٌٟ   8فمح  ِٓ اإْ اإل٠عازاخ اٌّش

 

 2ٚ 1ذمش٠ش اٌّشاخؼح ِٓ لثً ِشالة اٌسغاتاخ اٌّغرمً فٟ صفسح سلُ  ٌمذ ذُ إٌص ػٍٟ
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 الشركة القطرية األلمانية لممستمزمات الطبية )ش.م.ق(

 

 بياٌ انذخم انشايم 

 2132ديسًبش  13هسُت انًُتهيت  في ن

 

 نهسُت انًُتهيت في  إيضاذ  

 2132ديسًبش  13

 نهسُت انًُتهيت في  

 3213ديسًبش  13

 لاير قطشي   لاير قطشي    

      

 7.538.590  13.749.337 31  اال٠شاداخ 

 (6.822.517)  (11.987.848) 31  اٌرىٍفح اٌّثاششج

 1316111  3611367.1   إخًاني انشبر 

      

 297.586  191.643 .3  إ٠شاداخ أخشٜ 

(3.306.399) 31  ذىٍفح اٌّٛظف١ٓ    (2.634.352) 

 ِصشٚفاخ اٌرشغ١ً االخشٞ 

 ِٓ إػادج ذم١١ُ اٌؼماساخ االعرثّاس٠ح ستر

 ش اٌٍّّٛعح اٌّشطٛتحاٌّٛخٛداخ غ١

 20 

 

(3.661.584) 

- 

- 

 (4.266.684) 

9.866.850 

(1.967.459) 

 (666.822)  (398.368)   االعرٙالن 

      

 361796312  (967316231)   خساسة يٍ االَشطت انتشغيهيت

 

 (955.003)   (1.593.894) 21  ذىٍفح اٌر٠ًّٛ

 11163.1  (161116331)   سُتانخساسة نه انشبر او

 ----  ---   انذخم انشايم االخشي
      

 سُتاخًال انذخم انشايم نه

 

  (161116331)  11163.1 

      

 

 

  نهسهى انىازذانعائذ االساسي 

 
 

22 

 

(16111) 
  

16117 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انششكت انقطشيت األنًاَيت نهًستهزياث انطبيت )ش6و6ق( 

 قطش-انذوزت

 

 بياٌ انتغيشاث في زقىق انًساهًيٍ 

 2132ديسًبش  13ت انًُتهيتنهسُ                                                                             

 
 

 المجموع  خسارة متراكمة احتياطي إعادة تقييم احتياطي قانوني رأس المال  
 __________ ___________ ___________

_ 
___________

__ 
__________ 

 لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري  

 
 255.561.611 2.581.843 52.175.667 35,354,151 115,555,555  2131ديسمبر 13الرصيد كما في      

 الربح للسنة
 

 -- 39.519 - محول الي احتياطي قانوني

395.189 
 
(39.519) 

395.189 
 
-- 

 
 -- 384.225 (384.225) -- -- محول من احتياطي إعادة تقييم

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

 211.103.311 213..1.13 13.332..03 11.131.321 330.011.111  2133 ديسمبر 13الرصيد كما في 
 ======================== =========================== =========================== ============================

== 
========================== 

 

 (7.557.113) (7.557.113) -- -- -- خسارة السنة
 -- 363.446 (363.446) -- -- محول من احتياطي إعادة تقييم

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

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

 .311.133.53 (1.125.321) 115..03.32 11,131,321 330,011,111  2132 ديسمبر 13الرصيد كما في 
 ======================== =========================== ============================

==== 
========================== ========================== 

 

 زٖ اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّٛزذج.ذشىً خضءا ِٓ ٘ 33اٌٟ  8إْ اإل٠عازاخ اٌّشفمح ِٓ 

 2ٚ 1ٌمذ ذُ إٌص ػٍٟ ذمش٠ش اٌّشاخؼح ِٓ لثً ِشالة اٌسغاتاخ اٌّغرمً فٟ صفسح سلُ 
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 انششكت انقطشيت األنًاَيت نهًستهزياث انطبيت )ش6و6ق(

 قطش-انذوزت

 بياٌ انتذفقاث انُقذيت 

 2132ديسًبش  13نهسُت انًُتهيت في 

 

 

. 

 ذشىً خضءا ِٓ ٘زٖ اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّٛزذج. 33اٌٟ  8إْ اإل٠عازاخ اٌّشفمح ِٓ 

 2ٚ 1فٟ صفسح سلُ ٌمذ ذُ إٌص ػٍٟ ذمش٠ش اٌّشاخؼح ِٓ لثً ِشالة اٌسغاتاخ اٌّغرمً 
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 هسُت انًُتهيتن نهسُت انًُتهيت   

   13/32/2132  13/32/2133 

 لاير قطشي  لاير قطشي    

      انتذفقاث انُقذيت يٍ عًهياث انتشغيم: 

 390.189  (7.007.113)   ٌٍغٕحاخّاٌٟ اٌذخً اٌشاًِ 

      تعذيالث:

 اعرٙالن 

اٌّّرٍىاخ ٚا٢الخ ٚاٌّؼذاخ ِذفٛػاخ ِمذِا ِماتً 

 اٌّشطٛتح

 ٌٍّّٛعح اٌّشطٛتحاٌّٛخٛداخ غ١ش ا

 ذؼذ٠الخ اٌم١ّح اٌؼادٌح ٌؼماساخ اعرثّاس٠ح

  116131988 

- 

 

- 

- 

 1.659.381 

899.814 

 

1.967.459 

(9.866.850) 

 129.908  296.946   ِخصص ِىافؤج ٔٙا٠ح خذِح اٌّٛظف١ٓ

 955.003  1.593.894   ٔفماخ اٌر٠ًّٛ

 

 أسباذ انتشغيم قبم انتغيشاث في سأس انًال انعايم

   

(3.502.286) 

  

(3.865.096) 

      

 (775.952)  (5.138.099)   اٌض٠ادج فٟ اٌثعاػح

 726.428  (5.155.680)   فٟ رُِ ِذ٠ٕح ذداس٠ح ٚ اخشٞ  ذخف١طاي (/اٌض٠ادج)

 238.232  21.561.44   ض٠ادج فٟ رُِ ذداس٠ح دائٕح ٚأخشٜاٌ

 (316761388)  (12.234.623)   انًستخذو في عًهياث انتشغيم  انُقذ

 (29.252)  (331.351)   ِىافؤج ٔٙا٠ح خذِح اٌّٛظف١ٓ اٌّذفٛػح

 (317051640)  (913652.51.)  1 انًستخذو في عًهياث انتشغيم صافي انُقذ

 

 انتذفقاث انُقذيت يٍ االَشطت انتشغيهيت االستثًاسيت:

     

 (313.901)  (274.228)   ششاء ِّرٍىاخ ٚآالخ ِٚؼذاخ

 -   فاخ اٌٟ االصٛي غ١ش اٌٍّّٛعحاالظا

 

 (410.557) 

 

 (3.402.547)   (10.105.189)    اٌّذفٛع ِمذِا ٌششاء ِّرٍىاخ ٚآالخ ِٚؼذاخ 

 (4.127.005)  (10.379.417)  ب صافي انُقذ انًستخذو في عًهياث االستثًاس 

 

 انتًىيم:  اَشطتانتذفقاث انُقذيت يٍ 

  

 

 

 

 113621159  22.972.271    اٌمشٚضصافٟ اٌسشوح فٟ 

 (955.003)  (1.593.894)   ذىٍفح اٌر٠ًّٛ

 4071156  377.31.372  ج االَشطت انتًىيهيتانُاتح يٍ صافي انُقذ

 

 صافي  انُقص في انُقذ ويايعادنه )ا+ب+ج  (                      

                               

  

(369126317) 

 

(16729،7.1) 

 163276911  3،111،111   ِٚا٠ؼادٌٗ فٟ تذا٠ح اٌغٕحإٌمذ 

   

 361116111  3216111   (31)ايضاذ انسُت انُقذ ويايعادنه  في َهايت



 

 

 

 

 انششكت انقطشيت األنًاَيت نهًستهزياث انطبيت )ش6و6ق(

 قطش -انذوزت

 

 إيضازاث زىل انبياَاث انًانيت 

 2132ديسًبش  13نهسُت انًُتهيت في 

 

 

 يعهىياث عايت -3

ر كشممركة مسمماهمة قطريممة  امممة تممت تيسمميس الشممركة القطريممة اللمانيممة لممسممتمزمات الطبيممة كش.ت.قي كوالشممركةوي فممي دولممة قطمم
، كمما أن 23349وتمت قيمدها بالسمجل التجماري تحمت رقمت  2000أكتموبر  15ي الصمادر فمي 39بموجب المرسموت الميمري رقمت ك

قطمر.و مكمان النممل  الرييسمي -, الدوحمة 22556الشركة مدرجمة فمي بورصمة قطمر.ان الننموان المسمجمة لمشمركة همو ص.ب  
 هو الدوحة, قطر 

 الرييسي لمشركة هو تصنيع الحقن الطبية التي تستخدت لمرة واحدة. إن النشاط 
 

 س اإلعذاد وانسياساث انًساسبيت انهايتاأس -2
 

 اعاط االػذاد 2.1
اٌث١أااخ اٌّا١ٌاح تاٌش٠ااي اٌمطاشٞ  اال ارا ٌاُ  فماا ٌّثاذأ اٌرىٍفاح اٌراس٠خ١اح.  ٠ٚارُ ػاشضٚلذ ذُ اػذاد اٌث١أاخ اٌّا١ٌح  ٚ

     ف١ّا ٠ؼٍٟ ع١اعاخ اٌّساعثح اٌٙاِحٚ  .ُ ذمش٠ة خ١ّغ اٌم١ُ إٌٝ ألشب لاير لطشٌٞه ٠ٚرخالف ر    ٠ٕص 

 

 ( بياٌ االنتزاو 2.2           
رؤع١ظ اٌ ػمذ  الزىاَ ذُ إػذاد اٌث١أاخ اٌّا١ٌح ٚفماَ ٌٍّؼا١٠ش اٌذ١ٌٚح ٌٍرماس٠ش اٌّا١ٌح ٚغثما              

فٟ دٌٚح لطش 2002  غٕحٌ 5سلُ  اٌرداس٠ح  لأْٛ اٌششواخ ٚ االزىاَ اٌخاصح ِٓ ٍششوحٌ    

    

 تطبيق المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة 261          261         
سماري اصمبحت  والتمي تنمديتت و تسسميرات  ذلم   بمما فمي يدة و المندلة الممذكورة ادنما ر الجديالمنايلقد قمنا بتطبيق         
يمكن لها اثمر البيانات المالية, بل  المسجمة في هذ   اي تاثير كبير  مي المبالغلتطبيقها لت يكن الحالي. التقرير سترةالمسنول ل

 .المستقبلفي لممنامتت والترتيبات في التقرير المالي 
 

 يت الماليةاإلفصاح  ن نقل الدوا: المندلي واالدوات المالية: االفاصحاتو ك 7المنيار الدولي لمتقارير المالية 
.التنمديل تقمدت 2515اكتموبر  7فمي تماري   7المنيار المحاسب المدولي قمد اصمدر تنمديل فمي المنيمار المدولي لمتقمارير الماليمة  

واالصول المنقولة ال يتت استبناد في مجممها.فما التماري  السنالمة  يتت استبناد في مجممها لنقل الصول الماليةاالفصاح المنززة 
 .2511يوليو  1نوي تبدا مي او بند لهذ  السترة الس

 
 استرداد الموجودات االساسية.-: الضرايب المؤجمةي 12المنيار الدولي لممحاسبة 
باسمتخدات الضريبة الدخل, و قد تت تنديمها لتوفير قرينة ان استرداد القيمة الدقترية الصل واحمد -12المنيار الدولي لممحاسبة 

 استثمار الممتمكات, و  ادة يكون من ختل بيع.-45الدولي لممحاسبة  في المنيار نموذج القيمة النادلة
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 انششكت انقطشيت األنًاَيت نهًستهزياث انطبيت )ش6و6ق(

 قطش -انذوزت

 

 إيضازاث زىل انبياَاث انًانيت 

 2132ديسًبش  13نهسُت انًُتهيت في 

 

 )تابع ( لةتطبيق المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعد

, و لكممن لممت يطبممق ذلمم  فممي البيانممات 2512ديسمممبر  31المنيممار و التنممديتت التممي تممذكر و التسسمميرات قممد تممت اصممدارها قبممل 
تميثير فقمط المالية بل يكون تطبيقهت فنالة في السترة التقرير في المستقبل. ومن المرجمو تطبميقهت فمي القتمرة التقريمر المهمت تكمون 

 .بيانات المالية مى اإلفصاحات في ال
 2513يناير  1من  تاري  سارية المسنول–قروض الحكومة -1المنيار الدولي لمتقاريرالمالية 

اول مممرة  المطبمقتطبيمق اول ممرة المنيمار المدولي لمتقمارير, قممد تمت تنمديمها المي  نموان كيم  يكمون  -1المنيمار المدولي لمتقمارير 
لمسايممدة  نممدما انتقالهمما الممي منيممار الممدولي لمتقممارير. التنممديتت تنكممس  تحاسممب لقممروض الحكومممة بنسممبة اقممل مممن منممدل السمموق

بمقتضمميات محضممري لمنيممار الممدولي لمتقممارير الماليممة الموجممودة حاليمما المتنمقممة الممي المطموبممات التنممديل التممي بنممي الممي منيممار 
 قة لمحساب لمقروض التحكومية.المتنم اإلفصاح  ن المسا دات الحكوميةالمحاسبة لمنحة حكومية و  25الدولي لممحاسبة 

 
 المطموبماتواالماليمة صمول ال موازنمة الماليمة: االفصاح  ن االدوات المالية ك االفصاح  ن  7المنيار الدولي لمتقارير المالية 

  2513يناير,  1من  تايرخ سارية المسنوليالمالية
التمي صممت لمسمماح  لممسمتخدمين البيانمات  إفصاحات إضافية دتتقاالدوات المالية , -التنديتت لمنيار الدولي لمتقارير المالية

المالية لتحسين فهمهت لنقل المنامتت االصول المالية, بما في ذل  من فهمت االثمار المحتمممة الي خطمر موجمود لمشمركة التمي 
ناسممب حمموالي تحممول الشممركة. و التنممديتت ايضمما تطمممب االضممافة فممي االفصمماح ان كممان قممد تحممول مبمممغ تحويممل النقممل  يممر مت

 نهاية فترة التقرير.
 

 2515يناير  1من  تاري  سارية المسنول–: االدوات المالية  9المنيارالدولي لمتقارير المالية 
قممد اصممدر تنكممس المرحمممة االولممي لنمممل مجمممس منمماير المحاسممبة الدوليممة بممدل منيممار الممدولي  9المنيارالممدولي لمتقممارير الماليممة 

ق الي تصمني  و قيماس الدوات الماليمة و المطموبمات الماليمة كمما  مر  فمي منيمار المدولي لمتقمارير و تطب 39لمتقارير المالية 
, و لكن التنمديتت المي منيمار المدولي 2513يناير  1.و المنيار في البداية فنالة لمسترات النهايية تبدا من او بند 39المالية 

, قد تت انتقال 2511و انتقال االفصاح اصدر في ديسمبر  9رير المالي  تاري   الزامية منيار الدولي لمتقا 9لمتقارير المالية 
.  وفمممي المرحممممة التحقمممة, مجممممس منممماير المحاسمممبة الدوليمممة تواجممم  التحممموط المحاسمممبة و 2515ينممماير  1تمماري  االلزاميمممة المممي 

 انخساض قيمة االدوات.
 

 1: بيانمات الماليمة فنالمة ممن  27و منيمار المحاسمبي المدولي  البيانمات الماليمة الموحمدة:  15المنيار المدولي لمتقمارير الماليمة 
 2513يناير    

المممذي همممو موحمممد و مستمممرق بيانمممات الماليمممة موجهمممة  27المنيمممار المممدولي لمتقمممارير الماليمممة يبمممدل جمممزل منيمممار المحاسمممبي المممدولي           
 شركة ال راض خاصة.-, موحد 12-ي سيالمحاسبة لموحد بيانات المالية. وكما ايضا يوج  ذال  قضية يطرح في اس ا
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 انششكت انقطشيت األنًاَيت نهًستهزياث انطبيت )ش6و6ق(

 قطش -انذوزت

 

 إيضازاث زىل انبياَاث انًانيت 

 2132ديسًبش  13نهسُت انًُتهيت في 

 

 )تابع ( تطبيق المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة

 
تؤسممممس نممممموذج تحكممممت مسممممرد المتممممي تطبممممق كممممل شممممركات بممممما فممممي ذلمممم  مممممن شممممركة ال ممممراض    15لمتقممممارير  الماليممممة المنيممممار الممممدولي  

 خاصة.فاالتغيرات التي ا رض المنيار الدولي لمتقارير الت
تطمب من االدارة التحمي من حكت اهت لتحديد الشركات التي تخضع لسميطرة  و لمذل  همذا مطمموب ان يكمون  15المالية      
 .27ا باالصل, مع         مقارنة لممطموبات في المنيار الدولي لمتقارير المالية موحد

 
 2513يناير  1فنالة -ترتيبات مشتركة:ال 11المنيار الدولي لمتقارير المالية 

 
 13-السايمممدة فمممي ترتيبمممات مشمممتركة  و اس اي سمممي  -31المنيمممار المممدولي لمتقمممارير الماليمممة يبمممدل المنيمممار المحاسمممبة المممدولي 

 شركات 
 
 

. المنيمار المدولي لمتقمارير الماليمة يزيمل اختيمار لمحسماب لمشمركات لم  سميطرة  يمر النقديمة مسماهمات بالمشمروع-سيطرة مشمتركة
, يستخدت موحد متناسب.  وضا, ج سي اي هو يتنمق بتنري  مشاريع المشتركة التي يحاسمب السمتخدات مشتركةك جي سي ا
 ية.طريق حكوت الممك

 
 . االفصاح  ن الحصص في مؤسسات اخري12المنيار الدولي لمتقارير المالية 

فيمما يتنممق بالبيانمات الماليممة  27جميمع االيضماحات التمي كانمت سمابقا فمي منيمار المحاسمبة المدولي  12يضمت المنيمار المدولي 
و منيمممار المحاسمممبة المممدولي  31 الموحمممدة, و كمممذال  جميمممع االيضممماحات التمممي كانمممت سمممابقا ضممممن منيمممار المحاسمممبة المممدولي

.تتنمق هذ  االيضاحات بحصص اي مؤسسة في الشركات التابنة و الترتيبات المشتركة والشمركات الوزميممة وت ؤ سسمات 28
اال راض الخاصة. المطموب ايضا  دد من االفصاحات الجديدة, ولكن ليس ل  تاثير  مي المركز المالي لممجمو ة او  ممي 

 2513يناير  1ا المنيار ساري المسنول لمسترات المالية التي تبدا في او بند ادايها . يصبح هذ
        
 : قياس القيمة النادلة13المنيار الدولي لمتقارير المالية         

 
نادلمممة. ان ينشمممص مصمممدرا وحيمممدا لمتوجيممم  بموجمممب المنمممايير الدوليمممة لمتقمممارير الماليمممة لجميمممع قياسمممات القيممممة ال 13المنيمممار المممدولي       

ال يغيممر متممي يتنممين  مممي المؤسسممة ان تسممتخدت القيمممة النادلممة, ولكممن يقممدت توجيهمما  ممن كيسيممة قيمماس القيمممة النادلممة  13المنيممار الممدولي 
 بموجب المنايير الدولية لمتقارير المالية و ذل   ندما يكون القيمة النادلة مطموبة او ممسوح بها.
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 )تابع ( تطبيق المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة

 
  رض بنود الدخل الشامل الخرى:  1منيار المحاسبة الدولي    
 

 التمممي  مممرض فمممي المممدخل الشمممامل االخمممريكاو اي سممميي . تغييمممر مجمو مممة ممممن النناصمممر 1محاسمممبة المممدولي  التنمممديتت لمنيمممار ال     

 سمتقدت بشمكل منسصمل فمي الوقمت المدخل   المسمتقبل نقطمة إلمى المربح أو الخسمارة فميي لمنماد تمدويرهاك او  النناصر التي يمكن تصنيسها
صممافي الحركممة  مممى تغطيممة مخمماطر , السممرق تبممادل النمميممات الخارجيممة ك مممثت ينمماد تصممني  أبممدا ال مممن النناصممر التممي مممن شممينها أن

 يصافي الخسارة أو الربح في الموجودات المتاحة لمبيع المالية , التدفقات النقدية
 

 2513تاري  ساري المسنول ا يناير  -: مكافات الموظسين 19منيار المحاسبة الدولي 
 
. تتمراوح همذ  التنمدليات ممن ازالمة اليمة االدارة 19ديتت  ديمدة  لمنيمار المحاسمبة المدولي اصدرت لجنة منمايير المحاسمبة الدوليمة تنم لقد

 النميا و مسهوت النايدات المتوقنة من موجودات برنامج مكافات الي توضيحات بسيطة و ا ادة صيا ة.
 

 2513يناير  1اري  سارية المسنول ت –: االستثمارات في الشركات الزميمة و المشاريع المشتركة  28منيار المحاسبة الدولي 
 

االفصاح  ن الحصص في مؤسسات اخمري, تممت  12الترتيبات المشتركة و المنيار الدولي  11نتيجة لممنيار الدولي لمتقارير المالية 
ق طريقمم  االسممتثمارات فممي الشممركات الزميمممة و المشمماريع الصممديقة المشممتركة و يصمم  تطبيمم 28ا ممادة تسمممية منيممار المحاسممبة الممدولي 

 الممكية  ل االستثمارات في المشاريع المشتركة  با االضافة الي الشركات الزميمة.
 ةاالجنبي تالعمال  - : 2.4

 النممة الوظيسية و النممة المستخدمة -ا
والتممي    تشممغمها   وليممةتقيمميت البنممود المتضمممنة فممي البيانممات الماليممة باسممتخدات النممممة البييممة االقتصممادية ال البيانممات الماليممة وا ممداد تت يمم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .لمشركة المستخدمة وظيسية  والنممة القدت البيانات المالية باللاير القطري حيث إنها تالوظيسيةي و         الشركة ك النممة 
 التنامتت و االرصدة -ب

المناممة. االرباح او   مى سنر صر  النمتت السايدة في تاري  بنال النممة الوظيسيةيتت تحويل التنامتت في النمتت الجنبية إلى 
النمتت  الخساير الناتجة من تسوية المبالغ القايمة لمثل تم  المنامتت ومن تحويل الموجودات النقدية وااللتزامات المدونة في

ة االجنبية  ند انتهال كل فترة التقرير، يتت تدوينها في بيان الدخل الشامل.  ند انتهال كل فترة التقرير، يتت تحويل الموجودات النقدي
والمذكورة المذكورة في النمتت االجنبية  مي االسنار السايدة في ذل  التاري .ويتت تحويل البنود الغير النقدية المدرجة بالقيمة النادلة 

السايدة في التاري  الذي تت تحديد القيمة النادلة في . ويتت تحويل البنود الغير النقدية التي يتت قياسها في النممة االجنبية  مي االسنار 
 حسب التكمسة التاريخية في  ممة اجنبية، باستخدات اسنار الصرافة كما في تاري  التنامل االول.
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   التاالمعدات و الممتمكات و ال 2.5
 اذا وجممدت. االنخسمماض المحممددة، خسممايركت و طرحمما لتسممتهت  المتممرايممتت تسممجيل الممتكمكممات والمنممدات واالالت بنممال  مممي تكمسممة      

 القيممة فميالنسقمات التحقمة  ادراجيمتت          المصروفات التي ترتبط باستمت  المواد بما فمي ذلم  تكمالي  التركيمب .والتكمسة تتضمن 
 والسوايمد يةالمسمتقبم ةاالقتصماديالمنمافع  ،حسمب االقتضمال،  نمدما يكمون محمتمت ان منسصمل كيصمل بها المنتر  أو لمموجودات الدفترية

. ويممتت حمممل جميممع مصممروفات االصممتحات والصمميانات  ميمم  ينتمممد بشممكل البنممد تكمسممة قيمماس الشممركة ويمكممن إلممى تتممدفق البنممدب لمرتبطممةا
 االخري  مي بيان الدخل الشامل ختل فترة التقرير التي يتت تكبدها فيها. 

اسممتهت  هممذ  الموجممودات  نممدما تكممون القيمممة. ويبممدأ يممتت ادراج اال مممال الراسمممالية قيممد التنسيممذ بتكمسممة بنممد طممرح اي خسممارة انخسمماض 
                                                                                   الموجودات جاهزة لتستناالت المقصودة بها

         كما يمي:  وداتمموجالمتبقية ل  مارالاالستهت   في بيانات الدخل  مى أساس خط مباشر  مى  تحديد تكمسةيتت 
   

 السنوات است الموجودة رقتال
 55 مباني  1
 ستخداتاال أساس  مى والمندات آالت 2
 5 اآللية المركبات 3
 5 والمندات الثابتة والتجهيزات الثاث  4

 3 الكمبيوتر والبرامج 5

 
ن التغيمرات فمي التقمديرات التمي تمت تنمديمها  ممي اسماس مسمتقبمي. يتت مراجنة القيمة المتبقية واال مار في جميع تاري  التقرير، مع اي م

 نحو قيمت  القابمة لتسترداد اذاكانت قيمتها الدفترية  الية من قيمتها القابمة لتستردادويتت ادارج قيمة دفترية لتصل 
بمقارنممة مبممالغ الممتخمص مممع القيمممة  ويممتت تحديممد االربمماح والخسمماير الناتجممة مممن الممتخمص مممن اي اصممل او ممتمكممات او منممدات او االت

 الدفترية لتصل ويتت ادراجها في بيان الدخل الشامل
   

 االستثمار العقاري  2.6
وتصمن  إيمرادات اإليجمار  أو كسمب اإليجمار لغرض الحصمول  ممى مسمتقبل رأس الممال أو جزل من مبنى أو كميهما المبانيالراضي، و 
 ة.يتت إثبات التغيرات في القيمة النادلة في الربح أو الخسار . قبل مقيت مستقل من إلى تقييتوبالقيمة النادلة استنادا  واالستثمار
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 ةت غير ممموساموجود  2.7      
      
لممموسة المكتسبة  ممي حمدة  ممي يتت قياس الموجودات  ير او  الدراية التقنيةو  مموسة تمثل حقوق برالات االختراعموجودات  ير م    

ادراج اولي بالتكمسة. وبند االدراج االولي، يتت حمل الموجودات  ير الممموسمة  ممي تكمسمة بنمد طمرح اي اسمتهتكات متراكممة او خسمارة 
القيمة. وال يتت رسممة الموجودات  ير الممموسة المنتوجة داخميا، باستثنال  تكالي  التطوير ، بل يمتت ادراجهما كنسقمة فمي الستمرة انخساص 

 التي تت تكبدها فيها.
ارة الي ويتت استهت  الموجودات  ير الممموسة بنال  مي اال مار المتبقية لتستنمال و تيكيدها النخساض القيمة  ندما تكون هنا  اش
 انخساض الموجودات  ير الممموسة. ويتت مراجنة فترة االستهت  وطريقة االستهت   ند انتهال جميع فترة التقرير  مي االقل.

وال يممتت اسممتهت  موجممودات التممي توجممد لهمما ا مممار  يممر محممددة لتسممتنمال. ويممتت اختبارهمما لتنخسمماض سممنويا فممي جميممع تمماري  التقريممر 
   الي ان يتت انخساض القيمة الدفترية لمموجودات.و ندما تشير الظرو 

 وتوجد ا مار  ير محددة لتستنمال لبرالات االخترا ات والدراية التقنية ويتت اختبارها لتنخساض كل سنة.
 

 عقود االيجار 2.8     
 

يجاراي ترتيبات او تحديد  يتت      الترتيب   ممى اسمتخدات أصمل منمين تحقيق البداية، وتقوت ضمون االتساقيات في تاري  استنادا إلى م ا 
 .أو الصول أو بالترتيب ينقل الحق في استخدات الصول

 
 الشركة با تبارها اإليجار   
المبممالغ  .نقممود اإليجممار التشممغيميةيممتت تصممنيس  كمممن قبممل المممؤجر لممكيممة ا مكافمم تكبيممر مممن المخمماطر و االيجممار الممذي يممتت احتسمماظ جممزل   

كمصمرو  فمي بيمان المدخل الشمامل  ممى يمتت ادراجهما ي تمقمى صمافي ممن أي حموافز ممن الممؤجرك إيجار تشغيمي المدفو ة بموجب  قود
 .االيجار مى مدى فترة  خط مباشرأساس 

 
 البضاعة .  2.9
وتضمت الممواد  الممرجح لمتكمسمةيمتت تحديمد التكمسمة  ممى أسماس المتوسمط  .وتقدر قيمة المخزون بتكمسة أقل وصافي القيممة القابممة لمتحقمق  

الحاليممة  تفممي تقممديمهت إلممى مممواقنه المباشممرة وكممذل  المصمماري   يممر المباشممرة التممي تممت تكبممدها النمممل تكممالي  ،حيثممما ينطبممق  و المباشممرة
وتمثممل صممافي القيمممة تقممدير اسممنار البيممع فممي الظممرو  المنتممادة لت مممال، بطممرح جميممع التكممالي  المقممدرة لتكمممال والتكممالي   الحالممة.و 

 موبة لمبيع.المط
 ويتت حساب التكالي  المتكبدة في جمب كل مادة الي موقن  الحالي والوضع كما يمي:

 تكمسة الشرال -   مواد الخات
 تكمسة المواد المباشرة والنمالة ونسبة نسقات النامة لمتصنيع  -   السمع تامة الصنع

 بنال  مي طاقة التشغيل المنتادة باستثنال تكمسة القروض.
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      الضريبة عمي الدخل 2.15
 

بشممان  2559لمسممنة  21رقممت  الحكممات القممانونلهممذا الغممرض وفقمما  هاتنممديم التممي تممت يممتت احتسمماب ضممريبة الممدخل  مممى الربمماح الصممافية
 الدخل في قطر. مي ضريبة ال
 

 انخفاض قيمة الموجودات  2.11
 

إنخسماض قيممة  المي إشمارة ةأيم  لمتاكمد بوجمودوذلم     ند انتهمال جميمع فتمرات التقريمر  المرحمة لموجودات الشركة الدفترية المبالغ  يراجع
حيمث أنم   ليتحقمق ممدي خسمارة االنخسماض. قابل لتسمترداد ممن الموجموداتمبمغ الاليقدر   المذكورة شارةحالة وجود اإل وفي .الموجودات

 .وحمدة توليمد النقمد التمي ينتممي إليهما الصمل تقوت الشركة بتقمدير القيممة القابممة لتسمترداد, من  ير الممكن تقدير القيمة القابمة لتسترداد
أو يمتت توزينهما إلمى  لشمركة إلمى وحمدات توليمد النقمد السرديمةكما يتت تخصميص أصمول ا,  حيث يمكن تحديد أساس منقول ومتسقة لتوزيع

 .يمكن أن تحدد التي أسس توزيع منقولة ومتسقة أصغر مجمو ة من وحدات توليد النقد
 .ناقصا تكالي  البيع والقيمة قيد االستخدات من القيمة النادلة المبمغ القابل لتسترداد هو أ مى
 يوحمدة توليمد النقمدك يمتت تخسميض القيممة الدفتريمة ,أقمل ممن قيمتم  الدفتريمة ي قمدروحدة توليمد النقمدك ألصلإذا كان المبمغ القابل لتسترداد ل

بمبممغ إ مادة  االصملإال إذا كمان  ,يتت إدراج خسارة انخسماض القيممة مباشمرة فمي بيمان المدخل الشمامل .لألصل إلى مبمغ  القابل لتسترداد
 .ينامل  مى أن  انخساض إ ادة التقييت وفي هذ  الحالة الخسارة المهت, التقييت

 
إلمممى القيممممة المندلمممة القابممممة  الدفتريمممة لألصمممل يوحمممدة توليمممد النقمممدك يمممتت زيمممادة القيممممةبنمممد ذالممم  حيمممث إسمممترجاع خسممماير إنخسممماض القيممممة 

قممد لممت يممتت إثبممات خسمممارة  القيمممة الدفتريممة التممي كممان مممن الممكممن تحديممدها ولكممن بحيممث ال يتمقممى أن تتجمماوز القيمممة الدفتريممة, لتسممترداد
 .في السنوات السابقةي وحدة توليد النقدك االنخساض في القيمة لمموجودات

فمي همذ  الحالمة  ,  بمبممغ إ مادة التقيميت االصملإال إذا كمان , في بيان المدخل الشمامل  يتت إثبات  كس خسارة انخساض القيمة من السور 
 . يادة في إ ادة التقييتينامل  مى أن  ز   كس خسارة االنخساض في القيمة

 االدوات المالية   2.32
 .تداةطرفا في الحكات التناقدية ل، تصبح الشركة فقط في تم  الحالة ندما،  يتت إثبات الموجودات المالية والمطموبات المالية

او  نمدما يمتت تحويمل جميمع المخماطر ويتت  دت تحديد الموجودات المالية  نمدما تنتهمي حقموق تناقديمة مرتبطمة السمتتت التمدفقات النقديمة 
 ومكاف ت الممكية. ويتت  دت اثبات االلتزامات المالية  ندما  تشطب وتنتهي.

والموجممودات الماليممة المتداولممة التممي يوجممد لهمما دفنممات محممددة والتممي ال يوجممد لهمما سمموق، والتممي تتضمممن ذمممت مدينممة تجاريممة واخممري، يممتت 
اذا كمممان االثمممر ماديممما، بالتكمسمممة المسمممتهمكة باسمممتخدات طريقمممة السايمممدة، بطمممرح اي تمممدوين لخسممماير  كمممذمت مدينمممة وذكرهممما بالتكمسمممة، تقسممميمها

 انخساض القيمة واضافة ا ادة اي من خساير االنخساض. ويتت ادارج خساير االنخساض وا ادتها في بيان الدخل الشامل.
التجاريممة، يممتت قياسممها بالتكمسممة او، اذا كممان االثممر ماديمما، بالتكمسممة وااللتزامممات الماليممة المتداولممة التممي تتضمممن القممروض و الممذمت الداينممة 

 المستهمكة باستخدات طريقة السايدة السنالة.
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 انششكت انقطشيت األنًاَيت نهًستهزياث انطبيت )ش6و6ق(

 قطش -انذوزت

 

 إيضازاث زىل انبياَاث انًانيت 



 

 2132ديسًبش  13نهسُت انًُتهيت في 

 

 اض قيمة الموجودات الماليةانخف   2.13
 

تممنخسض قيمممة الموجممودات الماليممة  نممدما يكممون . فممي نهايممة كممل فتممرة ماليممة مممي انخسمماض القيمممة  لممؤشممراتالموجممودات الماليممة يممتت تقيمميت 
حمداث أو أكثر ممن ال ةواحد حادثةونتيجة ل , مى انخساض قيمة الصول المالية أو مجمو ة من الصول الماليةدليل موضو ي هنا  

ويممتت شممطب . يثرت التممدفقات النقديممة المسممتقبمية المقممدرة لمموجممودات الماليممةتمموقممد  , التممي وقنممت بنممد اال تممرا  الولممي لمموجممودات الماليممة
 .كان ادرج اي مخصص سابقا فيتت هذا الشطب مقابل ذل أو إذا  بيان الدخل الشاملخساير انخساض  القيمة  الي 

 يممتت تحديممد ا ممادة,بحادثممة واقنممة بنممد تحديممد االنسخسمماضاالنخسمماض امكممن ربممط قيمممة انخسمماض الخسممارة و  ،ت, فممي فتممرة الحقممةانخسضمم ااذو 
 .انخساض القيمة المنتر  بها سابقا في بيان الدخل الشامل خسارة

 
 : مايعادلهالنقد و  2.33

أو أقممل مممن  ثتثممة أشممهربتمماري  اسممتحقاق مممن النقممد فممي الصممندوق والرصممدة لممدى البنممو  خاليممة مممن الممرهن مممع  ممما ينادلمم يتمميل  النقممد و 
 .ودايعتاري  ال

 
 مخصصات 2.15

  سمو  وممن المحتممل أنم؛ نتيجمة لحمداث سمابقة قمانوني أو اسمتداللي  التمزات الشمركة لمديها ا توجمد لمدىيتت إثبات المخصصات إذا كان 
ويمتت تحديمد .ويمكن أن يمتت تقمدير موثموق لمبممغ االلتمزات؛لتسموية االلتمزات  التمي تجسمد فوايمد اقتصمادية تمدفق المموارد تكون هنا  حاجة المي

 .،اي من صافي السداد بيان الدخل الشامل نسقة مرتبطة باي من المخصصات في
المخماطر  ممع أخمذ ,التقرير ي نهاية فترة لتسوية االلتزات الحالي ف مطموبت تبار هو أفضل تقدير ل الذي يتت تحديد  كمخصصالمبمغ و 

تكون ,  لتسوية االلتزات الحالي حيث يتت قياس مخصص باستخدات التدفقات النقدية المقدرة .في  ين اال تبار تلتزاتل والشكو  المحيطة
 .في المستقبلخساير التشغيل لمخصصات  تحديدال يتت  .القيمة الدفترية هي القيمة الحالية لتم  التدفقات النقدية

 
  لمكافأة نهاية الخدمة لمموظفين مخصص   2.16

 
فتممرة  فممي نهايممة ويسممتند  مممى الرواتممب الحاليممة وفتممرات الخدمممة, وفقمما لقممانون النمممل القطممري نهايممة الخدمممة لمممموظسينيممتت تحديممد مكافممية  
 تقرير.ال
 

      والسفراإلجازة السنوية   2.17
 

نتيجمة لمخمدمات  السمسرو  إجمازة سمنويةب  هت لمحصمول  ميهما فيمما يتنممققالمرتبطمة بحقمو  لممموظسين ات المقمدرةإستحقاق لإللتزامم يتت ادراج 
 .فترة التقريرنهاية  الي المقدمة من قبل الموظسين المؤهمين
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 القروض  2.18
باستخدات  ممستهمكة بالتكمسة ال يتت قياس القروض الحقا .تكالي  المناممة المتكبدةقيمة  صافي القروض مبدييا بالقيمة النادلة يتت تحديد
 في بيانات الدخل الشامل قيمة االسترداد  يصافي تكالي  المنامتتك السرق بين النايدات ويتت تحديد.منمول بهاالسايدة ال اسنارطريقة 

 ة اسنار السايدة المنمول بهاروض باستخدات طريقفي فترات الق
ويتت تحديد تكالي  القروض في بيان الدخل الشامل في السترة التي يتت تكبمدها فيهما. والرسموت المدفو مة مقابمل انشمال تسمهيتت القمروض 

 تسجل كتكالي  المناممة لمقروض الي ذل  الحد الذي يمكن ان يكون بنض او كل التسهيتت مسحوباب .
شمهرا بنمد  12تقست القروض كالتزامات متداولة ما لت تكمن لمشمركة حمق  يمر مشمروط قبمل تماري  التقريمر لتاجيمل تسموية االلتزاممات لممدة 

 تاري  التقرير
 االيردات تحديد   2.19

ها بشمممكل موثممموق ويمكمممن قياسممم التمممي ممممن شمممينها أن تتمممدفق المنمممافع االقتصمممادية لمشمممركة إلمممى حمممد أن ممممن المحتممممل اتيمممتت إثبمممات اإليمممراد
النشممطة  مسممتممة أو المدينممة  ممن الخممدمات المقدمممة فممي إطممار المسممار النمماديال يممتت قيمماس اإليممرادات بالقيمممة النادلممة لممقابممل .اإليممرادات
 .الحسومات والنتوات الخرى المماثمة يتت تقميل اإليرادات المقدرة لمنودة النمتل الشركة.

 :ير المحددة التالية يتت إثبات اإليراد  مى أساس المناي
 بيع السمع

 سمع. ادة  مى تسميت ال لمسمع مرت الي المشتري, المخاطر والمنافع ممكية يتت إثبات اإليراد من بيع البضايع  ندما
 

 ازكاو انًساسبت وانتقذيشاث واالفتشاضاث انسشخت-3

و االفترضات التي تؤثر  مى المبالغ المنمنة لإليرادات و  لحكت و التقديرالقيات بااالدارة من إ داد البيانات المالية لمشركة يتطمب 
بشين  يمكن ان يؤدي الش  . ومع ذل فترة التقريرالنسقات والموجودات وااللتزامات , والكش   ن االلتزامات الطارية في نهاية 

 مى القيمة الدفترية لمموجودات أو المطموبات المتيثرة في السترات  امادي هذ  االفتراضات والتقديرات إلى نتايج التي تتطمب تنديت
 المستقبمية.

يتت تقييت التقديرات والحكات باستمرار وتستند إلى الخبرة التاريخية و يرها من النوامل, بما في ذل  التوقنات لألحداث المستقبمية  
 يقية قد تختم   ن هذ  التقديرات.ين تكون منقولة في ظل الظرو . فالنتيجة الحقبنتقد والتي ت

تاري  إ داد التقارير, والتي لها مخاطر هامة  التردد فيالرييسية الخرى من المستقبمية و المصادر باالفتراضات الرييسية المتنمقة 
 .شتها فيما يمي، يتت مناققد تتسبب في إجرال تنديتت مادية  مى القيمة الدفترية لمموجودات و المطموبات ختل السنة المالية

 انخساض قيمة الممتمكات واآلالت والمندات يا 
االقتصادية لتم  حياة اللمممتمكات والمندات استنادا إلى االستخدات المقصود و  ان اإلدارة تنين اال مار المسيدة والقيت المتبقية

اجية الحقيقية أو القيت المتبقية من ال مار اإلنتاختت  إلى  التحقة في الظرو  رات الموجودات. ويمكن ان تؤدي التغي
القيمة  يتت استهت   ,المتبقية لتصولالنمر اإلنتاجي أو القيمة ان هنا  حاجة الي تنديل   دارةتحدد اإلالتقديرات الولية. حيث 

 .مندلةالدفترية الصافية التي تتجاوز القيمة المتبقية  مى مدى النمر اإلنتاجي المتبقي ال
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 انخساض قيمة الموجودات  ير الممموسة يب

 

نخساض في قيمة يتت تحديد انخساض قيمة الموجودات  ير الممموسة وذل  باستخدات مزيج من النوامل لضمان  دت وجود ا
 ماليالمركز جميع بيان الالصول  ير الممموسة في تاري  

 
القيمة النادلة لنقارات استثمارية يت  

التي يتت ية الممكية فمؤهتت المهنية المنتر  بها والتجربة الخيرة في الموقع و خارجية  التي لديها  شركة تقييت مستقمةتقوت 
يقدر لما يتت تبادل تثمارية لمشركة. وتنتمد القيمة النادلة  مى القيت السوقية وهو المبمغ الذي قيمة النقارات االسبتقييت  ,تقييمها
بحتة بند التسويق المتيت الذي قات االطرا   مى خاصية بتاري  التقييت بين مشتري را ب و بايع را ب في  ممية تجارية   قار

 كل منرفة.بالتنامل مع 
 

انخساض قيمة الموجودات يث  
تقييت صافي المبالغ القابمة لتسترداد الممتمكات واآلالت والمندات وجميع الموجودات المالية  ير التجارية وذمت مدينة أخرى ت يت

 أن يتت استتمها من الصول ذات الصمة. ةبنال  مى االفتراضات بشين التدفقات النقدية المستقبمية المتوقن
 

انخساض قيمة الذمت التجارية  يج  
 مجمو ة ا  متنمقة. ويستند هذ  المراجنة اليطر امن أي طر  ثالث او من  المستحقة مراجنة حالة استرداد المبالغبالدارة اتقوت 

مقتضيات لمنميل و  ماليةبشكل مستمر لظرو  التقييت االيتماني لذمت مدينة، و شاممة متنو ة من النوامل بما في ذل  جودة 
 بدالت انخساض القيمة. مدىبا تبار االفتراضات ال  مي المراجنة يتت بنال خاصة, وبن  و من النمتل في ظر  مباشرة

 
 احكات البضا ة : يح
 

ٍٍ مر المخزون, الطمب ب ةقيت النايدات المحتممقارير وتتقوت الشركة بمراجنة القيمة الدفترية لمبضايع في كل تاري  الت ا تبار,ٍ 
 .. ويتت تحديد مخصصات كافية بنال  مي هذا التقييت, والضرار المادية ال المستقبمي  مى المقدرة لمختم  البنود في المخزون 
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 إيضازاث زىل انبياَاث انًانيت 

 2132 ديسًبش 13انًُتهيت في  نهسُت



 

 
 ممتمكات وآالت ومندات كتابع...ي        

 
 ت إضافة الزيادة في. تفي دولة قطر ودات الثابتة لمشركة من قبل مقيت مستقل منتمدتت إ ادة تقييت الموج 2007 ختل السنة -أ

الزيادة في حقوق الممكية لممساهمين في بند مستقل كاحتياطي إ ادة  إظهار نسس مبمغ  إ ادة التقييت إلى تكمسة الموجودات كما تت
 تقييت.

 الراضي المقات  ميها مباني المصنع.  االنتساع بهذ حق الممتمكات و تمثل الراضي المستيجرة قيمة  -ج
 لاير قطري حتي التاري  ،الن  لت يتت استخدات هذ  االصول. 10.005.505لت يتت استهت  اآلالت والمندات بمبمغ   –د 
 :كما يمي الدخل الشامل ي بيانف لمسترة االستهت  تكالي  وقد تت تخصيص -هم 
 

انفتشة انسُت    

 13انًُتهيت في 

 2132 ديسًبش 

انفتشة انسُت انًُتهيت 

ديسًبش  13في 

2133 

 

      

  لاير قطشي لاير قطشي   

      

  992.559 1.215.620   اٌّثاششج اٌرىٍفح

  666.822 1431649   اٌرىٍفح غ١ش اٌّثاششج 

  3619161.3 ..3،131،1   انًدًىع 

 

 

 

     

 االسض وانبُاء       استثًاساث عقاسيت  -5
    

 961176317   2010د٠غّثش  31وّا فٟ  اٌم١ّح اٌذفشذ١ح

 16.116.91   اٌرغ١ش فٟ اٌم١ّح اٌؼادٌح

 7.235.690   ِٓ اٌّّرٍىاخ ٚا٢الخ ٚاٌّؼذاخ ِسٛي

 22.876.734   2011د٠غّثش  31وّا فٟ  اٌم١ّح اٌذفشذ١ح

د٠غّثش  31وّا فٟ  اٌم١ّح اٌذفشذ١ح

2012 
    22،.11،117 

 

 ديسمبر 31قامت الشركة باجرال تقييت لتراضي المستيجرة كحق انتساعي والمقات  ميها ابنية الشركة والممموكة من قبل الشركة كما في 
االراضي، وهو مثمن منتمد متخصص في تقييت النقارات  –. تت ا داد التقييت بواسطة مكتب الحق لتيجير وبيع وشرال النقارات 2011

وق واالنشطة المماثمة. لقد تت ا داد التقييت وفقا لمبنود المتيمة من وبيانات الممارسةو واالدلة المتوفرة في المنامتت المماثمة في س
 كذل  خصت التدفقات النقدية المقترنة مع اسنار السوق واالدلة االخرى.النقارات و 
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 يىخىداث غيش يهًىست -1

 
      

  كًا في   

 13-32-2132 

  كًا في   

 13-32-2133 

      

 لاير قطشي   لاير قطشي  

      تشاءج االخرشاع ٚاٌّؼشفح اٌف١ٕح

 29.356.575   27.799.673  اٌشص١ذ فٟ اٌثذا٠ح

 4101557   -  إظافاخ خالي اٌفرشج

  21،111،111   21،111،312 

ِٛخٛداخ غ١ش ٍِّٛعح اٌرٟ أخفعد 

 اٌٟ ت١اْ اٌذخًل١ّرٙا ٚذُ شطثٙا 
 -   (1.967.459) 

 21،111،111   21،111،111  سص١ذ إٌٙا٠ح

 

 

بين قامت الشركة بالحصول  ممى كافمة الحقموق باسمتخدات بمرالة االختمراع وحمق المنرفمة  2007ديسمبر  31تت ختل السنة المنتهية في  -أ
يممورو, إن سممداد همذا المبمممغ قمد تممت فمي شممهر ينمماير  000 900مبممغ السنيمة بممدون تحسظمات حممول همذ  الممكيممة مممن السميد/ سمميكمان مقابمل دفممع 

إن بمرالة االختممراع قممد أصممبحت مممم  الشمركة ولهمما كامممل حقمموق التصممر   لحصممول  مممى قمرض مممن بنمم  قطممر المموطني. من طريممق ا 2008
 االختراع والمنرفة السنية. بها, كما تت إضافة جميع تكالي  التطوير الخاصة ببرالة االختراع والمنرفة السنية إلى تكمسة برالة

 

وبرأي اإلدارة بين  ال يوجد أي تدني في قيمة هذ  الموجودات    الشركة وال يوجد لها  مر افتراضي محدد،إن برالة االختراع حاليا هي مم -ب
 . تاري  التقرير كما في 

 

  دفعاث يقذيت عٍ ششاء آالث ويعذاث  -1

 

تممت  تبنمما لممذل ، ة.الجديممد مجمو ممة مممن المنتجممات مممن خممتل تقممديت  مميممات الشممركة توسمميعب قممرارا مجمممس اإلدارة ، اتخممذ2009خممتل النممات 
 مما ان بنض االالت والمندات استممت ممن قبمل الشمركة ومما زالمت قيمد  الضرورية الخرى. والبنى التحتية مباني المصنعو  اآلالتتنديل 

 الختبار.السحص السني وا
 
و يرهمما  الجهممزة المتكبممدة لشممرال النسقممات الرأسمممالية وجميممع تقممديت التقممارير تمماري  كممما فممي  تحممت التنسيممذ زالتممال  ةالمممذكور  خطممة التوسممعان 
  هذا الحساب تحتمصنسة  إلى خطة التوسع مباشرة التي تنزى النسقات من
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 قطش -انذوزت

 إيضازاث زىل انبياَاث انًانيت 

 2213 ديسًبش 13انًُتهيت في  نهسُت

 

 تابع666( –)دفعاث يقذيت عٍ ششاء آالث ويعذاث 



 

 

 اٌسشواخ فٟ ٘زا اٌسغاب وّا ٠ٍٟ:ذىْٛ  ٚ

 

 كًا في كًا في 

 2133-32-13 2132-ديسًبش-11 

 قطشي لاير قطشي لاير 

 

 2512991813 1413201416 سص١ذ اٌثذا٠ح

 314021547 1011051189 ٌٍغٕح اٌسا١ٌح حِمذِدفؼاخ 

ِسٛي اٌٟ اٌّّرٍىاخ ٚاٌّصٕغ 

 ٚاٌّؼذاخ

(2319961107) (1314821130) 

 (8991814) -                  دفؼاخ ِمذِح ِشطٛتح خالي اٌغٕح

 1413201416 4291498 سص١ذ إٌٙا٠ح

 

 

 بضاعت .

 

 كًا في    كًا في   

 2133ديسًبش  13  2132ديسًبش  13  

 لاير قطشي    لاير قطشي   

      

 615251280   610821622  خاَِٛاد 

 111121020   2149512941  ذاِح اٌصٕغ تعائغ

 217591245   2883040  لطغ غ١اس

 791253   1031624  ِرفشلح عرٙالو١حِٛاد ا
      

  33،917،9.1   31،719،11. 

 تداسيت واخشي ريى يذيُت  -1
 كًا في  كًا في  

 2133ديسًبش  13  2132 ديسًبش 13  

      

 لاير قطشي    لاير قطشي   

 115631105   612731883  رُِ ِذ٠ٕح ذداس٠ح 

    2891837   4161302  دفؼاخ ِغثمح

 261627   3191667  دفؼاخ ِمذِح اٌٟ اٌّٛسد٠ٓ

 91624   351021  اخشٞرُِ ِذ٠ٕح 

  1،177،.11   3،..1،311 
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- 

 انششكت انقطشيت األنًاَيت نهًستهزياث انطبيت )ش6و6ق(

 قطش -انذوزت

 إيضازاث زىل انبياَاث انًانيت 



 

 2132ديسًبش  13نهسُت انًُتهيت في 

 

 

 :غ١ش ِرٕذ١ٔح اٌم١ّحرداس٠ح ف١ّا ٠ٍٟ ذؼ١ّش ٌٍزُِ اٌّذ٠ٕح اٌ

 

 كًافي  كًا في   

 2133ديسًبش  13  2132 ديسًبش 13  

 لاير قطشي  لاير قطشي   

  

 4991704  2131800  ٠ِٛا   30-60

 141840  112841854  ٠ِٛا   61-90

 5661248  111511594  ٠ِٛا   91-120

 2931480  119031269  ٠ِٛا   120 اوثش ِٓ
     

  1،9317،99  3،117،212 
 

 

 لاير قطري في السنة الماضيةي 1881833لاير قطري ك 117201365الذمت المدينة التجارية التي لت تنخسض قيمتها تبمغ الي 
 النقد ومايعادله. 10

كًا في                 

 2132ديسًبش  13

 كًا في 

 2133ديسًبش  13 

 لاير قطشي   

 

 لاير قطشي   

 41004   201000   ا١ٌذٕمذ فٟ اٌ
      

      :إٌمذ ٌذٜ اٌثٕٛن

ٌذٜ اٌطٍة  ذسدزغاتاخ خاس٠ح ٚ

 اٌثٕٛن

 3861813   8091689 

 310221039   ----  ٌذٜ اٌثٕٛن ٚدائغ ألخً
      

  711،.31   1،.19،112 

 البنود ذات الصمة في بيانات كما تت كشس  في بيان المركز المالي، يمكن توفيق  الي في نهاية السنة النقد وماينادل  
 التدفقات النقدية كما يمي: 

 19،112.،1  31.،711     النقد وماينادل 

 (2،311،199)  (211،171)  اسصذج زغاتاخ تٕه عسة ػٍٟ اٌّىشٛف

      321،111  3،111،111 
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 انششكت انقطشيت األنًاَيت نهًستهزياث انطبيت )ش6و6ق(

 قطش -انذوزت

 زاث زىل انبياَاث انًانيت إيضا

 2132ديسًبش  13نهسُت انًُتهيت في 



 

 

 
 رأس المال -11

 كًا في  

 2132ديسًبش  13 

 كًا في 

 2133ديسًبش   13

 لاير قطشي    لاير قطشي   

 

 11515001000   11515001000   اٌّصذس ٚاٌّذفٛع تاٌىاًِ
      

 لمسهت الواحدلاير  10ي بقيمة  111550،000: 2011ك 1115501000اسهت  ادية من  
 لمسهت الواحدلاير قطري  10حصة بقيمة  1115501000و راس مال الشركة يشمل  

 
  قانونياحتياطي   -12
 

 كًا في  

 2132ديسًبش  13 

 كًا في  

 2133ديسًبش  13

 لاير قطشي    لاير قطشي   

 

 3013431120   3013431120  ٚإٌٙا٠ح سص١ذ اٌثذا٠ح

 
 الخاص بقانون الشركات التجارية و قد التيسيس لمشركة، يمزت  مي الشركة 2002لسنة  5ا الحكات القانون رقت وفق

االحتياطي رصيد هذا % من االرباح الصافية  ن كل سنة حتي يبمغ 10 تحويلان تكون لها حساب احتياطي اجباري، وذل   ن طريق 
اي  تحويلاال حسبما نص  مي  القانون. وختل السنة، لت يتت  هذا االحتياطي توزيعيجوز  . وهذا ال المدفوعمال ال%من رأس 50الي 

 .حيث قد تكبدت الشركة خسارة مبمغ الي االحتياطي المذكور
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة لمموظفين -37
 كًا في  

 2132ديسًبش  13 

 كًا في 

  2133ديسًبش  13

 لاير قطشي   لاير قطشي  

 

 5161686   6171339  حسص١ذ اٌثذا٠

 1291908   296946  ِخصص ٌٍفرشج

 (291252)   (3311351)  ِذفٛع خالي اٌفرشج

 6171339   5821934  سص١ذ إٌٙا٠ح
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 انششكت انقطشيت األنًاَيت نهًستهزياث انطبيت )ش6و6ق(

 قطش -انذوزت

 إيضازاث زىل انبياَاث انًانيت 



 

 2132بش ديسً 13نهسُت انًُتهيت في 

 

 قروض ال -31
 كًا في  

 2132ديسًبش  13 

 كًا في 

  2133ديسًبش  13 

 لاير قطشي   لاير قطشي  

      ِطٍٛتاخ غ١ش ِرذاٌٚح
      

 1913571822   3213301032  لشٚض الخً

      :ِطٍٛتاخ ِرذاٌٚح

 ِماتً /لشض ذغ١ٙالخ اػرّاد ِغرٕذٞ

 تٕه لطش اٌٛغٕٟ  – ا٠صاالخ اِأح

  

6611889 
   

-- 

 ِماتً /لشض ذغ١ٙالخ اػرّاد ِغرٕذٞ

 تٕه لطش ٌٍر١ّٕح                            –ا٠صاالخ اِأح 

  

910611680 

   

-- 

 211361655   2791749  اسصذج زغاتاخ تٕه عسة ػٍٟ اٌّىشٛف

 81840   361090  تطالح ائرّاْ –ِغرسمح اٌذفغ 

 ----   2441241  ٟ اٌثٕهفٛائذ دائٕح اٌ

  4216131681   2115031317 
 
 

 القروض  - أ
 لاير قطري  مميون 32.6 تقةي بمبمغ  قرض مع بن  قطر لمتنمية كطر  ذو اتساقية قامت الشركة  بتوقيع، 2012فبراير  23وفي تاري  

ال مصنع الشركة بمنطقة أبو إنشتمويل و تسهيتتها القايمة حاليا تمويل وذل  ال ادة  كقروض متجددمتيين لاير قطري  9كقروض الجل و 
من اجل تسهيتت هذا  تنهد جميع الموجودات لمشركةل، وذل  2012فبراير  29اتساقية تنهد في يوت  توقيع. وايضا قامت الشركة بهامور

رة السماح التي مدتها ثتث سنوات. و توة ويبدأ السداد بند فت  ملسهوالت القرض بالكا% سنويًا  مى 3,5فايدة  سابحيتت  . القرض.
 مميونا. 19مبمغ الحاصمة من بن  قطر الوطني وذل  بتت يسهمت مي ، قد قامت الشركة برهن تم  الموجودات كرهن ثانوي ل

، وذل  من اجل تسهيتت 2011ا سطس  10وقامت الشركة بتوقيع اتساقية قرض مع بن  قطر الوطني كطر  ذو تقةي في  –ب   
% سنويا لهذ  8مميونا. ويتت حساب فايدة ب 16سحب  مي المكشو  بمبمغ مميونين لاير قطري و تسهيتت ا تماد مستندي بمبمغ 

 التسهيتت.
 اخريارصدة دائنة ذمم دائنة تجارية و  -15
 

 كًا في  

 2132ديسًبش  13 

 كًا في 

  2133ديسًبش  13

 قطشيلاير    لاير قطشي  

 

 8911135   213101466  رُِ دائٕح ذداس٠ح

 2161166   2151891  االستاذرُِ دائٕح ِٓ 

 931141   1321966  غرسمحِ اس٠فِص

 1951251   2971812  رُِ دائٕح اخشٞ

  521957113   113951693 
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 انششكت انقطشيت األنًاَيت نهًستهزياث انطبيت )ش6و6ق(

 قطش -انذوزت

 يضازاث زىل انبياَاث انًانيت إ

 2132ديسًبش 13نفتشة انستت أشهش انًُتهيت في 



 

 
 

 االيرادات - 31
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مصروفات مباشرة – 17
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 إيرادات أخرى -.3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انسُت انًُتهيت  

 2132ديسًبش  13

 انسُت انًُتهيت 

  2132ديسًبش  13

 لاير قطشي   لاير قطشي  

 

 119921368   217311838  اٌشٚاذة ٚاالخٛس

 871196   1291980  ِىافؤج ٔٙا٠ح اٌخذِح

 5541788   4441581  ذىا١ٌف اٌّٛظف١ٓ االخشٞ

  313061399   216341352 

-26- 
 

 انششكت انقطشيت األنًاَيت نهًستهزياث انطبيت )ش6و6ق(

 قطش -انذوزت

 إيضازاث زىل انبياَاث انًانيت 

 2132ديسًبش  13نهسُت انًُتهيت في 

 

 مصروفات التشغيل االخري – 21

 انسُت انًُتهيت انسُت انًُتهيت   

 2133ديسًبش  13 2132ديسًبش  13  

 لاير قطشي  لاير قطشي   

     

 715381590  7131749133  ِث١ؼاخ

 انسُت انًُتهيت انسُت انًُتهيت   

 2133ديسًبش  13 2132ديسًبش  13  

 لاير قطشي  لاير قطشي   

     

 618221517  1119871848  ذىٍفح اٌّث١ؼاخ

 انسُت انًُتهيت انسُت انًُتهيت   

 2133ديسًبش  13 2132ديسًبش  13  

 لاير قطشي  لاير قطشي   

     

 2051000  1801000  اإل٠داس اخإ٠شاد

   921586  111643  إ٠شاداخ اٌفٛائذ

 

 

 تكهفت انًىظفيٍ -31
 

 313،171  211،9.1 

     

     



 

 
 انسُت انًُتهيت  

 2132ديسًبش  13

 انسُت انًُتهيت 

  2132ديسًبش  13

 لاير قطشي   لاير قطشي  

 

 4641804   3921857  اٌما١ٔٛٔح ٚا١ٌّٕٙح االذؼاب

 611978   1081212  ذىا١ٌف تشاءج االخرشاع ٚاٌردذ٠ذ

 5141436   210311137  ِصشٚفاخ اٌث١غ ٚاٌرغ٠ٛك

 --   1351090  اال٠داس

 151681   1001733  ِصاس٠ف عفش

 8491543   3761809  االصالذ ٚاٌص١أحِصاس٠ف 

 5631681   2421648  ِصاس٠ف ِٕافغ ػاِح

 2411812   2691073  ِصاس٠ف ِرٕٛػحاٌّىرة ٚ اس٠فِص

 115421786   -  ا٘الن ذىٍفح اٌّٛظف١ٓ اٌّرؼٍمح ترٛعؼح اٌّصٕغ 

 111963   51025  ج اٌصشف االخٕثٟخغاس

  316611584   412661684 

 تكمفة التمويل -23
 

 انسُت انًُتهيت  

 2132ديسًبش  13

 انسُت انًُتهيت 

  2132ديسًبش  13

 لاير قطشي   لاير قطشي  

 

 71897   3721278  سعَٛ ٚػٌّٛح تٕى١ح

 9471106   112211616  اٌفائذج

  115931894 

 
  9551003 

 

 عمي السهمالعائد االساسي والمخفف  -22
 

كما في تاري  التقرير.  القايمة االسهت النادية  لندد المتوسط المرجح مي  قسمة صافي االرباح لمسترةيتت احتساب النوايد االساسية ب
كبدت الشركة الخسارة ختل توجد تاثيرات مخسسة  مي النوايد. وحيث قد تحيث ال   مي السهت متساويانفالنايد االساسي والمخس  

 . مي كل سهتالسترة، لها  وايد سمبية 
 في انًُتهيت نهسُت   

 2132 ديسًبش 13

 نهسُت  انًُتهيت في  

 2133ديسًبش  13

      

 لاير قطشي   لاير قطشي  

      

 3901189   (710071113)  ٌٍفرشج ئش(خغااستاذ )

 1115501000   1115501000  اٌّرٛعػ اٌّشخر ٌؼذد االعُٙ اٌمائّح 

 0.034   (0.617)  ٌٍغُٙ اٌٛازذ لاير 10تم١ّح  ػٛائذ ػٍٟ اٌغُٙ
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 انششكت انقطشيت األنًاَيت نهًستهزياث انطبيت )ش6و6ق(

 قطش -انذوزت

 إيضازاث زىل انبياَاث 

 2132ديسًبش  13انًُتهيت في  نهسُت

 



 

 الكشف عن االطراف ذات العالقة -21
طرا  ذات النتقة المساهمين،موظسي االدارة الرييسيين، السروع التابنة والزميمة، والمشاريع المشتركة التضامنية، والمدرال يشمل اال
وقد تت مباشرة و ير مباشرة من قبل المساهمين او المدرال او التي يكون لهت  ميها تاثير اداري هات.التي يتت التحكت  ميها  ،والشركات

التنامتت بين الشركة و االطرا  ذات النتقة فيما يمي. لقد قامت الشركة بالتنامتت مع االطرا  ذات النتقة  مي بيان االرصدة و 
 .شروط تت االتساق  ميها من قبل االدارة
متت ، وان شروط واسنار هذ  التنا.ا مالها التجارية المنتادةسياق  ضمنمع بنض مساهميها  وختل السترة، قامت الشركة بالتنامل

 .بمافيها اسنار السايدة، ال تختم  اختتفا جوهريا  ن تم  المنامتت التي تجري مع اطرا  ليست ذات  تقة
 مع االطرا  ذات النتقة ، وفيما يمي المنامتت التي تمت ختل السنة 

 
 انسُت انًُتهيت في   

 2132ديسًبش  13

 انسُت انًُتهيت في   

 2133ديسًبش  13

      

 لاير قطشي    قطشيلاير  

 9471106   112211616  اٌفائذج

 71897   3721278  ػّٛالخ تٕى١حسعَٛ ٚ

  115931894   9551003 

      

      

 7711333   210221109  اإلداسج اٌؼ١ٍاِىافآخ ٚسعَٛ 

      

 :يان تساصيل مكافية االدارة النميا تتمثل فيما يم
 

 انسُت انًُتهيت في   

 2132ديسًبش  13

 انسُت انًُتهيت في   

 2133ديسًبش  13

      

 لاير قطشي   لاير قطشي  

 6711454   119521747  ِٕافغ لص١شج األخً

 991879   691363  ِٕافغ ِاتؼذ اٌرٛظ١ف

  210221109   7711333 

 
 في نهاية فترة التقرير: قايمةوكانت االرصدة التالية 

 كًا في  

 3221ديسًبش  13 

 كًا في 

 2133ديسًبش  13 

 لاير قطشي   لاير قطشي  

 

ِغرسك ٌالغشاف راخ اٌؼاللح اٌّرعّٕح فٟ 

 (14اٌمشٚض )أ٠عاذ 

 

 4216131681   2115031317 
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 انششكت انقطشيت األنًاَيت نهًستهزياث انطبيت )ش6و6ق(

 قطش -انذوزت

 إيضازاث زىل انبياَاث انًانيت 

 2132ديسًبش  13انًُتهيت في نفتشة انستت أشهش 

 
 

 االدواث انًانيت 246



 

 
 لذ ذُ ذمغ١ُ صافٟ اٌم١ّح اٌذفرش٠ح ٌٍّٛخٛداخ اٌّا١ٌح ٚاالٌرضِاخ اٌّا١ٌح  وّا فٟ ذاس٠خ اٌرمش٠ش زغة ِا ٠ٍٟ :

 

 بانتكهفت انًستههكت انقشوض وانزيى انًذيُت   

  2132 2133 2132 2133 

 

 االدواث انًانيت

 لاير قطشي لاير قطشي  قطشيلاير لاير قطشي 

ا ػذا اٌزُِ اٌّذ٠ٕح اٌرداس٠ح ٚاالخشٞ )ِ

(9)ا٠عاذ (اٌّذفٛػاخ اٌّغثمح   
 615931550 115891732 -  - 

 - - 318351732 4061813  (10)ا٠عاذ إٌمذ ِٚا٠ؼادٌٗ

 -- -- 514251464 710001363  االخّاٌٟ

      

      االنتزاياث انًانيت

 2115031317 4216131681 - -  (14)ا٠عاذ  اٌمشٚض

 113951693 219571134 - -  (15)ا٠عاذ اٌزُِ اٌذائٕح اٌرداس٠ح ٚاالخشٞ

 2218991010 4515701816 -- --  االخّاٌٟ

 

 

 

 6 اداسة انًخاطش انشأسًانيت25

 

ػائذ ٌٍّغا١ّ٘ٓ ِٓ خالي ِٛاصٔح  ذمَٛ اٌششوح تاداسج ساعّاٌٙا ٌٍرؤوذ ِٓ اْ ذرّىٓ اٌششوح ِٓ االعرّشاس ػاٍِح ِغ ذٛف١ش الصٟ

ٚال ذضاي اعرشاذ١د١ح ػاِح ٌٍششوح ػٍٟ  ِٓ اخً ذم١ًٍ ذىٍفح سأعّا١ٌح. اٌذ٠ْٛ ٚزمٛق اٌٍّى١ح ٚاٌسفاظ ػٍٟ ١٘ىً اِثً ٌشأط اٌّاي

 اداسج ِخاغش ساعّا١ٌح تال١ح ػٍٟ ِاٟ٘ ػ١ٍٗ فٟ اٌغٕح اٌّاظ١ح

وشفٙا فٟ ا١ٌّضا١ٔح اٌؼ١ِّٛح. ٚاٌذ٠ْٛ ذرعّٓ خ١ّغ اٌّثاٌغ اٌّغرسمح اٌٟ ١٘ٚىً سأعّاي اٌششوح ٠شًّ زمٛق اٌٍّى١ح زغة ِا ذُ 

 االغشاف االخش1ٞ ٚصافٟ إٌمذ ِٚا٠ؼادٌٗ.

 .ٚ اٌششوح خاظؼح ٌٍّرطٍثاخ اٌشأعّا١ٌح اٌرٟ ذُ فشظٙا خاسخ١ا

 

  ًخاطش انًانيت اناداسة 266

 

 عىايم انًخاطش انًانيت 2663

 
اٌّرٕٛػح: ِٕٙا ِخاغش اٌغٛق )تّافٟ رٌه ِخاغش اٌؼٍّح(1 ِٚخاغش االئرّاْ ٚ ِخاغش  اٌّا١ٌح ذدٍثٙا اٌٟ اٌّخاغش ششوحٚٔشاغاخ اٌ

١ح اٌغ١ٌٛح. ٚ تشٔاِح اٌششوح الداسج اٌّخاغش اٌشاٍِح ذرشوض ػٍٟ ػذَ اِىا١ٔح اٌرٛلغ ٌالعٛاق اٌّا١ٌح ٚ ذطٍة ٚذغؼٟ ٌرم١ًٍ االثاس اٌغٍث

 اٌّسرٍّح ػٍٟ االداء اٌّاٌٟ ٌٍششوح.

سج اٌّخاغش ِٓ لثً اداسج اٌششوح. ذمَٛ اٌششوح ترسذ٠ذ ٚذم١١ُ اٌّخاغش اٌّا١ٌح ػٍٟ اعاط ِٕرظُ ِٓ اخً ذم١ًٍ االثاس اٌغٍث١ح ٠رُ ادا

 ػٍٟ ػ١ٍّح اٌششوح.  
 

 يخاطش انسىق -1

غثة ت  ٌٍرشدد 1مث١ٍح ٌالدٚاخ اٌّا١ٌحٍرذفماخ إٌمذ٠ح اٌّغرٌاٌم١ّح اٌؼادٌح اٌرٟ تٙا ذرؼشض ّخاغش اٌِخاغش اٌغٛق ٟ٘ ػثاسج ػٓ 

ٌّخاغش ٟ٘: ِخاغش عؼش اٌفائذج1 ِخاغش اٌؼٍّح 1ِٚخاغش اعؼاس ِٓ اٌغٛق. ٚاعؼاس اٌغٛق ذشًّ ثالثح أٛاع اعؼاس ا فٟ رمٍثاخاٌ

ّخاغش ِا١ٌح تاٌرغ١شاخ فٟ اعؼاس اٌصشف . ٚذرؼشض أشطح اٌششوح سئ١غ١ا ٌاٌغٍؼح ٚ ِخاغش اعؼاس اخشٞ ِثً ِخاغش االعُٙ

 فائذج.االخٕثٟ ٚاعؼاس اٌ
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 انششكت انقطشيت األنًاَيت نهًستهزياث انطبيت )ش6و6ق(

 قطش -انذوزت

 إيضازاث زىل انبياَاث انًانيت 

 2132ديسًبش  13نهسُت انًُتهيت في 

 
 

 )تابع( ًخاطش انًانيت اناداسة 

  االخُبيت يخاطش انعًهت - أ



 

اعؼاس  ذمٍثاخغثة ت1 ٌٍرشدد مث١ٍح ٌالدٚاخ اٌّا١ٌح اٌرذفماخ إٌمذ٠ح اٌّغر اٌم١ّح اٌؼادٌح اٚ اٌرٟ تٙا ذرؼشض ِخاغشذرّثً ِخاغش اٌؼٍّح  

٠رؼٍك ذؼشض اٌششوح ٌّخاغش اٌرغ١شاخ فٟ اعؼاساٌؼٍّح االخٕث١ح ِغ أشطح ذشغ١ٍ١ح ٌٍششوح1 ٚرٌه ػٕذِا ٠رُ .ٚ اٌؼّالخ االخٕث١ح

اٌششوح اٌرٟ ٟ٘ لاير لطشٞ. ٚذمَٛ اٌششوح تاداسج ادساج اال٠شاداخ اٚ اٌّصشٚفاخ فٟ ػٍّح ِخرٍفح ِٓ ػٍّح ِغرخذِح ِٓ لثً 

 ّخاغش اٌؼٍّح االخٕث١ح.ٌاٌّخاغش ِٓ خالي ِشالثح اعٛاق اٌؼٍّح ِٓ اخً ذسذ٠ذ االخشاءاخ إٌّاعثح ٌرم١ًٍ اٌرؼشض 

ِش٠ىٟ ٚفٟ اٌذٚالس ٠رُ ادساج اٌّٛخٛداخ اٌّا١ٌح ٚاالٌرضاِاخ اٌّا١ٌح فٟ لاير لطشٞ اٚ لاير عؼٛدٞ ٚاٌرٟ ٠رُ ستطٙا ِغ اٌذٚالس اال

 االِش٠ى1ٟ تاعرثٕاء ِا٠ٍٟ:

 

 كًا في  

 2112ديسًبش  31

 كًا في 

 2111ديسًبش  31
   

 ريى يذيُت تداسيت

 ٠ٛسٚ
161942 6941423 

   

 ريى دائُت تداسيت

 ٠ٛسٚ
9121143 121103 

 

اْ ذىْٛ %1 واْ ٕ٘ان اِىا١ٔح 6 لطشٞ تٕغثح ِماتً لاير فٟ ذاس٠خ اٌرمش٠ش1 ارا وأد اٌؼّالخ اٌّشاس ا١ٌٙا اػالٖ ظؼ١فح اٚ ل٠ٛح

لاير لطشٞ )٠ّٚىٓ اْ ٠ىْٛ اٌشتر فٟ اٌغٕح اٌّاظ١ح اػٍٟ اٚ الً ب  611192لً تم١ّح اػٍٟ اٚ ا اٌسمٛقاٌخغاسج ٌٍغٕح ٚ

 لاير لطشٞ( 41666

 

   
 يخاطش سعش انفائذة - ب

رمٍثاخ ٌٍرشدد ٔر١دح ٌٍ 1دٚاخ اٌّا١ٌحٌرذفماخ إٌمذ٠ح اٌّغرمث١ٍح ٌالاٌؼادٌح اٚ ا م١ّحاٌرؼشض ذاٌّخاغش اٌرٟ تٙا  ذرّثًِخاغش عؼش اٌفائذج 

1 ِغ اٌمشٚض اٌثٕى١ح ٌٍششوح ٚاٌمشٚض سئ١غ١ا فٟ اعؼاساٌفائذج فٟ اٌغٛق مٍثاخ٠رؼٍك ذؼشض اٌششوح ٌّخاغش اٌرٚ فٟ اعؼاس اٌفائذج .

 ِٓ االغشاف راخ اٌؼاللح.

. ارا واْ ِؼذي اٌفائذج لذ 64غشاف راخ ػاللح1 وّا ذُ وشفٙا فٟ اال٠عاذ سلُ ٚفٟ ذاس٠خ اٌرمش٠ش1 ذٛخذ ٌٍششوح لشٚض تٕى١ح ِٓ ا

 وأد ٕ٘ان اِىا١ٔح اْ ٠ىِْٛماتً عؼش عاسٞ اٌّفؼٛي ِغ ذثث١د خ١ّغ اٌرغ١شاخ فٟ زاٌح اٌثثاخ1 % 6تٕغثح  عؼش اٌفائذجذُ ذؼض٠ض

  لاير لطشٞ 9611022اٌشتر ادٟٔ ب : واْ ِٓ االِىا١ٔح اْ ٠ى9066ْٛلاير لطشٞ ) 691961صافٟ اٌخغاسج ٌٍغٕح 

. 

 اْ ِثٍغ االٌرضاِاخ اٌمائّح فٟ ذاس٠خ اٌرمش٠ش1 وأد لائّح خالي اٌغٕح واٍِح.تافرشاض ذُ اػذاد ٘زٖ اٌرس١ًٍ 

 يخاطش االئتًاٌ   -2
ة اداج ِا١ٌح اٚ تّٛخ ٗاٌرضاِاذتِٓ االغشاف فٟ عذاد اٌرضاَ ِٓ فشً اٞ غشف ٟ٘ اٌّخاغش اٌّرّثٍح فٟ  رّثًذالئرّاْ ِخاغش ااْ 

ذرؼشض اٌششوح ٌّخاغش االئرّاْ ِٓ أشطرٙا اٌرشغ١ٍ١ح  )ٌٍزُِ اٌّذ٠ٕح اٌرداس٠ح ٚ .ػمذ ِغ ػ1ً١ّ ٚاٌزٞ ٠ؤدٞ اٌٟ خغاسج ِا١ٌح

  سئ١غ١ا( ِٚٓ أشطرٙا اٌر١ٍ٠ّٛح1 تّا فٟ رٌه اال٠ذاػاخ فٟ اٌثٕٛن1ٚاٌصفماخ تاٌؼّالخ االخٕث١ح ٚاالدٚاخ اٌّا١ٌح االخشٞ.

شوح تاٌرؼاًِ ِغ اٌثٕٛن اٌّس١ٍح ٚاٌذ١ٌٚح راخ عّؼح غ١ثح. ٚتإٌغثح اٌٟ اٌؼّالء اٌشئ١غ1ٓ١١ ٠رُ اداسج اٌّخاغش ِٓ خالي ذم١١ُ ذمَٛ اٌش

 خٛدج االئرّاْ ٌٙؤالء اٌؼّالء اٌىثاس1 ِغ اػرثاس ٚظؼُٙ اٌّا1ٌٟ ٚاٌخثشج اٌغاتمح ٚاٌؼٛاًِ االخشٞ تّافٟ رٌه ِراتؼح ِغرّشج.

ِغرسمح ِٓ : ال٠ٛخذ(   9060لاير لطشٞ ) 116941164 اٌّثٍغ تم١ّح ٔٙا٠ح اٌغٕح٠1ٕح اٌرداس٠ح وّا فٟ ِٓ اسصذج اٌزُِ اٌّذ

 % ِٓ االسصذج االخّا١ٌح(60ػ١ًّ ٚازذ )تاػرثاس اٌؼّالء ِغ اوثش ِٓ 

 يخاطش انسيىنت  -3
 تاٌرضاِاذٙا اٌّا١ٌح فٟ ذاس٠خ االعرسماق. شذثطحاالٌرضاِاخ اٌّ ِماتٍحِخاغش اٌغ١ٌٛح ذش١ش اٌٟ ذٍه اٌّخاغش اٌرٟ ذٛاخٙٙا اٌششوح فٟ 

ٚذمَٛ اٌششوح تاداسج ِخاغش اٌغ١ٌٛح ِٓ خالي اغاس اداسج اٌّخاغش اٌخاصح تّرطٍثاخ اداسج اٌغ١ٌٛح ٚاٌر1ً٠ّٛ عٛاء وأد لص١شج 

ِٓ اخً اٌىاف١ح ٕمذ 1 االخ1ً ٚرٌه ػٓ غش٠ك اٌسفاظ ػٍٟ ازر١اغ١اخ واف١ح1 ٚإٌمذ ِٚا٠ؼادي اٌ حاالخً  اٚ ِرٛعطح االخً اٚ غ٠ٍٛ

 ظّاْ ذٛفش االِٛاي ٌٍٛفاء تاٌرضاِاذٙا ػٕذ اعرسمالٙا.
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 انششكت انقطشيت األنًاَيت نهًستهزياث انطبيت )ش6و6ق(

 قطش -انذوزت

 إيضازاث زىل انبياَاث انًانيت 

 2132ديسًبش  13نهسُت انًُتهيت في 

 
 

 ًخاطش انًانيت اناداسة 
 



 

 )تابع(يخاطش انسيىنت  -6

 

اس٠خ ٠ٚمَٛ اٌدذٚي ادٔاٖ ترس١ًٍ االعرسماق اٌرؼالذٞ اٌثالٟ ٌٍششوح الٌرضاِاذٙا اٌّا١ٌح تٕاء ػٍٟ اٌفرشج اٌثال١ح فٟ ذاس٠خ اٌرمش٠ش اٌٟ ذ

شٙشا1 ذغاٚٞ  69االعرسماق. ٚاٌّثاٌغ اٌّىشٛفح فٟ اٌدذٚي ذذفماخ ٔمذ٠ح ذؼالذ٠ح غ١ش ِخصِٛح. ٚاالسصذج اٌّغرسمح فٟ غعْٛ 

 رسٍّح ز١ث اْ ذؤث١ش اٌخصُ ١ٌغد ِّٙح. ٚاالعرسماق اٌرؼالذٞ ٠مَٛ ػٍٟ اٌراس٠خ اٌّثىش اٌزٞ ٠ٍضَ ػٍٟ اٌششوح اٌذفغ ف١ٗ.اسصذذٙا اٌّ

 

   بيٍ بيٍ  

  اكثش يٍ 5اني  2 2اني  1 اقم يٍ 

 االخًاني سُىاث 5 سُىاث سُت ا سُت 

 لاير قطشي لاير قطشي لاير قطشي لاير قطشي لاير قطشي 

      

     2112ديسًبش  31ا في كً

6019321 (64اٌمشٚض )ا٠عاذ

144 

- 6214121321 6312291642 4911621136 

رُِ دائٕح ذداس٠ح 

 (61ٚاخشٞ )ا٠عاذ

914121162 - - - 914121162 

 6219401

234 

- 6214121321 6312291642 4111201361 

      

     2111ديسًبش  31كًا في 

 9611021262 - 6412121399 - 916411441 (64اٌمشٚض )ا٠عاذ

رُِ دائٕح ذداس٠ح 

 (64ٚاخشٞ)ا٠عاذ

612411142 - - - 612411142 

 211461633 - 6412121399 - 9913441060 

 

 

  

 انقيًت انعادنت  276
اٌرؼاًِ ػٍٟ اعاط  اغشاف ِطٍؼح ٚساغثح فٟاصً اٚ ذغ٠ٛح اٌرضاَ ت١ٓ ٠رُ ف١ٙا ذثادي  ٌالدٚاخ اٌّا١ٌح ٟ٘ اٌم١ّح اٌرٟ اٌم١ّح اٌؼادٌح

 ٚاٌم١ّح اٌؼادٌح ٌٍّٛخٛداخ ٚاالٌرضاِاخ اٌّا١ٌح ذماسب صافٟ اٌم١ّح اٌذفرش٠ح وّا ذظٙش فٟ ٘زٖ اٌث١أاخ اٌّا١ٌح..ذداسٞ تسد1
 

 االلتزامات والطوارئ -.2
دمة المستمرة في المجرى ما دا إلتزامات الخ شركةما كانت هنا  التزامات طارية  منروفة  أو تنهدات رأسمالية أخرى  مى حساب ال

 .مذكورة أدنا تزامات طارية و تنهدات رأسمالية الطبيني التي ال خسارة متوّقنة في مقابمها و ما  دا ال
 ترتيبات االيجار التشغيمي ...2

يجار سارية ان اتساقية اال. 2001يوليو  1رض الواقنة بابو هامور في يوت تتنمق باالايجار  اتساقية توقيعب تناقدتكانت الشركة 
 لشركة اختيار شرال النين المؤجرة  ند انتهال فترة االيجار.ا لدى ، ولكن ال يوجدسنة 30المسنول لمدة 
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 انششكت انقطشيت األنًاَيت نهًستهزياث انطبيت )ش6و6ق(

 قطش -انذوزت

 إيضازاث زىل انبياَاث انًانيت 

 2132ديسًبش  13نهسُت انًُتهيت في 

 



 

 
 

 االيجار )تابع(ات ترتيب
 كًا في   كًا في   

 2133ديسًبش  13   2132ديسًبش  13  

 لاير قطشي   لاير قطشي  

 

 111527   111527  اال٠داس إٌّرٟٙ تؼذ عٕح ٚازذج فمػ

اال٠داس إٌّرٟٙ تؼذ عٕح ٚازذج ٚال ٠رداٚص 

 خّظ عٕٛاخ
 461108   461108 

 1671142   1515516  اال٠داس إٌّرٟٙ تؼذ خّظ عٕٛاخ

  2131250   2241777 

 
 

 محتممةالتزامات  – ..21
 في تاري  التقرير قايمة  توجد االلتزامات الطارية المبينة ادنا 

 
 كًا في   كًا في  

 2133ديسًبش  13   2132ديسًبش  13  

 لاير قطشي   لاير قطشي  

 

 111841773   ---  خطاب اإلئرّاْ

 914861892   3071840  ظأٚعأ -خطاب االئرّاْ 

 7441699   115141467  (ٔداص ٚ اٌّرٕٛػحاٌعّأاخ )ِٕالصح1 ٚاال

  118221307   1114161364 

 المعمومات القطاعية -.2
 

 في دولة قطر.في قطاع اساسي واحد وتمارس الشركة ا مالها ل راض إدارية اخري، تت تنظيت الشركة 
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 ألنًاَيت نهًستهزياث انطبيت )ش6و6ق(انششكت انقطشيت ا

 قطش -انذوزت

 إيضازاث زىل انبياَاث انًانيت 

 2132ديسًبش  13انًُتهيت في  نهسُت

 



 

 االرقام المقارنة -21
، لةمات المتداو الموجودات المتداولة، وااللتزامات  ير المتداولة، وااللتز فيما يتنمق باالسنة الماضية  تصني  االرقات منا ادة تت 
ما يمي، با تبار ان التصني  والتجميع الذي تت ا تماد  في سنة المحاسبة الحالية، يقدت حسب مباشرة و تكالي  الموظسينالتكالي  الو 

 ونتايج التشغيتت بندالة. والوضع الشؤون
 

 تى اعادة تقسيًه اني تى اعادة تقسيًه يٍ   انًبهغ  

 لاير قطشي   لاير قطشي  

 

 لاير قطشي

 

       ًىخىداث غيش انًتذاونتان

اٌّذفٛع ِمذِا ِماتً ششاء اٌّّرٍىاخ ٚاٌّصٕغ 

 ٚاٌّؼذاخ
      

 (8991814) -   (8991814)  اٌّذفٛع ِمذِا ٚذُ شطثٗ خالي اٌغٕح

 (1314821130) (1413811944)   8991814  اٌرس٠ًٛ اٌٟ اٌّّرٍىاخ ٚاٌّصٕغ ٚاٌّؼذاخ

       

       ًتذاونتانًىخىداث ان

 118891193 -   118891193  رُِ ِذ٠ٕح ذداس٠ح ٚاخشٞ

 - 115631105   115631105  زغاتاخ رُِ ِذ٠ٕح

 - 3261088   3261088  ِذفٛػاخ ِمذِا ٚ اسصذج ِذ٠ٕح اخشٞ

       

       غيش انًتذاونت نتزاياثاال

 1913571822 -   1913571822  اٌمشٚض

 - 1913571822   1913571822  خضء غ١ش ِرذاٚي –لشٚض الخً 

       

       االنتزاياث انًتذاونت

 211451495 -   211451495  اٌمشٚض

 211451495 --   211451495  اٌٟ اٌثٕه حِغرسمِثاٌغ 

       

 412661684 -   412661684  ِصاس٠ف اٌرشغ١ً االخشٞ

 - 317401285   317401285  ِصاس٠ف اداس٠ح ٚػ١ِّٛح اخشٞ

 - 5141436   5141436  س٠ف اٌث١غ ٚاٌرغ٠ٛكِصا

 - 111963   111963  خغاسج اٌصشف االخٕثٟ
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