
  

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

  البيانات المالية

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

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

 البيانات المالية
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  

 الصفحة  المحتويات

٢-١ الحسابات المستقل  راقبتقرير م

  البيانات المالية

٣ بيان المركز المالي 

٤ الدخل الشاملبيان 

٥  لكيةبيان التغيرات في حقوق الم

٦ بيان التدفقات النقدية 

 ٣٠-٧ إيضاحات حول البيانات المالية 

  
  
  



  

  تقرير مراقب الحسابات المستقل

  الكرام أعضاء مجلس اإلدارة إلى السادة 

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

  الدوحة

  دولة قطر

  تقرير حول البيانات المالية

 شتمل علىوالتي ت") ةكشرال(" )ق.م.ش(لشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية للقد دققنا البيانات المالية المرفقة 

والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية  الدخل الشامل اتوبيان ٢٠١٣ديسمبر  ٣١بيان المركز المالي كما في 

واإليضاحات الھامة لسياسات المحاسبية لملخص ات التي تشتمل على واإليضاح ،ذلك التاريخبللسنة المنتھية 

  . األخرى التفسيرية

  اإلدارة عن البيانات الماليةأعضاء مجلس مسؤولية 

عن إعداد ھذه البيانات المالية وعرضھا بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية  ونولؤمسالشركة إدارة أعضاء مجلس إن 

للتقارير المالية وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة أنھا ضرورية بغرض إعداد البيانات المالية الخالية من 

  .أو أخطاء غشسواء كانت ناتجة عن  أية معلومات جوھرية خاطئة

  حساباتولية مدقق الؤمس

ً لما قمنا به من أعمال التدقيقؤإن مس ً لمعايير . وليتنا ھي إبداء الرأي عن ھذه البيانات المالية وفقا لقد تم تدقيقنا وفقا

التدقيق الدولية، والتي تتطلب منا االلتزام بأخالقيات المھنة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق بھدف الحصول على 

  . ت المالية من أية معلومات جوھرية خاطئةتأكيدات معقولة عن خلو البيانا

. يشمل التدقيق القيام بإجراءات بھدف الحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة بالبيانات المالية

البيانات في تعتمد إجراءات التدقيق المختارة على تقديراتنا، بما فيھا تقييم مخاطر وجود معلومات جوھرية خاطئة 

وعند تقييم ھذه المخاطر فإننا نأخذ في االعتبار أنظمة الرقابة الداخلية . أو أخطاء غشالية سواء كانت ناتجة عن الم

صورة عادلة وذلك بھدف تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في ظل األوضاع بالمعنية بإعداد وعرض البيانات المالية 

كما يشمل التدقيق أيضاً تقييماً لمدى . شركةة الرقابة الداخلية للاعلية أنظمالقائمة وليس بغرض إبداء رأي عن مدى ف

لعرض لجريھا اإلدارة باإلضافة إلى تقييم تقولية التقديرات المحاسبية التي مالءمة المبادئ المحاسبية المتبعة ومدى مع

  .  لبيانات الماليةالعام ل

  .ذي توصلنا إليهتدقيق النرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليھا كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم لرأي ال نناإ

  



  

  الرأي 

ا في ـكم ركةــشركز المالي للــالجوانب الجوھرية، الم كافةمن ورة عادلة، ـتظھر بصالبيانات المالية أن برأينا 

ً للمعايير الدولية  االمالي وتدفقاتھ اوأدائھ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ النقدية للسنة المنتھية بذلك التاريخ وذلك وفقا

  .للتقارير المالية

  تأكيد على موضوع

األرض بعلى البيانات المالية فيما يتعلق  ٤/١بدون التحفظ على رأينا أعاله نود أن نلفت االنتباه إلى إيضاح 

  .المؤجرة

  موضوع آخر

من قبل مدقق آخر عبر في تقريره  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١تم تدقيق البيانات المالية للشركة للسنة المنتھية في 

عدم تقديم المدقق السابق عن رأي متحفظ على تلك البيانات المالية بسبب حقيقة  ٢٠١٣فبراير  ١١المؤرخ في 

  . ر الملموسة واالستثمار العقاريغي الموجوداتإثباتات على قيام الشركة بإجراء تقييم النخفاض قيمة 

  التقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

الشركة مسك ت. ھا ضرورية ألغراض التدقيقنا أنعتبراالتي  يضاحاتواإلالمعلومات حصلنا على جميع 

تم إجراء الجرد الفعلي للمخزون وفقا . البيانات المالية مع تلك السجالتتتفق سجالت محاسبية منتظمة و

لسنة ) ٥(لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم . لألصول المرعية

أو  الشركةخالل السنة يمكن أن يكون لھا أثر جوھري على أعمال للشركة أو لبنود النظام األساسي  ٢٠٠٢

  . ٢٠١٣مبر ديس ٣١المالي كما في  امركزھ

  

  نياماجوبال باالسوبرام   ٢٠١٤ مارس ٢٠

  كي بي إم جي   الدوحة 

  )٢٥١(سجل مراقبي الحسابات القطري رقم   دولة قطر 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )تابع( )ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية  -  تقرير مراقب الحسابات المستقل
  



٣  

  

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

  مركز الماليبيان ال
باللایر القطري  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١في  كما

  
  ٢٠١٢يناير  ١  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  إيضاح  
  )معدلة(    )معدلة(        

              الموجودات 
            موجودات غير متداولة

  ١٤٨,٤٩٦,٦٣٧    ١٥٧,٣٤٠,٢١٧  ١٥٩,٩٧٧,١٣٣ ٤  وآالت ومعدات  ممتلكات
  ٢٢,٨٧٦,٧٣٤   ٢٥,٧٤١,٣٧٧ ٥٢٥,٦٤٦,٣٦٣  استثمارات عقارية

  ٢٧,٧٩٩,٦٧٣   ٢٧,٧٩٩,٦٧٣  ٢٨,٣٢٦,١٧٩  ٦  موجودات غير ملموسة
  ١٩٩,١٧٣,٠٤٤    ٢١٠,٨٨١,٢٦٧  ٢١٣,٩٤٩,٦٧٥    إجمالي الموجودات غير المتداولة

        
            متداولة موجودات
  ٨,٦٤٠,٩٤٦    ١٣,١٩٣,٩١١  ٢٠,٥٧٥,٣٤٢  ٧  مخزون

  ١,٨٨٩,١٩٣    ٧,٠٤٤,٨٧٣  ٧,٤١٦,٤٤٦  ٨  ذمم تجارية وأخرى مدينة
  ٣,٨٣٥,٧٣٢    ٤٠٦,٨١٣ ١,٨١٧,٨١٩  ٩  األرصدة لدى البنوكالنقد و

  ١٤,٣٦٥,٨٧١   ٢٠,٦٤٥,٥٩٧ ٢٩,٨٠٩,٦٠٧   إجمالي الموجودات المتداولة

  ٢١٣,٥٣٨,٩١٥    ٢٣١,٥٢٦,٨٦٤    ٢٤٣,٧٥٩,٢٨٢   إجمالي الموجودات
            

       حقوق الملكية والمطلوبات
        حقوق الملكية

 ١١٥,٥٠٠,٠٠٠   ١١٥,٥٠٠,٠٠٠  ١١٥,٥٠٠,٠٠٠ ١٠ رأس المال 
 ٣٠,٣٤٣,١٢٠   ٣٠,٣٤٣,١٢٠ ١١٣٠,٣٤٣,١٢٠ احتياطي قانوني 

  ٤٢,٦٩٧,٠٦٠   ٤٢,٤١١,٧٦٦  ٤٢,٢٦١,٣٩٦ ١٢  احتياطي إعادة تقييم
  ١,٤٨٢,٣٨٦   )٢,٨٨١,٧٧٢( )١٠,٦٢٨,٤٢٨(   أرباح مدورة) / خسائر متراكمة(

  ١٩٠,٠٢٢,٥٦٦   ١٨٥,٣٧٣,١١٤  ١٧٧,٤٧٦,٠٨٨   إجمالي حقوق الملكية
       

       المطلوبات غير المتداولة
  ٦١٧,٣٣٩   ٥٨٢,٩٣٤ ١٣٥٣٤,٨٨٩مكافآت نھاية خدمة الموظفين

  ١٩,٣٥٧,٨٢٢   ٣٢,٣٣٠,٠٣٢ ١٤٣٦,٧٣٧,٥٤٢ قروض
  ١٩,٩٧٥,١٦١   ٣٢,٩١٢,٩٦٦ ٣٧,٢٧٢,٤٣١ غير المتداولة إجمالي المطلوبات

        
       المطلوبات المتداولة 

  ٨,٨٤٠   ١٠,٠٠٣,٩٠٠ ١٤١٥,٩٠٦,٣٨٢ قروض
  ١,٣٩٥,٦٩٣   ٢,٩٥٧,١٣٥  ٣,٢٢٣,٠١٧ ١٥ ذمم تجارية وأخرى دائنة

  ٢,١٣٦,٦٥٥   ٢٧٩,٧٤٩ ٩٩,٨٨١,٣٦٤  سحب على المكشوف من بنوك
  ٣,٥٤١,١٨٨    ١٣,٢٤٠,٧٨٤ ٢٩,٠١٠,٧٦٣   المطلوبات المتداولةإجمالي 

  ٢٣,٥١٦,٣٤٩   ٤٦,١٥٣,٧٥٠  ٦٦,٢٨٣,١٩٤    المطلوباتإجمالي 

  ٢١٣,٥٣٨,٩١٥   ٢٣١,٥٢٦,٨٦٤  ٢٤٣,٧٥٩,٢٨٢   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

وتم التوقيع عليھا بالنيابة عن المجلس من  ٢٠١٤ مارس ٢٠ قبل مجلس اإلدارة بتاريخالية من تم اعتماد ھذه البيانات الم
  :قبل

.....................................    ................................  
  أبو الفتحعلي فريدة     عبد العزيز ناصر م ن الخليفة

  نائب رئيس مجلس اإلدارة    رئيس مجلس اإلدارة 
  
  

  .من ھذه البيانات المالية تشكل جزءً  ٣٠إلى  ١من المرفقة اإليضاحات 
  



٤  

  

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

 بيان الدخل الشامل
باللایر القطري  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  ٢٠١٢   ٢٠١٣ إيضاح 
 )معدلة(    
        
 ١٣,٧٤٩,٣٣٧  ١١,٤١٤,٥١٦  ١٦ يرادات اإل

 )١١,٩٠٩,٦٩٦(  )١٠,٢٧٩,٢٣٨(١٧ التكلفة المباشرة
 ١,٨٣٩,٦٤١  ١,١٣٥,٢٧٨  إجمالي الربح 

     
 ١٩١,٩٣٣  ١٨٢٣٤,٠٠٣ إيرادات أخرى 

  ٢,٨٦٤,٦٤٣  ٥٥,٠٨٦,٣٥٣  القيمة العادلة لالستثمارات العقاريةالزيادة في 
  )١,٩٦١,٩٧١(  )٢,٤٤٩,١٨٦( ١٩  مصروفات بيع وتوزيع

  )٥,٩٨٩,٨٠٤(  )٩,٤٥٨,٩٢٧(  ٢٠  مصروفات عمومية وإدارية
  )٣,٠٥٥,٥٥٨(  )٥,٤٥٢,٤٧٩(    خسارة التشغيل
 )١,٥٩٣,٨٩٤(  )٢,٤٤٤,٥٤٧(٢١ تكلفة التمويل
 )٤,٦٤٩,٤٥٢(  )٧,٨٩٧,٢٠٦(  خسارة السنة
 -  -  اآلخرالدخل الشامل 

 )٤,٦٤٩,٤٥٢(  )٧,٨٩٧,٢٠٦(  الدخل الشامل للسنة يجمالإ

 )٠.٤٠(  )٠.٦٨( ٢٢ للسھم الواحد ة يساساأل الخسارة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .من ھذه البيانات المالية تشكل جزءً  ٣٠إلى  ١من المرفقة اإليضاحات 
  



٥  

  

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

    لكيةبيان التغيرات في حقوق الم
 باللایر القطري ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

  
 

رأس المال   إيضاح
 

احتياطي قانوني
احتياطي إعادة  

تقييم
/ أرباح مدورة  

 )ر متراكمةئخسا(
  

 المجموع
         

 ٢٠٠,٩٥١,٨٠٠   ٣,٣١٧,٢٣٨   ٥١,٧٩١,٤٤٢ ٣٠,٣٤٣,١٢٠ ١١٥,٥٠٠,٠٠٠  كما تم التقرير عنه سابقا ٢٠١٢يناير  ١في الرصيد كما 
  )٩,٣٧٤,٨٨١(    -    )٩,٣٧٤,٨٨١(   -   -  ٢٩  أثر التغيير في السياسة المحاسبية
  -    )٢٨٠,٤٩٩(    ٢٨٠,٤٩٩   -   -  ٢٩  التحويل إلى احتياطي إعادة التقييم

  ٢٨٠,٤٩٩    ٢٨٠,٤٩٩    -   -   -  ٢٩  اإلھالك اإلضافي عكس - تسوية السنة السابقة 
 )١,٨٣٤,٨٥٢(   )١,٨٣٤,٨٥٢(   -  -  -  )١( ٢٨  اإلھالك - تسوية السنة السابقة 

 ١٩٠,٠٢٢,٥٦٦   ١,٤٨٢,٣٨٦   ٤٢,٦٩٧,٠٦٠  ٣٠,٣٤٣,١٢٠  ١١٥,٥٠٠,٠٠٠     ٢٠١٢يناير  ١الرصيد المعدل كما في 
           )معدل(إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 )٤,٦٤٩,٤٥٢(   )٤,٦٤٩,٤٥٢(  - - -    )معدلة(خسارة السنة 
 -   -   -  -  -    الدخل الشامل اآلخر

 )٤,٦٤٩,٤٥٢(   )٤,٦٤٩,٤٥٢(   -  -  -    إجمالي الدخل الشامل للسنة
 -   ٣٦٣,٤٤٦   )٣٦٣,٤٤٦(  -  -    محول من احتياطي إعادة تقييم
  -    )٧٨,١٥٢(    ٧٨,١٥٢   -   -  ٢٩  محول إلى احتياطي إعادة تقييم

 ١٨٥,٣٧٣,١١٤   )٢,٨٨١,٧٧٢(   ٤٢,٤١١,٧٦٦ ٣٠,٣٤٣,١٢٠ ١١٥,٥٠٠,٠٠٠    )معدل( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 

 ١٨٥,٣٧٣,١١٤   )٢,٨٨١,٧٧٢(   ٤٢,٤١١,٧٦٦ ٣٠,٣٤٣,١٢٠ ١١٥,٥٠٠,٠٠٠    )معدل( ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 

           إجمالي الدخل الشامل للسنة
 )٧,٨٩٧,٠٢٦(  )٧,٨٩٧,٠٢٦(  - - - لسنةخسارة ا

 -   -   -  -  -   الدخل الشامل اآلخر
 )٧,٨٩٧,٠٢٦(  )٧,٨٩٧,٠٢٦(   -  -  -   للسنة ةالشاملخسارة إجمالي ال

 -   ١٥٠,٧٣٠   )١٥٠,٧٣٠(  -  -  محول من احتياطي إعادة تقييم
 ١٧٧,٤٧٦,٠٨٨  )١٠,٦٢٨,٤٢٨(  ٤٢,٢٦١,٣٩٦ ٣٠,٣٤٣,١٢٠  ١١٥,٥٠٠,٠٠٠  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

  .من ھذه البيانات المالية تشكل جزءً  ٣٠إلى  ١من المرفقة اإليضاحات 



٦  

 

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

   بيان التدفقات النقدية 
 باللایر القطري ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ إيضاح 
  )معدلة(      

     يةالتشغيل األنشطةالتدفقات النقدية من 
 )٤,٦٤٩,٤٥٢(  )٧,٨٩٧,٠٢٦(  لسنةا خسارة
     :لـ تعديالت

 ١,٥٣٥,٨٣٧  ٢,٨٨٢,٠٢١ ٦و ٤  وإطفاءاستھالك 
  -  ٤٣٣٠,٥١١  ممتلكات وآالت ومعدات مشطوبة

 )٢,٨٦٤,٦٤٣(  )٥,٠٨٦,٣٥٣( ٥  التغيرات في القيمة العادلة الستثمار عقاري
  -  )٣٠,٠٠٠(١٨  من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات ربح

 ٢٩٦,٩٤٦  ١٣٢٧٢,١١١مخصص مكافأة نھاية خدمة الموظفين
 -  ٢٨,٢١٦ ٨  مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة

 -  ٧٤٣,٩٣٨مخصص لبضائع بطيئة الحركة
 ١,٥٩٣,٨٩٤  ٢,٤٤٤,٥٤٧ ٢١ التمويل تكلفة

 )٤,٠٨٧,٤١٨(  )٧,٠١٢,٠٣٥(  التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل خسارة
     
 )٤,٥٦٢,٩٦٥(  )٧,٤٢٥,٣٦٩(  مخزون في التغيرات ال

 )٥,١٥٥,٦٨٠(  )٣٩٩,٧٨٩(  مدينة التجارية واألخرى الذمم التغيرات في ال
 ١,٥٦١,٤٤٢  ٢٦٥,٨٨٢ دائنةواألخرى التجارية الذمم الفي  التغيرات

 )١٢,٢٣٤,٦٢١(  )١٤,٥٧١,٣١١( النقد المستخدم في عمليات التشغيل 

 )٣٣١,٣٥١(  )٣٢٠,١٥٦(١٣موظفين مدفوعةالمكافأة نھاية خدمة 
 )١,٣٤٩,٦٥٣(  )١,٨٥١,٦٩٥(   مدفوعة تكاليف تمويل

 )١٣,٩١٥,٦٢٥(  )١٦,٧٤٣,١٦٢(  يةالتشغيل األنشطةصافي النقد المستخدم في 
      

    االستثمارية األنشطةالتدفقات النقدية من 
 )١٠,٣٧٩,٤١٦(  )١,١٩٤,٥٨٧(٤شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 -  ٣٠,٠٠٠  ممتلكات وآالت ومعدات  عمتحصالت بي
 )١٠,٣٧٩,٤١٦(  )١,١٦٤,٥٨٧(   يةاالستثمار نشطةاألصافي النقد المستخدم في 

      
     التمويلنشطة أالتدفقات النقدية من 

 ٣٨,٤٨٤,٦٨٧  ١٤٢٠,١٢٨,٦٢١  القروضمن متحصالت 
 )١٥,٧٦١,٦٥٨(  )١٠,٤١١,٤٨١( ١٤ القروض مدفوعات سداد 

 ٢٢,٧٢٣,٠٢٩  ٩,٧١٧,١٤٠  نشطة التمويليةالناتج من األ صافي النقد
    

 )١,٥٧٢,٠١٣(  )٨,١٩٠,٦٠٩( يعادله في النقد وما الزيادةصافي  
 ١,٦٦٩,٠٧٧  ١٢٧,٠٦٤ يناير ١يعادله في  النقد وما
 ١٢٧,٠٦٤  )٨,٠٦٣,٥٤٥(٩ديسمبر ٣١في  يعادله النقد وما

  
  
  
  
  
  
  

  .من ھذه البيانات المالية تشكل جزءً  ٣٠إلى  ١من المرفقة اإليضاحات 
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٧  

  الكيان الصادر عنه التقرير  ١

في دولة قطر كشركة مساھمة ") الشركة) ("ق.م.ش(الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية تم تأسيس 
وتم قيدھا بالسجل التجاري  ٢٠٠٠أكتوبر  ١٥الصادر في ) ٣٩(قطرية عامة بموجب المرسوم األميري رقم 

، ٢٢٥٥٦ب .العنوان المسجل للشركة ھو ص .في بورصة قطرحاليا الشركة مدرجة و ٢٣٣٤٩رقم التحت 
  .لعمل ھو الدوحةقرھا الرئيسي لمو. قطر، الدوحة

  . النشاط الرئيسي للشركة ھو تصنيع الحقن الطبية التي تستخدم لمرة واحدة

 أساس اإلعداد  ٢

  فقرة االلتزام  )أ(

  .للمعايير الدولية للتقارير الماليةالبيانات المالية وفقا ھذه عداد إتم 

  أساس القياس   )ب(

  :ية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا ما ھو وارد أدناهالبيانات المالتم إعداد ھذه 

 ؛األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسھا بالقيمة العادلة  
  االستثمار العقاري الذي تم قياسه بالقيمة العادلة؛  
 قياسھما بالقيمة العادلة األرض والمبنى الذين تم.  

  .٢٧و ٥تمت مناقشة الطرق المستخدمة لقياس القيمة العادلة في إيضاحي 

  العملة الوظيفية وعملة العرض  )ج(
معلومات المالية جميع ال عرضم ت. وھو العملة الوظيفية للشركة البيانات المالية باللایر القطريھذه تم عرض 

  . قطريب لایرأقرباللایر القطري مقربا إلى 

  استخدام التقديرات واألحكام  )د(

من اإلدارة إجراء أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات إعداد البيانات المالية يتطلب 
قد تختلف النتائج الفعلية . المحاسبية والمبالغ الصادر عنھا التقرير للموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات

  .عن ھذه التقديرات

يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية . تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا على نحو مستمر
  .ة تتأثر بذلك يمستقبل فتراتفي السنة التي تتم فيھا مراجعة التقديرات أو في أية 

واألحكام الضرورية على وجه الخصوص تم إدراج المعلومات عن مجاالت الشكوك حول التقديرات الھامة 
  :أدناهلتطبيق السياسات المحاسبية والتي لھا تأثير أكثر أھمية على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية 

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقوم الشركة بإجراء تقييم لما إذا كانت ھناك أية مؤشرات على انخفاض قيمة جميع الموجودات غير المالية في 

يتم اختبار الموجودات غير المالية لخسارة االنخفاض عندما تدل المؤشرات على أن المبالغ . كل تاريخ تقرير
عندما يتم إجراء عمليات احتساب للقيمة قيد االستخدام يجب على اإلدارة . الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد

أو من الوحدة المنتجة للنقد واختيار معدل خصم مناسب  تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الموجود
  . بغرض احتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية

  انخفاض قيمة المخزون
عندما تصبح مواد المخزون قديمة أو . يتم االحتفاظ بالمخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيھما أقل

بالنسبة للمبالغ الھامة بصفة فردية يتم إجراء ھذا التقدير . قيمتھا القابلة للتحقق مھجورة يتم إجراء تقدير لصافي
المبالغ غير الھامة بصفة فردية ولكنھا قد أصبحت قديمة أو مھجورة يتم تقييمھا بصورة . على أساس فردي

  .ع التاريخيةجماعية ويتم وضع مخصص بناء على نوع المخزون ودرجة قدمه وباله استنادا إلى أسعار البي
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٨  

 )تابع( أساس اإلعداد  ٢

  )تابع(استخدام التقديرات واألحكام   )د(
  انخفاض قيمة الذمم التجارية واألخرى المدينة

تقوم الشركة بوضع مخصص لخسارة االنخفاض في القيمة يمثل تقديرھا للخسائر المتكبدة في الذمم التجارية 
المكونات الرئيسية للمخصص ھي المكونات . عندما يكون من غير المؤكد تحصيل كامل القيمة واألخرى المدينة

المحددة للخسارة المتعلقة بالمخاطر الھامة بصفة فردية ومكونات خسارة جماعية يتم وضعھا لمجموعات من 
ستند المخصص الجماعي ي. التي تم تكبدھا ولكنه لم يتم تحديدھا بعد األصول المتماثلة فيما يتعلق بالخسائر

  .للخسارة على إحصائيات بيانات الدفع التاريخية لموجودات مالية مماثلة

  األعمار اإلنتاجية والقيم الباقية ومصروفات اإلھالك ذات الصلة بالممتلكات واآلالت والمعدات
يتم تحديد ھذه . اب اإلھالكبغرض احتس ھاتحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة لممتلكاتھا وآالتھا ومعدات

تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة الباقية . التقدير بعد وضع اعتبار لالستخدام المتوقع للموجود أو البلى والتقادم الفعلي
تتم تسوية مصروف اإلھالك المستقبلي عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار . واألعمار اإلنتاجية على نحو سنوي

  . التقديرات السابقةاإلنتاجية مختلفة من 

  وجودات غير الملموسةذات الصلة بالمجية والقيم الباقية ومصروفات اإلطفاء األعمار اإلنتا
تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة بغرض احتساب اإلطفاء وذلك باستثناء 

يتم تحديد ھذه التقدير بعد وضع . أعمارھا اإلنتاجية غير محددةبراءات االختراع والمعرفة التقنية والتي تعتبر 
تتم . تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة الباقية واألعمار اإلنتاجية على نحو سنوي .اعتبار لالستخدام المتوقع للموجود

  . ت السابقةالمستقبلي عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية مختلفة من التقديراطفاء تسوية مصروف اإل

  السياسات المحاسبية الھامة  ٣

  التغييرات في السياسات المحاسبية واإلجراءات  ٣/١

بة الدولية ـنة السابقة فيما عدا بالنسبة لمعايير المحاسـات المحاسبية مع تلك المتبعة في الســتنسجم السياس
ارية المفعول ـحاسبة الدولية والتي تصبح سيرات مجلس تفسير معايير المـوالمعايير الدولية للتقارير المالية وتفس

والتغيير في السياسة المحاسبية للقياس الالحق للممتلكات والماكينات من نموذج إعادة  ٢٠١٣يناير  ١كما في 
  ).٢٩إيضاح (التقييم إلى نموذج التكلفة 

ذات صلة  ٢٠١٣يناير  ١في تعتبر المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية والتي تصبح سارية المفعول 
  :بالشركة

  عرض بنود الدخل الشامل اآلخر - ) تعديل( ١معيار المحاسبة الدولي رقم   )١(
قيام الكيان بعرض بنود الدخل الشامل اآلخر التي يمكن  ١تتطلب التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

الوفاء ببعض الشروط بصورة منفصلة عن تلك التي ال  إعادة تصنيفھا إلى الربح أو الخسارة في المستقبل في حالة
بح التعديل ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ ــيص .ارةــنيفھا إلى الربح أو الخســيمكن إطالقا إعادة تص

من  ال تتوقع الشركة أن يكون ھناك تأثير ھام على البيانات المالية. مع السماح بتطبيقھا مبكرا ٢٠١٢يوليو  ١بعد 
  . تبني ھذه التعديالت

مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -اإلفصاحات ) تعديل( ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   )٢(
)٢٠١١(  

 ٧ر الدولي للتقارير المالية رقم المعيايدخل مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -اإلفصاحات 
استنادا إلى متطلبات اإلفصاح الجديدة سيكون . ات المقاصة على المركز المالي للكيانإفصاحات عن أثر اتفاقي

تقديم معلومات عن ماھية المبالغ التي تمت مقاصتھا في بيان المركز المالي وطبيعة ومدى حق  الشركةعلى 
  .المقاصة بموجب اتفاقيات المقاصة األصلية أو اتفاقيات مماثلة

 .تبني ھذا التعديلنتيجة لبيانات المالية على ال ھاما  تتوقع الشركة أثراال
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٩  

  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٣

  )تابع(التغييرات في السياسات المحاسبية واإلجراءات   ٣/١

  )تعديل) (٢٠١١(  منافع الموظفين  -١٩معيار المحاسبة الدولي رقم   )٣(
ال تتوقع . منافع الموظفين قصيرة األجل واألخرى طويلة األجل لتوضيح الفرق بينھما يغير ھذا المعيار تعريف

 .الشركة أثرا ھاما على البيانات المالية نتيجة لتبني ھذا التعديل

  قياس القيمة العادلة -  ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   )٤(
واحدا للتوجيه عن كيفية قياس القيمة العادلة وھو يحل محل مصدرا  ١٣يوفر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تعريف المعيار يوحد . في الوقت الحالي في كل المعايير الدولية للتقارير المالية المنتشرتوجيه قياس القيمة العادلة 
معاملة نظامية القيمة العادلة على أنھا السعر الذي يمكن استالمه عن بيع موجود أو دفعه عن تحويل التزام في 

يحل المعيار محل ويوسع متطلبات اإلفصاح حول قياسات القيمة . بين أطراف مشاركة بالسوق في تاريخ القياس
  .٧العادلة في المعايير الدولية األخرى للتقارير المالية متضمنة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ٥اإليضاحين رقمي يرجى الرجوع إلى . ھذا الخصوص نتيجة لذلك قامت الشركة بإدراج إفصاحات إضافية في
قامت الشركة بتطبيق توجيه قياس القيمة  ١٣لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل االنتقاليةوفقا للنصوص . ٢٧و

برغم ما ذكر أعاله، ليس . العادلة الجديد بصورة مستقبلية ولم تقم بتقديم أية معلومات مقارنة لإلفصاحات الجديدة
على  ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم لم يؤثر تبني  .للتغيير أثر ھام على قياسات أصول والتزامات الشركة

قياسات القيمة العادلة التي قامت بھا الشركة إال أنه يتطلب إفصاحات محددة عن القيم العادلة التي أفصحت 
  . ٢٧و ٥الشركة عنھا في اإليضاحين رقمي 

  )٢٠١١(على المعايير الدولية للتقارير المالية  التحسينات  )٥(
على عدد من التعديالت على المعايير  ٢٠١١احتوت التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة في 

تشتمل . الدولية للتقارير المالية التي يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية أنھا غير عاجلة ولكنھا ضرورية
ات على المعايير الدولية للتقارير المالية على تعديالت ينتج عنھا تغييرات محاسبية ألغراض العرض التحسين

واالعتراف والقياس إضافة إلى تعديالت اصطالحية وتحريرية متعلقة بتشكيلة فردية من المعايير الدولية للتقارير 
  .ية للشركة نتيجة لھذه التعديالتليست ھناك تغييرات ھامة على السياسات المحاسبية الحال. المالية

  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة ولم يسري مفعولھا بعد  ٣/٢

 أو بعد ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ فيوالتفسيرات والتعديالت على المعايير المعايير أصبح عدد من 
ليس لدى الشركة . تلك المتعلقة بالشركة واردة أدناه. ولم يتم تطبيقھا عند إعداد ھذه البيانات المالية ٢٠١٤يناير  ١

  .خطة لتبني أي من ھذه المعايير مبكرا

  األدوات المالية: ٩المعيار الدولي للتقارير المالية   )١(
تغييرا كبيرا من المتطلبات الحالية في معيار ) ٢٠٠٩( ٩تمثل متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

يحتوي المعيار على فئتين رئيسيتين لقياس الموجودات . بخصوص الموجودات المالية ٣٩المحاسبة الدولي رقم 
يمكن قياس الموجود المالي بالتكلفة المطفأة إذا كان محتفظا به في نموذج . التكلفة المطفأة والقيمة العادلة: المالية

أعمال يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وكانت البنود التعاقدية للموجود 
. سي القائمتنشئ في تواريخ محددة تدفقات نقدية ھي فقط دفعات المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األسا

الموجودات المالية المحتفظ بھا في نموذج أعمال تتمثل أھدافه في االحتفاظ بموجودات بغرض تحصيل تدفقات 
جميع الموجودات المالية . نقدية تعاقدية وللبيع يتم تصنيفھا وقياسھا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الحالية وھي المحتفظ به  ٣٩المعيار فئات معيار المحاسبة الدولي رقم يلغي . األخرى يتم قياسھا بالقيمة العادلة
  . لتاريخ االستحقاق والمتاح للبيع والقروض والذمم المدينة

بالنسبة لالستثمار في أداة حقوق ملكية غير المحتفظ بھا للمتاجرة فإن المعيار يسمح باختيار ال رجعة عنه عند 
الفردية كل منھا على حدة، وذلك لعرض كافة تغيرات القيمة العادلة من  االعتراف المبدئي على أساس األسھم
ال يمكن أبدا ألي مبلغ تم االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر أن يعاد . االستثمار في الدخل الشامل اآلخر

العتراف بھا غير أن توزيعات األرباح من تلك االستثمارات يتم ا. تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في تاريخ الحق
في الربح أو الخسارة بدال من الدخل الشامل اآلخر إال إذا كانت تمثل بشكل واضح استردادا جزئيا لتكلفة 

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية فيما يتعلق بتلك التي ال يختار فيھا الكيان عرض تغيرات القيمة . االستثمار
بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة العادلة المعترف بھا في الربح العادلة في الدخل الشامل اآلخر يمكن قياسھا 

  .أو الخسارة
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١٠  

 )تابع( أساس اإلعداد  ٢

  )تابع( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة ولم يسري مفعولھا بعد  ٣/٢

  )تابع( األدوات المالية: ٩المعيار الدولي للتقارير المالية   )١(
أال يتم فصل المشتقات المضمنة في عقود مع مضيف يكون موجودا ماليا ضمن نطاق المعيار،  يتطلب المعيار

بكاملھا لمعرفة ما إذا كان يجب قياسھا بالتكلفة المطفأة أو القيمة  مركبةويتم عوضا عن ذلك تقييم األداة المالية ال
  .العادلة

 خصصةطا جديدا فيما يتعلق بالمطلوبات المالية الماشترا) ٢٠١٠( ٩يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
رات القيمة العادلة التي تنسب لمخاطر ائتمان المطلوب في الدخل يتغيعموما عرض يبموجب خيار القيمة العادلة ل

) ٢٠١٠( ٩بجانب ھذا التغيير يقوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . الشامل اآلخر بدال عن الربح أو الخسارة
بالنقل بشكل كبير ودون تعديل جوھري للمبادئ التوجيھية حول تصنيف وقياس المطلوبات المالية من معيار 

  .٣٩المحاسبة الدولي رقم 

صف محاسبة ومعيار محاسبة تغطية عامة جديد يقوم ب) ٢٠١٣( ٩يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
كما تنشئ المتطلبات أيضا منھجا أكثر استنادا إلى المبادئ . التحوط بصورة أكثر قربا من إدارة المخاطر

بخصوص محاسبة التغطية ويعالج حاالت االختالف ونقاط الضعف في نموذج محاسبة التغطية في معيار 
ال يؤدي المعيار الجديد إلى تغيير أساسي في أنواع عالقات التحوط  أو متطلبات . ٣٩المحاسبة الدولي رقم 

ف بعدم الفعالية، وبرغم ذلك سيطلب ممارسة المزيد من األحكام لتقييم فعالية عالقة التحوط القياس واالعترا
  .بموجب المعيار الجديد

ولكنه سيتم تحديده عند االنتھاء من  ٩لم يحدد التاريخ اإللزامي لسريان مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
قرر مجلس معايير . مسموح به ٩عيار الدولي للتقارير المالية رقم برغم ذلك فإن تطبيق الم. المراحل القائمة

لمعالجة الممارسة  ٩المحاسبة الدولية التفكير في إجراء تعديالت محدودة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
تھاء من التعديالت بدأت الشركة في عملية تقييم األثر المحتمل لھذا المعيار ولكنھا بانتظار االن. ومواضيع أخرى

  .المحدودة قبل االنتھاء من التقييم

  .بالنظر إلى طبيعة عمليات الشركة ال يتوقع أن يكون لھذا المعيار أثر ھام على البيانات المالية للشركة

  )٢٠١١(عن مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية  ٣٢التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   )٢(

يوضح معيار ) ٣٢تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم (الموجودات المالية والمطلوبات المالية  مقاصة
معايير المقاصة من خالل تفسير متى يملك الكيان حقا قانونيا نافذا للمقاصة ومتى تكون  ٣٢المحاسبة الدولي رقم 

يناير  ١للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  يسري مفعول التعديالت. التسوية اإلجمالية معادلة للتسوية الصافية
  .يسمح بالتبني المبكر. والفترات المرحلية ضمن تلك الفترات السنوية ٢٠١٤

  .أثرا ھاما من تبني ھذه التعديالت الشركةال تتوقع 

بة للموجودات عن إفصاحات المبالغ غير القابلة لالسترداد بالنس ٣٦التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   )٣(
  غير المالية

معيار المحاسبة التعديالت على (أدت إفصاحات المبالغ غير القابلة لالسترداد بالنسبة للموجودات غير المالية 
إلى توسيع اإلفصاحات عن المبالغ القابلة لالسترداد عندما تستند المبالغ على القيمة العادلة ناقصا ) ٣٦الدولي رقم 

  .وخسارة االنخفاض في القيمةتكاليف االستبعاد 

. مع السماح بتبنيھا مبكرا ٢٠١٤يناير  ١السنوية التي تبدأ في أو بعد تصبح التعديالت سارية المفعول للفترات 
التي ال تقوم فيھا بتطبيق ) متضمنة فترات المقارنة(يجب على الكيان عدم تطبيق ھذه التعديالت في الفترات 

  .١٣الية رقم المعيار الدولي للتقارير الم

  .أثرا ھاما من تبني ھذه التعديالت الشركةال تتوقع 
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١١  

  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٣

  السياسات المحاسبية الھامةملخص   ٣/٣

معروضة في ھذه البيانات المالية، فيما عدا تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه على جميع الفترات ال
  . ٣/١التغييرات في السياسة المحاسبية الوارد في اإليضاح رقم 

  والمعداتواآلالت الممتلكات   )أ(

  االعتراف والقياس

اإلھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة  بالتكلفة ناقصا والمعداتواآلالت الممتلكات يتم قياس بنود 
  . يتم قياس األرض والمباني بالقيمة العادلة. المتراكمة

تتضمن تكلفة األصول المكونة داخليا تكلفة . التكلفة النفقات المنسوبة بصفة مباشرة إلى اقتناء األصلتتضمن 
جعل األصول في حالة العمل في االستخدام المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف تنسب بصفة مباشرة إلى 

المنشود وتكاليف تفكيك واستبعاد البنود وإرجاع الموقع الذي كانت عليه إلى وضعه السابق وتكاليف االقتراض 
 .تتم رسملة البرمجيات المشتراة التي تشكل جزء متمما لوظيفة المعدة ذات الصلة كجزء من تلك المعدة. المرسلمة

أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنھا كبنود منفصلة  والمعداتواآلالت الممتلكات اء بند عندما يكون ألجز
  .والمعداتواآلالت لممتلكات ل) مكونات رئيسية(

يتم االعتراف بأي إيراد إعادة تقييم في الدخل الشامل اآلخر وعرضه في احتياطي إعادة التقييم في حقوق الملكية 
يؤدي فيه إلى رد النقص في إعادة التقييم لنفس األصل المعترف به سابقا في الربح أو  فيما عدا إلى الحد الذي

يتم االعتراف بالعجز في إعادة التقييم في بيان . الخسارة ففي تلك الحالة يتم االعتراف بالزيادة في بيان الدخل
قت سابق مع نفس األصل إلى الدخل فيما عدا إلى الحد الذي يؤدي فيه العجز الذي تمت مقاصته مباشرة في و

  .المقاصة المباشرة في مقابل فائض ضمن نفس احتياطي إعادة تقييم األصل

  إلغاء االعتراف
عند االستبعاد أو في حالة عدم توقع وجود منافع  والمعداتواآلالت الممتلكات يتم إلغاء االعتراف عن بند 

واآلالت الممتلكات يتم تحديد المكاسب أو الخسائر من استبعاد بند . اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده
ويتم االعتراف به  والمعداتواآلالت لممتلكات بمقارنة متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية ل والمعدات
عند بيع األصول المعاد تقييمھا يتم تحويل المبالغ المدرجة في احتياطي . في الدخل اآلخر في بيان الدخل بالصافي

يتم إجراء إعادة التقييم بصورة متكررة بما فيه الكفاية لضمان أن القيمة العادلة  .إعادة التقييم إلى األرباح المدورة
  .ن قيمتھا الدفتريةلألصول المعاد تقييمھا ال تختلف اختالفا كبيرا ع

  إعادة التصنيف إلى االستثمار العقاري
عند تغيير استخدام العقار من عقار مشغول من جانب المالك إلى استثمار عقاري يعاد قياس العقار إلى قيمته 

حد يتم االعتراف بأي مكسب ناتج من إعادة القياس في الربح أو الخسارة إلى ال. العادلة ويعاد تصنيفھا وفقا لذلك
الذي يرد خسارة انخفاض سابقة في القيمة للعقار المحدد مع االعتراف بأي مكسب باقي من ذلك في الدخل الشامل 

  .يتم االعتراف بأي خسارة في الربح أو الخسارة. اآلخر وعرضه في احتياطي إعادة التقييم

  التكاليف الالحقة

في القيمة الدفترية للبند لو كان من المحتمل  والمعداتت واآلالالممتلكات يتم االعتراف بتكلفة استبدال أحد بنود 
يتم إلغاء . تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مضمنة ضمن المكون للشركة ويمكن قياس تكلفتھا بصورة موثوق بھا

واآلالت لممتلكات يتم االعتراف بتكاليف الخدمة اليومية ل. االعتراف عن القيمة الدفترية للمكون المستبدل
  . في الربح أو الخسارة عند تكبدھا عداتوالم

  اإلھالك

. يحتسب اإلھالك على المبلغ القابل لإلھالك وھو تكلفة األصل أو المبلغ اآلخر البديل للتكلفة ناقصا قيمته الباقية
ون يتم االعتراف باإلھالك في الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل مك

حيث أن ھذه تعكس بصورة مقاربة النمط المتوقع الستھالك المنافع  والمعداتواآلالت الممتلكات من مكونات 
  .االقتصادية المستقبلية المضمنة في األصل
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١٢  

  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٣

  )تابع( السياسات المحاسبية الھامةملخص   ٣/٣

  )تابع( والمعداتواآلالت الممتلكات   )أ(

 :المقارنة على النحو التالي اتللفترة الحالية وفتر والمعداتواآلالت لممتلكات األعمار اإلنتاجية المقدرة ل

  سنة ٣٠  مباني 
  على أساس االستخدام  آالت والمعدات

  سنوات ٥  المركبات 
  سنوات ٥  األثاث والتجھيزات والمعدات 

  سنوات ٣الكمبيوتر والبرامج
    
 تقريركل في تاريخ  والمعداتواآلالت لممتلكات اإلنتاجية لعمار المتبقية واأل القيماإلھالك وطرق تم مراجعة ت

  .وتعديلھا إن كان ذلك مالئما

  ةالعقاري اتاالستثمار  )ب(

االستثمار العقاري ھو العقار الذي يتم االحتفاظ به بغرض جني إيراد إيجار أو للزيادة الرأسمالية أو لكال الغرضين 
ه ل دمات أو ولكن ائع أو خ د بض اج أو توري ي إنت تخدام ف ادي أو االس اري االعتي اط التج ار النش ي إط ع ف يس للبي

راف . ألغراض إدارية ع االعت ة م ة العادل د بالقيم ا بع دئي وفيم راف المب يقاس االستثمار العقاري بالتكلفة عند االعت
اريتتضمن التكلفة النفقات التي  .بأي تغيير في الربح أو الخسارة تثمار العق اء االس ى اقتن رة إل . تنسب بصورة مباش

اليف تنسب بصورة  ة تك رة وأي ة المباش واد والعمال ة الم ا تكلف ة داخلي ة المكون تثمارات العقاري ة االس تتضمن تكلف
  .مباشرة إلى جعل االستثمار العقاري يعمل بالحالة المطلوبة من استخدامه

ة ال ارة نتيج ح أو خس أي رب راف ب تم االعت اري ي تثمار عق تبعاد اس افي (س ين ص رق ب ا الف ى أنھ وبة عل محس
تبعد د المس ة للبن ة الدفتري تبعاد والقيم ن االس ارة) المتحصالت م ربح أو الخس ي ال اري . ف تثمار العق ع االس د بي عن

ى  المصنف سابقا على أنه ممتلكات وآالت ومعدات يتم تحويل أي مبلغ ذي صلة مضمن في احتياطي إعادة التقييم إل
  .األرباح المدورة

ادة  اريخ إع عند تغيير استخدام العقار بحيث يعاد تصنيفه إلى الممتلكات واآلالت والمعدات تصبح قيمته العادلة في ت
  .التصنيف بمثابة تكلفته بغرض المحاسبة الالحقة

  الموجودات غير الملموسة  )ج(

ن مادي يحتفظ به لالستخدام في إنتاج أو الموجود غير الملموس ھو أصل غير مالي يمكن تحديده وليس له كيا
يتم االعتراف بالموجود غير الملموس لو كان . توريد بضائع أو خدمات، أو إليجاره لآلخرين أو ألغراض إدارية

من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية منسوبة للموجود للكيان وإمكانية قياس تكلفة الموجودات بصورة موثوق 
  .اس الموجود غير الملموس بالتكلفةمبدئيا يق. بھا

والتي ال تشكل جزًء متمماً  شركةالكمبيوتر المتكبدة والمرخص بھا الستخدامھا من قبل البرمجيات جميع تكاليف 
ذي صلة باألجھزة المصاحبة لھا، التي يمكن تحديدھا بوضوح، وقياسھا بصورة موثوق بھا ومن المحتمل أن تؤدي 

تحت فئة الموجودات غير الملموسة وتسجيلھا  بيان المركز الماليقبلية يتم تسجيلھا في إلى منافع اقتصادية مست
  .خسائر انخفاض في القيمة متراكمةأية بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم و

النفقات المتكبدة على برمجيات تتم رسملتھا فقط عندما يكون من المحتمل أن تؤدي ھذه النفقات إلى تمكين الموجود 
جني منافع اقتصادية مستقبلية تزيد عن معيار أدائھا المقيم أصال وإمكانية قياس ھذه النفقات ونسبتھا إلى  من

  .يتم تسجيل جميع النفقات األخرى عند تكبدھا. الموجود بصورة موثوق بھا

يصبح فيه األصل من التاريخ الذي الربح أو الخسارة يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة بطريقة القسط الثابت في 
متاحا لالستخدام على مدى أفضل تقدير لعمره اإلنتاجي المقدر استنادا إلى النموذج الذي يمكن في إطاره استھالك 

  .المنافع االقتصادية لألصل من قبل الشركة
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  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٣

  )تابع( السياسات المحاسبية الھامةملخص   ٣/٣

  )تابع( لملموسةالموجودات غير ا  )ج(

  :العمر اإلنتاجي المقدر للموجود غير الملموس للفترة الحالية وفترة المقارنة على النحو التالي

  عمر إنتاجي غير محدد  براءات االختراع والمعرفة
  سنوات ٥  برمجيات الكمبيوتر

عدم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد ويجب مراجعة العمر اإلنتاجي لھذا  يجب
الموجود في كل فترة تقرير لتحديد ما إذا استمرت األحداث والظروف في دعم تقدير العمر اإلنتاجي غير المحدد 

محاسبة عن التغيير في العمر اإلنتاجي من غير لو لم تدعم األحداث والظروف ذلك التقدير يجب ال. لذلك الموجود
  .محدد إلى محدد على أنھا تغيير في التقدير المحاسبي

يتم إلغاء االعتراف عن موجود غير ملموس عند استبعاده أو عندما ال تكون ھناك منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة 
  .من استخدامه أو استبعاده الحقا

  مواد المخزون  )د(

على أساس المخزون تكلفة  تستند. ، أيھما أقلصافي القيمة القابلة للتحقق وأتكلفة اللمخزون بااس مواد تق
النفقات المتكبدة في اقتناء مواد المخزون وتكاليف اإلنتاج أو التحويل  نتضموھي تالمرجح للتكلفة المتوسط 

بالنسبة للبضائع المكتملة التصنيع . يينسبيل جعلھا تصل إلى موقعھا ووضعھا الحالفي والتكاليف األخرى المتكبدة 
واألعمال قيد التنفيذ تتضمن التكلفة حصة مناسبة من المصروفات غير المباشرة لإلنتاج استنادا إلى الطاقة 

  .اإلنتاجية االعتيادية

 صافي القيمة القابلة للتحقق ھي السعر المقدر للبيع في إطار النشاط االعتيادي ناقصا تكلفة إكمال العمل
  . مخصص للبضائع القديمة والمھجورة استنادا إلى أحكام وتقديرات اإلدارة يتم وضع. ومصروفات البيع

  األدوات المالية  )ھـ(

  الموجودات المالية غير المشتقة  )١(

ً بالقروض والذمم المدينة والودائع في التاريخ الذي تنشأ فيه الشركةتعترف  ً بجميع  يتم. مبدئيا االعتراف مبدئيا
في تاريخ ) متضمنة الموجودات المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة(المالية  الموجودات

  .تعاقدية لألداةاللنصوص في اطرفاً  شركةالذي تصبح فيه الوھو التاريخ المتاجرة 

 الموجودلتعاقدية في استالم تدفقات نقدية من مالي عند انتھاء الحقوق ابإلغاء االعتراف عن موجود  الشركةتقوم 
في معاملة يتم فيھا تحويل جميع المخاطر المالي األصل  منفي قبض التدفقات النقدية  وقأو عند تحويل الحق

يتم خلقھا أو االحتفاظ بھا في الموجود المالي يتم االعتراف بأية منفعة . المالي والعوائد المتعلقة بملكية الموجود
  .على أنھا موجود أو مطلوب منفصل الشركةمن قبل 

عندما يكون وحصرا تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظھار صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط 
وجودات وتسوية للمجموعة الحق القانوني في مقاصة المبالغ وتنوي إما التسوية على أسس الصافي أو تحقق الم

  .المطلوبات في نفس الوقت

  .نقد وما يعادلهمدينة وتجارية وأخرى ذمم : الموجودات المالية غير المشتقة التالية لدى الشركة

  الذمم التجارية واألخرى المدينة
وق المدينة ھي موجودات مالية ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد غير مدرجة في سالتجارية واألخرى الذمم 
يتم االعتراف بھذه الموجودات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليھا أية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى . نشطة

المدينة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة التجارية واألخرى في أعقاب االعتراف المبدئي تقاس الذمم . المعاملة
  .لقيمةالفعلي ناقصا أية خسائر انخفاض في ا الفائدةمعدل 
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١٤  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  )تابع( األدوات المالية  )ھـ(

  )تابع( الموجودات المالية غير المشتقة  )١(

  ما يعادلهالنقد و
أصلية استحقاق  فتراتأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل ذات ويتكون النقد وما يعادله من نقد بالصندوق 

  . أو أقل، بالصافي من المسحوبات على المكشوف من بنوك ألغراض بيان التدفقات النقدية ثالثة أشھرل

  المطلوبات المالية غير المشتقة  )٢(

ه أ في ذي تنش اريخ ال ي الت ة ف ات الثانوي ة المصدرة والمطلوب ة المدين األوراق المالي ركة ب رف الش دئيا تعت تم . مب ي
راف ع االعت دئيا بجمي ات ال مب ن خالل (ة األخرى الماليمطلوب ة م ة العادل ات المخصصة بالقيم متضمنة المطلوب

  .تعاقدية لألداةاللنصوص في اطرفاً  شركةالذي تصبح فيه الوھو التاريخ في تاريخ المتاجرة ) الربح أو الخسارة

  .قديةاالعتراف عن أي مطلوب مالي عند التفرغ من أو إلغاء أو انتھاء صالحية التزاماتھا التعا الشركة يغلت

ط  الي فق ز الم ان المرك ي بي غ الصافي ف ار المبل ة وإظھ ات المالي وحصرا تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوب
ق الحق القانوني في إجراء  شركةلدى اعندما يكون ل ى أساس الصافي أو تحقي مقاصة للمبالغ وتنوي إما السداد عل

  .مطلوب في نفس الوقتلتزام الاألصل وسداد اال

ة: الشركة المطلوبات المالية غير المشتقة التاليةلدى  ة وأخرى دائن م تجاري ى المكشوف وذم  .قروض وسحب عل
ة . مبدئيا يتم االعتراف بھذه المطلوبات المالية بالقيمة العادلة مضافا إليھا أي تكاليف تنسب بصورة مباشرة للمعامل

  . الفعلي الفائدةالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل في أعقاب االعتراف المبدئي تقاس ھذه المطلوبات المالية ب

  الذمم التجارية واألخرى الدائنة
تلمة  تقبل للبضائع والخدمات المس ي المس الغ المدفوعة ف ة عن المب ة واألخرى الدائن ذمم التجاري راف بال يتم االعت

م تصدر ورد أم ل ن الم اتورة م ا ف واء أصدرت بھ دئي. س راف المب اب االعت ي أعق ة األخرى  ف ذمم الدائن اس ال تق
  .والمستحقات ألطراف ذات عالقة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي

  القروض
ة ي تنسب بصفة مباشرة للمعامل اليف الت . مبدئيا يتم االعتراف بالقروض بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ناقصا التك

ي في أعقاب االعتراف المبدئي يتم قياس دة الفعل تم عرض . القروض بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائ ي
  . على أنھا مطلوبات متداولة األقساط التي تستحق خالل سنة واحدة بالتكلفة المطفأة

ى  ات إضافة إل راف عن المطلوب اء االعت تم إلغ دما ي يتم االعتراف بالمكاسب أو الخسائر في الربح أو الخسارة عن
  .يتم االعتراف بتكاليف الفائدة كمصروف عند تكبدھا فيما عدا تلك التي تؤھل للرسملة. طفاءعملية اإل

  األدوات المالية المشتقة  )٣( 

  .ال تحتفظ الشركة بأدوات مالية مشتقة كما في نھاية تاريخ التقرير
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  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  خسائر االنخفاض في القيمة  )و(

  المالية الموجودات

يتم إجراء تقييم للموجود المالي في كل تاريخ تقرير لتحديد ما إذا كان ھناك أي دليل موضوعي على أنه قد 
على أنه قد انخفضت قيمته إذا أشار الدليل الموضوعي على أن لواحد أو الموجود المالي يعتبر . انخفضت قيمته

  . األصلستقبلية المقدرة من ذلك أكثر من األحداث أثر سلبي على التدفقات النقدية الم

يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة المتعلقة بالموجود المالي المقاس بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بين 
. القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل

  .في الربح أو الخسارةاالنخفاض في القيمة خسائر جميع االعتراف بيتم 

يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة لو كان الرد يتعلق بصورة موضوعية بحدث وقع بعد االعتراف بخسارة 
بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم االعتراف بالرد في الربح أو . االنخفاض في القيمة

  .الخسارة

  غير المالية الموجودات

 تقرير، في تاريخ كل المخزون واالستثمارات العقارية، بخالف شركةال موجوداتالدفترية ل المبالغتتم مراجعة 
القابلة  األصلفي حال وجود أي مؤشر يتم تقدير قيمة . لتحديد ما إذا كان ھناك أي مؤشر على انخفاض القيمة

  . االنخفاض في القيمة متى زادت القيمة الدفترية للموجود عن قيمته القابلة لالسترداد يتم إثبات خسارة. لالسترداد

في الفترات السابقة في كل تاريخ تقرير للوقوف على أي مؤشرات خسائر االنخفاض في القيمة تقييم إعادة تم ت
رد خسارة االنخفاض في القيمة في حالة وجود أي تغيير في  يتم. على أن ھناك نقص في الخسارة أو انتفائھا

يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال . لالستردادالتقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل 
اإلطفاء، تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن قيمته الدفترية التي كان من الممكن تحديدھا، بالصافي من اإلھالك و

  .لو لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة

  رأس المال  )ز(

  األسھم العادية

ة نة . يتم تصنيف األسھم العادية على أنھا حقوق ملكي وق المصدرة خالل الس ھم المنحة وأسھم الحق ار أس تم إظھ ي
دورة الم. كإضافة لرأس المال ة للشركةيتم خصم قيمة أسھم المنحة المصدرة من األرباح الم بة . تراكم تم المحاس ت

  .عن عالوة إصدار أسھم الحقوق وفقا للمتطلبات القانونية المحلية

  المخصصات  )ح(

نتيجة لحدث سابق من الممكن ) قانوني أو استداللي(االعتراف بالمخصصات إذا كان لدى الشركة التزام حالي  يتم
  .لمنافع االقتصادية لسداد االلتزاملالقيام بإجراء تقدير موثوق به لذلك االلتزام ومن المحتمل أن ُيطلب تدفق خارج 

  منافع نھاية خدمة الموظفين  )ط(

لعام  ١٤وفقا لقانون العمل القطري رقم المحددة مخصص لمكافآت نھاية الخدمة للموظفين تقوم الشركة بتكوين 
 .وذلك استنادا إلى رواتب الموظفين وفترة عملھم بالشركة ويتم دفعھا للموظفين عند إنھاء خدماتھم بالشركة ٢٠٠٤

التالي فقد تم تصنيفھا على أنھا التزام ال تتوقع الشركة سداد التزام منافع نھاية خدمة موظفيھا على المدى القريب وب
ص الوارد في بيان ال يتم خصم المخصص حيث أنه من غير المتوقع أن يكون الفرق بين المخص. غير متداول

  .وصافي القيمة الحالية فرقا مھماالمركز المالي 
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  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  االعتراف باإليرادات  )ي(

  مبيعات البضائع إيراد
يقاس إيراد مبيعات البضائع بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم بالصافي من البضائع المرجعة 

يتم االعتراف باإليراد عندما يوجد دليل مقنع بأن المخاطر والعوائد الھامة للملكية قد تم . والخصوم التجارية
وأنه يمكن تقدير التكاليف المصاحبة واإلرجاع المحتمل مل استرداد المقابل تحويلھا إلى المشتري وأنه من المحت

للبضائع بصورة موثوق بھا وأنه ليست ھناك مشاركة مستمرة من  قبل اإلدارة في البضائع وأنه يمكن قياس مبلغ 
وق بھا لو كان من المحتمل منح خصومات ومن الممكن قياس المبلغ بصورة موث. اإليراد بصورة موثوق بھا

  .عندھا يتم االعتراف بالخصم كتخفيض لإليراد عند االعتراف بالمبيعات

  إيراد اإليجار
  .يتم االعتراف بإيراد اإليجار من االستثمارات العقارية كإيراد بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار

  اإليجارات  )ك(

أحكام اإليجار بشكل كبير إلى تحويل مخاطر  يتم تصنيف اإليجارات على أنھا إيجارات تمويلية عندما تؤدي
  .يتم تصنيف جميع اإليجارات األخرى على أنھا إيجارات تمويلية. وعوائد ملكية اإليجار إلى المستأجر

  الشركة كمؤجر
يتم تسجيل المبالغ المستحقة من اإليجارات بموجب اإليجارات التمويلية كذمم مدينة بمبلغ صافي استثمار الشركة 

يتم تخصيص اإليجار التمويلي الذي يتم تكبدھا على الفترات المحاسبية ليعكس معدل عائد دوري . اإليجاراتفي 
  .ثابت على صافي استثمار الشركة القائم فيما يتعلق باإليجارات

  الشركة كمستأجر
ثابت على مدى فترة يتم تحميل اإليجارات تحت اإليجارات التشغيلية على بيان الربح أو الخسارة بطريقة القسط ال

المنافع المستلمة والمستحقة كحافز للدخول في إيجار تشغيلي يتم توزيعھا بطريقة القسط . اإليجار ذي الصلة
  . الثابت على مدى فترة اإليجار

 عائدات على السھم ال  )ل(

دات األ. ألسھمھا االعتياديةتعرض الشركة بيانات عائداتھا األساسية على السھم  ية للسھم بقسمة تحتسب العائ ساس
نة ة خالل الس ة القائم . الربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسھم العادي على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادي

ة والمتوسط  املي األسھم االعتيادي ارة المنسوبة لح ربح أو الخس ى السھم بتسوية ال ة عل يتم تحديد العائدات المخفف
ة ا دد األسھم العادي رجح لع ى الم ي تشتمل عل ة والت ة المحتمل ة المخفف ع األسھم االعتيادي ار جمي ة بالنسبة آلث لقائم

  .سندات قابلة للتحويل وخيارات أسھم ممنوحة للموظفين، إن وجدت

 العمالت األجنبية  )م(

  المعامالت بالعمالت األجنبية
امالت واريخ المع ي ت ائد ف ى اللایر القطري بسعر الصرف الس ة إل العمالت األجنبي امالت ب ل المع تم تحوي تم . ي ي

ك  ي ذل ائدة ف ر بأسعار الصرف الس اريخ التقري تحويل األصول المالية والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في ت
  .يتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة فروق صرف العمالت المحققة وغير المحققة الناتجة. التاريخ

ة يتم تحويل ال ة التاريخي ة ب ةبعملبنود غير المالية التي تقاس بالتكلف تخدام أأجنبي ائد اسعاس ا ر الصرف الس ي كم ف
ة ال. المبدئية تواريخ المعامالت تم تحويلبنود غير المالية التي تقاس بالقيمة العادلة بعملة أجنبي ا باستخدامي أسعار  ھ

  .الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة تاريخالالصرف السائدة في 

  األحداث التي أعقبت تاريخ التقرير  )ن(

ه التصريح بإصدار  تمت تسوية البيانات المالية لتعكس األحداث التي وقعت بعد تاريخ التقرير والتاريخ الذي تم في
  . وجدت في تاريخ التقرير البيانات المالية بشرط توفر دليل على الظروف التي
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  ومعداتوآالت ممتلكات   ٤

   مباني   أرض مستأجرة  
ماكينات 
    سيارات    ومعدات

 أثاث وتركيبات
   أجھزة كمبيوتر   ومعدات

أعمال 
رأسمالية قيد 

   ٢٠١٣إجمالي    التنفيذ
 ٢٠١٢إجمالي 

  )معدل(
                      التكلفة

  ١٥٥,٦٠٠,٢٦٦   ١٦٥,٧٥٥,٥٢٢   -   ٥١٢,٠٢٣   ١,٥٩٢,١١٢    ٣٤٢,٥٠٠   ٨٩,١١٥,١٣٠   ٥٤,١٣٣,٤٤٧   ٢٠,٠٦٠,٣١٠  )معدل( يناير ١الرصيد في 
  ١٠,٣٧٩,٤١٧   ١,١٩٤,٥٨٧   ٩٦٥,٢١٦   ٧٠,٢٧٨   ١٥٢,٠٩٣    -   -   ٧,٠٠٠   -  إضافات

محول من استثمار عقاري 
  -   ٥,١٨١,٣٦٧   -   -   -    -   -   ٢,٤١٢,٠٠٠   ٢,٧٦٩,٣٦٧  )٤/٤إيضاح (

  )٢٢٤,١٦١(   )٣٧٦,٠٧٣(   )٣٣٠,٥١١(   )٣٣,٧١٥(  )١١,٨٤٧(    -   -   -   -  )٤/٥إيضاح (مشطوبات 
محول إلى موجودات غير 

  -   )٥٩٦,٠٤٤(   )٥٩٦,٠٤٤(   -   -    -   -   -   -  )٤/٦إيضاح (ملموسة 
  -   )١٤٨,٠٠٠(   -   -  -    )١٤٨,٠٠٠(   -   -   -  استبعادات

  ١٦٥,٧٥٥,٥٢٢   ١٧١,٠١١,٣٥٩   ٣٨,٦٦١   ٥٤٨,٥٨٦   ١,٧٣٢,٣٥٨    ١٩٤,٥٠٠   ٨٩,١١٥,١٣٠   ٥٦,٥٥٢,٤٤٧   ٢٢,٨٢٩,٦٧٧  ديسمبر ٣١الرصيد في 
                       

                            اإلھالك المتراكم
  ٧,١٠٣,٦٢٩   ٨,٤١٥,٣٠٥   -   ٣٣٨,٠٣٨   ٧٥٣,٨٣٨    ٢٦٩,٢٣١   ٣,٩٣٨,٥٤١   ٣,١١٥,٦٥٧   -  )معدل(يناير  ١الرصيد في 
  ١,٥٣٥,٨٣٧   ٢,٨١٢,٤٨٣   -   ١٠٦,٢٠٢   ١٥١,٧٠٠    ١٥,٧٠٢   ٦٩٤,٢٧٩   ١,٨٤٤,٦٠٠   -  إھالك السنة
  )٢٢٤,١٦١(   )٤٥,٥٦٢(   -   )٣٣,٧١٥(  )١١,٨٤٧(    -   -   -   -  )٤/٥إيضاح (مشطوبات 
  -  )١٤٨,٠٠٠(   -   -   -    )١٤٨,٠٠٠(   -   -  -  استبعادات
  ٨,٤١٥,٣٠٥   ١١,٠٣٤,٢٢٦   -   ٤١٠,٥٢٥   ٨٩٣,٦٩١    ١٣٦,٩٣٣   ٤,٦٣٢,٨٢٠   ٤,٩٦٠,٢٥٧   - ديسمبر٣١الرصيد في

                      
                      القيم الدفترية

  -   ١٥٩,٩٧٧,١٣٣   ٣٨,٦٦١  ١٣٨,٠٦١  ٨٣٨,٦٦٧  ٥٧,٥٦٧  ٨٤,٤٨٢,٣١٠  ٥١,٥٩٢,١٩٠  ٢٢,٨٢٩,٦٧٧ ٢٠١٣ديسمبر٣١في
  ١٥٧,٣٤٠,٢١٧   -   -   ١٧٣,٩٨٥   ٨٣٨,٢٧٤    ٧٣,٢٦٩   ٨٥,١٧٦,٥٨٩   ٥١,٠١٧,٧٩٠   ٢٠,٠٦٠,٣١٠ )معدل( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
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١٨  

  )تابع(معدات آالت وممتلكات و  ٤

  :للسنة على النحو التالي ھالكتم تخصيص اإل

  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
  )معدلة(      
      

 ١,١٣٧,٤٦٨  ٢,٢٥٦,٥٥٣  تكاليف مباشرة
  ٣٩٨,٣٦٩  ٥٥٥,٩٣٠  مصروفات عمومية وإدارية

 ١,٥٣٥,٨٣٧    ٢,٨١٢,٤٨٣  

مع وزارة الشؤون البلدية والزراعة بإيجار  ٢٠٠٠يوليو  ١عقد إيجار في  قامت الشركة بالتوقيع على  ٤/١
حسب عقد اإليجار يخضع تجديد عقد اإليجار في نھاية . سنة ٣٠لایر قطري لمدة  ١١,٥٢٧سنوي قدره 

كما القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار ليست ھي كل فترة اإليجار إلى االتفاق بين الطرفين 
سنة وھي مدة ال تعتبر  ٣٠إضافة إلى ذلك فإن اإليجار لمدة . ة العادلة في تاريخ بداية اإليجارالقيم

تشير ھذه العوامل إلى أن . الجزء األكبر من عمر األرض وليس ھناك نقل للملكية في نھاية فترة اإليجار
  .اإليجار ھو إيجار تشغيلي

سيتم تحويلھا للشركة في نھاية ألرض المستأجرة برغم ذلك ترى اإلدارة بأن مخاطر وعوائد الملكية ل
تخطيط العمراني كما أنھا قامت فترة اإليجار استنادا إلى المناقشات الالحقة مع وزارة الشؤون البلدية وال

تتوقع اإلدارة أن القرار النھائي بخصوص تحويل ملكية األرض . بتقديم خطاب طلب للوزارة لتأكيد ذلك
  .٢٠١٤سنة سيتم االنتھاء منه في 

ھا يناومبالمستأجرة قامت الشركة بإعادة تقييم أرضھا  ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في   ٤/٢
بمساعدة مقيم خارجي مؤھل لتعكس القيمة السوقية الحالية لألرض والمبنى في وماكيناتھا ومعداتھا 

ن ذلك في احتياطي إعادة التقييم ضمن البيانات المالية للشركة وقد تم إظھار مكسب إعادة التقييم الناتج ع
  .حقوق الملكية

خالل السنة قررت الشركة تغيير سياستھا المحاسبية للماكينات والمعدات من نموذج إعادة التقييم إلى   ٤/٣
بناء على ذلك قررت اإلدارة تعديل أرقام . نموذج التكلفة لتوفير معلومات مالية موثوق بھا وأكثر صلة

  ).٢٩إيضاح رقم (عكس ھذا التغيير في السياسة المحاسبية السنة الماضية لت

لایر قطري على التوالي من  ٢,٤١٢,٠٠٠لایر قطري و ٢,٧٦٩,٣٦٧تم تحويل أرض ومبنى بمبلغي   ٤/٤
االستثمارات العقارية إلى الممتلكات واآلالت والمعدات خالل السنة بسبب التغيير في استخدامھا مع 

  .بداية شغلھا من قبل المالك

لایر قطري المتعلقة باألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ وأجھزة  ٣٣٠,٥١١صافي القيمة الدفترية بمبلغ   ٤/٥
  .الكمبيوتر واألثاث والتركيبات تم شطبھا خالل السنة

نظام تخطيط موارد المؤسسة من األعمال خالل السنة تم تحويل التكاليف المتكبدة على تطوير   ٤/٦
  .فيذ إلى الموجودات غير الملموسة عند اكتمالھاالرأسمالية قيد التن

المستخدمة كضمان مقابل قروض وسلف الشركة مفصح عنھا الممتلكات واآلالت والمعدات تفاصيل   ٤/٧
  .١٤باإليضاح رقم 
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١٩  

  استثمارات عقارية  ٥

  تسوية المبالغ الدفترية  )أ(

  ٢٠١٢   ٢٠١٣  المبنى  األرض  
  )معدلة(           
          

 ٢٢,٨٧٦,٧٣٤  ٢٥,٧٤١,٣٧٧  ٦,٠٠٧,٧٠٢  ١٩,٧٣٣,٦٧٥  يناير ١في  الرصيد
  ٢,٨٦٤,٦٤٣  ٥,٠٨٦,٣٥٣  )٢,٢٨٧,٥٦٩( ٧,٣٧٣,٩٢٢  التغير في القيمة العادلة

محول إلى ممتلكات وآالت 
  -  )٥,١٨١,٣٦٧( )٢,٤١٢,٠٠٠( )٢,٧٦٩,٣٦٧(  )٤/٤إيضاح (ومعدات 

  ٢٥,٧٤١,٣٧٧  ٢٥,٦٤٦,٣٦٣   ١,٣٠٨,١٣٣   ٢٤,٣٣٨,٢٣٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 
            
ركة بإعادة ـقامت الش. رف ثالثـإلى ط رـمؤجركة ـالشأرض ومبنى  زء منـجتثمارات العقارية ـاالس تملـتش

وقية الحالية لألرض والمبنى كما في ـارجي مؤھل لتعكس القيمة السـاعدة مقيم خـتثمار العقاري بمسـتقييم االس
  . ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  القيمة العادلةقياس   )ب(

  ترتيب القيمة العادلة

تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من قبل مقيم عقاري خارجي مستقل لديه المؤھالت المھنية المناسبة  تم
يقوم المقيم العقاري المستقبل بتقديم القيمة . والمعترف بھا والخبرة الحديثة في موقع وفئة العقار الذي يجري تقييمه

منھج مقارنة السوق الذي إلى تم تحديد القيمة العادلة استنادا . أشھر العادلة لالستثمارات العقارية للشركة كل ستة
عند تقدير القيمة العادلة للعقارات يعتبر أعلى وأفضل استخدام . يعكس أسعار المعامالت الحديثة لعقارات مماثلة

  .ليس ھناك تغيير على تقنية التقييم خالل السنة. للعقارات بمثابة استخدامھا الحالي

  من القيمة العادلة ٣ المستوى

  .من القيم العادلة ٣يوضح الجدول أعاله التسوية ما بين أرصدة االفتتاح وأرصدة اإلقفال للمستوى 

  المستوى في ترتيب القيمة العادلة

تقوم الشركة بقياس القيمة العادلة باستخدام ترتيب القيمة العادلة التالي الذي يعكس أھمية المدخالت المستخدمة 
  :القياسات عند وضع

  في أسواق نشطة ألصول أو التزامات مطابقة) غير المعدلة(األسعار المدرجة :  ١المستوى.  

  يمكن مالحظتھا لألصل أو  ١مدخالت بخالف األسعار المدرجة المضمنة في المستوى : ٢المستوى
  .االلتزام سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة

  ستند إلى البيانات السوقية التي يمكن مالحظتھامدخالت ألصل أو التزام ال ت: ٣المستوى .  
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٢٠  

  موجودات غير ملموسة  ٦

  
براءات اختراع 

  ٢٠١٢    ٢٠١٣  برمجيات كمبيوتر    تقنية ومعرفة
             التكلفة

  ٢٧,٧٩٩,٦٧٣   ٢٧,٧٩٩,٦٧٣    -    ٢٧,٧٩٩,٦٧٣  يناير ١الرصيد في 
 -   ٥٩٦,٠٤٤    ٥٩٦,٠٤٤    -  محول من ممتلكات وآالت ومعدات

  ٢٧,٧٩٩,٦٧٣    ٢٨,٣٩٥,٧١٧   ٥٩٦,٠٤٤   ٢٧,٧٩٩,٦٧٣ديسمبر  ٣١الرصيد في 
             

                اإلطفاء
  -  -    -    -  يناير ١الرصيد في 
 -   ٦٩,٥٣٨    ٦٩,٥٣٨    -  إطفاء للسنة
  -    ٦٩,٥٣٨   ٦٩,٥٣٨   ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                
                صافي القيمة الدفترية

 - ٢٨,٣٢٦,١٧٩    ٥٢٦,٥٠٦   ٢٧,٧٩٩,٦٧٣  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ٢٧,٧٩٩,٦٧٣    -  -   ٢٧,٧٩٩,٦٧٣ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  براءات االختراع والمعرفة التقنية

اقتنت الشركة الحقوق الكاملة الستخدام براءات اختراع ومعرفة تقنية  ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١السنة المنتھية في  خالل
تم إدراج جميع المصروفات المتعلقة . الحقوقبدون أي قيود وبراءات االختراع مملوكة اآلن للشركة بجميع 
  . ءات االختراع والمعرفة التقنيةبتطوير واقتناء براءات االختراع والمعرفة التقنية ضمن تكاليف برا

        كما فيذات األعمار غير المحددة  ةغير الملموس اتقامت اإلدارة بإجراء اختبار النخفاض قيمة الموجود
وقد تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد لوحدته المنتجة للنقد استنادا إلى القيمة قيد االستخدام  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

استنادا إلى االحتساب . سنوات ٥وقعات التدفقات النقدية من قبل اإلدارة والتي تغطي فترة محسوبة باستخدام ت
  . ٢٠١٣ديسمبر  ٣١فاض قيمة الموجودات غير الملموسة كما في على انخ لأعاله ليس ھناك دلي

  برمجيات الكمبيوتر

 ٥وقد تم إطفاؤه خالل ) نظام تخطيط موارد المؤسسة(خالل السنة اقتنت الشركة ترخيص برمجيات كمبيوتر 
  ). ٤/٦إيضاح (سنوات 

  المخزون  ٧
  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
  )معدلة(      
        

  ٩,٧٢٠,٦٤٠    ١١,٠٩٣,٦٥٤  مواد خام
  -    ٣,٧٨٥,٠١٧  أعمال قيد التنفيذ
  ١,٦٤٣,٧٦٤    ٣,٠٨٢,٤٣٩  بضائع جاھزة

  ١,٢٠٠,٧٦٩  ١,٨١٣,٥٨٢  قطع غيار
  ٢٥٣,٧٦١  ٣٠٢,٥٩١  مواد مستھلكة

 ١٢,٨١٨,٩٣٤    ٢٠,٠٧٧,٢٨٣  
  -    )٤٣,٩٣٨( مخصص البضاعة بطيئة الحركة: ناقصا

 ١٢,٨١٨,٩٣٤    ٢٠,٠٣٣,٣٤٥  
  ٣٧٤,٩٧٧    ٥٤١,٩٩٧ بضاعة بالطريق

 ١٣,١٩٣,٩١١    ٢٠,٥٧٥,٣٤٢  
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٢١  

  مدينةذمم تجارية وأخرى   ٨

  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
        

  ٦,٢٧٣,٨٨٣    ٥,٢٥٤,١٧٩  ذمم تجارية 
  -    )٢٨,٢١٦(  مخصص خسارة االنخفاض في القيمة: ناقصا

  ٦,٢٧٣,٨٨٣    ٥,٢٢٥,٩٦٣  
  ٤١٦,٣٠٢    ٣٤٥,١٩٦  مقدما ةمدفوعمصروفات 

  ٣١٩,٦٦٧  ١,٤٧٧,٣٤٥  مقدمات لموردين
  ٣٥,٠٢١  ٣٦٧,٩٤٢  ذمم مدينة أخرى

 ٧,٠٤٤,٨٧٣    ٧,٤١٦,٤٤٦  

  األرصدة لدى البنوكالنقد و  ٩

  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
        

  ٢٠,٠٠٠    ١٨,٨٨٠  النقد بالصندوق
  ٣٨٦,٨١٣    ١,٧٩٨,٩٣٩  لدى البنوك أرصدة

  ٤٠٦,٨١٣    ١,٨١٧,٨١٩  النقد واألرصدة لدى البنوك
  )٢٧٩,٧٤٩(  )٩,٨٨١,٣٦٤(  سحب على المكشوف من البنوك: يخصم

  ١٢٧,٠٦٤    )٨,٠٦٣,٥٤٥( النقد يعادلالنقد وما 

  رأس المال  ١٠

  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
      رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل

  ١١٥,٥٠٠,٠٠٠    ١١٥,٥٠٠,٠٠٠ رياالت قطرية للسھم ١٠سھم بقيمة , ١١,٥٥٠,٠٠٠

  االحتياطي القانوني  ١١

والذي  ٢٠٠٢لعام  ٥االحتفاظ باالحتياطي القانوني وفقا لنصوص قانون الشركات التجارية القطري رقم  يتم
من صافي األرباح إلى احتياطي قانوني إلى أن يعادل ذلك االحتياطي % ١٠يتطلب قيام الشركة بتحويل نسبة 

ھذا . السنة حيث أنھا تكبدت خسارةلم يتم إجراء ھذا التحويل من قبل الشركة خالل . من رأس المال% ٥٠نسبة 
  .االحتياطي غير متاح للتوزيع فيما عدا بموجب القانون المذكور أعاله

  إعادة التقييماحتياطي   ١٢

  . ممتلكات وآالت ومعداتمباني تحت إعادة التقييم بإعادة تقييم أرض واحتياطي يتعلق 

  مكافآت نھاية خدمة الموظفين  ١٣

  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
        

  ٦١٧,٣٣٩    ٥٨٢,٩٣٤  يناير ١في الرصيد 
  ٢٩٦,٩٤٦    ٢٧٢,١١١  مخصص للسنة

  )٣٣١,٣٥١(  )٣٢٠,١٥٦(  مدفوع خالل السنة
  ٥٨٢,٩٣٤    ٥٣٤,٨٨٩ ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  

  



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

    ات الماليةبيانإيضاحات حول ال
 باللایر القطري٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٢٢  

  والسلف القروض  ١٤

  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
        

  ٣٢,٥٦٠,٨٤٣    ٣٢,٥٨١,٤٨٨  قرض ألجل
  -    ٦,٨٥٢,٢٨٦  قرض تجاري

  ٩,٧٣٦,٩٩٩    ١٣,١٦٧,٥٠٩  تسھيل اعتمادات مستندية
  ٣٦,٠٩٠  ٢٢,٦٤١  بطاقات ائتمان دائنة 

 ٤٢,٣٣٣,٩٣٢    ٥٢,٦٤٣,٩٢٤  
       

      :مظھرة في بيان المركز المالي كما يلي
       

  ١٠,٠٠٣,٩٠٠    ١٥,٩٠٦,٣٨٢التزامات متداولة
  ٣٢,٣٣٠,٠٣٢    ٣٦,٧٣٧,٥٤٢التزامات غير متداولة

 ٤٢,٣٣٣,٩٣٢    ٥٢,٦٤٣,٩٢٤  
       
  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 

        تسوية القروض والسلف
  ١٩,٣٦٦,٦٦٢    ٤٢,٣٣٣,٩٣٢  يناير ١الرصيد في 

  ٣٨,٤٨٤,٦٨٧    ٢٠,١٢٨,٦٢١  قرض تم الحصول عليه خالل السنة
  )١٥,٧٦١,٦٥٨(    )١٠,٤١١,٤٨١(  قرض مسدد خالل السنة

  ٢٤٤,٢٤١  ٥٩٢,٨٥٢  فائدة مستحقة
  ٤٢,٣٣٣,٩٣٢    ٥٢,٦٤٣,٩٢٤ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  
         المبلغ القائم من التسھيل  

 ٢٠١٢ ٢٠١٣  فئة القرض
سنة

  الضمان االستحقاق
معدل 
  الغرض من التسھيل  الفائدة

  %٣.٥  العقارات  ٢٠٢٢أبريل   ٣٢,٥٦٠,٨٤٣  ٣٢,٥٨١,٤٨٨  قرض ألجل

إعادة جدولة التسھيل الحالي 
الذي تم الحصول عليه من 

قطر للتنمية وھو طرف بنك 
  .ذي عالقة

  %٤.٥  العقارات  ٢٠١٧ديسمبر   -  ٢,٠٠٠,٠٠٠  قرض تجاري

إنشاء مستودعات وقد تم 
الحصول عليه من بنك قطر 
  الوطني وھو طرف ذي عالقة

  %٣.٥  العقارات  ٢٠١٥يوليو   -  ٤,٨٥٢,٢٨٦  قرض تجاري

تمويل رأس المال العامل وقد 
تم الحصول عليه من بنك 

قطر للتنمية وھو طرف ذي 
  .عالقة

تسھيل اعتمادات 
  %٥  العقارات ٢٠١٤يونيو ٦٦١,٨٨٩ ٢,١٥٧,٠٥٤  مستندية

تمويل رأس المال العامل وقد 
تم الحصول عليه من بنك 

قطر الوطني وھو طرف ذي 
  عالقة

تسھيل اعتمادات 
  %٣  العقارات  ٢٠١٤سبتمبر   ١١,٠٣٠,٤٥٥٩,٠٧٥,١١٠   مستندية

رأس المال العامل وقد  تمويل
تم الحصول عليه من بنك 

قطر للتنمية وھو طرف ذي 
  .عالقة

 ٤٢,٢٩٧,٨٤٢ ٥٢,٦٢١,٢٨٣          
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 باللایر القطري٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٢٣  

  الذمم التجارية واألخرى الدائنة  ١٥

  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
        

  ٢,٣١٠,٤٦٦    ٢,٢٥٤,٣٨٤  ذمم تجارية دائنة
  ٢١٥,٨٩١    ٢١٥,٨٩١  توزيعات أرباح مستحقة الدفع

  ١٣٢,٩٦٦    ٥٩٧,٥٤٩  مصروفات مستحقة
  ٢٩٧,٨١٢  ١٥٥,١٩٣  ذمم دائنة أخرى

 ٢,٩٥٧,١٣٥    ٣,٢٢٣,٠١٧  
  اإليرادات  ١٦

  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
        

  ١٣,٠٤٤,١٤٣    ٩,٦٢٤,٦٤٢  مبيعات الحقن
  ٥٠٩,٠٧٠    ١,١٢١,٣٩٩  نبوبية اإلبر األمبيعات 

  ١٤٣,٣٦٦    ٥٣٩,٩٨٧  مبيعات اإلبر المعبأة
  ٥٢,٧٥٨  ١٢٨,٤٨٨  مبيعات منتجات المتاجرة

 ١٣,٧٤٩,٣٣٧    ١١,٤١٤,٥١٦  

  التكاليف المباشرة   ١٧

  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
  )معدلة(      
        

  ١١,٤١٣,٠٩٦    ٨,٥٣٣,٥٧١  تكلفة الحقن
  ٣٨٠,٠٣٩    ١,٠٢٨,٤٦٦   األنبوبيةتكلفة اإلبر 

  ٩٠,٩١٧    ٣٠٩,٦٩١  تكلفة اإلبر المعبأة
  ٢٥,٦٤٤  ٤٠٧,٥١٠  تكلفة منتجات المتاجرة

 ١١,٩٠٩,٦٩٦    ١٠,٢٧٩,٢٣٨  

  اإليرادات األخرى  ١٨

  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
        

  ١٨٠,٠٠٠    ١٩٦,٥٠٠  إيجار
  -    ٣٠,٠٠٠  ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

  ١١,٩٣٣  ٧,٥٠٣  إيرادات أخرى
 ١٩١,٩٣٣    ٢٣٤,٠٠٣  

  مصروفات بيع وتوزيع  ١٩

  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
        

  ١٠٥,٠٢١    ٤٧,٢٢٢  مصروفات دعاية وإعالنات 
  -    ٩٣٦,٩٢٠  عمولة

  ٥١٢,٢٧٠    ٥٥٨,٧٣٩  ترويج أعمال
  ١,٣٤٤,٦٨٠  ٩٠٦,٣٠٥  مصروفات شحن للمبيعات

 ١,٩٦١,٩٧١    ٢,٤٤٩,١٨٦  

  



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

    ات الماليةبيانإيضاحات حول ال
 باللایر القطري٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٢٤  

  مصروفات عمومية وإدارية  ٢٠

  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
  )معدلة(      
        

  ٣,٣٠٦,٣٩٩    ٤,٣٧٥,٤٧٤  رواتب وأجور
  ٣٩٢,٨٥٧    ٣٩٩,٦٢٧  أتعاب قانونية ومھنية

  ١٠٨,٢١٢    ٧٢,٤٢٥  براءات اختراع وتجديد تكاليف
  ١٣٥,٠٩٠    ١,٢٨٤,٢٦٨  إيجار
  ١٠٠,٧٣٣    ٣٦٧,٨٧٣  انتقال

  ٣٧٦,٨٠٩    ٧٧١,٤٠٩  إصالحات وصيانة
  ٢٤٢,٦٤٨    ٢٣٣,٢٨٤  مرافق

  ٣٣٨,٥٢٨    ٤٨٤,٦٨٣  مصروفات مكتب ومصروفات متنوعة
  ٥,٠٢٥    ٢٨,٣٧٥  خسارة صرف عمالت أجنبية

  ٣٩٨,٣٦٩    ٥٥٥,٩٣٠  )٤إيضاح (إھالك 
  -    ٦٩,٥٣٨  )٥إيضاح (إطفاء 

  -    ٤٣,٩٣٨  )٧إيضاح (مخصص مواد مخزون بطيئة الحركة 
  ٥٨٥,١٣٤   ٣٨٠,٩٣٨  مواد مخزون مشطوبة

  -   ٢٨,٢١٦  )٨إيضاح (مخصص خسارة انخفاض في القيمة 
  -    ٣٢,٤٣٨  ذمم مدينة مشطوبة

  -  ٣٣٠,٥١١  )٤/٥إيضاح (ممتلكات وآالت ومعدات مشطوبة 
 ٥,٩٨٩,٨٠٤    ٩,٤٥٨,٩٢٧  

  تكاليف التمويل  ٢١

  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
        

  ٣٧٢,٢٧٨    ٥٢٢,٥٢٥  مصروفات وعموالت بنكية
  ١,٢٢١,٦١٦  ١,٩٢٢,٠٢٢  مصروف الفائدة

 ١,٥٩٣,٨٩٤    ٢,٤٤٤,٥٤٧  

  الخسارة األساسية والمخففة للسھم الواحد  ٢٢

مساھمي الشركة على عدد المتوسط المرجح  يحتسب العائد األساسي للسھم بقسمة خسارة السنة المنسوبة إلى
  .لألسھم القائمة خالل السنة

ليست ھناك أسھم مخففة قائمة محتملة في أي وقت خالل السنة لذا فإن الخسارة المخففة للسھم معادلة للخسارة 
  .األساسية للسھم

  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
  )معدلة(      
        

  )٤,٦٤٩,٤٥٢(    )٧,٨٩٧,٠٢٦(  خسارة السنة
  ١١,٥٥٠,٠٠٠  ١١,٥٥٠,٠٠٠  العدد المرجح لألسھممتوسط 

  )٠.٤٠(    )٠.٦٨( الخسارة األساسية للسھم



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

    ات الماليةبيانإيضاحات حول ال
 باللایر القطري٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٢٥  

  األطراف ذات العالقةإفصاحات   ٢٣

  معامالت األطراف ذات العالقة
األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة متضمنة الھيئات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الزميلة وكبار  تمثل

في إطار . المساھمين والمديرين وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والشركات التي يعتبرون مالكين رئيسيين فيھا
يتم اعتماد سياسات التسعير وأحكام . قةطراف ذات العالاألالنشاط االعتيادي تدخل الشركة في معامالت مع 

تدخل الشركة في تعامالت تجارية مع الھيئات ذات الصلة بالحكومة في إطار . التعامالت من قبل إدارة الشركة
  . النشاط االعتيادي لألعمال من حيث الحصول على اإليجار التشغيلي والحصول على تسھيالت ائتمانية وغيرھا

  والھيئات ذات الصلة بھاالمعامالت مع الحكومة 
وتتم جميع في إطار النشاط االعتيادي لألعمال األخرى ة يتدخل الشركة في تعامالت تجارية مع الھيئات الحكوم

  .ھذه التعامالت بناء على السعر التجاري الحر

  التعامالت مع المديرين وكبار موظفي اإلدارة اآلخرين
رة واألعضاء الرئيسيين باإلدارة الذين لديھم السلطة والمسؤولية اإلدارة أعضاء مجلس اإلدا ايضم كبار موظفو

  .عن تخطيط وتوجيه والسيطرة على أنشطة الشركة

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  )أ(
  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
        

  ٣٨,٤٣٥,٢٢٣    ٢٠,١٢٨,٦٢١  )١٤إيضاح (ا خالل السنة قروض تم الحصول عليھ
  )١٥,٧٦١,٦٥٨(    ١٠,١٦٧,٢٤٠  )١٤إيضاح (خالل السنة  قروض مسددة

  ١,٢٢١,٦١٦    ١,٩٢٢,٠٢٢  فائدة
  ٣٧٢,٢٧٦    ٥٢٢,٥٢٥مصروفات وعموالت بنكية 

  مكافآت كبار موظفي اإلدارة   )ب(
  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
        

  ١,٩٥٢,٧٤٧    ١,٨٧٢,٨٧٦  قصيرة األجلمنافع 
  ٦٩,٣٦٣  ٦٣,٢٦١  منافع قصيرة األجل

 ٢,٠٢٢,١١٠    ١,٩٣٦,١٣٧  

  ارتباطات اإليجار  ٢٤

  ارتباطات اإلنفاق الرأسمالي
  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
      

النفقات الرأسمالية المقدرة المتعاقد بھا في نھاية سنة التقرير 
  -    ٧,٦٣٦,٢٥٠ المالي ولكنھا لم يوضع لھا مخصص

  التشغيلي ارتباطات اإليجار
  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 

        المستقبليالحد األدنى لمدفوعات اإليجار 
  ١١,٥٢٧    ١١,٥٢٧  سنة واحدة ال تزيد عن

  ٤٦,١٠٨    ٤٦,١٠٨  سنوات ٥وأقل من سنة أكثر من 
  ١٥٥,٦١٥  ١٤٤,٠٨٨  سنوات ٥أكثر من 

  ٢١٣,٢٥٠    ٢٠١,٧٢٣ ديسمبر  ٣١إجمالي نفقات اإليجار التشغيلي المتعاقد بھا كما في 
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 باللایر القطري٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٢٦  

  عرضيةارتباطات   ٢٥
  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
        

  ٣٠٧,٨٤٠    ٣,٢٠٣,١٠١  خطاب اعتماد
  -    ٢,٠٠٠,٠٠٠  قرض تجاري طارئ

  ١,٥١٤,٤٦٧  ١,٧٧٨,٥٨٥  )مناقصات وضمانات حسن أداء ومتنوعة(ضمانات 
 ١,٨٢٢,٣٠٧    ٦,٩٨١,٦٨٦  

  المالية إدارة المخاطر  ٢٦

 :تتعرض الشركة للمخاطر التالية التي تنشأ من األدوات المالية

 مخاطر االئتمان  
 مخاطر السيولة 
  السوقمخاطر 
 المخاطر التشغيلية 

يعرض ھذا اإليضاح معلومات حول تعرض الشركة لكل من المخاطر أعاله وأھداف وسياسات وإجراءات 
 .تم تقديم إفصاحات إضافية في ھذه البيانات المالية. الشركة لقياس وإدارة المخاطر وإدارة الشركة لرأس المال

تم . تقع على مجلس اإلدارة المسئولية الكلية عن وضع واإلشراف على إطار إدارة المخاطر الخاص بالشركة
وضع سياسات إدارة المخاطر بالشركة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا الشركة ولوضع حدود وضوابط 

رة المخاطر على نحو منتظم لتعكس تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدا. مناسبة ولرصد المخاطر وااللتزام بالحدود
تھدف الشركة من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة إلى . التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة

  .وضع بيئة رقابة منتظمة وبناءة يفھم فيھا جميع الموظفين أدوارھم والتزاماتھم

  مخاطر االئتمان  )١(

ية للشركة إذا فشل عميل أو طرف مقابل في أداة مالية في الوفاء مخاطر االئتمان ھي مخاطر الخسارة المال
  . بالتزاماته التعاقدية وتنشأ بصورة أساسية من الذمم المدينة للشركة من العمالء واألرصدة لدى بنوك

  الذمم التجارية واألخرى المدينة
راءات مناسبة للمتابعة واالسترداد ھناك إج. يتم تقييم أھلية كل عميل لالئتمان قبل منح التسھيالت االئتمانية

  .بغرض رصد مخاطر االئتمان

  األرصدة لدى البنوك
تحد الشركة من تعرضھا لمخاطر االئتمان عن األرصدة لدى البنوك باالحتفاظ بأرصدة لدى بنوك ذات تصنيفات 

  .ائتمانية عالية

  التعرض لمخاطر االئتمان

كان الحد األقصى للتعرض . األقصى للتعرض لمخاطر االئتمانيمثل المبلغ الدفتري للموجودات المالية الحد 
  :لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير كما يلي

  القيم الدفترية  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
        

  ٦,٢٧٣,٨٨٣    ٥,٢٥٤,١٧٩  ذمم تجارية مدينة
  ٣٥,٠٢٢    ٣٦٧,٩٤٢  ذمم مدينة أخرى

  ٣٨٦,٨١٣  ١,٧٩٨,٩٣٩  أرصدة لدى البنوك
 ٦,٦٩٥,٧١٨    ٧,٤٢١,٠٦٠  



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

    ات الماليةبيانإيضاحات حول ال
 باللایر القطري٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٢٧  

  )تابع(إدارة المخاطر المالية   ٢٦

  )تابع(مخاطر االئتمان   )١(

  التحليل العمري للموجودات المالية

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
 ٣٠أقل من 
  يوما

 ٦٠إلى  ٣١
  يوما

 ٩٠إلى  ٦١
  يوما

إلى  ٩١
  يوما ١٢٠

ما يزيد عن 
  اإلجمالي  يوما ١٢١

           
  ٥,٢٥٤,١٧٩  ٦٥٦,٣٠١  ٢٥٤,٦٠٥  ١٩١,٣١٠  ٢,٥٥٧,٨٨١  ١,٥٩٤,٠٨٢  ذمم تجارية مدينة
  ٣٦٧,٩٤٢  -  -  -  -  ٣٦٧,٩٤٢  ذمم دائنة أخرى

  ١,٧٩٨,٩٣٩  -  -  -  -  ١,٧٩٨,٩٣٩  أرصدة لدى البنوك
 ٧,٤٢١,٠٦٠  ٦٥٦,٣٠١  ٢٥٤,٦٠٥  ١٩١,٣١٠ ٣,٧٦٠,٩٦٣٢,٥٥٧,٨٨١  اإلجمالي

          

   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
 ٣٠أقل من 
  يوما

 ٦٠إلى  ٣١
  يوما

 ٩٠إلى  ٦١
  يوما

 ١٢٠إلى  ٩١
  يوما

ما يزيد عن 
  اإلجمالي  يوما ١٢١

              
  ٦,٢٧٣,٨٨٣  ١٩٤,٨٣٩  ٤٨٠,٤٣٧  ١,٢٥٤,٤٠٨  ٣٠,٧٤٥  ٤,٣١٣,٤٥٤  ذمم تجارية مدينة
  ٣٥,٠٢٢  -  -  -  -  ٣٥,٠٢٢  ذمم دائنة أخرى

  ٣٨٦,٨١٣  -  -  -  -  ٣٨٦,٨١٣  أرصدة لدى البنوك
  ٦,٦٩٥,٧١٨  ١٩٤,٨٣٩  ٤٨٠,٤٣٧ ١,٢٥٤,٤٠٨ ٤,٧٣٥,٢٨٩٣٠,٧٤٥  اإلجمالي

             
  مخاطر السوق  )٢(

معدالت مخاطر السوق ھي مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل معدالت صرف العمالت األجنبية و
ھدف إدارة مخاطر السوق ھو  إن. أسعار األسھم على إيراد الشركة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات ماليةالفائدة و

  .إدارة وضبط التعرض على مخاطر السوق ضمن حدود مقبولة وتحسين المردود في نفس الوقت

  مخاطر العمالت

ترى  .مخاطر العمالت ھي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في معدالت صرف العملة األجنبية
األجنبية في حده األدنى ألن المعامالت الرئيسية تتم باللایر القطري اإلدارة أن تعرض الشركة لمخاطر العمالت 
  .أو الدوالر األمريكي المربوط باللایر القطري

  مخاطر معدالت الفائدة

معدالت الفائدة ھي مخاطر تأثر إيرادات الشركة نتيجة للتقلبات في قيمة األدوات المالية بسبب التغير في  مخاطر
  .لدى الشركة سياسة للتأكد من مراجعة مخاطر معدالت الفائدة على نحو ربع سنوية. معدالت الفائدة بالسوق

ألجل لألموال المستثمرة في األدوات تعرض الشركة لمخاطر معدالت الفائدة محدود بسبب الطبيعة قصيرة ا
تتبع الشركة سياسة التأكد من أن معدالت الفائدة تتم بمعدالت فائدة ثابتة وبالتالي يتم تقليل مخاطر معدالت . المالية
  .الفائدة

  :في تاريخ التقرير كان ملمح معدالت الفائدة لألدوات المالية للشركة التي تحتسب عنھا فوائد كما يلي

الدفترية القيم    
  ٢٠١٢    ٢٠١٣ 

      أدوات ذات معدالت فائدة متغيرة
  ٤٢,٣٣٣,٩٣٢    ٥٢,٦٤٣,٩٢٤ قروض وسلف

  



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

    ات الماليةبيانإيضاحات حول ال
 باللایر القطري٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٢٨  

  )تابع(إدارة المخاطر المالية   ٢٦

  )تابع( مخاطر السوق  )٢(

  تحليل الحساسية لألدوات ذات المعدالت المتغيرة

حقوق الملكية والربح ) إنقاص(نقطة أساس في معدالت الفائدة في تاريخ التقرير إلى زيادة  ١٠٠ سيؤدي التغيير بـ
وعلى وجه الخصوص  -يفترض ھذا التحليل بقاء جميع المتغيرات األخرى . والخسارة بالمبالغ الموضحة أدناه
  .٢٠١٢تم أداء التحليل على نفس األساس لسنة . ثابتة -معدالت صرف العمالت األجنبية

 حقوق الملكية  الربح أو الخسارة  
نقطة  ١٠٠  

  أساس زيادة
نقطة  ١٠٠

  أساس نقصان
نقطة  ١٠٠

  أساس زيادة
نقطة  ١٠٠

  أساس نقصان

          ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  ٥٢٦,٤٣٩  )٥٢٦,٤٣٩(  ٥٢٦,٤٣٩  )٥٢٦,٤٣٩(  أدوات ذات معدالت متغيرة

       ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  ٤٢٣,٣٣٩  )٤٢٣,٣٣٩(  ٤٢٣,٣٣٩  )٤٢٣,٣٣٩(  أدوات ذات معدالت متغيرة

  مخاطر السيولة  )٣(

المالية التي  مخاطر السيولة ھي مخاطر مواجھة الشركة لصعوبات في الوفاء بااللتزامات المصاحبة لمطلوباتھا
إن منھج الشركة إلدارة السيولة ھو التأكد ما أمكن من أنه سيكون لديھا . تتم تسويتھا بتسليم نقد أو موجود آخر

على الدوام سيولة كافية للوفاء بمطلوباتھا عند استحقاقھا في ظل كل من الظروف العادية والصعبة، دون تكبد 
  . عة الشركة للضررخسائر غير مقبولة أو المخاطرة بتعريض سم

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية متضمنة مدفوعات الفائدة المقدرة وباستبعاد أثر اتفاقيات 
  :المقاصة

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  القيم الدفترية

التدفقات النقدية 
  أكثر من سنة  أشھر لسنة ٦ أشھر ٦أقل من   التعاقدية

          مطلوبات مالية غير مشتقة
            

  )٣٦,٧٣٧,٥٤٢(  )٧,٩٥٣,١٩١(  )٧,٩٥٣,١٩١( )٥٢,٦٤٣,٩٢٤(  ٥٢,٦٤٣,٩٢٤  قروض 
  -  -  )٢,٢٥٤,٣٨٤(  )٢,٢٥٤,٣٨٤(  ٢,٢٥٤,٣٨٤  ذمم تجارية دائنة
  -  -  )٣٧١,٠٨٤(  )٣٧١,٠٨٤(  ٣٧١,٠٨٤  ذمم دائنة أخرى

  -  - )٩,٨٨١,٣٦٤( )٩,٨٨١,٣٦٤( ٩,٨٨١,٣٦٤  سحب على المكشوف 
  ٣٦,٧٣٧,٥٤٢()٧,٩٥٣,١٩١()٢٠,٤٦٠,٠٢٣()٦٥,١٥٠,٧٥٦( ٦٥,١٥٠,٧٥٦( 
            
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  القيم الدفترية
التدفقات النقدية 

  أكثر من سنة  أشھر لسنة ٦ أشھر ٦أقل من   التعاقدية
           مطلوبات مالية غير مشتقة

            
  )٣٢,٣٣٠,٠٣٢(  )٥,٠٠١,٩٥٠(  )٥,٠٠١,٩٥٠( )٤٢,٣٣٣,٩٣٢(  ٤٢,٣٣٣,٩٣٢  قروض 

  -  -  )٢,٣١٠,٤٦٦(  )٢,٣١٠,٤٦٦(  ٢,٣١٠,٤٦٦  تجارية دائنةذمم 
  -  -  )٥١٣,٧٠٣(  )٥١٣,٧٠٣(  ٥١٣,٧٠٣  ذمم دائنة أخرى

  -  - )٢٧٩,٧٤٩( )٢٧٩,٧٤٩( ٢٧٩,٧٤٩  سحب على المكشوف 
  ٣٢,٣٣٠,٠٣٢(  )٥,٠٠١,٩٥٠(  )٨,١٠٥,٨٦٨( )٤٥,٤٣٧,٨٥٠(  ٤٥,٤٣٧,٨٥٠(  



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

    ات الماليةبيانإيضاحات حول ال
 باللایر القطري٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٢٩  

  )تابع(إدارة المخاطر المالية   ٢٦

  رأس المال إدارة

سياسة الشركة ھي االحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية للمحافظة على ثقة المساھمين والدائنين والسوق واستدامة 
يرصد المديرون . يشتمل رأس المال على أسھم عادية واحتياطيات وأرباح مدورة. التطور المستقبلي لألعمال

  .ح لحاملي األسھم العاديةالعائد على رأس المال إضافة إلى مستوى توزيعات األربا

  القيم العادلة لألدوات المالية  ٢٧

  القيم العادلة

  :فيما يلي مقارنة حسب الفئة للمبالغ الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية للشركة المسجلة في البيانات المالية

  القيم العادلة  القيم الدفترية  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣  

          موجودات مالية 
  ٧,٠٤٤,٨٧٤  ٧,٤١٦,٤٤٦  ٧,٠٤٤,٨٧٤  ٧,٤١٦,٤٤٦  ذمم تجارية وأخرى مدينة
 ٤٠٦,٨١٣ ١,٨١٧,٨١٩٤٠٦,٨١٣١,٨١٧,٨١٩  نقد وأرصدة لدى البنوك

  ٧,٤٥١,٦٨٧  ٩,٢٣٤,٢٦٥  ٧,٤٥١,٦٨٧  ٩,٢٣٤,٢٦٥  
          

          مطلوبات مالية 
  ٤٢,٥٨٩,٦٩١  ٥٢,٦٤٣,٩٢٤  ٤٣,٣٣٣,٩٣٢  ٥٢,٦٤٣,٩٢٤  قروض وسلف
 ٢,٩٥٧,١٣٥  ٢,٩٥٧,١٣٥٣,٢٢٣,٠١٧  ٣,٢٢٣,٠١٧  وأخرى دائنة ذمم تجارية

  ٤٥,٠٤٦,٨٢٦ ٥٥,٥١٨,٣٣٠  ٥٥,٨٦٦,٩٤١٤٥,٢٩١,٠٦٧  

 النقد واألرصدة لدى البنوك والذمم التجارية واألخرى المدينة والذمم التجارية واألخرى الدائنة مقاربة لقيمھا
  .الدفترية وذلك بصفة أساسية بسبب قصر فترات استحقاق ھذه األدوات

  .القيم العادلة المقاسة باستخدام ترتيب القيمة العادلة) ب( ٥يصف اإليضاح 

  تصحيح األخطاء  ٢٨

لایر قطري تحت  ١,٨٣٤,٨٥٢بقيمة  ٢٠٠٦في سنة  بتسجيل عدد ومعدات مشتراةقامت الشركة بصورة خاطئة  )١(
. تم تحويل ھذه العدد والمعدات المھلكة بالكامل إلى الممتلكات واآلالت والمعداتالمخزون وخالل الفترة الحالية 

  .بناء على ذلك قررت اإلدارة تعديل أرقام السنة الماضية لتصحيح الخطأ

لایر قطري فيما يتعلق  ٢,٨٦٤,٦٤٣غير في القيمة العادلة بمبلغ إضافة إلى ذلك لم تقم الشركة باالعتراف بالت )٢(
ونتيجة لذلك تم إجراء القيمة العادلة لالستثمار العقاري كما في  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١باستثمارات عقارية كما في 

 . وتعديل أرقام السنة الماضية لتصحيح الخطأ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

لایر قطري بعد الجرد الفعلي للمخزون  ٥٨٥,١٣٤المخزون بمبلغ  كما لم تقم الشركة بالمحاسبة عن شطب مواد )٣(
  .وتم تعديل أرقام السنة الماضية لتصحيح ھذا الخطأ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  

  



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

    ات الماليةبيانإيضاحات حول ال
 باللایر القطري٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٣٠  

  )تابع(تصحيح األخطاء   ٢٨

ملخص أثر التعديالت الناتجة عن تصحيحات األخطاء المذكورة أعاله على األرقام الصادرة سابقا على النحو 
  :التالي

  
يناير  ١األثر في 

٢٠١٣    
يناير  ١األثر في 
٢٠١٢ 

       
  )١,٨٣٤,٨٥٢(    -  النقص في المخزون بسبب التحويل إلى ممتلكات وآالت ومعدات

الزيادة في الخسائر المتراكمة بسبب إعادة تصنيف العدد 
  ١,٨٣٤,٨٥٢    -  والمعدات وأثر اإلھالك ذي الصلة

  -    ٢,٨٦٤,٦٤٣  تسوية القيمة العادلة الزيادة في االستثمارات العقارية بسبب
  -   )٢,٨٦٤,٦٤٣(  النقص في الخسائر المتراكمة بسبب الحركة في القيمة العادلة 

  -    )٥٨٥,١٣٤(  النقص في المخزون بسبب الشطب
  -    ٥٨٥,١٣٤  الزيادة في الخسائر المتراكمة 

        
  التغيير في السياسة المحاسبية  ٢٩

كان مكسب إعادة . قامت إدارة الشركة بمراجعة ماكيناتھا ومعداتھا وتبنت نموذج إعادة التقييم ٢٠٠٧خالل سنة 
خالل السنة قررت . لایر قطري ٩,٣٧٤,٨٨١فيما يتعلق بماكينات ومعدات بمبلغ  ٢٠٠٧التقييم المسجل في سنة 

ج إعادة التقييم إلى نموذج التكلفة لتوفير معلومات اإلدارة تغيير السياسة المحاسبية للماكينات والمعدات من نموذ
بناء على ذلك قررت اإلدارة تعديل أرقام السنة الماضية لتعكس ھذا التغيير في السياسة . موثوق بھا وذات صلة

  .المحاسبية

 :التاليملخص أثر التعديالت الناتجة عن التغيير في السياسة المحاسبية على األرقام الصادرة سابقا على النحو 

  
 ١األثر في 

    ٢٠١٣يناير 
 ١األثر في 

٢٠١٢يناير   
       

  )٩,٣٧٤,٨٨١(    -  النقص في احتياطي إعادة التقييم بسبب رد إعادة التقييم
  )٩,٣٧٤,٨٨١(    -  النقص في الماكينات والمعدات بسبب رد إعادة التقييم

  ٢٨٠,٤٩٩    ٧٨,١٥٢  الزيادة في الماكينات والمعدات بسبب النقص في اإلھالك
بسبب الزيادة في األرباح المدورة / النقص في الخسائر المتراكمة

  ٢٨٠,٤٩٩   ٧٨,١٥٢   اإلھالكفي  نقصال
  )٢٨٠,٤٩٩(    )٧٨,١٥٢(  النقص في األرباح المدورة بسبب رد تحويل فائض إعادة التقييم

  ٢٨٠,٤٩٩    ٧٨,١٥٢  الزيادة في احتياطي إعادة التقييم بسبب رد تحويل فائض إعادة التقييم
        

  أرقام المقارنة  ٣٠

إال أن إعادة التصنيف ھذه لم . لسنة الحاليةلبيانات المالية لتمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة كي تتفق مع عرض ا
دات وحقوق الملكية للسنة السابقة فيما عدا التعديالت الناتجة يكن لھا أي أثر على صافي الدخل وصافي الموجو

  .على التوالي ٢٩و ٢٨والتغييرات في السياسة المحاسبية الوارد ذكرھا في اإليضاحين  عن تصحيح األخطاء


