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الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية-لتقرير السنوي 2.18 الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية-لتقرير السنوي 2.18

ُتعتبــر الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة واحــدة من أهم الشــركات الرائــدة في تصنيع 
المســتلزمات الطبيــة فــي الشــرق األوســط. الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة تفتخــر 
بموقعهــا الرئيســي فــي الدوحــة - قطــر و بمرفقهــا اإلنتاجــي المتطــور الُمصّمــم مــن قبــل أفضــل 
وأشــهر شــركات التقنيــات الحديثــة فــي العالــم . وقــد أثبتــت الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات 
الطبيــة جدارتهــا كمنافــس فــي مجــال صناعــة األجهــزة الطبيــة حيــث بــدأت اســواق الرعايــة الصحيــة 
ذات المعاييــر الراســخة كالســوق األوروبــي مثــا باإلعتمــاد علــى منتجــات الشــركة القطريــة األلمانيــة 
للمســتلزمات الطبيــة المتمحــورة حــول المريــض والعاليــة الجــودة. ولهــذه األســباب، حققــت الشــركة 

القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة نمــوا ســريعا فــي حصــة الســوق العالميــة 
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تم إنشاء الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية مع هدف تحقيق ثورة عالمية في معايير سامة رعاية المرضى.

مــن خــال ابتكارنــا فــي كل جانــب مــن جوانــب  انتــاج و تطويــر المنتــج ، ومســؤوليتنا عــن ســامة موظفــي الرعايــة الصحيــة والتزامنــا 
برفــع جــودة رعايــة المرضــى - نحــن مصممــون علــى المســاهمة االيجابيةفــي مجتمعاتنــا مــن خــال زيــادة الوعــي حــول ســامة الرعايــة 

الصحيــة مــن خــال موقعنــا العالمــي.

مهمتنارؤيتنا

تســعى القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة لتصبــح شــركة رائــدة فــي تصنيــع األجهــزة الطبيــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فــي 
جميــع أنحــاء العالــم ، مــن خــال االســتمرار فــي تقديــم أجهــزة طبيــة مبتكــرة ومتفوقــة تضمــن رعايــة أفضــل للمرضــى

y    تقديم أحدث الحلول لصناعة المستلزمات الطبية حيث يكون كل من المريض والفريق الطبي في صلب اهتمامنا
خال عملية التطور واإلبداع.

y .تزويد المجتمع الصحي الدولي بأجهزة طبية آمنة ، فّعالة وعالية الجودة

y .تقليص / إزالة )حيثما أمكن( أي أخطار محتملة ترتبط بإستخدام المستلزمات الطبية وبالجروح الناتجة عن الحقن

y .متابعة التطوير والبحوث واالستثمار إلنتاج مستلزمات طبية يستفيد منها مرضانا وفريقنا الطبي والمجتمع بأسره
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مجلس اإلدارة

السيد / طالل صباح العبد اهلل السيد / حمد خميس الكبيسي

رئيس مجلس اإلدارة، 

ممثل بنك قطر للتنمية

نائب رئيس مجلس اإلدارة ، 

ممثل الهالل األحمر القطري
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نحــن فــي الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات 
المميكــن   و  المتطــور  بمصنعنــا  نفتخــر  الطبيــة 
الصنــع   األوروبيــة  بآالتــه  يتميــز  الــذي  و  بالكامــل 
المتطــورة تقنيــً ، ومــا زلنــا ملتزميــن بإخــالص بإيجــاد 
طــرق جديــدة وتقدميــة لمنتجاتنــا وخدماتنــا ، تعمــل 

دائمــً وفًقــا ألعلــى معاييــر الجــودة.

جاهديــن   ونســعى  بإنجازاتنــا  فخــورون  حقــً  نحــن 
األجهــزة  فــي صناعــة  والتطــور  ار  االبتــك  نواصــل  و 

الطبيــة. 

ــدم  ــى ق ــن عل ــا واقفي ــا زلن ــة  ، م ــة األلماني ــي القطري ف
وســاق باســتخدام التكنولوجيــا الجديــدة والناشــئة 
الجــودة  معاييــر  أعلــى  بمتابعــة  ملتزمــون  ونحــن 

وعملياتنــا. وخدماتنــا  لمنتجاتنــا 

أحــد العوامــل التــي نفخــر بهــا بشــكل اســتثنائي فــي 
ــن يتمتعــون  ــا ، الذي ــة األلمانيــة   هــم موظفين القطري
بمهــارة وشــغف و التــزام تجــاه كل مــا يقومــون بــه. 
نحــن نهتــم بمســتقبل موظفــوا الشــركة المهنــي  
ــا  ــم. هدفن ــم وإمكاناته ــى مهاراته ــاد عل ــع االعتم م
هــو التأكــد مــن أن موظفينــا لديهــم الكثيــر مــن 

ــاح. ــار والنج ــرص لالزده الف

أعتقــد أن الشــركة القطريــة األلمانيــة لديهــا مســتقبل 
مشــرق قــادم. ســنرتقى فــوق مســتوى التحديــات مــن 
ــا  ــة حديًث ــتراتيجيتنا المطبق ــن اس ــتفادة م ــالل االس خ
والتطويــر  الداخلــي ومشــاركتنا الدوليــة الفعالــة فــي 
اكبــر عــدد مــن األســواق المحتملــة. تركيزنــا دائمــً على 
ايصــال منتجاتنــا إلــى عمالئنــا بجودة تفــوق توقعاتهم 

مــع مراعــاة تامــة للتكلفــة المناســبة.

فــي خدمــة ودعــم عمالئنــا  االســتمرار  إلــى  نتطلــع 
التوقعــات. كل  وتجــاوز  ومجتمعاتنــا 

رئيس مجلس اإلدارة

حمد خميس الكبيسي

 رسالة من رئيس
مجلس اإلدارة
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بابوا غينيا الجديدة ميانمار مالطا البرازيلالدنماركهايتي روسياالعراق

األردن سوريا الكويت لبنان اليمن جنوب أفريقيا

باراغواي هندوراس نيكاراغوا االكوادوربوليفياماليزيا كولومبيارومانيا

أفغانستان إسبانيا السودانألمانياالبرتغال إيرانليبياباكستان
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حيــث أن قطــر تســتحق األفضــل فــي كل شــيء ، تلتــزم القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة 
بخدمــة المجتمــع القطــري أجمع.

يفتــح مصنــع القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة أبوابــه لجميــع الطــاب مــن جامعــات قطــر 
للمســاعدة فــي بنــاء قاعــدة معرفيــة لألجيــال القطريــة الشــابة.

و فــي كل عــام ، ترحــب القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة بالطــاب المتدربيــن الذيــن 
يدرســون فــي مجــاالت الهندســة الطبيــة والطبيــة وهندســة اإلنتــاج.

يعتبــر مصنــع القطريــة األلمانيــة ومعمــل مراقبــة الجــودة بمثابــة بيئــة تدريــب عمليــة للطــاب  
لتحقيــق طموحاتهــم الواعــدة.

المسؤولية االجتماعية

المسؤولية البيئية

مســؤولية  تحمــل  عاتقهــا  علــى  الطبيــة  للمســتلزمات  األلمانيــة  القطريــة  الشــركة  أخــذت 
اجتماعيــة تجــاه المجتمــع القطــري وذلــك فــي مــا يتعلــق بثــاث قضايــا جوهريــة وهــي البيئــة 

والرعايــة الصحيــة والتعليــم. فــي مــا يتعلــق بالبيئــة، تراعــي الحلــول االبتكاريــة التــي 
توصلــت إليهــا الشــركة أهميــة إدارة مخلفــات الرعايــة الصحيــة كجــزء ال يتجــزأ مــن 

ــة الصحيــة، فعمليــات إدارة المخلفــات تفيــد المجتمــع ككل. أمــا  قطــاع الرعاي
بالنســبة إلــى الرعايــة الصحيــة، فهــي أولويــة بالنســبة إلــى الشــركة التــي 

تــزود مجتمــع الصحــة الدولــي بمســتلزمات طبيــة آمنــة وفعالــة وفــق 
أعلــى معاييــر الجــودة.
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يتــم اإلبــاغ عــن األخطــاء الدوائيــة وتحديــد الخطــأ أثنــاء اإلجــراءات 
الطبيــة مــن وقــت آلخر.لذلــك قامــت الشــركة القطريــة األلمانيــة 
لألجهــزة الطبيــة بالتعــاون مــع مؤسســة حمــد الطبيــة لخدمــات 
اإلســعاف بتطويــر محاقــن ذات رمــوز ملونــة تســاعد األطبــاء علــى 
التعــرف علــى أنــواع األدويــة المختلفــة أثنــاء حقــن المرضــى. تعتمد 
لاختبــارات  األمريكيــة  الجمعيــة  وضعتــه  معيــار  علــى  األلــوان 

والمــواد )ASTM( للتســميات التــي يطبقهــا المســتخدم أثنــاء 
الموقــف الطبــي. يتــم اســتخدام األلــوان للتمييــز بيــن المنتجــات 
ــة. تلتــزم الشــركة  ــى فئــة معينــة مــن األدوي ــون إل ، ويشــير كل ل
القطريــة األلمانيــة لألجهــزة الطبيــة بتطويــر منتجــات مبتكــرة 

تلبــي متطلبــات الســوق المحلــي والخارجــي.

أعلنــت الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة فــي ٢٧ 
يونيــو ٢٠١٨ عــن توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع جامعــة قطــر لتطويــر 
المحاقــن اآلمنــة. ووقــع االتفاقيــة كل مــن الدكتــورة مريــم علــي 
المعاضيــد ، نائــب رئيــس الجامعــة لشــؤون األبحــاث والدراســات 
العليــا ، والســيد حمــد بــن خميــس الكبيســي ، رئيــس مجلــس 
يفتــح  الطبيــة.  للمســتلزمات  األلمانيــة  القطريــة  الشــركة  إدارة 
هــذا االتفــاق آفــاق تعزيــز التعــاون فــي مجــال البحــث العلمــي بيــن 
الجامعــة والشــركة لاســتفادة مــن قــدرات البحــث العلمــي فــي 

ــة.  ــر المنتجــات الطبي مجــال تطوي

وفــي كلمتــه ، قــال الســيد حمــد بــن خميــس الكبيســي ، رئيــس 
مجلــس إدارة الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة: 
»تســعى الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة إلــى 
تطويــر اســتراتيجيتها كواحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي تقديــم 
الخدمــات الطبيــة مــن خــال خططهــا المتقدمــة والتــي تتضمــن 
مــع  التعــاون  ســيقربنا  جديــدة،  وأنشــطة  ومشــروعات  برامــج 

جامعــة قطــر مــن تحقيــق هــذه الرؤيــة المســتقبلية.

مراجعة أعمال
السنة 2018
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نظــًرا ألن هــدف الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبية 
هــو إعــادة تشــكيل صناعــة األجهــزة الطبيــة ، تمتلــك الشــركة 
ــة مصنــع متطــور، مــع ١١  ــة للمســتلزمات الطبي ــة األلماني القطري
خــط إنتــاج  مــع آليــة التعقيــم المتطــورة و ســعةإنتاج ســنوي 
قدرهــا 496 مليــون قطعــة ، تؤمــن الشــركة القطريــة األلمانيــة 
للمســتلزمات الطبيــة بأهميــة توســيع و تنــوع انتاجهــا لتحقيــق 

طفــرة تميزهــا فــي المنافســة فــي هــذا الســوق.

  منــذ عــام ٢٠٠٧ ، بــدأت الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات 
األجهــزة  صناعــة  فــي  عالمــي  فريــق  لتجميــع  رؤيتهــا  الطبيــة 
الطبيــة. يدعــم هــذا الفريــق الفنــي للشــركة القطريــة األلمانيــة 
ــلقطرية  ــذي ســمح لـ للمســتلزمات الطبيــة إنتاجهــا المميــز و ال

ــم الصناعــات الطبيــة بخطــى ثابتــة. االلمانيــة بغــزو عال

QGMD مصنع

إن الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة ُمعتمــدة مــن 
قبــل المنظمــة الدوليــة للمعاييــر )األيــزو( رقــم ٢٠٠3: ١34٨5؛ معيــار 
ــزو رقــم  نظــام إدارة الجــودة المطلــوب للمســتلزمات الطبيــة، األي

9٠٠١:٢٠٠٨؛ المعاييــر الشــاملة لنظــام إدارة الجــودة

الطبيــة وفقــا  المســتلزمات  األلمانيــة  القطريــة  الشــركة  ُتصّنــع 
والعمليــات،  الوثائــق،  جميــع  فــإن  ولهــذا  الجــودة.  إدارة  لنظــام 
الهيئــة  قبــل  مــن  ُتراجــع  والســجات  والتعليمــات  واإلجــراءات، 
واإلمتثــال.  الكفــاءة  لتقييــم  التدقيــق  خــال عمليــة  الُمعتمــدة 
الرقابــة  وتحــت  دوريــة  فحــوص  إلــى  الشــهادات  هــذه  وتخضــع 
الدقيقــة للهيئــة الُمعتمــدة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يقــوم فريــق 
ُمــدرب مــن المدققيــن الداخلييــن بالمراجعــات الدوريــة لعمليــات 
والمصــادر، وعمليــات  المــواد  وإدارة  الجــودة  التصنيــع، و ضبــط 
التدريــب. كمــا وتحافــظ الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات 
الطبيــة و تشــرف علــى الوثائــق والســجات بمــا فــي ذلــك تلــك 
المتعلقــة بالمنتجــات و العمليــات المتفــق عليهــا بحســب معاييــر 

اإلدارة. نظــام 

إن جميع منتجات الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات 
MDD/93/4٢/EEC الطبية ٌمعتمدة من قبل ماركة سي بما

 CE وفقا للتوجيه األوروبي المتعلق بالمستلزمات الطبية
Mark إي في ذلك التعديات.

تقــوم الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة بتنفيــذ 
جميــع عملياتهــا وفقــا لقوانيــن الممارســات الجيــدة للتصنيــع

.)GMP(

الطبيــة  للمســتلزمات  األلمانيــة  القطريــة  الشــركة  منتجــات  إن 
فــي  الصحيــة  الســلطات  قبــل  مــن  عليهــا  ومصــادق  مســجلة 
الــدول وهــذا التســجيل يبقــى قائمــا ويجــدد تلقائيــً. مختلــف 

 االعتمادات وشهادات
الجودة
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منتجات الشركة
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Q SAFEQ JECT 

للمرضــى  نقدمهــا  التــي  الرعايــة  أهميــة  الشــركة  فــي  نفهــم 
حقــن عنــد  دقيقــة  قــراءة  توفيــر  وضــرورة 

االســتخدام  ســهلة  حقنــً  لكــم  توفــر   Q-Ject لذلــك  األدويــة. 
بــه قــد يشــعر  الــذي  االنزعــاج  مــن  للحــد  تهــدف 

المرضى وتساعد على ضمان الجودة التي يستحقونها.

جودة عالمية 

صنعت Q-Ject بواسطة أجود أنواع المواد األولية كما

أنها تخضع لتدقيق إلكتروني آلي ١٠٠ % طوال عملية التصنيع.

y خاصية السامة الجزئية

y أنبوب فائق الوضوح مع مقياس مطبوع

y سهل القراءة

y تقنية محسنة لرأس إبرة من أجل

y تحقيق قوة التصاق والحد من قوة االختراق

مواصفات المنتج

y قفل لور

y موصل قفل لور

y تصميم مبتكر يضمن استبقاء الكّباس بفضل

y القفل الخلفي

مواصفات المنتج

y .ِقطر حقن زلق

y حّد أدنى من االنزعاج

y غطاء معياري شفاف ملون

LATEX FREE

PYROGEN FREE  

NON TOXIC

LATEX FREE

PYROGEN FREE  

NON TOXIC

تطبيــق  فــي  يســاهم  اختــراع  بــراءة  علــى  الحائــز  المنتــج  هــذا 
معاييــر الســامة فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة والحــد إلــى أقصــى 
درجــة مــن تعــرض اإلبــرة للعوامــل الخارجيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، 

تــم تصميــم Q-Safeبطريقــة ذكيــة تراعــي البيئيــة.

جودة عالمية

صنعــت Q-Safe اســتخدام اإلبــر العاليــة الجــودة وتقنيــة رأس 
اإلبــرة اآلليــة المحســنة مــن أجــل الحــد مــن قــوة االختــراق. كمــا 
 ١٠٠% اإللكترونــي  التدقيــق  تصنيعهــا  عنــد  الشــركة  تتوخــى 

البشــرية. الواجهــة  إلــى  المصنــع باإلضافــة  داخــل 

لقــوة . ١ الدقيقــة  اإلبــرة  رأس  تكنولوجيــا 
منخفضــة اختــراق 

الحد األدنى من عدم االرتياح. ٢

لقــوة . ١ الدقيقــة  اإلبــرة  رأس  تكنولوجيــا 
منخفضــة اختــراق 

الحد األدنى من عدم االرتياح. ٢

نقاء المادة يضمن وضوح 
التدريج لضمان مراقبة الجرعة خاصية منع إعادة االستخدام 

قفل لألمان

نوعية طبية متوافقة . ١
معa جميع أنواع األدوية 

)باستثناء البارا الدهايد(
خالية من الاتكس ، خالية . ٢

من الملوثات ، غير سامة
قفل بالتركيب. ١

قفل انزالقي. ٢
ميزة شبه األمان جسم المحقن عالي النقاء  مع 

تدريج مطبوع مثالي للقراءة

تصميم المبتكر يضمن
بفضــل  المكبــس  بوضعيــة  االحتفــاظ  أفضــل 

الممتــاز القفــل 
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تكنولوجيا رأس اإلبرة الدقيقة تحقق 
قوة التحام لإلبرة

والحد األدنى من قوة االختراق

اختراق أكثر ساسة. ١

الحد األدنى من عدم االرتياح. ٢
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Q FLOW 

Q-Flow هــي مجموعــة مــن الحقــن الوريديــة التــي تســتخدم 
مــرة واحــدة وهــي مســتلزمات طبيــة متينــة وموثوقــة مصممــة 
ميزاتهــا  أن  كمــا  الوريديــة  العاجــات  أنــواع  جميــع  مــع  لتتــاءم 
ووظائفهــا تتمحــور حــول حاجــات المرضــى ومقدمــي الخدمــات 

وســامتهم. الصحيــة 

y  خاصية منع إعادة االستخدام

y قفل أمان

مواصفات المنتج

y تقنية محسنة لرأس اإلبرة من أجل الحد من

y .قوة االختراق

y درجة أقل من االنزعاج

y نقاء في المواد ما يضمن وضوح

جودة عالمية

اســتخدمت  حيــث  لآليــزو ١٠555  وفقــً   Q-Flow حقــن  صنعــت 
أجــود أنــواع المــواد األوليــة واعتمــدت أفضــل

عمليات التعقيم والتوضيب

جودة عالمية

Q-Need تتميــز بــرأس حــاّد مصنــوع مــن الفــوالذ الــذي ال يصــدأ 
مــن أجــل الحــد مــن قــوة االختــراق تســاهم هــذه اإلبــرة فــي الحــد 
ــة األنســجة وانزعــاج المرضــى. أمــا المراقبــة اإللكترونيــة  مــن إصاب
فهــي  االستشــعار  وأجهــزة  الكاميــرات  بواســطة   ١٠٠% اآلليــة 

تضمــن أعلــى معاييــر الجــودة.

مواصفات المنتج

y ِقطر حقن زلق

y حّد أدنى من االنزعاج

y غطاء معياري شفاف ملون

Q NEED 

محور ملون شفاف نموذجي

QFlow توفر طريًقا . 1
غير اختراقي إليصال 
األدويةجدار  أكبر من 

الداخل

لتدفق أفضل. ٢

التقليل من انزعاج المريض . ١
وخطر االنثقابالحد األدنى 

من تهيج و

تقليل خطر التهاب األوعية . ٢
الدموية  

ترميز اللون العالمي. ١

ترميز اللون العالمي. ٢

تأكيد فوري على اختراق . 3
األوعية الدموية الصحيحة

تجنب تسرب الدم. 4

تجنب تسرب الدم
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تعــد محفظــة أعمــال  الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة واســعة ومتنوعــة ، وتمثــل الشــركات العالميــة التــي تتمتــع 
بقــوة فــي مجــال التكنولوجيــا الحيويــة لتوفيــر حلــول الرعايــة الصحيــة الثاقبــة لمســاعدة المنشــآت الطبيــة علــى العمــل بشــكل أكثــر 
كفــاءة وفعاليــة. هدفنــا الرئيســي هــو تلبيــة احتياجــات أكثــر عــدد مــن عمائنــا بطريقــة احترافيــة و بنــاءًا عليــه قــد تــم اختيــار شــركاءنا 

بطريقــة انتقائيــة لدعــم مهمتنــا فــي تحســين جــودة الرعايــة الصحيــة.

الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة توفــر المبيعــات وخدمــات مــا بعــد البيــع والصيانــة والدعــم الفنــي لمنتجاتهــا 
المتداولــة.

فــي هــذا المجــال ، تلتــزم القطريــة األلمانيــة بتقديــم منتجــات مضمونــة وطويلــة العمــر وعاليــة الجــودة مــن جميــع أنحــاء العالــم لتلبيــة 
احتياجــات األطبــاء المتخصصيــن فــي المنطقــة . 

Q SAFE Q FLOW

Q NEED

Q JECT

فريقنا
عقود من الخبرة الفنية

والتجارية في مجال
المستلزمات الطبية

مركز ابتكاري في
مجال رعاية المرضى

بحوث وتطوير
تلقي تعليقات العماء

مراقبة اتجاهات السوق

ضمان ومراقبة
الجودة مرافق 

وعمليات حديثة

المسؤولية االجتماعية 
للشركات

اعتبارات بيئية ورعاية صحية شاملة

طاقمنا الطبي
ضمان السامة وتلبية االحتياجات

ما نقوم به منتجات الشركة المتداولة
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مقدمة المحتويات
الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة هــي الشــركة الرائــدة فــي مجــال األجهــزة الطبيــة فــي الشــرق األوســط. يقــع مقرهــا 

الرئيســي فــي الدوحــة، قطــر. 

تســتخدم مصنعهــا  األكثــر حداثــة و تطــور، ممــا جعــل منهــا منافًســا قويــً فــي صناعــة األجهــزة الطبيــة، حيــث تعتمــد أســواق الرعايــة 
الصحيــة المتقدمــة علــى منتجــات الشــركة  ذات  الجــودة عاليــة و التــي تركــز أولوياتهــا علــى المرضــى.

يحــدد هــذا التقريــر مامــح اطــار الحوكمــة الخــاص بالشــركة و ممارســات الحوكمــة الرئيســية . كمــا نواصــل فــي الشــركة القطريــة 
األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة تبنــي اطــار يســعى لامتثــال التــام للمتطلبــات الرقابيــة. 

تبنــى مجلــس اإلدارة إطــارا لحوكمــة الشــركات يتعلــق بالطريقــة التــي يحكــم و يديــر بهــا مجلــس اإلدارة ولجانــه وفريــق اإلدارة التنفيذية 
شــؤون ُ الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة ، و يأتــي تطويــر معاييــر حوكمــة الشــركات لتحقيــق أفضــل ممارســات 
الحوكمــة الرشــيدة مــن أولويــات مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا للشــركة القطريــة األلمانيــة. تقــوم الشــركة بشــكل مســتمر 
بتعزيــز وتحســين مبــادىء وهيــكل الحوكمــة الخــاص بهــا مــن أجــل مصلحــة مســاهميها وأصحــاب المصالــح الحالييــن والمحتمليــن. 

االلتزام باالمتثال لحوكمة الشركات 

ــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة  بتطبيــق قواعــد و إرشــادات الحوكمــة للشــركات والمنصــوص عليهــا فــي  تلتــزم الشــركة القطري
نظــام حوكمــة الشــركات و الكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية »النظــام« الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة . 

إنجازات الحوكمة لدى الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

طــورت وشــرعت الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة فــي تنفيــذ مبــادرات عــدة للتوافــق مــع متطلبــات القانــون الجديــدة 
التــي أصدرتهــا هيئــة قطــر أللســواق الماليــة فيمــا يتصــل بتبنــي التطــورات التنظيميــة الجديــدة وتنفيذهــا ، بمــا فــي ذلــك دون حصــر:

y . تعديل النظام األساسي لامتثال بالقانون الصادر عن الهيئة

y المواصلة في تطوير إطار الحوكمة للشركة بغية تحقيق امتثال كامل بالقانون الصادر عن الهيئة

y  :إعادة هيكلة مجلس اإلدارة ولجانه للتوافق مع متطلبات القانون و تشمل إعادة الهيكلة ما يلي

عقدت انتخابات مجلس اإلدارة  الجديد للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ و تم  تخصيص ثلث المقاعد لألعضاء المستقلين. �

عين أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين في لجان مجلس اإلدارة للتوافق مع إطار حوكمة الشركة ومتطلبات القانون   �
الصادر عن الهيئة.   

مقدمة

االلتزام باالمتثال لحوكمة الشركات 

إنجــازات الحوكمــة لــدى الشــركة للســنة المنتهيــة 
3 في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ 

33
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مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس االدارة

y  يتكــون مجلــس اإلدارة حالًيــا 6 أعضــاء مــن ٧ أعضــاء تــم انتخابهــم فــي األصــل للفتــرة ٢٠١٨-٢٠٢١ ، حيــث يمكــن إعــادة انتخــاب
األعضــاء وفًقــا للنظــام األساســي للشــركة مــن خــال التصويــت الســري للجمعيــة العامــة.

y  ، وفًقــا للنظــام األساســي للشــركة )المــادة ٢6( ، يتألــف مجلــس اإلدارة مــن ٧ أعضــاء ، ولكــن فــي حالــة وجــود شــاغر فــي المجلــس
يســتمر المجلــس بالعــدد المتبقــي مــا لــم يقــل هــذا العــدد عــن 5 أعضــاء وفًقــا للمــادة )3١(.

y  وفًقــا لعقــد تأســيس الشــركة )المــادة ٢6( يحــق لبنــك قطــر للتنميــة تعييــن عضــو واحــد ، بينمــا يتــم انتخــاب بقيــة األعضــاء مــن
خــال التصويــت الســري للجمعيــة العامــة.

y  يمثــل األعضــاء المســتقلون حالًيــا نصــف أعضــاء مجلــس اإلدارة ، وجميعهــم أعضــاء غيــر تنفيذييــن امتثــاالً بالمــادة 6 مــن نظــام
الحوكمــة الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.

y : )يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين )٢٠١٨-٢٠٢١

الصفةممثل عناالسم
تنفيذي/غير 

تنفيذي
غير تنفيذيرئيسبنك قطر للتنميةالسيد / حمد خميس الكبيسي

غير تنفيذينائب رئيسمؤسسة الهال األحمر القطريالسيد / طال صباح مبارك صباح العبد اهلل

غير تنفيذيعضوبنك قطر للتنميةالسيد / صالح ماجد الخليفي

غير تنفيذيعضو مستقلنفسهالسيد / عيسى خالد المسلماني

غير تنفيذيعضو مستقلنفسهالسيد / محمد عبد المنعم السيد

غير تنفيذيعضو مستقلنفسهالسيد/ محمد عبد السام العمادي

اجتماعات مجلس االدارة
y  عقــد مجلــس اإلدارة 6 اجتماعــات خــال عــام ٢٠١٨ ، امتثــاًلا للحــد األدنــى مــن متطلبــات نظــام الحوكمــة الصــادر عــن هيئــة قطــر

لألســواق الماليــة )المــادة ١4( و النظــام األساســي للشــركة )المــادة 33( .

y  تــم حضــور جميــع اجتماعــات مجلــس اإلدارة مــن قبــل غالبيــة األعضــاء بمــا فــي ذلــك رئيــس مجلــس اإلدارة ، امتثــاال للنظــام
ــذي ينــص علــى أن اجتمــاع مجلــس اإلدارة ال يكــون صحيحــً اال بحضــور نصــف األعضــاء علــى  األساســي للشــركة ) )المــادة 33( ال

الألقــل, بشــرط اال يقــل عــدد الحضــور عــن 3 أعضــاء.

y  يلتــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة التصــرف بحســن نيــة واالجتهــاد وبــذل العنايــة الواجبــة والتعبيــر عــن آرائهــم بصراحــة والحفــاظ علــى
والئهــم للشــركة. و اتخــاذ جميــع الخطــوات المعقولــة ليكــون علــى درايــة تامــة بالمشــاكل المحتملــة فــي الشــركة. كمــا يلتــزم 

أعضــاء مجلــس اإلدارة بتكريــس الوقــت والجهــد المطلــوب ألــداء واجباتهــم طــوال مــدة واليتهــم.

y :يعرض الجدول أدناه المعلومات المتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة في ٢٠١٨

اجتماعات مجلس االدارة

عدد االعضاء الغائبينعدد االعضاء الحاضرينالتاريخاجتماع المجلس#
2761 مارس 2018اجتماع 11

2970 ابريل 2018اجتماع 22

851 اغسطس 2018اجتماع 33

2861 اكتوبر 2018اجتماع 44

1360 نوفمبر 2018اجتماع 55

1760 ديسمبر 2018اجتماع 66

التغييرات في عضوية مجلس اإلدارة خالل العام 2018 

 اســتقالة الســيد / خالــد علــي عبــداهلل المولــوي ، بتاريــخ ٢٨ أكتوبــر ٢٠١٨  واســتمر المجلــس بالعــدد المتبقــي 6 أعضــاء وفًقــا للمــادة 3١ 
مــن النظــام األساســي للشــركة . 

أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين  

كانــت أغلبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة أعضــاًء غيــر تنفيذييــن طــوال الســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٨ .  طبقــت الشــركة التعريــف 
المحــدد لعضــو مجلــس اإلدارة غيــر التتنفيــذي طبقــًُ  للنظــام وهــو » أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن هــم أولئــك الذيــن يــؤدون 
واجبــات اإلدارة التنفيذيــة فــي الشــركة، والذيــن ال يتســلمون مكافــأة شــهرية أو ســنوية مــن الشــركة بخالــف المكافــأة المتســلمة 

بوصفهــم عضــو مجلــس إدارة« .

األستقاللية

ــه وفقــا لقواعــد حوكمــة الشــركات هنــاك علــى األقــل ثلــث أعضــاء مجلــس اإلدارة مســتقلين، وتبــذل أفضــل مــا فــي  تقــر الشــركة أن
ــث أعضــاء مجلــس اإلدارة .  وســعها لتحقيــق اســتقالية ثل

ال يخضــع أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين حاليــا ُّ ألــي عوامــل قــد تحــد مــن قدرتهــم علــى تــداول شــؤون الشــركة بطريقــة حياديــة 
وموضوعيــة بنــاًء علــى حقائــق معلومــة وموجــودة .

 حظر الجمع بين المناصب 

 يمتنع أعضاء مجلس اإلدارة من الجمع بين المناصب المحظورة امتثاالً للمادة )٧ (من القانون الصادر عن الهيئة .

يقــوم أعضــاء مجلــس اإلدارة بتزويــد أميــن ســر مجلــس اإلدارة إقــرارا ً ســنويا باألســتقالية وتضــارب المصالــح لإلفصــاح عــن مــا إذا كانــوا 
يشــغلون أي ً مناصــب محظــورة قانونــا أم ال. 

دور مجلس اإلدارة 

يتحمــل مجلــس اإلدارة مســؤولية اإلشــراف بشــكل مســتقل علــى أنشــطة الشــركة بهــدف خلــق قيمــة مســتدامة بمــا يصــب فــي 
مصلحــة الشــركة، مــع مراعــاة مصالــح المســاهمين وموظفيهــا وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن. 

يجــب أن يتصــرف أعضــاء مجلــس اإلدارة بحســن نيــة وباألســلوب الــذي يعتقــدون بشــكل معقــول أنــه يصــب فــي مصلحــة الشــركة، ومــن 
المتوقــع أن يقــوم أعضــاء مجلــس اإلدارة بمــا يلــي: 

y  .االمتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها ، والتزامات السرية والسياسات المؤسسية األخرى للشركة

y  .مراعاة جميع السياسات واإلجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية للشركة

y  التصــرف بنزاهــة وحســن نيــة وعلــى النحــو الــذي يصــب فــي مصلحــة الشــركة وليــس فــي مصلحــة المجموعــة التــي يمثلهــا أو
التــي صوتــت لصالحــه.

 يلتــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة باإلمتثــال لمبــادئ العدالــة والمســاواة بيــن أصحــاب المصلحــة دون تمييــز بينهــم علــى أســاس العــرق أو 
الجنــس أو الديــن، فضــاالً عــن االلتــزام بالشــفافية . 
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واجبات مجلس اإلدارة 

y  يديــر مجلــس اإلدارة الشــركة باســتقالية مــع هــدف إنشــاء قيــم دائمــة ووضــع مصالــح المســاهمين، والموظفيــن، وأصحــاب
المصالــح األخــرى فــي االعتبــار. 

y  .يعد مجلس اإلدارة استراتيجية الشركة ويضمن تنفيذها

y  يضمــن مجلــس اإلدارة االمتثــال لجميــع أحــكام القانــون وسياســات الشــركة الداخليــة، ويعمــل علــى تحقيــق امتثــال أعضــاء
مجلــس إدارة الشــركة لتلــك األحــكام والسياســات. 

y . يضمن مجلس اإلدارة إدارة المخاطر إدارةً  مناسبة فضًا عن مراقبة المخاطر ضمن الشركة

y  يقــدم مجلــس اإلدارة النصــح بانتظــام لــإلدارة التنفيذيــة و للمــدراء العامليــنُ و يشــرف عليهــم، كمــا يجــب إشــراك مجلــس اإلدارُة
فــي قــرارات الشــركة ذات األهميــة البالغــة .

y .يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية إصدار ونشر ميثاق المجلس وفقا لمتطلبات القانون

y  .يقييم مجلس اإلدارة كفاءة أنشطته على أساس منتظم

y  يجــب علــى أعضــاء المجلــس -عنــد أداء واجباتهــم- أن يتصرفــوا بحســن نيــة وأن يمارســوا نفــس العنايــة واالجتهــاد التــي
ــه الخاصــة فــي ظــل ظــروف مماثلــة، والعمــل بشــكل معقــول علــى نحــو  ــة بأموال يمارســها شــخص عــادي وحريــص عنــد العناي

يصــب فــي المصلحــة العامــة للشــركة. 

y  يجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة اتخــاذ خطــوات معقولــة ليكونــوا علــى درايــة تامــة بجميــع المســائل ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك
اااللتــزام بالعنايــة الواجبــة، واتخــاذ قــرارات مســتنيرة ومســتقلة عنــد التصويــت علــى أمــور الشــركة، كمــا یتطلــب واجــب العنايــة 

أیضــا مــن أعضــاء المجلــس إتخــاذ خطــوات معقولــة لمراقبــة اإلدارة التنــفیذیة والماليــة للشــرکة.

مهام أعضاء مجلس اإلدارة 

يلتزم جميع أعضاء مجلس اإلدارة بالمهام اآلتية: 

y  .حضور اجتماعات المجلس واللجان بإنتظام وعدم ااالنسحاب من المجلس

y  .التأكد من إعطاء األولوية للشركة ومصالح المساهمين وتغليبها على مصالح أعضاء مجلس اإلدارة

y  تقديــم الــرأي بشــأن األمــور األســتراتيجية للشــركة ، وسياســة تنفيــذ المشــاريع، ونظــم مســاءلة الموظفيــن، والمــوارد، والتعيينات
الرئيســية ومعايير التشــغيل. 

y  مراقبــة أداء الشــركة فــي تحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا المتفــق عليهــا ومراجعــة تقاريــر أدائهــا بمــا فــي ذلك تقارير الشــركة الســنوية
ونصــف الســنوية و الربعية. 

y  .األشراف على تطوير القواعد اإلجرائية لحوكمة الشركة للتأكد من تنفيذها بطريقة مثلى وفقا لمتطلبات الهيئة

y  اســتخدام مهاراتهــم وخبراتهــم المتنوعــة بالتخصصــات والمؤهــات المتنوعــة مــن خــال إدارة فعالــة ومثمــرة للشــركة، والعمــل
علــى تحقيــق مصالــح الشــركة والشــركاء والمســاهمين وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة. 

y  .المشاركة الفعالة في الجمعيات العمومية للشركة، وتحقيق مطالب أعضائها بطريقة متوازنة وعادلة

y  اإلفصــاح عــن العاقــات الماليــة والتجاريــة، والخصــوم، بمــا فــي ذلــك الخصــوم القضائيــة، والتــي قــد تؤثــر ســلبا علــى تنفيــذ المهــام
الموكلــة إليهم.

يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة –علــى نفقــة الشــركة الخاصــة- طلــب الــرأي مــن مستشــار خارجــي مســتقل بصــدد المســائل المتعلقــة 
بــأي مــن أمــور الشــركة.

المكافآت 

ال يوجد مكافأت

رئيس مجلس االدارة

المسؤوليات

يتحمــل رئيــس مجلــس اإلدارة مســؤولية ضمــان األداء الســليم للمجلــس بطريقــة مناســبة وفعالــة مــن خــال ضمــان مناقشــة المجلــس 
لجميــع المســائل المطروحــة عليــه فــي الوقــت المناســب والموافقــة علــى جــدول أعمــال كل اجتمــاع للمجلــس مــع مراعــاة األمــور 

المقترحــة

الواجبات

y  يتــرأس رئيــس مجلــس اإلدارة اجتماعــات مجلــس اإلدارة وينســق العمــل ضمــن مجلــس اإلدارة ويتنــاول شــؤون مجلــس اإلدارة
خارجيــا.  

y  يكــون رئيــس مجلــس اإلدارة مســؤوالً عــن طلــب انعقــاد اجتماعــات مجلــس اإلدارة واعتمــاد جــداول أعمالــه، ويجــوز لرئيــس مجلــس
اإلدارة تفويــض ذلــك لنائبــة أو ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ولكــن تظــل تلــك األمــور مســؤولية رئيــس مجلــس اإلدارة فــي النهايــة.

y  يواظــب رئيــس مجلــس اإلدارة علــى التواصــل مــع مجلــس اإلدارة ويتشــاور معهــم بصــدد األســتراتيجية، وتطويــر األعمــال، وإدارة
مخاطــر الشــركة. و يخطــر رئيــس مجلــس اإلدارة مجلــس اإلدارة دون تأخيــر بــأي حــاالت مهمــة و حيويــة لتقييــم الموقــف وتطويــر 

إدارة الشــركة أيضــا.

أمين سر مجلس اإلدارة
 يســاعد أميــن ســر مجلــس اإلدارة رئيــس مجلــس اإلدارة وجميــع أعضائــه فــي تنفيــذ مهامهــم، ويتمثــل دوره/ دورهــا الرئيســي 
فــي تقديــم االستشــارات لمجلــس اإلدارة ورئيــس مجلــس اإلدارة بشــأن مســائل الحوكمــة التــي مــن المحتمــل أن تؤثــر علــى عمليــات 
الشــركة أثنــاء تحســين أداء مجلــس اإلدارة مــن خــال تقديــم االستشــارة النزيهــة وذات الصلــة بالتوجيــه بشــأن إجــراءات مجلــس اإلدارة 

، والمتطلبــات القانونيــة، والمجــاالت األخــرى لحوكمــة الشــركات إضافــة إلــى التطويــرات فــي أفصــل الممارســات العالميــة. 

خــال العــام ٢٠١٨ ،شــغلت الســيدة / مــي البــارودي منصــب أميــن ســر مجلــس اإلدارة ، و لديهــا خبــرة أكثــر مــن خمــس أعــوام فــي 
الشــركات المســاهمة القطريــة .

لجان مجلس االدارة 
يشــكل مجلــس اإلدارة لجــان بخبــرات كافيــة، وتعمــل اللجــان علــى زيــادة فعاليــة عمــل مجلــس اإلدارة والتعامــل مــع المشــكات 

المعقــدة، ويرفــع ً رؤســاء اللجــان المعينــة تقاريــرا -بانتظــام- لمجلــس اإلدارة  بشــأن عمــل لجانهــم.

لجنة التدقيق

y  ــا مــن 3 أعضــاء ، مــع االلتــزام بالحــد األدنــى مــن متطلبــات نظــام الحوكمــة الصــادر عــن هيئــة قطــر تتكــون لجنــة التدقيــق حالًي
ــرة ٢٠١٨-٢٠٢١. ــة )المــادة ١٨( ، التــي ينتخبهــا مجلــس اإلدارة للفت لألســواق المالي

y )يرأس لجنة التدقيق عضو مستقل كما هو موضح في نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية )المادة ١٨

y :)يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء لجنة التدقيق الحاليين )٢٠١٨-٢٠٢١
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تنفيذي/ غير تنفيذيالصفةممثل عناالسم

غير تنفيذيرئيس /عضو مستقلنفسهالسيد/ محمد عبد السام العمادي

غير تنفيذيعضو مستقلنفسهالسيد / محمد عبد المنعم السيد

السيد / صالح ماجد الخليفي
بنك قطر 

للتنمية
غير تنفيذيعضو

y  قــدت لجنــة التدقيــق 6 اجتماعــات خــال عــام ٢٠١٨ ، امتثــاًلا بالحــد األدنــى مــن متطلبــات نظــام الحوكمــة الصــادر عــن هيئــة قطــر
لألســواق الماليــة )المــادة ١9(

y :يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة في ٢٠١٨

اجتماعات لجنة التدقيق

عدد االعضاء الغائبينعدد االعضاء الحاضرينالتاريخاجتماع اللجنة#

1631 يناير 2018اجتماع 11

2131 مارس 2018اجتماع 22

2430 مايو 2018اجتماع 33

730 اغسطس 2018اجتماع 44

2321 اكتوبر 2018اجتماع 55

1621 ديسمبر 2018اجتماع 66

لجنة الترشيحات والمكافآت 
•  تضــم الشــركة القطريــة االلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة لجنــة الترشــيح ولجنــة المكافــآت فــي لجنــة واحــدة تســمى »لجنة الترشــيحات 

والمكافآت«.

عملــت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بعضويــن منــذ تشــرين اول ٢٠١٨. انتخــب مجلــس اإلدارة فــي األصــل 3 أعضــاء بمــا فــي ذلــك رئيــس 
اللجنــة الــذي اســتقال مــن منصبــه خــال العــام. تــم تعييــن الســيد محمــد عبــد المنعــم الســيد عضــًوا ثالًثــا رئيًســا للجنــة الترشــيحات 

والمكافــآت بنــاًء علــى قــرار مجلــس اإلدارة رقــم )٢٠١9/9( الموقــع فــي ٢3 أبريــل ٢٠١9.

يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء لجنة التعيينات والمكافآت الحاليين:

تنفيذي/ غير الصفةممثل عناالسم
تنفيذي

غير تنفيذيعضو مستقلنفسهالسيد / محمد عبد المنعم السيد*

السيد / طال صباح مبارك صباح العبد اهلل
مؤسسة الهال 

األحمر القطري
غير تنفيذيعضو

غير تنفيذيعضو مستقلنفسهالسيد / عيسى خالد المسلماني

 * تم التعيين بناًء على قرار مجلس اإلدارة رقم )٢٠١9/9( الموقع في ٢3 أبريل ٢٠١9   

y .عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت 3 اجتماعات خال عام ٢٠١٨

y :يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة في ٢٠١٨

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عدد االعضاء عدد االعضاء الحاضرينالتاريخاجتماع اللجنة#
الغائبين

130 ابريل 2018اجتماع 11

1221 ابريل 2018اجتماع 22

820 اغسطس 2018اجتماع 33

أنظمة الرقابة الداخلية 
 تمثــل الرقابــة الداخليــة جــزءا ال يتجــزأ مــن أنشــطة الشــركة وتســاعد فــي ضمــان تنفيــذ أغراض الشــركة بخصوص الفعالية التشــغيلية 

والنتائــج، وموثوقيــة التقاريــر الماليــة، واألمتثال للقوانيــن واللوائح ذات الصلة

الرقابــة الداخليــة  التنفيذيــة، والموظفيــن اآلخريــن جميعهــم مســؤولية تطويــر أنظمــة  . يتحمــل كل مــن مجلــس اإلدارة، اإلدارة 
الســليمة واإلبقــاء عليهــا. 

التدقيق الداخلي 
يعــد التدقيــق الداخلــي أداة مهمــة للرقابــة اإلداريــة تمنــح مســتوى ضــروري مــن الضمــان المعقــول فيمــا يتعلــق بأنظمــة الرقابــة 

الداخليــة. 

ــي،  ــة بالتدقيــق المال يتــم التدقيــق الداخلــي مــن قبــل فــرد مرشــح مــن بنــك قطــر للتنميــة ، يمتلــك المؤهــات والخبــرات ذات الصل
وتقييــم األداء، وإدارة المخاطــر، ويكــون لــه حــق الوصــول إلــى جميــع إدارات الشــركة. 

التدقيق الخارجي 
وفقــاً  لقانــون الشــركات ولوائــح هيئــة قطــر لألســواق الماليــة تعيــن الجمعيــة العامــة للشــركة مدققــاً  خارجيــا بنــاًء علــى توصيــة لجنــة 
ــد علــى خمســة ســنوات  ــد لمــدة مماثلــة ال تزي التدقيــق لمجلــس اإلدارة ، ويعيــن المدقــق الخارجــي لمــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجدي

متتاليــة. 

ــر  يســجل المدقــق الخارجــي المعيــن فــي قائمــة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة للمدققيــن الخارجيــن، ويجــب أن يمتثــل ألعلــى معايي
للمهنيــة، ويكــونً  المدقــق الخارجــي مســتقلً  تمامــا عــن الشــركة، وأعضــاء مجلــس إدارتهــا، وال يكــون لديــه أي تضــارب فــي المصالــح 

فــي عاقتهــا/ عاقتــه مــع الشــركة. 

يقــدم المدقــق الخارجــي تقريــر التدقيــق الخارجــي للجمعيــة العامــة ، ويجــب علــى المدقــق أو وكيلــه/ وكيلهــا قــراءة التقريــر أمــام 
الجمعيــة العامــة واألجابــة علــى أســئلة المســاهمين. 

عينــت الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة  ارنســت انــد يونــغ فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الــذي إنعقــد فــي ١٧ أبريــل ٢٠١٨ 
لتدقيــق حســابات الشــركة للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٨ . 
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حقوق المساهمين
يحمي قانون الشركات و القانون الصادر من الهيئة والنظام األساسي و ميثاق مجلس اإلدارة حقوق المساهمين. 

وفقا لإلجراءات المبينة في النظام األساسي توفر الشركة المستندات التالية للمساهمين عند الطلب: 

y سجل المساهمين

y  (معلومات عن أعضاء مجلس اإلدارة ) متاحة على الموقع األلكتروني

y النظام األساسي

y  تقرير سنوي لمجلس اإلدارة مقدما للجمعية العامة

y أي مستند آخر مقدم للجمعية العامة

تضارب المصالح والتداول من قبل المطلعين
y  ال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن –بنــاءا علــى عملهــم- طلــب دفعــات مــن الغيــر أو أي مميــزات أخــرى أو قبولهــا

لصالحهــم أو لصالــح أي شــخص آخــر أو منــح مزايــا غيــر قانونيــة للغيــر. 

y  يلتــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة بتحقيــق مصالــح الشــركة ، وال يجــوز ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة متابعــة مصالحــه الشــخصية فــي
قراراتــه/ قراراتهــا أو اســتخدام فــرص العمــل المقصــودة للشــركة لصالحــه/ صالحهــا. 

y  يجــب علــى مجلــس اإلدارة األفصــاح عــن المعلومــات الخاصــة بتــداول األشــخاص المطلعيــن فــي الشــركة دون تأخيــر مــا لــم
تســتثنى مــن شــرط اإلفصــاح فــي الحــاالت الفرديــة. 

y  يحظــر علــى جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة اإلدارة التنفيذيــة واألشــخاص الذيــن لديهــم حــق الوصــول للنتائــج الماليــة الخاصــة
بالشــركة والحصــول علــى المكافــآت مــن الشــركة مــن التــداول فــي أســهم الشــركة بمقتضــى المــادة ١٧3 مــن الائحــة الداخليــة 

لبورصــة قطــر التــي تنظــم فتــرات حظــر التــداول. 

y فيما يلي فترات حظر التعامل

y  .الربع األول والثالث: أسبوع واحد قبل نهاية الربع حتى تاريخ األفصاح عن البيانات المالية

y الربع الثاني ونهاية السنة: بين فترة الدعوة لعقد اجتماع مجلس اإلدارة وتاريخ اإلفصاح

y  يوقــع أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى إقــرار ســنوي لاســتقالية وتضــارب المصالــح لتأكيــد إدراكهــم بأنــه يتوجــب عليهــم اإلفصــاح
للمجلــس بوجــود أيً  تضــارب فــي المصالــح قائــم أو مــن المحتمــل أن يكــون قائمــا مــع شــركة أعمــال واإلفصــاح عــن تداولهــم فــي 

أســهم الشــركة إضافــة إلــى تــداول أزواجهــم/ زوجاتهــم وأبنائهــم الصغــار. 

y و قد قام أعضاء المجلس بتعبئة و توقيع إقرار االستقالية وتضارب المصالح للعام ٢٠١٨

قائمة بملكية األسهم ألعضاء مجلس االدارة

ممثل عنالصفةاالسم
نسبة المئوية 

لألسهم المملوكة
%10بنك قطر للتنميةرئيسالسيد / حمد خميس الكبيسي 

%0.36بنك قطر للتنميةعضوالسيد / صالح ماجد الخليفي

الســيد / طــال صبــاح مبــارك صبــاح العبــد 
اهلل 

األحمــر نائب رئيس الهــال  مؤسســة 
ي لقطــر ا

10%

-نفسه )مستقل(عضوالسيد / عيسى خالد المسلماني
-نفسه )مستقل(عضو السيد / محمد عبد المنعم السيد
-نفسه )مستقل(عضو السيد/ محمد عبد السام العمادي

النزاعات والخالفات 
تــم اســتام رســالة تحذيــر قانونيــة مؤرخــة 18 مــارس 2018 مــن مكتــب عائشــة ســعد ناصــر عبــد اهلل للمحامــاة واالستشــارات القانونيــة 
نيابــة عــنBureau Veritas Qatar  ، بخصــوص وجــود فاتــورة معلقــة و حــذرت Bureau Veritas Qatar  الشــركة القطريــة االلمانيــة 
للمســتلزمات الطبيــة لتســوية الفاتــورة رقــم: 16005058 بتاريــخ 29 نوفمبــر 2016 بمبلــغ 90،000 ريــال قطــري ، فــي موعــد ال 
يتجــاوز 25 مــارس 2018. وقــد ردت  الشــركة القطريــة االلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة بكتــاب رقــم  GEN-006-2018-FA  بتاريــخ 

22 مــارس 2018 موضًحــا اســباب عــدم تســوية الفاتــورة المذكــورة

رأس مال الشركة القطرية االلمانية للمستلزمات الطبية
ــال  ــرأس المــال الحالــي المصــدر و المدفــوع بالكامــل هــو 115،500،000 ريــال قطــري، ويبلــغ ســعر الســهم الواحــد 10 ري إن قيــم ال
قطــري. يتــم االفصــاح عــن هيــكل رأس المــال الشــركة فــي البيانــات الماليــة للشــركة وكذلــك علــى موقــع بورصــة قطــر والموقــع 

اإللكترونــي الخــاص بالشــركة.

ــي عــدد األســهم. تحصــل  الشــركة  وفقــً للنظــام العاصــي للشــركة، فــإن ســقف تملــك األســهم فــي الشــركة هــو %25 مــن إجمال
ــألوراق الماليــة فمــا يتعلــق بســجل األســهم.  ــداع المركــزي ل باســتمرار  علــى كشــف شــهري مــن شــركة قطــر لإلي

ــه ال  ــخ 31 ديســمبر 2018, فإن ــة بتاري ــألوراق المالي ــداع المركــزي ل ــم الحصــول عليهــا مــن شــركة قطــر لإلي ــات التــي ت ــً للمعلوم وفق
يوجــد أي مســاهم تجــاوز ســقف المحــدد لتملــك نســبة %25 مــن األســهم 

حمد خميس الكبيسي
رئيس مجلس األدارة

الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 
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 البيانات المالية 
3١ ديسمبر ٢٠١٨
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تقرير حول تدقيق البيانات المالية 

الرأي المتحفظ

ــان المركــز  ــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة ش.م.ع.ق. )»الشــركة«( والتــي تتضمــن بي ــات الماليــة للشــركة القطري ــا البيان لقــد دققن
المالــي كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٨ وبيــان الدخــل الشــامل وبيــان التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين وبيــان التدفقــات النقديــة للســنة 

المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، وإيضاحــات حــول البيانــات الماليــة تتضمــن ملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة. 

فــي رأينــا أنــه باســتثناء اآلثــار المحتملــة لألمــر المشــار إليــه فــي فقــرة أســاس الــرأي المتحفــظ مــن هــذا التقريــر، فــإن البيانــات الماليــة 
المرفقــة تظهــر بعدالــة، مــن كافــة النواحــي الماديــة، المركــز المالـــي للشــركة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٨ وأدائهــا المالــي وتدفقاتهــا 

.)IFRSs( ــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة النقديـ

أساس الرأي المتحفظ 

الموجــودات غيــر الملموســة بمبلــغ ١٠.3٢9.93٧ ريــال قطــري تتعلــق ببــراءة اختــراع المحاقــن اآلمنــة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٨ )٢٠١٧: 
١٠.3٢9.93٧ ريــال قطــري(. تقــوم اإلدارة حالًيــا بتحديــد القيمــة االقتصاديــة المســتقبلية التــي ســوف تنتــج مــن بــراءة االختــراع. وفــي غيــاب 
تقييــم اإلدارة، لــم نتمكــن مــن الحصــول علــى أدلــة تدقيــق مائمــة وكافيــة فيمــا يتعلــق بالمبلــغ الممكــن تحصيلــه مــن بــراءة االختــراع 

كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٨، وبالتالــي لــم نتمكــن مــن تحديــد مــا إذا كان ضرورًيــا إجــراء أي تعديــات علــى الرصيــد.   

لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق )ISAs(. ويــرد الحقــً فــي هــذا التقريــر بيــان لمســؤولياتنا بموجــب تلــك 
المعاييــر فــي فقــرة مســؤولية مراقــب الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة. وفقــً لمعاييــر أخاقيــات المحاســبين المهنييــن الصــادرة 
عــن مجلــس المعاييــر األخاقيــة الدوليــة )IESBA Code( فإننــا كيــان مســتقل عــن الشــركة، وقــد قمنــا بتلبيــة مســؤولياتنا األخاقيــة 
األخــرى ذات الصلــة بقيامنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة وفقــً للمتطلبــات المهنيــة فــي دولــة قطــر، وقــد وفينــا مســؤولياتنا األخاقيــة 
األخــرى وفقــً لمعاييــر أخاقيــات المحاســبين المهنييــن الصــادر عــن مجلــس المعاييــر األخاقيــة الدوليــة )IESBA Code(. فــي رأينــا أن 

أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة وتوفــر أساســً مائمــً يمكننــا مــن إبــداء رأينــا المتحفــظ.  

تأكيد على أمر  

بــدون التحفــظ حــول رأينــا، نلفــت االنتبــاه إلــى اإليضــاح ١/٢ حــول البيانــات الماليــة والــذي يشــير إلــى تكبــد الشــركة خســائر متراكمــة 
بمبلــغ ١١6.٨٠٨.٧٨9 ريــال قطــري، وهــو مــا يتجــاوز 5٠٪ مــن رأس المــال كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٨. وتنــص المــادة ٢95 مــن قانــون الشــركات 
التجاريــة القطــري رقــم ١١ لســنة ٢٠١5 علــى أنــه فــي حــال وصلــت خســائر الشــركة المســاهمة نصــف رأس المــال فإنــه يجــب علــى مجلــس 
اإلدارة الدعــوة إلــى جمعيــة عموميــة غيــر عاديــة للمســاهمين التخــاذ قــرار إمــا بمواصلــة أعمــال الشــركة أو إنهــاء عملياتهــا قبــل انقضــاء 
مدتهــا المنصــوص عليهــا فــي النظــام األساســي للشــركة. وفــي حــال فشــل مجلــس اإلدارة فــي الدعــوة الجتمــاع الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة أو تعــذر اتخــاذ قــرار بهــذا الشــأن، فإنــه يجــوز ألي طــرف ذي مصلحــة التقــدم بطلــب إلــى المحكمــة المختصــة لحــل أعمــال 
الشــركة. وفــي هــذا الخصــوص، أكــد مجلــس اإلدارة عزمــه علــى دعــوة المســاهمين لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة 
إلصــدار قــرار بمواصلــة عمليــات الشــركة وتمكينهــا مــن االســتمرار كمنشــأة عاملــة والوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة عنــد اســتحقاقها. إن 

رأينــا غيــر مقيــد حــول هــذا األمــر.

أمور التدقيق الهامة 

إن األمــور الهامــة حــول أعمــال التدقيــق، فــي تقديرنــا المهنــي، هــي تلــك األمــور األكثــر أهميــة خــال تدقيــق البيانــات الماليــة. للفتــرة 
الحاليــة، باســتثناء األمــر المشــار إليــه فــي فقــرة تأكيــد علــى أمــر وفقــرة أســاس الــرأي المتحفــظ مــن هــذا التقريــر. باعتقادنــا أنــه ال توجــد 

أي أمــور هامــة أخــرى لإلبــاغ عنهــا فــي تقريرنــا. 

المعلومات األخرى

إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. تتكــون المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي، ولكنهــا ال تشــمل 
البيانــات الماليــة وتقريــر مراقــب الحسابـــات حـــولها. يتوقــع أن يتــم تزويدنــا بالتقريــر الســنوي للشــركة بعــد تاريــخ تقريــر مراقبــي 

الحســابات هــذا.  

إن رأينا المتحفظ حول البيانات المالية ال يتضمن المعلومات األخرى، وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها.

فيمــا يتعلــق بقيامنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة، فــإن مســؤوليتنا هــي االطــاع علــى المعلومــات األخــرى المذكــورة أعــاه عندمــا يتــم 

تزويدنــا بهــا، وعنــد القيــام بذلــك، األخــذ فــي االعتبــار مــا إذا كانــت هــذه المعلومــات ال تتماشــي بصــورة ماديــة مــع البيانــات الماليــة أو 
المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا خــال أعمــال التدقيــق، أو أنهــا تبــدو كأخطــاء ماديــة. 

عنــد قراءتنــا للتقريــر الســنوي وفــي حــال توصلنــا إلــى وجــود خطــأ مــادي حولهــا، فــإن علينــا حينهــا التواصــل مــع األشــخاص المكلفيــن 
بالحوكمــة حــول هــذا األمــر.

مسؤولية اإلدارة واألشخاص المكلفين بالحوكمة حول البيانات المالية 

إن مســؤولية اإلدارة هــي إعــداد البيانــات الماليــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة، وهي كذلك مســؤولة 
عــن إجــراءات الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة خاليــة مــن األخطــاء الماديــة، ســواء الناتجــة عــن احتيــال أو خطأ. 

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة الشــركة علــى االســتمرار فــي عملياتهــا وفقــً لمبــدأ االســتمرارية 
وكذلــك تقــوم باإلفصــاح، عنــد الحاجــة، عــن األمــور المتعلقــة بمبــدأ االســتمرارية واســتخدام أســاس مبــدأ االســتمرارية المحاســبي، إال إذا 

كان مجلــس اإلدارة ينــوي تصفيــة الشــركة أو إنهــاء عملياتهــا، أو أنــه ليــس لديــه بديــل واقعــي غيــر ذلــك. 

يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة. 

مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 

تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن البيانــات الماليــة ككل خاليــة مــن األخطــاء الماديــة، ســواء الناتجــة عــن احتيــال 
أو خطــأ، وكذلــك إصــدار تقريــر مراقــب الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. إن التأكيــد المعقــول هــو تأكيــد عالــي المســتوى، ولكنــه ال يعــد 
ضمانــً بــأن أعمــال التدقيــق التــي تــم القيــام بهــا وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ســوف تقــوم دائمــا بتبيــان األخطــاء الماديــة عنــد 
وقوعهــا. قــد تنشــأ األخطــاء مــن االحتيــال أو الخطــأ، وتعتبــر األخطــاء ماديــة، بصــورة فرديــة أو إجماليــة، إذا كان مــن المحتمــل أن تؤثــر 

علــى القــرارات االقتصاديــة للمســتخدمين التــي اتخــذت بنــاًء علــى هــذه البيانــات الماليــة. 

وكجــزء مــن أعمــال التدقيــق وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، فإننــا نقــوم بممارســة تقديرنــا المهنــي ونحافــظ علــى التزامنــا المهنــي 
خــال جميــع مراحــل التدقيــق. كمــا قمنــا أيضــا بمــا يلــي:

y  تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة، ســواًء الناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ، وتصميــم والقيــام بإجــراءات
التدقيــق اســتجابة لهــذه المخاطــر وكذلــك الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومائمــة توفــر أساســً إلبــداء رأينــا المتحفــظ. تعــد 
مخاطــر عــدم تبيــان األخطــاء الماديــة الناتجــة عــن االحتيــال أعلــى مــن المخاطــر الناتجــة عــن الخطــأ، حيــث قــد يشــمل االحتيــال 

التواطــؤ أو التزويــر أو الحــذف المتعمــد أو العــرض الخاطــئ أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.

y  فهــم إجــراءات الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بأعمــال التدقيــق بغــرض إعــداد إجــراءات تدقيــق مناســبة، وليــس لغــرض إبـــداء رأينــا 
حـــول فعاليـــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة للشــركة.

y  ــة المعــدة ــرات المحاســبية واالفصاحــات ذات الصل تقييــم مــدى ماءمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومعقوليــة التقدي
مــن قبــل اإلدارة.

y  ،إصــدار نتيجــة حــول مــدى ماءمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي، بنــاًء علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا
وكذلــك تحديــد مــا إذا كان هنــاك أحــداث أو ظــروف ماديــة تلقــى بالشــك علــى قــدرة الشــركة علــى االســتمرار وفقــً لمبــدأ 
االســتمرارية. فــي حــال اتضــح لنــا وجــود شــك مــادي، فــإن علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريــر التدقيــق إلــى االفصاحــات ذات الصلــة فــي 
البيانــات الماليــة أو تعديــل رأينــا إذا كانــت هــذه االفصاحــات غيــر كافيــة. كمــا وتعتمــد نتيجــة المراجعــة علــى أدلــة التدقيــق التــي 
تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ التقريــر، إال أنــه قــد تــؤدي أحــداث أو ظــروف بعــد ذلــك التاريــخ إلــى عــدم اســتمرار الشــركة وفقــً 

لمبــدأ االســتمرارية.

y  تقييــم العــرض العــام وبنيــة ومحتــوى البيانــات الماليــة، بمــا فــي ذلــك االفصاحــات، وتحديــد مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة تظهــر
المعامــات واألحــداث الهامــة بصــورة عادلــة.

قمنــا بالتواصــل مــع مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق، إلــى جانــب أمــور أخــرى، بنطــاق العمــل المحــدد وتوقيــت التدقيــق ونتائــج أعمــال 
التدقيــق الهامــة، بمــا فــي ذلــك أوجــه القصــور الماديــة فــي الرقابــة الداخليــة والتــي قمنــا بتحديدهــا خــال أعمــال التدقيــق. 

كمــا نقــدم بيانــً لمجلــس اإلدارة يفيــد بأننــا قــد التزمنــا بمســؤولياتنا األخاقيــة فيمــا يتعلــق باالســتقالية، وقمنــا بالتواصــل معهــم 
حــول أيــة عاقــات أو أمــور أخــرى قــد يعتقــد أنهــا تؤثــر علــى اســتقاليتنا، وكذلــك تقديــم اإلجــراءات الوقائيــة ذات الصلــة عنــد الضــرورة. 

ــات  ومــن بيــن األمــور التــي تــم التواصــل حولهــا مــع مجلــس اإلدارة، قمنــا بتحديــد األمــور التــي تعــد أكثــر أهميــة خــال تدقيــق البيان
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الدوحة في

الماليــة للفتــرة الحاليــة وبالتالــي نعتبرهــا أمــور التدقيــق الهامــة. ونقــوم ببيــان هــذه األمــور فــي تقريــر مراقــب الحســابات، إال فــي حــال 
وجــود قانــون أو تعليمــات تمنــع اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور أو عندمــا نقــرر، فــي حــاالت اســتثنائية للغايــة، أنــه ال يجــب اإلفصــاح عــن 

أمــر فــي تقريرنــا ألنــه مــن المحتمــل أن تفــوق اآلثــار الســلبية لذلــك أهــداف المصلحــة العامــة مــن االفصــاح.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفــي رأينــا أن الشــركة تحتفــظ بســجات محاســبية منتظمــة، وقــد أجــري الجــرد وفقــً لألصــول المرعيــة، وأن البيانــات الماليــة تراعــي 
أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم ١١ لســنة ٢٠١5 والنظــام األساســي للشــركة. لقــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات 
وااليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا، وحســب علمنــا واعتقادنــا لــم تقــع خــال الســنة أيــة مخالفــات للقانــون المشــار إليــه 

أعــاه أو النظــام األساســي للشــركة علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى المركــز المالــي للشــركة أو أدائهــا المالــي.

بيان الدخل الشامل 
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨

  20182017

ريال قطريريال قطريإيضاحات 

11,801,314 11,403,126 3 اإليرادات 

(8,776,577)(8,477,236) 4 التكاليف المباشرة باستثناء االستهاك  

 2,925,8903,024,737

(2,759,294)(5,702,461)9 و11االستهاك واالطفاء

52,778,6982,686,908إيرادات أخرى  

(1,007,198)(301,701) 6مصاريف البيع والتوزيع 

(13,141,990)(8,511,411)7مصاريف عمومية وإدارية 

(6,603,312)-9انخفاض قيمة عقارات وآالت ومعدات  

   

(17,800,149)(8,810,985) الخسارة التشغيلية 

(3,891,780)(4,022,752)8تكاليف التمويل 

(21,691,929)(12,833,737)الخسارة للسنة

--إيرادات شاملة أخرى للسنة

(21,691,929)(12,833,737)الخسارة وإجمالي الخسارة الشاملة للسنة

  

(1.88)(1.11)21الخسارة األساسية والمخففة للسهم 
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20182017

ريال قطريريال قطريإيضاحات

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

9121,723,160127,145,976عقارات وآالت ومعدات 

12,590,000 1012,590,000استثمارات عقارية 

10,379,607 1110,329,937موجودات غير ملموسة 

144,643,097150,115,583

الموجودات المتداولة
1212,194,13912,522,125المخزون 

135,011,2577,774,292ذمم تجارية مدينة وأخرى 

14494,104541,085أرصدة لدى البنوك ونقد 

17,699,50020,837,502

162,342,597170,953,085إجمالي الموجودات 

حقوق المساهمين والمطلوبات 
حقوق المساهمين 

115,500,000 115,500,000 15رأس المال

30,343,120 30,343,120 16االحتياطي القانوني 

11,999,694 11,999,694 17احتياطي إعادة التقييم 

(103,975,052)(116,808,789)الخسائر المتراكمة 

41,034,02553,867,762إجمالي حقوق المساهمين

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة 

181,046,028885,016مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

1998,878,37874,155,875قروض وسلف

99,924,40675,040,891

المطلوبات المتداولة 
195,393,31723,132,443قروض وسلف

202,569,1544,068,139ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

14,843,850 13,421,695 14سحب على المكشوف من البنوك 

21,384,16642,044,432

121,308,572117,085,323إجمالي المطلوبات

162,342,597170,953,085إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

طالل صباح العبداهلل
نائب رئيس مجلس اإلدارة

حمد خميس عبداهلل الكبيسي
رئيس مجلس اإلدارة

ال
لم

س ا
رأ

ي 
ط

يا
حت

اال
ي

ون
ان

لق
ا

ة 
اد

إع
ي 

ط
يا

حت
ا

م
يي

تق
ال

مة
اك

تر
لم

ر ا
ائ

س
لخ

ا
ي

ال
جم

اإل

ري
ط

ل ق
ريا

ري
ط

ل ق
ريا

ري
ط

ل ق
ريا

ري
ط

ل ق
ريا

ري
ط

ل ق
ريا

2
0

1
7

ر 
اي

ين
 1

ي 
ف

1
1

5
,5

0
0

,0
0

0
3

0
,3

4
3

,1
2

0
1

1
,9

9
9

,6
9

4
(8

2
,2

8
3

,1
2

3
)

7
5

,5
5

9
,6

9
1

ة 
سن

 لل
رة

سا
لخ

ا
-

-
-

(2
1

,6
9

1
,9

2
9

)
(2

1
,6

9
1

,9
2

9
)

ى 
خر

ة أ
مل

شا
ت 

دا
يرا

إ
-

-
-

-
-

ة  
سن

 لل
لة

ام
ش

ة ال
سار

لخ
ي ا

مال
إج

-
-

-
(2

1
,6

9
1

,9
2

9
)

(2
1

,6
9

1
,9

2
9

)

2
0

1
7

ر 
مب

س
دي

 3
1

ي 
 ف

1
1

5
,5

0
0

,0
0

0
3

0
,3

4
3

,1
2

0
1

1
,9

9
9

,6
9

4
(1

0
3

,9
7

5
,0

5
2

)
5

3
,8

6
7

,7
6

2
 

ة 
سن

 لل
رة

سا
لخ

ا
-

-
-

(1
2

,8
3

3
,7

3
7

)
(1

2
,8

3
3

,7
3

7
)

ى 
خر

ة أ
مل

شا
ت 

دا
يرا

إ
-

-
-

-
-

ة  
سن

 لل
لة

ام
ش

ة ال
سار

لخ
ي ا

مال
إج

-
-

-
(1

2
,8

3
3

,7
3

7
)

(1
2

,8
3

3
,7

3
7

)

2
0

1
8

ر 
مب

س
دي

 3
1

ي 
ف

 1
1

5
,5

0
0

,0
0

0
 

 3
0

,3
4

3
,1

2
0

 
 1

1
,9

9
9

,6
9

4
 

(1
1

6
,8

0
8

,7
8

9
)

4
1

,0
3

4
,0

2
5

49 48



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية-لتقرير السنوي 2.18 الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية-لتقرير السنوي 2.18

 20182017

ريال قطريريال قطريإيضاحات

   أنشطة التشغيل

(21,691,929)(12,833,737)خسارة السنة

تعديات للبنود التالية:
95,652,7912,640,085استهاك عقارات وآالت ومعدات  

84,022,7523,891,780تكاليف تمويل 

71,839,2044,804,717مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة 

-709,638شطب سلف

7389,460629,287شطب مخزون 

18329,349200,159مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

(220,765)5162,224 و7خسارة / )ربح( من صرف عمات أجنبية 

1149,670119,209إطفاء برمجيات كمبيوتر 

718,918225,855شطب/ خسارة من استبعاد عقارات وآالت ومعدات 

-(282,954)رد مخصص البضاعة بطيئة الحركة 

6,603,312-9انخفاض قيمة عقارات وآالت ومعدات 

1,847,302-7مخصص البضاعة بطيئة الحركة 

(950,988)57,315ربح / )خسارة( التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل:

221,4802,935,309مخزون 

(2,234,299)214,193ذمم تجارية مدينة وأخرى   

(681,112)(1,661,209)ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

(931,090)(1,168,221)النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

(239,575)(168,337)18مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

(1,170,665)(1,336,558)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار
(38,498)(248,893)9شراء عقارات وآالت ومعدات 

150,000-متحصات من استبعاد عقارات وآالت ومعدات 

صافــي التدفقــات النقديــة )المســتخدمة فــي( / مــن أنشــطة 
االســتثمار

(248,893)111,502

أنشطة التمويل
1914,219,1304,826,574متحصات من قروض وسلف 

(3,131,498)(8,223,903)19سداد قروض وسلف 

(1,497,518)(3,034,602)تكاليف تمويل مدفوعة 

2,960,625197,558صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(861,605)1,375,174صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه 

(13,441,160)(14,302,765)النقد وما في حكمه في 1 يناير 

(14,302,765)(12,927,591)14النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

تأسيس الشركة
الشــركة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة ش.م.ع.ق. )»الشــركة«( هــي شــركة مســاهمة قطريــة تأسســت فــي دولــة قطــر 
بموجــب المرســوم األميــري رقــم 39 الصــادر فــي ١5 أكتوبــر ٢٠٠٠ تحــت الســجل التجــاري رقــم ٢3349 بتاريــخ ١٠ فبرايــر ٢٠٠١ وهــي مدرجــة 
ــة قطــر والمقــر الرئيســي لعملهــا فــي أبــو  حاليــً فــي بورصــة قطــر. إن العنــوان المســجل للشــركة هــو ص ب ٢٢556، الدوحــة – دول

ــة قطــر. هامــور، الدوحــة، دول

إن النشاط الرئيسي للشركة هو صناعة المحاقن لاستعمال لمرة واحدة والتجارة في المعدات واألدوات والمستلزمات الطبية.

 تمــت المـــوافقة علــى إصــدار البيانــات المالـــية للشــركة كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٨ بقــرار مــن مجـــلس اإلدارة فــي 
٢٧ مــارس ٢٠١9.

أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة  2

1/2 مبدأ االستمرارية

لــدى الشــركة خســائر متراكمـــة بمبلـــغ ١١6.٨٠٨.٧٨9 ريــال قطـــري، وهــو مــا يتجــاوز 5٠٪ مــن رأس المــال كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٨. تنــص 
المــادة ٢95 مــن قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم ١١ لســنة ٢٠١5 علــى أنــه فــي حــال وصلــت خســائر الشــركة المســاهمة نصــف رأس 
المــال فإنــه يجــب علــى مجلــس اإلدارة الدعــوة إلــى جمعيــة عموميــة غيــر عاديــة للمســاهمين التخــاذ قــرار إمــا بمواصلــة أعمــال الشــركة أو 
إنهــاء عملياتهــا قبــل انقضــاء مدتهــا المنصــوص عليهــا فــي النظــام األساســي للشــركة. وفــي حــال فشــل مجلــس اإلدارة فــي الدعــوة 
الجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أو تعــذر اتخــاذ قــرار بهــذا الشــأن، فإنــه يجــوز ألي طــرف ذي مصلحــة التقــدم بطلــب إلــى المحكمــة 
ــة بمبلــغ  ــة للشــركة موجوداتهــا المتداول ــات المتداول المختصــة لحــل أعمــال الشــركة. وكمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٨، تجــاوزت المطلوب
3.6٨4.666 ريــال قطــري. تشــير هــذه الظــروف إلــى وجــود عــدم يقيــن مــادي قــد يلقــي بالشــك حــول قــدرة الشــركة علــى االســتمرار فــي 

أعمالهــا وفقــً لمبــدأ االســتمرارية.  

وفــي هــذا الشــأن قــدم بنــك قطــر للتنميــة، بصفتــه مســاهم ودائــن، تأكيــدًا خطيــً بمواصلــة تقديــم الدعــم المالــي للشــركة 
لمســاعدتها علــى الوفــاء بمطلوباتهــا والتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها. كمــا أكــد البنــك أنــه لــن يطالــب الشــركة بالســداد قبــل تاريــخ ١ 

ينايــر ٢٠٢٠. 

كمــا وأكــد مجلــس اإلدارة عزمــه علــى دعــوة المســاهمين لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة إلصــدار قــرار بمواصلــة 
عمليــات الشــركة وتمكينهــا مــن االســتمرار كمنشــأة عاملــة والوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة عنــد اســتحقاقها. كمــا وان اإلدارة بصــدد اتخــاذ 

إجــراءات لتحســين عمليــات الشــركة، وعليــه فقــد تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

2/2 أسس اإلعداد 

أعــدت البيانــات الماليــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ومتطلبــات قانــون 
الشــركات التجاريــة القطــري رقــم ١١ لســنة ٢٠١5 ذات الصلــة. 

أعدت البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا االستثمارات العقارية حيث تم قياسها بالقيمة العادلة.

الطــرق المســتخدمة فــي قيــاس القيمــة العادلــة تــم اإلفصــاح عنهــا فــي إيضــاح رقــم ٢5. أعــدت البيانــات الماليــة بالريــال القطــري وهــي 
العملــة المســتخدمة فــي أنشــطة الشــركة وفــي عــرض بياناتهــا الماليــة. 

3/2 التغيرات في السياسات واالفصاحات المحاسبية 

إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد البيانــات الماليــة للســنة الحاليــة تتوافــق مــع السياســات المتبعــة فــي إعــداد البيانــات 
الماليــة للشــركة للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧، باســتثناء تطبيــق المعاييــر الجديــدة والتفســيرات التــي يســري مفعولهــا 

اعتبــاًرا مــن ١ ينايــر ٢٠١٨. 

فيما يلي بيان طبيعة وتأثير كل من تلك المعايير الجديد والمعدلة
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المعيار

المعيار الدولي للتقارير المالية 9 األدوات المالية 
المعيار الدولي للتقارير المالية 15 االيرادات من العقود مع العمالء 

تعديــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ١ تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة للمــرة األولــى – حــذف اإلعفــاءات قصيــرة األجــل 
للشــركات التــي تقــوم بتطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة للمــرة األولــى 

ــرادات مــن  ــر الماليــة ١5 - اإلي ــي للتقاري ــر الماليــة 9 - األدوات الماليــة والمعيــار الدول ــي للتقاري طبقــت الشــركة ألول مــرة المعيــار الدول
العقــود مــع العمــاء. ووفًقــا لألحــكام االنتقاليــة لتلــك المعاييــر الجديــدة، لــم يتــم تعديــل أرقــام المقارنــة. فيمــا يلــي إفصاحــات حــول 

طبيعــة وتأثيــر هــذه التغييــرات. 

المعيار الدولي للتقارير المالية 9 األدوات المالية 

يحــل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 األدوات الماليــة محــل معيــار المحاســبة الدولــي 39 األدوات الماليــة: التحقيــق والقيــاس للفتــرات 
الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد ١ ينايــر ٢٠١٨، ويجمــع المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 جميــع العناصــر الثاثــة للمحاســبة عــن األدوات 

الماليــة وهــي: التصنيــف والقيــاس، واالنخفــاض فــي القيمــة، ومحاســبة التحــوط. 

قامــت الشــركة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 بأثــر رجعــي، ولكنهــا اختــارت عــدم تعديــل معلومــات المقارنــة. ونتيجــة 
لذلــك، ال تــزال معلومــات المقارنــة المعروضــة محتســبة وفًقــا للسياســة المحاســبية الســابقة للشــركة. إن أثــر تطبيــق المعيــار الدولــي 

للتقاريــر الماليــة 9 هــو كالتالــي: 

التصنيف والقياس

فــي ١ ينايــر ٢٠١٨، قامــت إدارة الشــركة بتقييــم نمــاذج األعمــال التــي تنطبــق علــى الموجــودات الماليــة التــي تحتفــظ بهــا الشــركة فــي 
ــر الماليــة 9 وقــد قامــت بتصنيــف أدواتهــا الماليــة فــي فئــات التصنيــف المناســبة  تاريــخ التطبيــق المبدئــي للمعيــار الدولــي للتقاري

الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9. 

وفقــً للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9، يتــم قيــاس أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة أو بالتكلفــة المطفــأة أو 
بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى. يعتمــد التصنيــف علــى معياريــن: نمــوذج األعمــال المســتخدم مــن قبــل الشــركة 
إلدارة الموجــودات؛ ومــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة لــألدوات تمثــل » فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة« علــى المبلــغ 

أصــل الديــن القائــم. 

إن متطلبــات تصنيــف وقيــاس المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 لــم يكــن لهــا تأثيــر جوهــري علــى الشــركة. وفيمــا يلــي بيــان 
الماليــة للشــركة:  التغييــرات فــي تصنيــف الموجــودات 

إن الذمــم التجاريــة المدينــة والموجــودات الماليــة غيــر المتداولــة األخــرى المصنفــة ســابقا كقــروض وذمــم مدينــة محتفــظ بهــا لتحصيل 
تدفقــات نقديــة تعاقديــة وينتــج عنهــا تدفقــات نقديــة تمثــل فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة يتــم تصنيفهــا وقياســها كأدوات 

ديــن بالتكلفــة المطفــأة. ليــس للتغيــرات المذكــورة أعــاه أي تأثيــر مــادي علــى البيانــات الماليــة. 

انخفاض القيمة 

لقــد أدى تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 إلــى تغييــرات ماديــة فــي احتســاب الشــركة لخســائر انخفــاض القيمــة للموجــودات 
الماليــة مــن خــال اســتبدال نهــج الخســارة المتكبــدة الــوارد فــي معيــار المحاســبة الدولــي 39 بنهــج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. 
ــر  ــن غي ــر الماليــة 9 مــن الشــركة تحقيــق مصــروف للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لجميــع أدوات الدي ــي للتقاري ــار الدول يتطلــب المعي

المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة وموجــودات العقــود. 

لــدى الشــركة األنــواع التاليــة مــن الموجــودات الماليــة الخاضعــة لنمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الــوارد فــي المعيــار الدولــي 
للتقاريــر الماليــة 9: 

y  ذمم تجارية مدينة وأخرى

y  أرصدة لدى البنوك

لقــد أدى تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 إلــى تغييــر مــادي فــي حســاب الشــركة لخســائر انخفــاض قيمــة للموجــودات 
ــي 39 مــع نهــج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة بنظــرة  ــار المحاســبة الدول ــوارد فــي معي ــدالً مــن نهــج الخســارة المتكبــدة ال الماليــة ب
مســتقبلية. كان علــى الشــركة تعديــل منهجيــة االنخفــاض فــي القيمــة وفقــً للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 لــكل فئــة مــن فئــات 
ــادة  ــر الماليــة 9 إلــى أي زي ــم يــؤدي تطبيــق متطلبــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي المعيــار الدولــي للتقاري هــذه الموجــودات. ل
ماديــة فــي مخصصــات انخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة لموجــودات الديــن الماليــة للشــركة. إن التغييــرات المذكــورة أعــاه ليــس 

لهــا أي تأثيــر مــادي علــى البيانــات الماليــة. 

ــات الماليــة للشــركة كمــا هــي فــي وفقــً لمعيــار المحاســبة  إلــى حــد كبيــر ســوف تظــل السياســية المحاســبية المتعلقــة بالمطلوب
الدولــي 39. يرجــى االطــاع علــى السياســات المحاســبية المتبعــة فــي ١ ينايــر ٢٠١٨ الخاصــة بالسياســات الجديــدة للتصنيــف والقيــاس 
ــل المعاييــر األخــرى التــي تتعامــل مــع األدوات  ــر الماليــة 9 بتعدي ــي للتقاري ــار الدول وانخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة. يقــوم المعي

ــر الماليــة ٧: األدوات الماليــة – اإلفصاحــات. الماليــة مثــل المعيــار الدولــي للتقاري

األدوات المالية – التحقيق المبدئي والقياس الالحق 

األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي ألحد األطراف والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية للطرف اآلخر.  

الموجودات المالية

التحقيق المبدئي والقياس

تصنــف الموجــودات الماليــة عنــد التحقيــق المبدئــي، كمــا تقــاس الحقــً بالتكلفــة المطفــأة، وبالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو 
الخســارة. 

يعتمــد تصنيــف الموجــودات الماليــة عنــد التحقيــق المبدئــي علــى خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة للموجــودات الماليــة 
ونمــوذج أعمــال الشــركة إلدارة هــذه الموجــودات. ويعتمــد التصنيــف علــى معياريــن: 

y نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات؛ و

y  مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة لــألدوات تمثــل فقــط دفعــات أصــل الديــن والفائــدة )الربــح( علــى المبلــغ األصلــي القائــم
.)SPPI معيــار(

باســتثناء الذمــم التجاريــة المدينــة وأوراق القبــض التــي ال تحتــوي علــى عناصــر تمويــل هامــة أو التــي طبقــت الشــركة عليهــا الطريقــة 
العمليــة، تقــوم الشــركة مبدئيــً بقيــاس األصــل المالــي بالقيمــة العادلــة. يتــم قيــاس الذمــم التجاريــة المدينــة وأوراق القبــض التــي ال 
تحتــوي علــى عناصــر تمويــل هامــة أو التــي طبقــت الشــركة عليهــا الطريقــة العمليــة بســعر الصفقــة المحــدد بموجــب المعيــار الدولــي 

للتقاريــر الماليــة ١5. 

لغــرض تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة، يجــب أن ينشــأ عنهــا زيــادة فــي التدفقــات النقديــة التــي تمثــل 
»فقــط دفعــات أصــل الديــن والفائــدة« )SPPI( علــى المبلــغ األصلــي القائــم. يشــار إلــى هــذا التقييــم باســم فحــص دفعــات أصــل الديــن 

والفائــدة فقــط )SPPI test( ويتــم إجــراؤه علــى مســتوى األداة. 

يشــير نمــوذج أعمــال الشــركة إلدارة الموجــودات الماليــة إلــى كيفيــة إدارة الشــركة لموجوداتهــا الماليــة لغــرض توليــد التدفقــات 
النقديــة. يحــدد نمــوذج العمــل مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة ســوف تنتــج عــن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو بيــع 

أو كليهمــا.  الماليــة  الموجــودات 

تــدرج مشــتريات أو مبيعــات الموجــودات الماليــة التــي تتطلــب تســليم الموجــودات خــال إطــار زمنــي محــدد بموجــب الئحــة أو اتفاقيــة 
بالســوق )معامــات الطــرق العاديــة( فــي تاريــخ المتاجــرة، وهــو التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه الشــركة بشــراء أو بيــع الموجــود.

القياس الالحق

ألغراض القياس الاحق، يتم تصنيف الموجودات المالية إلى الفئات التالية: 

y )موجودات مالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين
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الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(

هــذه الفئــة هــي األكثــر ماءمــة للشــركة. تقــوم الشــركة بقيــاس الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة فــي حالــة اســتيفاء الشــرطين 
التاليين: 

y  ــة االحتفــاظ بالموجــود المالــي ضمــن نمــوذج أعمــال بهــدف االحتفــاظ بالموجــودات الماليــة مــن أجــل تحصيــل التدفقــات النقدي
التعاقديــة؛ و

y  الشــروط التعاقديــة للموجــودات الماليــة تــؤدي فــي تواريــخ محــددة إلــى زيــادة التدفقــات النقديــة التــي تكــون عبــارة عــن مدفوعــات
أصــل الديــن والفائــدة فقــط )SPPI( علــى مبلــغ أصــل الديــن القائــم. 

تقــاس الموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة الحقــً باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة وتخضــع النخفــاض القيمــة. 
يتــم تحقيــق األربــاح والخســائر فــي بيــان الربــح أو الخســارة عندمــا يتــم اســتبعاد أو تعديــل أو انخفــاض قيمــة األصــل. تشــمل الموجــودات 

الماليــة للشــركة بالتكلفــة المطفــأة الذمــم التجاريــة المدينــة، والذمــم المدينــة األخــرى، واألرصــدة لــدى البنــوك.  

إلغاء التحقيق 

يلغــى تحقيــق الموجــودات الماليــة )أو جــزء مــن موجــودات ماليــة أو جــزء مــن مجموعــة موجــودات ماليــة مماثلــة( )أي يتــم حذفهــا مــن 
بيــان المركــز الماليــة للشــركة( فــي أي مــن الحــاالت التاليــة:

y انتهاء الحق في استام تدفقات نقدية من الموجودات، أو

y  قيــام الشــركة بتحويــل حقوقهــا الســتام تدفقــات نقديــة مــن الموجــودات أو قــد تعهــدت بدفــع المبلــغ المســتلم كاملــة
ودون تأخيــر كبيــر إلــى طــرف ثالــث بموجــب ترتيبــات للتمريــر و )أ( إمــا أن تكــون قــد قامــت فعليــً بتحويــل كافــة مخاطــر ومنافــع 
الموجــودات أو )ب( لــم تقــم فعليــً بتحويــل كافــة مخاطــر ومنافــع الموجــودات أو باالحتفــاظ بهــا ولكنهــا حولــت الســيطرة علــى 

الموجــودات. 

عندمــا تقــوم الشــركة بتحويــل حقوقهــا الســتام تدفقــات نقديــة مــن موجــودات أو عندمــا تدخــل فــي ترتيبــات تمريــر، تتأكــد الشــركة 
ــة  ــل حقوقهــا فــي اســتام تدفقــات نقدي ــا ال تقــوم الشــركة بتحوي ــى اي مــدى. عندم ــة وإل ــع الملكي ــا إذا احتفظــت بمخاطــر ومناف م
ــم تحــول الســيطرة علــى الموجــودات، يتــم  ــم تحــول أو تحتفــظ فعليــً بجميــع مخاطــر أو منافــع الموجــودات ول مــن أي موجــودات ول
ــات مقابلــة. يتــم قيــاس  ــدرج الشــركة أيضــً مطلوب ــة ت إدراج الموجــودات بقــدر اســتمرار ارتبــاط الشــركة بالموجــودات. فــي تلــك الحال

ــة والمطلوبــات المقابلــة علــى أســاس يعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي احتفظــت بهــا الشــركة.  الموجــودات المحول

يتــم قيــاس االرتبــاط المســتمر الــذي يأخــذ شــكل ضمــان بالقيمــة الدفتريــة األصليــة للموجــودات أو القيمــة القصــوى للمبلــغ الــذي 
يمكــن أن يطلــب مــن الشــركة ســدادها، أيهمــا أقــل. 

انخفاض قيمة الموجودات المالية

ــح  ــة مــن خــال الرب ــر المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادل ــن غي ــة أدوات الدي ــة المتوقعــة لكاف ــدرج الشــركة مخصصــات الخســائر االئتماني ت
أو الخســارة. تســتند الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة وفًقــا للعقــد وجميــع 
التدفقــات النقديــة التــي تتوقــع الشــركة اســتامها، ويتــم خصمهــا بســعر تقريبــي لســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي. تتضمــن التدفقــات 
النقديــة المتوقعــة التدفقــات النقديــة مــن بيــع الضمانــات المحتفــظ بهــا أو غيرهــا مــن التعزيــزات االئتمانيــة التــي تعتبــر جــزًءا ال يتجــزأ 

مــن الشــروط التعاقديــة. 

يتــم تحقيــق الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مرحلتيــن: بالنســبة للتعرضــات لمخاطــر االئتمــان التــي لــم تظهــر فيهــا زيــادة جوهرية 
فــي المخاطــر االئتمانيــة منــذ التحقيــق المبدئــي يتــم أخــذ مخصصــات للخســائر االئتمانيــة التــي تنشــأ مــن أحــداث عــدم االنتظــام التــي 
قــد تكــون محتملــة خــال األشــهر االثنــي عشــر التاليــة )الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة ١٢ شــهرًا(. بالنســبة للتعرضــات االئتمانيــة 
التــي تظهــر فيهــا زيــادة جوهريــة فــي المخاطــر االئتمانيــة منــذ التحقيــق المبدئــي، فإنــه يجــب تســجيل مخصــص للخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة علــى مــدى العمــر المتبقــي للتعــرض، بغــض النظــر عــن توقيــت حــدوث عــدم االنتظــام )الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 

لكامــل العمــر(. 

بالنســبة للمدينيــن التجارييــن وموجــودات العقــود، تقــوم الشــركة بتطبيــق النهــج المبســط لحســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. 
ــة  ــدرج مخصــص خســارة علــى أســاس الخســائر االئتماني ــرات فــي مخاطــر االئتمــان ولكنهــا ت ــإن الشــركة ال تتعقــب التغي ــي ف وبالتال
ــي. قامــت الشــركة بوضــع مصفوفــة للمخصصــات اســتنادا إلــى خبرتهــا  ــر للمركــز المال المتوقعــة لكامــل العمــر فــي تاريــخ كل تقري

التاريخيــة بخســائر االئتمــان، ويتــم تعديلهــا وفقــً للعوامــل المســتقبلية المتعلقــة بالمدينيــن والبيئــة االقتصاديــة. 

تعتبــر الشــركة أحــد الموجــودات الماليــة فــي حالــة عــدم انتظــام فــي حــال تأخــر ســداد اســتحقاق المدفوعــات التعاقديــة لمــدة 9٠ يومــً. 
ومــع ذلــك، ففــي بعــض الحــاالت قــد تعتبــر الشــركة أيًضــا الموجــود المالــي فــي حالــة عــدم انتظــام عندمــا تشــير معلومــات داخليــة 
أو خارجيــة إلــى أنــه مــن غيــر المحتمــل أن تحصــل الشــركة علــى المبالــغ التعاقديــة المســتحقة بالكامــل دون القيــام بــأي تحســينات 
ائتمانيــة مــن قبــل الشــركة. يتــم شــطب أحــد الموجــودات الماليــة عندمــا ال يعــد هنــاك احتمــال معقــول لتحصيــل التدفقــات النقديــة 

التعاقديــة.

المعيار الدولي للتقارير المالية 15: اإليرادات من العقود مع العمالء

يحــل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ١5 محــل معيــار المحاســبة الدولــي ١١: عقــود اإلنشــاءات ومعيــار المحاســبة الدولــي ١٨: اإليــرادات 
والتفســيرات ذات الصلــة وينطبــق علــى جميــع اإليــرادات الناشــئة عــن العقــود مــع العمــاء، مــا لــم تكــن هــذه العقــود ضمــن نطــاق 
المعاييــر األخــرى. يحــدد المعيــار الجديــد نموذًجــا مــن خمــس خطــوات لمراعــاة األربــاح الناتجــة عــن التعاقــد مــع العمــاء. وفًقــا للمعيــار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة ١5، يتــم تحقيــق االيــرادات بمبلــغ يعكــس المبلــغ الــذي تتوقــع الجهــة الحصــول عليــه فــي مقابــل تقديــم 

البضائــع أو الخدمــات إلــى عميــل.

يتطلــب المعيــار مــن المؤسســات ممارســة اتخــاذ األحــكام، مــع األخــذ فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف ذات الصلــة عنــد تطبيــق 
كل خطــوة مــن النمــوذج علــى العقــود مــع عمائهــا. كمــا يحــدد المعيــار طريقــة المحاســبة الخاصــة بالتكاليــف اإلضافيــة للحصــول علــى 

العقــد والتكاليــف المرتبطــة مباشــرة بتنفيــذ العقــد. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتطلــب المعيــار إدراج إفصاحــات ذات صلــة. 

قامــت الشــركة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ١5 باســتخدام طريقــة التحويــل المعدلــة بأثــر رجعــي حيــث تســجل الشــركة 
التأثيــر التراكمــي للتطبيــق المبدئــي للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ١5 كتعديــل للرصيــد االفتتاحــي لألربــاح المــدورة فــي ١ ينايــر ٢٠١٨ 
وعــدم تعديــل معلومــات المقارنــة لعــام ٢٠١٧. وفقــً لهــذه الطريقــة االنتقاليــة، قامــت الشــركة فقــط بتقييــم العقــود التــي لــم يتــم 

االنتهــاء منهــا كمــا فــي ١ ينايــر ٢٠١٨.

يتمثــل نشــاط الشــركة فــي تصنيــع محاقــن االســتخدام الواحــد وتجــارة المعــدات واألدوات والمســتلزمات الطبيــة. عــادة مــا تتضمــن 
عقــود الشــركة لتقديــم البضاعــة إلــى العمــاء التــزام أداء وحيــد. قــررت الشــركة أنــه يجــب تحقيــق اإليــرادات مــن بيــع البضائــع فــي الوقــت 

الــذي يتــم فيــه تحويــل الســيطرة علــى األصــل إلــى العميــل ، بشــكل عــام عنــد تســليم البضائــع.

وعلــى ذلــك ، لــم يكــن لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ١5 تأثيــًرا علــى توقيــت تحقيــق اإليــرادات ولــم يتــم تحديــد أي عوامــل 
أخــرى أدت إلــى تعديــل للمبلــغ المســجل. 

كمــا هــو مطلــوب للبيانــات الماليــة، تقــوم الشــركة بتصنيــف اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــاء فــي فئــات توضــح كيفيــة تأثــر طبيعــة 
ومقــدار وتوقيــت وعــدم اليقيــن الخــاص باإليــرادات والتدفقــات النقديــة بالعوامــل االقتصاديــة.

تــم تطبيــق سياســة محاســبية جديــدة لتحقيــق اإليــرادات ، إال أن تلــك السياســة المحاســبية الجديــدة لــم يكــن لهــا أي تأثيــر مالــي علــى 
األرصــدة كمــا فــي ١ ينايــر ٢٠١٨.

تحقيق اإليرادات )نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 15(

ــً عنــد تســليم  ــك عموم ــى العميــل، ويكــون ذل ــل الســيطرة علــى األصــل إل ــه تحوي ــذي يتــم في ــرادات فــي الوقــت ال يتــم تحقيــق اإلي
البضاعــة إلــى العميــل. تقــوم الشــركة بتســجيل اإليــرادات مــن مبيعــات البضاعــة بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم. وفــي حــال لــم 

ــغ اإليــرادات حتــى يــزول عــدم اليقيــن. يكــن ممكنــً قيــاس اإليــرادات بصــورة موثوقــة، تقــوم الشــركة بتأجيــل تحقيــق مبال
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4/2  المعايير المصدرة ولم يسر مفعولها بعد

إن المعاييــر والتفســيرات التــي أصــدرت ولــم تصبــح ســارية المفعــول حتــى تاريــخ إصــدار البيانــات الماليــة للشــركة مذكــورة أدنــاه. لــم 
تقــم الشــركة مبكــرًا بتطبيــق أي معاييــر أو تفســيرات أو تعديــات تــم إصدارهــا ولــم يســر مفعولهــا بعــد

تاريخ السريانالمعيار

1 يناير 2019المعيار الدولي للتقارير المالية ١6: اإليجارات 
1 يناير 2019تعديات المعيار الدولي للتقارير المالية 9: خصائص الدفع المسبق مع التعويض السلبي

1 يناير 2019دورة التحسينات السنوية ٢٠١5-٢٠١٧ )تم اصدارها في ديسمبر ٢٠١٧(

المعيار الدولي للتقارير المالية 16 اإليجارات 

تــم إصــدار المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ١6 فــي ينايــر ٢٠١6 ليحــل محــل معيار المحاســبة الدولي ١٧ اإليجارات، وتفســير لجنة تفســيرات 
التقاريــر الماليــة الدوليــة 4 محــددًة مــا إذا كان الترتيــب يتضمــن عقــود تأجيــر، وتفســير لجنة التفســيرات القائمة ١5 اإليجارات التشــغيلية 
- الحوافــز، وتفســير لجنــة التفســيرات القائمــة ٢٧ تقييــم محتــوى العمليــات التــي تتضمــن الصيغــة القانونيــة لعقــد التأجيــر. يحــدد 
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ١6 مبــادئ التحقيــق والقيــاس والعــرض واإلفصــاح لعقــود التأجيــر ويتطلــب مــن المســتأجرين احتســاب 
جميــع عقــود اإليجــار وفقــً لنمــوذج فــردي داخــل الميزانيــة العموميــة كمــا هــو الحــال فــي محاســبة عقــود التأجيــر التمويلــي وفقــً لمعيــار 
المحاســبة الدولــي ١٧. يتضمــن المعيــار حالتيــن يجــوز فيهمــا اإلعفــاء مــن تحقيــق اإليجــارات وهــي إيجــارات موجــودات »منخفضــة القيمــة« 
)مثــل أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية( واإليجــارات قصيــرة المــدى )أي اإليجــارات لفتــرة ١٢ شــهرًا أو أقــل(. فــي تاريــخ بدايــة عقــد التأجيــر، 
يجــب علــى المســتأجر تســجيل مطلــوب لســداد دفعــات اإليجــار )أي مطلــوب اإليجــار( وموجــود يمثــل الحــق فــي اســتخدام الموجــود 
خــال فتــرة اإليجــار )أي حــق اســتخدام الموجــود(. يجــب علــى المســتأجرين تســجيل الفائــدة علــى مطلــوب اإليجــار ومصــروف االســتهاك 

علــى حــق اســتخدام الموجــود بشــكل منفصــل. 

يجــب أيضــً علــى المســتأجرين إعــادة قيــاس مطلــوب اإليجــار عنــد وقــوع أحــداث معينــة )مثــل تغييــر مــدة اإليجــار أو تغييــر مدفوعــات 
اإليجــار المســتقبلية نتيجــة تغيــر أحــد المؤشــرات أو المعــدل المســتخدم فــي تحديــد تلــك المدفوعــات(. ســوف يقــوم المســتأجر عمومــً 

بتحقيــق مبلــغ إعــادة قيــاس مطلــوب اإليجــار كتعديــل فــي حــق اســتخدام الموجــود. 

تبقــى المعالجــة المحاســبية بالنســبة للمؤجــر وفقــً للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ١6 كمــا هــي إلــى حــد كبيــر مقارنــة بالمعالجــة 
المحاســبية الحاليــة وفقــً لمعيــار المحاســبة الدولــي ١٧. ويســتمر المؤجــرون فــي تصنيــف جميــع اإليجــارات وفقــً لمبــدأ التصنيــف 
فــي معيــار المحاســبة الدولــي ١٧ مــع التمييــز بيــن نوعيــن مــن اإليجــارات: اإليجــارات التشــغيلية واإليجــارات التمويليــة. يتطلــب المعيــار 

ــي ١٧.  ــة بمعيــار المحاســبة الدول ــر الماليــة ١6 أيضــً أن يقــوم المســتأجر والمؤجــر بافصاحــات أكثــر تفصيــا مقارن ــي للتقاري الدول

تقوم الشركة حاليً بتقييم التأثيرات المحتملة لتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة. 

5/2 ملخص السياسات المحاسبية الهامة

عقارات وآالت ومعدات

تقــاس بنــود العقــارات واآلالت والمعــدات، باســتثناء البنــاء علــى األرض المســتأجرة المــدرج بمبلــغ إعــادة التقييــم، بالتكلفــة مطروحــَا 
منهــا االســتهاك المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة. تتضمــن التكلفــة المصروفــات المتعلقــة بصفــة مباشــرة باقتنــاء 
الموجــود. تتضمــن تكلفــة الموجــودات المكونــة داخليــا تكلفــة المــواد والعمالــة المباشــرة، أيــة تكاليــف تنســب بصفــة مباشــرة لجعــل 
ــة البنــود وإعــادة الموضــع الكائنــة عليــه وتكاليــف  ــة عاملــة فــي الغــرض المتوقــع منهــا، وتكاليــف تفكيــك وإزال الموجــودات فــي حال
االقتــراض المرســملة. تتــم رســملة البرمجيــات المشــتراة والتــي تشــكل وظيفــة ال تتجــزأ مــن المعــدات ذات العاقــة بهــا كجــزء مــن تلــك 
المعــدات. عندمــا يكــون ألجــزاء العقــارات واآلالت والمعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة تتــم المحاســبة عنهــا كبنــود مســتقلة )مكونــات 

رئيســية( للعقــارات واآلالت والمعــدات.

يتــم االعتــراف بــأي فائــض إعــادة تقييــم المبنــى المقــام علــى األرض المســتأجرة ضمــن االيــرادات الشــاملة األخــرى وعرضــه فــي احتياطــي 
إعــادة التقييــم، باســتثناء المبلــغ الــذي يعكــس بــه النقــص مــن إعــادة تقييــم نفــس الموجــودات المعتــرف بــه ســابقً فــي بيــان الدخــل، 
ففــي هــذه الحالــة يتــم االعتــراف بالزيــادة فــي بيــان الدخــل. يتــم تحقيــق العجــز مــن إعــادة التقييــم فــي بيــان الدخــل، إال بقــدر مــا تتــم بــه 

مقاصــة زيــادة ســابقة لنفــس الموجــودات مســجلة فــي فائــض إعــادة التقييــم. 

يتــم إلغــاء االعتــراف ببنــد العقــارات واآلالت والمعــدات عنــد اســتبعاده أو عندمــا يكــون مــن المتوقــع عــدم الحصــول علــى منافــع 
اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتخدامه أو اســتبعاده. يتــم تحديــد أربــاح أو خســائر اســتبعاد العقــارات واآلالت والمعــدات بمقارنــة 
المتحصــات مــن االســتبعاد مــع القيمــة الدفتريــة للعقــارات واآلالت والمعــدات ويتــم االعتــراف بهــا بالصافــي فــي اإليــرادات األخــرى فــي 
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بيــان الدخــل الشــامل. عنــد بيــع الموجــودات المعــاد تقييمهــا يتــم تحويــل المبالــغ المضمنــة فــي فائــض إعــادة التقييــم إلــى األربــاح 
المــدورة. تجــري التقييمــات بصــورة متكــررة بمــا يكفــي للتأكــد مــن أن القيمــة العادلــة للموجــودات المعــاد تقييمهــا ال تختلــف جوهريــً 

ــة. عــن قيمتهــا الدفتري

عنــد تغييــر اســتخدام عقــارات مــن عقــارات يشــغلها المالــك إلــى اســتثمارات عقاريــة تتــم إعــادة قيــاس تلــك العقــارات بالقيمــة العادلــة 
ويعــاد تبويبهــا بنــاًء علــى ذلــك. يتــم االعتــراف بــأي مكســب ينشــأ مــن إعــادة القيــاس فــي الربــح أو الخســارة إلــى الحــد الــذي يــؤدي فيــه 
المكســب إلــى رد خســارة انخفــاض ســابقة فــي القيمــة عــن عقــار معيــن، مــع االعتــراف بــأي مكســب باقــي فــي االيــرادات الشــاملة األخــرى 

وإظهــاره فــي احتياطــي إعــادة التقييــم فــي حقــوق المســاهمين. يتــم االعتــراف بأيــة خســارة فــي الربــح أو الخســارة.

يتــم االعتــراف بتكلفــة اســتبدال أحــد بنــود العقــارات واآلالت والمعــدات فــي القيمــة الدفتريــة لذلــك البنــد لــو كان مــن المحتمــل تدفــق 
ــك البنــد للشــركة ومــن الممكــن قيــاس تكلفتــه بصــورة مؤكــده. يتــم إلغــاء تحقــق  ــة مســتقبلية مضمنــة فــي ذل منافــع اقتصادي
القيمــة الدفتريــة للجــزء المســتبدل. يتــم االعتــراف بتكلفــة الخدمــة اليوميــة للعقــارات واآلالت والمعــدات فــي بيــان الربــح أو الخســارة 

عنــد تكبدهــا.

يحتســب االســتهاك علــى المبلــغ القابــل لاســتهاك وهــو تكلفــة موجــود أو مبلــغ آخــر تســتبدل بــه التكلفــة ناقصــا قيمتــه الباقيــة. 
يتــم االعتــراف باالســتهاك فــي الربــح أو الخســارة بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لــكل بنــد مــن بنــود 
العقــارات واآلالت والمعــدات باســتثناء اآلالت والمعــدات التــي تســتهلكها حســب اســتعمالها حيــث أن ذلــك يعكــس بصــورة مقاربــة 
النمــط المتوقــع لاســتهاك المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المضمنــة فــي بنــد الموجــود. يحتســب االســتهاك علــى أســاس القســط 

الثابــت علــى مــدى األعمــار االنتاجيــة التقديريــة للموجــودات كمــا يلــي

3٠ سنة المباني على األرض المستأجرة 
٢5 سنةاآلالت والمعدات

5 سنواتالسيارات
5 سنواتاألثاث والتركيبات واألدوات

3 سنواتأجهزة الحاسب اآللي والبرمجيات 

تتــم مراجعــة طــرق االســتهاك واألعمــار اإلنتاجيــة والقيــم الباقيــة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة ويتــم إجــراء تســويات عليهــا، إن كان ذلــك 
مناســبا. خــال الســنة، قامــت الشــركة بتغييــر طريقــة اســتهاك اآلالت مــن أســاس االســتخدام إلــى أســاس القســط الثابــت. واســتناًدا 

إلــى تقريــر إعــادة تقييــم مهنــي ومســتقل، تعتقــد اإلدارة أن العمــر المتبقــي لــآلالت يبلــغ ٢5 ســنة.

تــدرج األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة وال يحتســب أي اســتهاك عليهــا. عندمــا يصبــح الموجــود جاهــًزا لاســتخدام 
المقصــود منــه يتــم تحويلــه مــن األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ إلــى الفئــة المناســبة ضمــن العقــارات واآلالت والمعــدات ويتــم 

اســتهاكه حســب سياســات الشــركة.  

االستثمارات العقارية 

االســتثمار العقــاري هــو العقــار الــذي يحتفــظ بــه إمــا بغــرض إيــراد اإليجــار أو بغــرض الزيــادة الرأســمالية أو لــكا الغرضيــن معــَا ولكنــه 
ليــس للبيــع فــي إطــار النشــاط االعتيــادي أو لاســتخدام فــي اإلنتــاج أو توفيــر البضائــع أو الخدمــات أو ألغــراض إداريــة. يقــاس االســتثمار 
العقــاري مبدئيــً بالتكلفــة والحقــً بالقيمــة العادلــة مــع االعتــراف بــأي تغيــر فيهــا فــي الربــح أو الخســارة. تتضمــن التكلفــة التكاليــف 
المتكبــدة ذات عاقــة مباشــرة بإقتنــاء االســتثمار فــي العقــار. تتضمــن تكلفــه العقــار المطــور داخليــا تكلفــة المــواد والعمالــة المباشــرة 

وأيــه تكاليــف أخــرى ذات عاقــة مباشــره باقتنــاء العقــار ويجعلــه جاهــزاَ لاســتخدام المطلــوب.

ــاح أو خســائر ناتجــه مــن اســتبعاد اســتثمار عقــاري )يحتســب كفــرق بيــن صافــي المحصــل مــن االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة  ــة أرب أي
لذلــك االســتثمار( ويتــم االعتــراف بــه فــي الربــح أو الخســارة. عنــد بيــع اســتثمار عقــاري كان مصنــف ســابقَا كعقــار وآالت ومعــدات فــإن 
ايــة مبالــغ ذات عاقــة ضمــن احتياطــي اعــادة التقييــم ســوف يتــم تحويلهــا الــى االربــاح المــدورة. عندمــا يتغيــر اســتخدام العقــار بحيــث 
تتــم إعــادة تصنيفــه كعقــار أو آالت أو معــدات تصبــح القيمــة العادلــة فــي تاريــخ إعــادة التصنيــف هــي التكلفــة لذلــك العقــار فــي الفتــرة 

المحاســبية الاحقــة.

الموجودات غير الملموسة

الموجــود غيــر الملمــوس هــو أصــل غيــر مالــي يمكــن تحديــده وليــس لــه كيــان مــادي يحتفــظ بــه لاســتخدام ويمكــن أن يــؤدي إلــى 
جنــي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية وهــو يدخــل فــي بيــان الوضــع المالــي للشــركة تحــت إيضــاح »الموجــودات غيــر الملموســة« تقــاس 
الموجــودات غيــر الملموســة بالتكلفــة ناقــص تراكــم األخطــاء وتراكــم انخفــاض القيمــة. المصروفــات المتكبــدة علــى برمجيــات تتــم 
رســملتها فقــط عندمــا يكــون مــن المحتمــل أن تــؤدي هــذه المصروفــات إلــى تمكيــن الموجــود مــن جنــي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية 
تزيــد عــن معيــار أدائهــا المقيــم أصــا وإمكانيــة قيــاس هــذه المصروفــات ونســبتها إلــى الموجــود بصــورة موثــوق بهــا. يتــم تســجيل 

جميــع المصروفــات األخــرى عنــد تكبدهــا.

يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة بطريقــة القســط الثابــت فــي الربــح أو الخســارة مــن التاريــخ الــذي يصبــح فيــه األصــل متاحــا 
لاســتخدام علــى مــدى أفضــل تقديــر لعمــره اإلنتاجــي المقــدر اســتنادا إلــى النمــوذج الــذي يمكــن فــي إطــاره اســتهاك المنافــع 

االقتصاديــة لألصــل مــن قبــل الشــركة.

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

عمر إنتاجي غير محددبراءات االختراع والمعرفة
5 سنواتبرمجيات الكمبيوتر

يجــب عــدم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة ذات العمــر اإلنتاجــي غيــر المحــدد ويجــب مراجعــة العمــر اإلنتاجــي لهــذا الموجــود فــي 
كل فتــرة تقريــر لتحديــد مــا إذا اســتمرت األحــداث والظــروف فــي دعــم تقديــر العمــر اإلنتاجــي غيــر المحــدد لهــذه الموجــودات، إذا لــم 
يتــم التغيــر فــي العمــر اإلنتاجــي مــن غيــر محــدد إلــى محــدد المــدة يجــب أن يتــم معالجتــه محاســبيً كتغيــر فــي افتراضــات وتغيــرات 
المحاســبة. يتــم إلغــاء االحتــراف بالموجــودات غيــر الملموســة عــن اســتبعاده أو عندمــا يكــون التوقيــع عــدم الحصــول علــى منافــع 

اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتخدامه أو اســتبعاده.  

المخزون 

يقــاس المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق، أيهمــا أقــل. تســتند تكلفــة المخــزون علــى أســاس المتوســط المرجــح 
للتكلفــة وهــي تتضمــن المصروفــات المتكبــدة فــي اقتنــاء مــواد المخــزون وتكاليــف اإلنتــاج أو التحويــل والتكاليــف األخــرى المتكبــدة 
فــي ســبيل جعلهــا تصــل إلــى موقعهــا ووضعهــا الحالييــن. بالنســبة للبضائــع المكتملــة الصنــع واألعمــال قيــد التنفيــذ، تتضمــن 

التكلفــة حصــة مناســبة مــن المصروفــات غيــر المباشــرة لإلنتــاج اســتنادا إلــى الطاقــة اإلنتاجيــة االعتياديــة.

صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق هــي الســعر المقــدر للبيــع فــي إطــار النشــاط االعتيــادي ناقصــا تكلفــة إكمــال العمــل ومصروفــات البيــع. 
يتــم وضــع مخصــص للبضاعــة المتقادمــة وبطيئــة الحركــة اســتنادا على تقديــرات اإلدارة.

انخفاض الموجودات غير المالية

تقــوم الشــركة بالتقييــم فــي تاريــخ كل بيــان مركــز مالــي للتأكــد مــن وجــود أي مؤشــر الحتمــال انخفــاض أي موجــودات. إذا وجــد أي 
مؤشــر كهــذا، أو إذا كان ضروريــً إجــراء اختبــار ســنوي لتحديــد انخفــاض أيــة موجــودات، تقــوم الشــركة بعمــل تقديــر للمبلــغ الممكــن 
اســترداده مــن الموجــودات. المبلــغ الممكــن اســترداده مــن أي موجــودات هــو القيمــة العادلــة ألي موجــودات ناقصــً التكاليــف حتــى 
البيــع أو قيمتهــا فــي حــال االســتخدام أيهمــا أعلــى، ويتــم تحديــده لــكل موجــودات بمفردهــا، مــا لــم تكــن الموجــودات ال تنتــج إيــرادات 

نقديــة منفصلــة بشــكل كبيــر عــن إيــرادات موجــودات أخــرى أو مجموعــة موجــودات أخــرى. 

عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة ألي موجــودات عــن المبلــغ الممكــن اســترداده، تعتبــر الموجــودات منخفضــة القيمــة ويتــم تخفيضهــا 
إلــى القيمــة الممكــن اســتردادها منهــا. لقيــاس القيمــة فــي حــال االســتخدام، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة 
ــرات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للمــال والمخاطــر  ــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام نســبة خصــم قبــل الضرائــب تعكــس تقدي إل
الخاصــة بالموجــودات المعينــة. عنــد تحديــد القيمــة ناقــص التكلفــة حتــى البيــع يتــم اســتخدام نمــوذج التقييــم المناســب. وتؤكدهــا 

عوامــل التقييــم أو أيــة مؤشــرات متاحــة أخــرى للقيمــة العادلــة.

تــدرج خســائر انخفــاض العمليــات المســتمرة فــي بيــان الدخــل الشــامل ضمــن فئــات المصاريــف المناســبة لعمــل الموجــودات التــي 
انخفضــت قيمتهــا، باســتثناء الموجــودات التــي أعيــد تقييمهــا ســابقً وتــم تحويــل إعــادة التقييــم إلــى إيــرادات شــاملة أخــرى. فــي هــذه 

الحالــة يتــم إدراج االنخفــاض أيضــً فــي إيــرادات شــاملة أخــرى بقيمــة أي تقييــم ســابق.
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يعــاد التقييــم فــي تاريــخ كل بيــان مركــز مالــي للتأكــد مــن وجــود أي مؤشــر بــأن خســائر انخفــاض مدرجــة ســابقً لــم تعــد موجــودة أو 
تكــون قــد نقصــت. إذا وجــد مؤشــر كهــذا، تقــوم الشــركة بعمــل تقديــر للمبلــغ الممكــن اســترداده، يتــم عكــس أي خســارة انخفــاض 
مدرجــة ســابقً فقــط إذا كان هنالــك تغيــر فــي االفتراضــات المســتخدمة لتحديــد قيمــة الموجــودات الممكــن اســتردادها منــذ أن أدرجــت 
ــة التــي كان يمكــن تحديدهــا بعــد خصــم  آخــر خســارة انخفــاض. تلــك القيمــة التــي تتــم زيادتهــا ال يمكــن أن تتجــاوز القيمــة الدفتري
االســتهاك لــو لــم يتــم إدراج أي خســارة انخفــاض للموجــودات فــي الســنوات الســابقة. يتــم عكــس خســارة االنخفــاض هــذه فــي بيــان 
الدخــل الشــامل مــا لــم تــدرج الموجــودات بمبلــغ إعــادة التقييــم، وفــي هــذه الحالــة يعامــل االنعــكاس كزيــادة ناتجــة مــن إعــادة التقييــم.

الموجودات المالية )قبل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9(

التحقيق المبدئي والقياس

الموجــودات الماليــة فــي نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي 39 يتــم تصنيفهــا كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة خــال الربــح أو الخســارة، 
أو قــروض وذمــم مدينــة، أو إســتثمارات حتــى اإلســتحقاق، أو موجــودات ماليــة متاحــة للبيــع أو كمشــتقات مســتخدمة كأدوات تحــوط 
فعالــة، حســبما يكــون مائمــً. تحــدد الشــركة تصنيــف موجوداتهــا الماليــة عنــد إدراجهــا المبدئــي. تــدرج الموجــودات الماليــة مبدئيــً 
بالقيمــة العادلــة زائــدًا التكاليــف المباشــرة للمعاملــة. تــدرج فــي تاريــخ المتاجــرة جميــع المشــتريات والمبيعــات التــي يجــب أن تســلم 
فيهــا الموجــودات فــي التاريــخ الــذي تحــدده النظــم أو العــرف بالســوق )المشــتريات بالطــرق النظاميــة(، وهــو التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه 
الشــركة بشــراء أو بيــع الموجــودات. تشــمل الموجــودات الماليــة للشــركة علــى أرصــدة لــدى البنــوك وذمــم تجاريــة مدينــة وذمــم مدينــة 

أخــرى.

القياس الالحق 

يعتمد القياس الاحق للموجودات المالية على تصنيفها كما تم توضيحه في الفقرات التالية:

النقد وما في حكمه

ــا فــي حكمــه نقــد فــي الصنــدوق وأرصــدة بنكيــة وســحب علــى المكشــوف مــن  ــة، يمثــل النقــد وم ــان التدفقــات النقدي ألغــراض بي
البنــوك.

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى

الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم المدينــة األخــرى هــي موجــودات ماليــة ذات مدفوعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد غيــر مدرجــة فــي ســوق 
نشــطة. يتــم تحقيــق هــذه الموجــودات مبدئيــا بالقيمــة العادلــة مضافــا إليهــا أيــة تكاليــف تنســب بصــورة مباشــرة إلــى المعاملــة. الحقــا 
للتحقيــق المبدئــي تقــاس الذمــم التجاريــة واألخــرى المدينــة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي ناقصــا أيــة 

خســائر انخفــاض فــي القيمــة.

 إلغاء تحقيق 

يلغــى تحقيــق )أي يلغــى مــن بيــان المركــز المالــي للشــركة( الموجــودات الماليــة )أو جــزء مــن موجــودات ماليــة أو جــزء مــن مجموعــة 
موجــودات ماليــة مماثلــة( فــي أي مــن الحــاالت التاليــة:

y انتهاء الحق في استام تدفقات نقدية من الموجودات، أو

y  قيــام الشــركة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتام تدفقــات نقديــة مــن الموجــودات أو بالتعهــد بدفــع التدفقــات النقديــة المســتلمة
كاملــة ودون تأخيــر كبيــر إلــى طــرف ثالــث بموجــب ترتيبــات للتمريــر، وإمــا )أ( أن تكــون قــد قامــت بشــكل جوهــري بتحويــل كافــة 
مخاطــر ومنافــع الموجــودات، أو )ب( لــم تقــم بتحويــل كافــة مخاطــر ومنافــع الموجــودات بشــكل جوهــري أو باالحتفــاظ بهــا 

ولكنهــا قامــت بتحويــل الســيطرة علــى الموجــودات.

فــي حــال قامــت الشــركة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتام تدفقــات نقديــة مــن موجــودات أو دخلــت فــي ترتيبــات التمريــر ولــم تحــول أو 
تحتـــفظ جوهريــً بجميــع المخاطــر ومنافــع الموجــودات ولــم تحــول الســيطرة علــى الموجــودات، يتــم إدراج الموجـــودات بقــدر إســتمرار 
ارتبــاط الشــركة بالموجــودات. فــي تلــك الحالــة تحقــق الشــركة أيضــً مطلوبــات مقابلــة. يتــم قيــاس الموجــودات المحمولــة والمطلوبــات 

المقابلــة علــى أســاس يعكــس الحقــوق واإللتزامــات التــي احتفظــت بهــا الشــركة.

 اإلرتبــاط المســتمر الــذي يأخــذ شــكل ضمــان علــى الموجــودات المحولــة يتــم قياســة بالقيمــة الدفتريــة األصليــة للموجــودات أو أقصــى 
مبلــغ يمكــن أن يطلــب مــن الشــركة أن تســدده، أيهمــا أقــل.

إنخفاض قيمة الموجودات المالية

فــي تاريــخ كل بيانــات للمركــز المالــي، تقــوم الشــركة بالتقييــم لتحديــد وجــود أي دليــل موضوعــي بــأن موجــودات ماليــة أو مجموعــة 
موجــودات ماليــة انخفضــت قيمتهــا. تعتبــر أن موجــودات ماليــة أو مجموعــة موجــودات ماليــة منخفضــة القيمــة فقــط إذا وجــد دليــل 
علــى االنخفــاض نتيجــة لحــادث واحــد أو أكثــر وقــع بعــد التحقيــق المبدئــي للموجــودات )»حــادث خســارة«( وأن لحــادث الخســارة تأثيــر 
ــة المســتقبلية للموجــودات الماليــة أو مجموعــة الموجــودات الماليــة وأنــه يمكــن تقديرهــا بصــورة  ــة التقديري علــى التدفقــات النقدي
ــات ماليــة كبيــرة أو تخلــف  ــأن المدينيــن أو مجموعــة مدينيــن يواجهــون صعوب موثوقــة. إن دليــل االنخفــاض قــد يشــمل مؤشــرات ب
فــي الســداد أو عــدم انتظــام ســداد الفوائــد أو أقســاط المبلــغ األصلــي، أو احتمــال دخولهــم فــي إفــاس أو إعــادة جدولــة ماليــة أخــرى 
ــة المســتقبلية مثــل التغيــرات فــي المتأخــرات أو األحــوال  وعندمــا تشــير المعلومــات الواضحــة بوجــود نقــص فــي التدفقــات النقدي

االقتصاديــة المرتبطــة بالتخلــف عــن الســداد.

 المطلوبات المالية

التحقيق والقياس المبدئي

المطلوبــات المالـــية فــي نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي 39 يتــم تصنيفهــا كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة خــال الربــح أو الخســارة، 
أو قــروض وتســهيات، أو كمشــتقات مصنفــة كأدوات تحــوط فــي معاملــة تحــوط فعالــة، حســبما يكــون مائمــً. تحدد الشــركة تصنيف 
مطلوباتهــا الماليــة عنــد إدراجهــا مبدئيــً. تــدرج جميــع المطلوبــات الماليــة مبدئيــً بالقيمــة العادلــة وفــي حالــة القــروض والتســهيات 
ــات الشــركة الماليــة علــى قــروض وســلف وســحب علــى المكشــوف مــن  بعــد خصــم تكاليــف االقتــراض المباشــرة. تشــتمل مطلوب

البنــوك وذمــم تجاريــة دائنــة.

الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

يتــم االعتــراف بالذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم الدائنــة األخــرى عــن المبالــغ المدفوعــة فــي المســتقبل للبضائــع والخدمــات المســتلمة 
ســواء أصــدرت بهــا فاتــورة مــن المــورد أم لــم تصــدر. 

القروض والسلف

تحقيــق القــروض والســلف بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم ناقصــا التكاليــف التــي تنســب بصفــة مباشــرة للمعاملــة. الحقــً 
للتحقيــق المبدئــي يتــم قيــاس القــروض بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم عــرض األقســاط التــي 
تســتحق خــال ســنة واحــدة بالتكلفــة المطفــأة علــى أنهــا مطلوبــات متداولــة. يتــم تحقيــق األربــاح أو الخســائر فــي الربــح أو الخســارة 
عندمــا يتــم إلغــاء التحقيــق عــن المطلوبــات إضافــة إلــى عمليــة اإلطفــاء. يتــم االعتــراف بتكاليــف الفائــدة كمصــروف عنــد تكبدهــا فيمــا 

عــدا تلــك التــي تؤهــل للرســملة.
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رأس المال

األسهم العادية

يتــم تصنيــف األســهم العاديــة علــى أنهــا حقــوق ملكيــة. يتــم إظهــار أســهم المنحــة وأســهم الحقــوق المصــدرة خــال الســنة كإضافــة 
لــرأس المــال. يتــم خصــم قيمــة أســهم المنحــة المصــدرة مــن األربــاح المــدورة المتراكمــة للشــركة. تتــم المحاســبة عــن عــاوة إصــدار 

أســهم الحقــوق وفقــا للمتطلبــات القانونيــة المحليــة.

المخصصات

يتــم تحقيــق المخصصــات إذا كان لــدى الشــركة التــزام حالــي )قانونــي أو اســتداللي( نتيجــة لحــدث ســابق مــن الممكــن القيــام بإجــراء 
تقديــر موثــوق بــه لذلــك االلتــزام ومــن المحتمــل أن ُيطلــب تدفــق خــارج للمنافــع االقتصاديــة لســداد االلتــزام.

مقاصة األدوات المالية

يتــم عمــل مقاصــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة ويــدرج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي فقــط إذا كان هنالــك حــق 
ــغ المحققــة والرغبــة فــي التســوية علــى أســاس الصافــي، أو لتحقيــق الموجــودات وتســديد  قانونــي ســاري المفعــول لتســوية المبال

المطلوبــات فــي نفــس الوقــت.

مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين

تقــوم الشــركة بتكويــن مخصــص لمكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن المحــددة وفقــا لقانــون العمــل القطــري رقــم ١4 لعــام ٢٠٠4 وذلــك 
اســتنادا إلــى رواتــب الموظفيــن وفتــرة عملهــم بالشــركة ويتــم دفعهــا للموظفيــن عنــد إنهــاء خدماتهــم بالشــركة. ال تتوقــع الشــركة 
ســداد التــزام منافــع نهايــة خدمــة موظفيهــا علــى المــدى القريــب وبالتالــي فقــد تــم تصنيفهــا علــى أنهــا التــزام غيــر متــداول. ال يتــم 
خصــم المخصــص حيــث أنــه مــن غيــر المتوقــع أن يكــون الفــرق بيــن المخصــص الــوارد فــي بيــان المركــز المالــي وصافــي القيمــة الحاليــة 

فرقــا هامــً.

تحقيق اإليرادات )قبل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 15(

إيراد مبيعات البضائع

يقــاس إيــراد مبيعــات البضائــع بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو القابــل لاســتام بالصافــي مــن البضائــع المرتجعــة والخصــوم 
التجاريــة. يتــم تحقيــق اإليــرادات عندمــا يوجــد دليــل مقنــع بــأن المخاطــر والعوائــد الهامــة للملكيــة قــد تــم تحويلهــا إلــى المشــتري وأنــه 
مــن المحتمــل اســترداد المقابــل وأنــه يمكــن تقديــر التكاليــف المصاحبــة واإلرجــاع المحتمــل للبضائــع بصــورة موثــوق بهــا وأنــه ليســت 
هنــاك مشــاركة مســتمرة مــن قبــل اإلدارة فــي البضائــع وأنــه يمكــن قيــاس مبلــغ اإليــراد بصــورة موثــوق بهــا. لــو كان مــن المحتمــل منــح 

خصومــات ومــن الممكــن قيــاس المبلــغ بصــورة موثــوق بهــا عندهــا يتــم تحقيــق الخصــم كتخفيــض لإليــراد عنــد تحقيــق المبيعــات.

إيراد اإليجار

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

اإليجارات

ــد ملكيــة  ــى تحويــل مخاطــر وعوائ يتــم تصنيــف اإليجــارات علــى أنهــا إيجــارات تمويليــة عندمــا تــؤدي أحــكام اإليجــار بشــكل كبيــر إل
ــى المســتأجر. يتــم تصنيــف جميــع اإليجــارات األخــرى علــى أنهــا إيجــارات تشــغيلية. اإليجــار إل

الشركة كمستأجر

اإليجــارات الدائنــة بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلية يتــم تحميلهــا فــي بيــان الربــح أو الخســارة علــى أســاس القســط الثابــت علــى 
مــدى فتــرة اإليجــار. المنافــع المســتلمة ومســتحقة االســتام كحافــز إلبــرام عقــد اإليجــار التشــغيلي يتــم تحميلهــا علــى أســاس القســط 

الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار. 

العائدات على السهم 

تعــرض الشــركة بيانــات عائداتهــا األساســية علــى الســهم ألســهمها االعتياديــة. تحتســب العائــدات األساســية للســهم بقســمة الربــح 
أو الخســارة المنســوبة لحاملــي األســهم العــادي علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال الســنة. يتــم تحديــد 
العائــدات المخففــة علــى الســهم بتســوية الربــح أو الخســارة المنســوبة لحاملــي األســهم االعتياديــة والمتوســط المرجح لعدد األســهم 
العاديــة القائمــة بالنســبة آلثــار جميــع األســهم االعتياديــة المخففــة المحتملــة والتــي تشــتمل علــى ســندات قابلــة للتحويــل وخيــارات 

أســهم ممنوحــة للموظفيــن، إن وجــدت.  وحيــث تكبــدت الشــركة خســائر، تــم اســتخدام الخســائر الحتســاب الخســارة لــكل ســهم.

المعامالت بالعمالت األجنبية

يتــم تحويــل المعامــات بالعمــات األجنبيــة إلــى الريــال القطــري بســعر الصــرف الســائد فــي تواريــخ المعامــات. يتــم تحويــل الموجــودات 
الماليــة والمطلوبــات الماليــة بالعمــات األجنبيــة فــي تاريــخ التقريــر بأســعار الصــرف الســائدة فــي ذلــك التاريــخ. فــروق صــرف العمــات 
ــل البنــود غيــر الماليــة التــي تقــاس بالتكلفــة  ــح أو الخســارة. يتــم تحوي المحققــة وغيــر المحققــة الناتجــة يتــم االعتــراف بهــا فــي الرب
التاريخيــة بعملــة أجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف الســائد كمــا فــي تواريــخ المعامــات المبدئيــة. البنــود غيــر الماليــة التــي تقــاس 
بالقيمــة العادلــة بعملــة أجنبيــة يتــم تحويلهــا باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــي التاريــخ الــذي يتــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة.

األحداث الالحقة لتاريخ التقرير

ــات  ــر والتاريــخ الــذي تــم فيــه التصريــح بإصــدار البيان ــات الماليــة لتعكــس األحــداث التــي وقعــت بعــد تاريــخ التقري تمــت تســوية البيان
الماليــة بشــرط توفــر دليــل علــى الظــروف التــي وجــدت فــي تاريــخ التقريــر. 

التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة  6/2

إن إعــداد البيانــات الماليــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة يتطلــب مــن اإلدارة وضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى 
تطبيــق السياســات المحاســبية والمبالــغ المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات واإلفصــاح عــن االلتزامــات الطارئــة 
فــي تاريــخ التقريــر. الشــك حــول أن هــذه التقديــرات قــد تــؤدي إلــى نتائــج تحتــاج إلــى تعديــات ماديــة فــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات 

والمطلوبــات التــي تتأثــر خــال الفتــرات المســتقبلية.

فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية، وغيرهــا مــن المصــادر الهامــة للتقديــرات فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي، والتــي قــد تــؤدي إلــى 
تعديــات ماديــة علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات خــال الســنة الماليــة الاحقــة:

63 62



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية-لتقرير السنوي 2.18 الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية-لتقرير السنوي 2.18

انخفاض قيمة العقارات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة 

فــي تاريــخ كل تقريــر، تقــوم الشــركة بمراجعــة القيمــة الدفتريــة لعقاراتهــا وآالتهــا ومعداتهــا وموجوداتهــا غيــر الملموســة لتحديــد 
مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى انخفــاض قيمــة هــذه الموجــودات. يحــدث انخفــاض القيمــة عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة لألصــل أو 
الوحــدة المولــدة للنقــد عــن قيمتــه القابلــة لاســترداد، وهــي قيمتــه العادلــة ناقًصــا تكاليــف االســتبعاد أو قيمتــه عنــد االســتخدام، 
أيهمــا أعلــى. فــي حــال وجــود مؤشــر كهــذا، يتــم عمــل تقديــر للقيمــة الممكــن اســتردادها مــن األصــل بغــرض تحديــد خســائر انخفــاض 
القيمــة، إن وجــدت. عندمــا ال يمكــن تقديــر القيمــة الممكــن اســتردادها مــن خــال النقــد الناتــج مــن خــال الوحــدة التــي ينتمــي إليهــا. 
ــة االســتخدام، أيهمــا أعلــى.  ــة ناقــص التكلفــة حتــى البيــع أو القيمــة فــي حال إن القيمــة الممكــن اســتردادها هــا هــي القيمــة العادل
عنــد تقييــم الموجــودات يتــم تخفيــض التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة إلــى القيمــة الحاليــة باســتخدام المعــدل المناســب. 

ــال قطــري(. حصلــت الشــركة علــى  خــال الســنة، بلغــت قيمــة انخفــاض قيمــة العقــارات واآلالت والمعــدات ال شــيء )٢٠١٧: 6.6٠3.3١٢ ري
تقريــر تقييــم مســتقل لتحديــد انخفــاض القيمــة المتعلــق بــاآلالت والمعــدات، ولــم يتــم تســجيل أي انخفــاض فــي قيمــة الموجــودات 

غيــر الملموســة كمــا هــو مبيــن باإليضــاح ١١. 

األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات

تحــدد إدارة الشــركة األعمــار اإلنتاجيــة التقديريــة للعقــارات واآلالت والمعــدات لغــرض احتســاب االســتهاك. يتــم التقديــر بعــد أن يؤخــذ 
فــي االعتبــار االســتخدام المتوقــع للموجــودات والتلــف والتــآكل الطبيعــي والتقــادم الفنــي أو التجــاري. تقــوم اإلدارة بمراجعــة القيمــة 
المتبقيــة واألعمــار االنتاجيــة ســنويً ويتــم تعديــل أقســاط االســتهاك المســتقبلية إذا رأت اإلدارة أن األعمــار اإلنتاجيــة تختلــف عــن 
التقديــرات الســابقة. قــررت الشــركة أن طريقــة االســتهاك علــى أســاس القســط الثابــت هــي األنســب للشــركة نظــرًا لقلــة اســتخدام 

الســعة اإلنتاجيــة.  

إعادة تقييم االستثمارات العقارية 

تقــوم الشــركة بتســجيل اســتثماراتها العقاريــة بالقيمــة العادلــة، ويتــم االعتــراف بالتغييــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الربــح 
والخســارة. قامــت الشــركة بتعييــن مقيــم مســتقل متخصــص لتقييــم القيمــة العادلــة لاســتثمارات العقاريــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٨ و 
٢٠١٧. يتــم قيــاس االســتثمارات العقاريــة التــي تــم تقييمهــا بالرجــوع إلــى أدلــة مــن الســوق باســتخدام أســعار مقارنــة معدلــة لعوامــل 

الســوق المحــددة مــن طبيعــة العقــار وموقعــه وحالتــه. 

انخفاض قيمة المخزون

يــدرج المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا، أيهمــا أقــل. عندمــا تصبــح البضاعــة قديمــة أو غيــر صالحــة لاســتخدام 
يتــم تقديــر صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا منهــا. يتــم هــذا التقديــر علــى أســاس فــردي للبضاعــة الفرديــة الهامــة. أمــا البضاعــة 
الفرديــة غيــر الهامــة ولكنهــا قديمــة أو غيــر صالحــة لاســتخدام فيتــم التقديــر بصــورة جماعيــة ويحتســب لهــا مخصــص وفقــً لنــوع 

البضاعــة ودرجــة التقــادم وعــدم الصاحيــة علــى أســاس أســعار البيــع التاريخيــة.

فــي تاريــخ التقريــر، بلــغ إجمالــي المخــزون المتــاح للبيــع وقيــد اإلنتــاج ١3.669.999 ريــال قطــري )٢٠١٧: ١3.9١9.٠3٠ ريــال قطــري( ، وبلــغ 
ــغ المحققــة بالفعــل فــي  ــال قطــري(. أي فــرق بيــن المبال ــال قطــري )٢٠١٧: ١.٨54.١٧٧ ري مخصــص المخــزون بطــيء الحركــة ١.5٧١.٢٢3 ري

الفتــرات المســتقبلية والمبالــغ المتوقعــة فيتــم إدراجــه فــي بيــان الدخــل الشــامل.  

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من الذمم التجارية المدينة )السياسة المطبقة اعتبارا من 1 يناير 2018(

تســتخدم الشــركة مصفوفــة المخصصــات لحســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــن أرصــدة الذمــم التجاريــة المدينــة. ويســتند 
ــة.  ــام التخلــف عــن الســداد لمجموعــة مــن العمــاء لهــا أنمــاط خســارة متماثل ــى عــدد أي ــد نســبة المخصــص إل تحدي

تســتند مصفوفــة المخصصــات مبدئيــً إلــى معــدالت عــدم االنتظــام التاريخيــة لــدى الشــركة. وتقــوم الشــركة الحقً بمعايــرة المصفوفة 
لتعديــل الخســائر االئتمانيــة التاريخيــة مــع المعلومــات المســتقبلية. علــى ســبيل المثــال، إذا كان مــن المتوقــع أن تتدهــور الظــروف 
االقتصاديــة )مثــل الناتــج المحلــي اإلجمالــي( خــال الســنة التاليــة ممــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة حــاالت عــدم انتظــام الســداد، يتــم تعديــل 
معــدالت عــدم االنتظــام التاريخيــة. فــي تاريــخ كل تقريــر، يتــم تحديــث معــدالت عــدم االنتظــام التاريخيــة التــي يتــم ماحظتهــا ويتــم 

تحليــل التغيــرات فــي التقديــرات المســتقبلية. 

 إن تقييــم العاقــة بيــن معــدالت عــدم االنتظــام التاريخيــة التــي يتــم ماحظتهــا والظــروف االقتصاديــة المتوقعــة والخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة يعــد مــن التقديــرات الهامــة. إن حجــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة حســاس للتغيــرات فــي الظــروف واألحــوال االقتصاديــة 
المتوقعــة. إن الخســائر االئتمانيــة التاريخيــة للشــركة والظــروف االقتصاديــة المتوقعــة أيًضــا قــد ال توضــح عــدم االنتظــام الفعلــي 
للعميــل فــي المســتقبل. تــم اإلفصــاح عــن المعلومــات حــول الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــن أرصــدة الذمــم التجاريــة المدينــة فــي 

االيضــاح ١3.  

انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة – السياسة المطبقة حتى 31 ديسمبر 2017

يتــم عمــل تقديــر لمبالــغ الذمــم التجاريــة المدينــة الممكــن تحصيلهــا عندمــا ال يكــون مــن المحتمــل تحصيــل المبالــغ بالكامــل. يتــم 
هــذا التقديــر للمبالــغ المدينــة الهامــة علــى أســاس فــردي. أمــا بالنســبة للمبالــغ الفرديــة غيــر الهامــة ولكنهــا اســتحقت الســداد منــذ 
فتــرة طويلــة فيتــم تقديرهــا بصــورة جماعيــة ويحتســب لهــا مخصــص بنــاء علــى طــول الفتــرة الزمنيــة التــي مضــت علــى اســتحقاقها.

اإليرادات  3
تعرض اإليرادات حسب النوع كالتالي:

20182017

ريال قطريريال قطري

6,998,1302,477,282مبيعات المنتجات التجارية

3,282,1258,019,713مبيعات المحاقن

792,719548,026مبيعات اإلبر المعبأة

330,152756,293مبيعات اإلبر األنبوبية )الكانيوال(

 

11,403,12611,801,314

 تعرض اإليرادات حسب العميل كالتالي:

20182017

ريال قطريريال قطري

1,491,7384,843,596شركات 

9,911,3886,957,718جهات حكومية 

 

11,403,12611,801,314

20182017

ريال قطريريال قطري

10,522,4226,610,484داخل دولة قطر 

880,7045,190,830خارج دولة قطر 

 

11,403,12611,801,314

تعرض اإليرادات حسب الموقع الجغرافي كالتالي:
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التكاليف المباشرة  4

20182017

ريال قطريريال قطري

3.152.0666.913.294تكلفة المحاقن

4.474.0501.538.918تكلفة المنتجات التجارية

761.306519.923تكلفة اإلبر المعبأة

317.070283.754تكلفة اإلبر األنبوبية 

 

8.704.4929.255.889

إيرادات أخرى  5

20182017

ريال قطريريال قطري

2,437,8952,437,895إيرادات إيجار )إيضاح 10(

-282,954رد مخصص البضاعة بطيئة الحركة )إيضاح 12(

220,765-ربح من صرف عمات أجنبية 

57,84928,248أخرى 

2,778,6982,686,908

مصروفات البيع والتوزيع  6

20182017

ريال قطريريال قطري

 192,090563,046مصروفات شحن للمبيعات

 109,611444,152مصروفات دعاية وإعانات

 

301,7011,007,198

مصروفات عمومية وإدارية   7

20182017

ريال قطريريال قطري

4,353,467 4,145,791رواتب وأجور

1,839,2044,804,717مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة ودفعات مقدمة )إيضاح 13(

-709,638شطب سلف 

399,855320,694أتعاب قانونية ومهنية

389,460629,287شطب مخزون 

395,014 246,922إصاحات وصيانة

249,548 243,975مرافق

-162,224خسارة صرف عمات أجنبية

61,747 61,137تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

43,663 62,169تأمين

53,929 45,699مصروفات سفر 

48,112 38,817مصروفات مكتب 

225,855 18,918خسارة من استبعاد عقارات ومعدات 

11,527 11,527إيجار

1,847,302-مخصص بضاعة بطيئة الحركة )إيضاح ١٢(

97,128 136,075مصاريف متنوعة 

 

8,511,41113,141,990

8  تكلفة التمويل

20182017

ريال قطريريال قطري

162,943151,530مصروفات وعموالت بنكية

3,859,8093,740,250مصروف الفائدة

 

4,022,7523,891,780
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إيضاحات: 

قامــت الشــركة بتعييــن مقيــم خارجــي مســتقل ذو مؤهــات مهنيــة معتبــرة وخبــرة فنيــة واســعة ذات صلــة بتقييــم اآلالت . ١
والمعــدات. تــم تحديــد القيمــة العادلــة اســتنادًا إلــى الظــروف الحاليــة الســائدة بالســوق وحالــة الموجــودات ومصــادر البيانــات 
الســوقية. خــال الســنة، تبيــن أن القيمــة العادلــة المقــدرة لــآلالت والمعــدات كانــت أعلــى مــن صافــي القيمــة الدفتريــة، بينمــا كانــت 
ــة المقــدرة لــآلالت والمعــدات خــال عــام ٢٠١٧ أقــل مــن قيمتهــا الدفتريــة بمبلــغ 6.6٠3.3١٢ ريــال قطــري. وعليــه، تــم  القيمــة العادل

تســجيل المبلــغ كانخفــاض فــي القيمــة فــي بيــان الدخــل خــال ســنة ٢٠١٧. 

خــال الســنة، قامــت الشــركة بتغييــر طريقــة اســتهاك اآلالت مــن أســاس االســتخدام إلــى أســاس القســط الثابــت. تعتقــد . ٢
اإلدارة، اســتناًدا إلــى تقريــر إعــادة تقييــم مهنــي ومســتقل، بــأن العمــر المتبقــي لــآلالت يبلــغ ٢5 عاًمــا. فــي حــال تــم اتبــاع أســاس 

االســتخدام لتــم تســجيل مصاريــف اســتهاك اآلالت بمبلــغ ١١4.٨١5 ريــال قطــري )٢٠١٧: ٢46.٠65 ريــال قطــري(. 

تــم تحديــد المبلــغ المعــاد تقييمــه للمبنــى المقــام علــى أرض مســتأجرة مــن قبــل مقيــم عقــاري خارجــي ومســتقل يتمتــع . 3
ــة علــى  ــد القيمــة العادل ــم تحدي ــم تقييمــه. ت ــذي ت بمؤهــات مهنيــة معتبــرة وذات صلــة وخبــرة حديثــة بموقــع وفئــة العقــار ال
أســاس المقارنــة بأســواق مماثلــة بمــا يعكــس أحــدث أســعار للمعامــات العقاريــة المماثلــة. عنــد تقديــر القيمــة العادلــة للعقــار، 
تــم اعتبــار أن االســتخدام األفضــل واألعلــى للعقــار هــو اســتخدامه الحالــي. لــم يطــرأ أي تغييــر علــى طريقــة التقييــم خــال الســنة. 
ــة.  ــة المقــدرة للمبنــى المقــام علــى األرض المســتأجرة أعلــى مــن صافــي قيمتــه الدفتري ــي، تعتقــد اإلدارة أن القيمــة العادل وبالتال

االستثمارات العقارية  10

20182017

ريال قطريريال قطري

12,590,0002017االستثمارات العقارية

ــة للشــركة بالمخــزن الــذي تــم إنشــاُءه داخــل مقــر الشــركة والمؤجــر لطــرف خارجــي. فــي ســبتمبر ٢٠١5،  ــتثمارات العقاري تتعلــق االسـ
ــة الناتجــة مــن االســتثمار  ــرادات اإليجاري قامــت الشــركة بتوقيــع عقــد إيجــار تشــغيلي لطــرف خارجــي ابتــداء مــن ديســمبر ٢٠١5 إن اإلي
العقــاري المــدرج بالقيمــة العادلــة تبلــغ ٢.43٧.٨95 ريــال قطــري للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٨ )٢٠١٧: ٢.43٧.٨95 ريــال قطــري(. 

تــم تحديــد القيمــة العادلــة لاســتثمار العقــاري مــن قبــل مثمــن خارجــي مســتقل لديــه الخبــرة والمؤهــات المهنيــة والمعرفــة بالموقــع 
وفئــة العقــار المعــاد تقييمــه. يقــدم المثمــن المســتقل االســتثمارات العقاريــة للشــركة ســنويً. تــم تحديــد القيمــة العادلــة علــى نهــج 
المقارنــة بالســوق والــذي يعكــس أســعار أحــدث المعامــات العقــارات مشــابهة. عنــد تقريــر القيمــة العادلــة للعقــارات، كان االســتخدام 

األعلــى واألحســن هــو اســتخدامها الحالــي. لــم تحــدث أيــة تغييــرات فــي تقنيــات التقييــم خــال الســنة.
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الموجودات غير الملموسة     11

اإلجمالي  برمجيات الحاسب اآللي براءات اختراع ومعرفة

ريال قطريريال قطريريال قطري

التكلفة:
10,329,937596,04410,925,981في 31 ديسمبر 2018

اإلطفاء المتراكم: 
546,374546,374-في 1 يناير 2018

49,67049,670-إطفاء السنة 

596,044596,044-في 31 ديسمبر 2018

صافي القيمة الدفترية:

10,329,937-10,329,937في 31 ديسمبر 2018

اإلجمالي  برمجيات الحاسب اآللي براءات اختراع ومعرفة

ريال قطريريال قطريريال قطري

التكلفة: :
10,329,937596,04410,925,981في 31 ديسمبر 2017

اإلطفاء المتراكم: 
427,165427,165-في 1 يناير 2017

119,209119,209-إطفاء السنة 

546,374546,374-في 31 ديسمبر 2017

صافي القيمة الدفترية:

10,329,93749,67010,379,607في 31 ديسمبر 2017

تقوم اإلدارة حالًيا بتحديد القيمة االقتصادية المستقبلية التي سوف تنتج من براءة اختراع المحاقن اآلمنة.

المخزون  12

20182017

ريال قطريريال قطري

7,194,0107,029,491مواد خام 

2,766,1163,147,917بضاعة مكتملة 

2,394,1472,378,808قطع غيار 

1,108,1061,111,054أعمال قيد التنفيذ 

207,620251,760مواد استهاكية

13,669,99913,919,030

(1,854,177)(1,571,223)ناقص: مخصص بضاعة بطيئة الحركة

12,098,77612,064,853

95,363457,272بضاعة في الطريق 

 

12,194,13912,522,125

20182017

ريال قطريريال قطري

1,854,17759,217في 1 يناير 

(52,342)(282,954)رد المخصص خال السنة )إيضاح 5(

1,847,302- مخصص مكون خال السنة )إيضاح 7(

1,571,2231,571,223

  20182017

ريال قطريريال قطري

11,974,13212,634,320الذمم التجارية المدينة 

(5,880,685)(7,719,889)ناقص: مخصص االنخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة والدفعات المقدمة

4,254,2436,753,635

617,517885,775سلف 

77,23856,022مصاريف مدفوعة مقدمً

62,25978,860ذمم مدينة أخرى 

5,011,2577,774,292

 كانت الحركة في مخصص البضاعة بطيئة الحركة كالتالي:

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى   13

73 72



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية-لتقرير السنوي 2.18 الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية-لتقرير السنوي 2.18

إن الذمــم التجاريــة المدينــة ال تحمــل فوائــد كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، توجــد ذمــم تجاريــة مدينــة منخفضــة القيمــة ولهــا مخصــص 
ــال قطــري( كانــت الحركــة فــي مخصــص الخســائر االئتمانيــة  ــال قطــري )2017: 5.880.685 ري ــة 7.719.889 ري كامــل بقيمــة دفتري

المتوقعــة مــن الذمــم التجاريـــة المدينـــة كمــا يلــي:

20182017

ريال قطريريال قطري

20181,153,902في 1 يناير 

1,839,2044,804,717المخصص المكون خال السنة )إيضاح 7(

(77,934)-شطب

 

1,841,2225,880,685في 31 ديسمبر 

كما في تاريخ التقرير كانت أعمار الذمم التجارية المدينة غير منخفضة القيمة كالتالي:

غير متأخرة 
أو منخفضة 

القيمة
متأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة

اإلجمالي
 أكثر 90 >

من
180 –91 

يوم
360 – 181 

يوم
541 – 361 

يوم
 720 – 541

يوم
أكثر من 720

يومريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

20184,254,243-1,477,1151,755,0363,846-1,018,246-

20176,753,6353,500,736557,448908,4691,786,982---

بنــاء علــى خبــرة الشــركة الســابقة، يتوقــع أن تســترد بالكامــل الذمــم المدينــة غيــر منخفضــة القيمــة. ال تقــوم الشــركة عــادة بطلــب 
أيــة ضمانــات مقابــل الذمــم المدينــة وبالتالــي فــإن الذمــم المدينــة غيــر مضمونــة.

النقد وما في حكمه     14
يتضمن النقد وما في حكمه لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية البنود التالية المدرجة في بيان المركز المالي:

20182017

ريال قطريريال قطري

484,930528,473أرصدة لدى البنوك 

9,17412,612نقد في الصندوق 

494,104541,085

(14,843,850)(13,421,695)سحب على المكشوف من البنوك

(12,927,591)(14,302,765)

رأس المال  15

20182017

ريال قطريريال قطري

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
11.550.000115,500,000115,500,000 سهم بقيمة 10 رياالت قطرية للسهم

بعــد تاريــخ التقريــر، أصــدرت هيئــة قطــر لألســواق الماليــة تعليمــات إلــى جميــع الشــركات المدرجــة بالســوق الرئيســية لبورصــة قطــر 
إلجــراء تجزئــة علــى القيمــة االســمية لألســهم العاديــة مــن 10 ريــال قطــري إلــى 1 ريــال قطــري لــكل ســهم. ونتيجــة لذلــك، ســوف يتــم 
تجزئــة أســهم الشــركة إلــى 115.500.000 ســهمً بقيمــة ١ ريــال قطــري لــكل ســهم. إن عمليــة تجزئــة أســهم الشــركة بانتظــار 

موافقــة المســاهمين خــال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة المقــرر انعقــاده فــي حينــه.

االحتياطي القانوني  16
وفقــً ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم 11 لســنة 2015، يجــب تحويــل %10مــن األربــاح الســنوية إلــى رصيــد االحتياطــي 
القانونــي. وقــد تقــرر الشــركة وقــف تلــك التحويــات الســنوية فــي حــال بلــغ إجمالــي االحتياطــي %50 مــن رأس المــال المصــدر. إن هــذا 

االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع إال فــي الحــاالت التــي ينــص عليهــا القانــون أعــاه. 

خال السنة، تكبدت الشركة خسارة ولم يتم إجراء أي تحويات إلى رصيد االحتياطي القانوني )2017: ال شيء(. 

17   احتياطي إعادة التقييم
يتعلــق احتياطــي إعــادة التقييــم بإعــادة تقييـــم مبانــي خــال الســنوات الســابقة مســتغلة مــن قبــل المالــك ومعتــرف بهــا ضمــن بنــد 

عقــارات وآالت ومعــدات )إيضــاح 9(.

مكافآت نهاية خدمة الموظفين  18 
إن الحركة في المخصص المدرج في بيان المركز المالي كالتالي:

20182017

ريال قطريريال قطري

885,016924,432في 1 يناير

329,349200,159المخصص للسنة

(239,575)(168,337)المكافأة المدفوعة خال السنة

1,046,028885,016في 31 ديسمبر 
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القروض وسلف    19
20182017

ريال قطريريال قطري

88,773,61880,241,214قروض ألجل 

15,498,07717,047,104تسهيات ائتمانية مستندية 

104,271,69597,288,318

تعرض في بيان المركز المالي كما يلي:
5,393,31723,132,443مطلوبات متداولة 

98,878,37874,155,875مطلوبات غير متداولة 

104,271,69597,288,318

تصنيف 
القروض 

المبلغ القائم للقرض
سنة 

االســتحقاق
معدل 

ة ئــد لفا ا
الغرض من القرض

20182017

ريال قطريريال قطري

%3.00أبريل 68,138,97966,057,5952023قرض ألجل 
تســهيات ائتمانيــة معــاد جدولتهــا مــن 
قبــل بنــك قطــر للتنميــة – طــرف ذو عاقــة 

9,328,6349,215,374تسهيل ائتماني 
أغسطس 

2018
3.00%

إعــادة جدولــة القــرض الحالــي لــرأس المــال 
العامــل ثــم الحصــول عليــه مــن بنــك قطــر 

للتنميــة – طــرف ذو عاقــة 

%3.00أبريل 8,425,1628,187,7792021قرض ألجل 
تســهيات ائتمانيــة معــاد جدولتهــا مــن 
قبــل بنــك قطــر للتنميــة – طــرف ذو عاقــة 

-7,000,000قرض ألجل 
أغسطس 

2019
3.50%

المــال  لــرأس  جديــد  ائتمانــي  تســهيل 
العامــل مــن بنــك قطــر للتنميــة – طــرف 

عاقــة ذو 

%5.50فبراير 5,389,4297,058,2472020تسهيل ائتماني 

المــال  لــرأس  القــروض  جدولــة  إعــادة 
العامــل تــم الحصــول عليــه مــن بنــك قطــر 

الوطنــي 

%3.00يناير 3,835,4423,868,2532023قرض ألجل 

تــم  آالت  لشــراء  تمويــل  جدولــة  إعــادة 
الحصــول عليــه مــن بنــك قطــر للتنميــة - 

عاقــة ذو  طــرف 

%5.50مايو 1,374,0342,127,5872020قرض ألجل 

إعــادة جدولــة تمويــل حالــي لبنــاء مخــزن 
قطــر  بنــك  مــن  عليــه  الحصــول  تــم 

طنــي  لو ا

%3.00مايو 457,400454,3312017تسهيل ائتماني 

لشــراء  الحالــي  التمويــل  جدولــة  إعــادة 
مــواد خــام تــم الحصــول عليهــا مــن بنــك 

للتنميــة  قطــر 

%3.00يوليو 322,615319,1522017تسهيل ائتماني 

تــم  مخــزن  لبنــاء  القــرض  جدولــة  إعــادة 
الحصــول عليــه مــن بنــك قطــر للتنميــة - 

طــرف ذو عاقــة
104,271,69597,288,318

تفاصيل القروض والسلف كما يلي:

الحركة في القروض والسلف كما يلي:

20182017

ريال قطريريال قطري

97,288,31893,198,980في 1 يناير 

14,219,1304,826,574قرض تم الحصول عليه خال السنة 

(3,131,498)(8,223,903)قرض مدفوع خال السنة 

988,1502,394,262فوائد مستحقة )بعد خصم المدفوعات(

104,271,69597,288,318في 31 ديسمبر 

إن جميــع القــروض المقدمــة مــن بنــك قطــر للتنميــة، وهــو طــرف ذي عاقــة، معفــاة مــن الســداد لمــدة 12 شــهر قادمــً وذلــك بموجــب 
خطــاب الدعــم المالــي المقــدم للشــركة. 

خــال الســنة أكــد بنــك قطــر للتنميــة، وهــو طــرف ذي عاقــة، عــدم مطالبــة الشــركة بالســداد خــال الـــ 12 شــهًرا القادمــة وســيقوم 
بتمديــد جــدول الســداد ولــن يطالــب بالســداد قبــل تاريــخ 1 ينايــر 2020 وذلــك بموجــب خطــاب الدعــم المالــي المقــدم مــن قبــل بنــك 

قطــر للتنميــة للشــركة بصفتــه مســاهم ودائــن. 

20  الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع

20182017

ريال قطريريال قطري

1,250,9452,261,549ذمم تجارية دائنة

841,8141,292,896مصروفات مستحقة الدفع 

214,841215,891توزيعات أرباح دائنة

99,85899,858محتجزات دائنة 

161,696197,945ذمم دائنة أخرى

  

2,569,1544,068,139

21  الخسارة للسهم
تم احتساب الخسارة للسهم بتقسيم خسارة السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خال السنة.

20182017

ريال قطريريال قطري

(21,691,929)(12,833,737)خسارة السنة 

11,550,00011,550,000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خال السنة

(1.88)(1.11)الخسارة األساسية والمخففة للسهم )بالريال القطري(

ال توجــد أســهم قائمــة فــي أي وقــت خــال الفتــرة يحتمــل أن يكــون لهــا تأثيــر مخفــف، وعليــه تكــون الخســارة األساســية والمخففــة 
ــدة للســهم الواحــد. ــة للخســارة األساســية العائ للســهم معادل

77 76



الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية-لتقرير السنوي 2.18 الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية-لتقرير السنوي 2.18

المعلومات القطاعية  22
ألغــراض اإلدارة، تــم تنظيــم الشــركة فــي وحــدة عمــل واحــدة بنــاء علــى طبيعــة نشــاطاتها، حيــث تتعلــق عمليــات الشــركة بشــكل 

أساســي بصناعــة المحاقــن. تعتمــد القــرارات حــول تخصيــص المــوارد ورقابــة األداء علــى وحــدة عمــل واحــدة تحددهــا اإلدارة.

أن الشركة ليس لديها أية عمليات أجنبية كما في تاريخ التقرير )31 ديسمبر 2017: ال شيء(. 

افصاحات األطراف ذات العالقة  23
تمثــل األطــراف ذات العاقــة كبــار المســاهمين والشــركات ذات الصلــة ومســؤولي اإلدارة العليــا بالشــركة والمؤسســات التــي لديهــم 
الســيطرة عليهــا أو اإلدارة المشــتركة أو لهــم تأثيــر هــام عليهــا. يتــم اعتمــاد سياســة األســعار والشــروط المتعلقــة بهــذه المعامــات 

مــن قبــل إدارة الشــركة. 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة

المعامات مع األطراف ذات العاقة المدرجة في بيان الدخل الشامل خال الفترة هي كالتالي:

 20182017

ريال قطريريال قطري 

   
2,405,7472,457,751تكاليف تمويل – مساهم  

161,242151,530رسوم بنكية وعموالت – مساهم 

مكافأة كبار المسئولين باإلدارة  

كانت مكافآت كبار المسؤولين باإلدارة خال السنة كالتالي: 

 20182017

ريال قطريريال قطري 

   

527,719506,505رواتب ومنافع قصيرة األجل

15,32715,327مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

543,046521,832

أرصدة األطراف ذات العالقة

ــة( بقــروض وســلف حصلــت عليهــا الشــركة كمــا هــو موضــح فــي  ــة )بنــك قطــر للتنمي ــى طــرف ذي عاق ــة إل ــق األرصــدة الدائن تتعل
اإليضــاح ١9. تــم ضمــان هــذه األرصــدة مقابــل موجــودات تمتلكهــا الشــركة، مــع فائــدة بنــاًء علــى معــدالت الســوق الســائدة وعــادة مــا 

يكــون الســداد نقــدًا. 

االلتزامات والمطلوبات المحتملة   24

إلتزامات االيجار التشغيلي

20182017

ريال قطريريال قطري 

الحد األدنى للمدفوعات اإليجارية المستقبلية:
 11,52711,527أقل من سنة 

 46,10846,108أكثر من سنة وأقل من 5 سنوات 

 80,68997,980أكثر من 5 سنوات 

138,324155,615

المطلوبات المحتملة

20182017

ريال قطريريال قطري 

55,591403,950خطابات الضمان

3,704,6882,632,565ضمانات 

3,760,2793,036,515

التصنيف والقيم العادلة  25
القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي يمكــن بــه مبادلــة موجــود أو ســداد مطلــوب بيــن طرفيــن مطلعيــن وراغبيــن فــي معاملــة تجاريــة 
حــرة. وحيــث أنــه قــد تــم إعــداد البيانــات الماليــة المرحليــة المختصــرة المرفقــة علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة فقــد تــم تعديلهــا 

لتتضمــن قيــاس القيمــة العادلــة لاســتثمارات العقاريــة.

تتكــون األدوات الماليــة مــن موجــودات ماليــة ومطلوبــات ماليــة. تتكــون الموجــودات الماليــة مــن أرصــدة لــدى البنــوك، وذمــم تجاريــة 
مدينــة، وذمــم مدينــة أخــرى. وتتكــون المطلوبــات الماليــة مــن قــروض وتســهيات، وذمــم تجاريــة دائنــة، وحســاب ســحب علــى 
المكشــوف مــن البنــوك. قــد تختلــف القيمــة الدفتريــة لــألدوات الماليــة والمطلوبــات المســجلة عــن القيمــة العادلــة. فــي رأي اإلدارة، ال 
تختلــف القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة اختافــً جوهريــً عــن قيمهــا الدفتريــة حيــث أن معظــم هــذه البنــود إمــا أنهــا 

قصيــرة األجــل بطبيعتهــا، باســتثناء القــروض والتســهيات المتعلقــة بالقــرض مــن بنــك قطــر للتنميــة، طــرف ذي عاقــة.

تدرج القيمة العادلة

يقــدم الجــدول التالــي تحليــًا لــألدوات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة بطريقــة التقييــم. تــم تعريــف مختلــف المســتويات علــى النحــو 
التالي:

y .المستوى 1: األسعار المتداولة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة

y  المســتوى 2: معطيــات بخــاف األســعار المتداولــة فــي المســتوى ١ يمكــن ماحظتهــا للموجــود أو المطلــوب إمــا بصــورة مباشــرة
)مثــل األســعار( أو بصــورة غيــر مباشــرة )مشــتقة مــن األســعار(.

y .)المستوى 3: معطيات للموجود أو المطلوب ال تستند إلى بيانات سوق واضحة )معطيات غير واضحة
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اإلجماليالمستوى 2

ريال قطريريال قطري2018

12,590,00012,590,000استثمارات عقارية 

اإلجماليالمستوى 2

ريال قطريريال قطري2017

12,590,00012,590,000استثمارات عقارية 

خــال الســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٨، لــم يتــم أي تحويــل بيــن المســتويين ١ و٢ لقيــاس القيمــة العادلــة، ولــم تتــم تحويــات مــن 
أو إلــى المســتوى 3 لقيــاس القيمــة العادلــة. 

إدارة المخاطر المالية  26
 تتعرض الشركة للمخاطر التالية التي تنشأ من األدوات المالية:

y مخاطر االئتمان

y مخاطر السيولة

y مخاطر السوق

يعــرض هــذا اإليضــاح معلومــات حــول تعــرض الشــركة لــكل مــن المخاطــر أعــاه وأهــداف وسياســات وإجــراءات الشــركة لقيــاس وإدارة 
المخاطــر وإدارة الشــركة لــرأس المــال. تــم تقديــم إفصاحــات إضافيــة فــي هــذه البيانــات الماليــة.

تقــع علــى مجلــس اإلدارة المســئولية الكليــة عــن وضــع واإلشــراف علــى إطــار إدارة المخاطــر الخــاص بالشــركة. تــم وضــع سياســات إدارة 
المخاطــر بالشــركة لتحديــد وتحليــل المخاطــر التــي تواجههــا الشــركة ولوضــع حــدود وضوابــط مناســبة ولرصــد المخاطــر وااللتــزام 
بالحــدود. تتــم مراجعــة سياســات وأنظمــة إدارة المخاطــر علــى نحــو منتظــم لتعكــس التغيــرات فــي ظــروف الســوق وأنشــطة الشــركة. 
تهــدف الشــركة مــن خــال معاييــر وإجــراءات التدريــب واإلدارة إلــى وضــع بيئــة رقابــة منتظمــة وبنــاءة يفهــم فيهــا جميــع الموظفيــن 

أدوارهــم والتزاماتهــم.

مخاطر االئتمان

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســارة الماليــة للشــركة إذا فشــل عميــل أو طــرف مقابــل فــي أداة ماليــة في الوفــاء بالتزاماتــه التعاقدية 
وتنشــأ بصــورة أساســية مــن الذمــم المدينــة للشــركة مــن العمــاء. تتعــرض الشــركة لمخاطــر االئتمــان مــن خــال األرصــدة لــدى البنــوك 

والذمــم التجاريــة المدينــة األخرى.  

الذمم التجارية واألخرى المدينة

يتــم تقييــم الجــدارة االئتمانيــة لــكل عمليــة قبــل منــح التســهيات االئتمانيــة. هنــاك إجــراءات مناســبة للمتابعــة واالســترداد بغــرض 
رصــد مخاطــر االئتمــان. 

األرصدة لدى البنوك

تحد الشركة من تعرضها لمخاطر االئتمان عن األرصدة لدى البنوك باالحتفاظ باألرصدة لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية عالية.

التعرض لمخاطر االئتمان

تمثــل القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان. كان الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان 
فــي تاريــخ التقريــر كمــا يلــي:

القيم الدفترية

20182017

ريال قطريريال قطري 

4,254,2436,753,635ذمم تجارية مدينة 

62,25978,860ذمم مدينة أخرى

484,930528,473أرصدة لدى البنوك

4,801,4327,360,968

مخاطر السوق

مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار الســوق 
وبالتالــي تؤثــر علــى دخــل الشــركة أو قيمــة موجوداتهــا مــن األدوات الماليــة. تشــتمل مخاطــر الســوق علــى ثاثــة أنــواع مــن المخاطــر: 
مخاطــر أســعار الفائــدة، ومخاطــر العمــات، ومخاطــر أســعار األســهم. إن الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق يتمثــل فــي إدارة ومراقبــة 

التعــرض لمخاطــر الســوق وجعلــه ضمــن حــدود مقبولــة، مــع تحســين العائــد. 

مخاطر أسعار الفائدة

مخاطــر أســعار الفائــدة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألداة الماليــة نتيجة للتغيرات في أســعار 
الفائــدة بالســوق. تتعــرض الشــركة لمخاطــر التغيــرات فــي أســعار الفائــدة بشــكل أساســي مــن حســاب الســحب علــى المكشــوف مــن 
البنــوك والقــروض والســلف. تعتمــد الشــركة سياســة ضمــان ســعر الفائــدة بمعــدل ثابــت، وبالتالــي تقليــل مخاطــر أســعار الفائــدة. 
ــألدوات  ــة أســعار الفائــدة ل ويتعلــق 94٪ مــن قــروض وســلف الشــركة بطــرف ذو عاقــة. فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي، تــم بيــان حال

الماليــة التــي تحمــل فوائــد فــي اإليضــاح ١9. 

مخاطر العمالت األجنبية

تتمثــل مخاطــر العمــات األجنبيــة فــي تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية للتعــرض نتيجــة للتغيــر فــي أســعار 
صــرف العمــات األجنبيــة. ال تقــوم الشــركة بالتحــوط مــن تعرضهــا لمخاطــر العمــات األجنبيــة. إن تعــرض الشــركة لمخاطــر التغيــر فــي 
أســعار صــرف العمــات يتعلــق فــي األســاس باألنشــطة التشــغيلية للشــركة )فــي حــال كانــت األداة الماليــة مقومــة بعملــة مختلفــة عــن 

العملــة الوظيفيــة للشــركة(. 

العملــة الوظيفيــة للشــركة هــي الريــال القطــري، وبــه تتــم أغلــب معامــات الشــركة. وبمــا أن ســعر صــرف الريــال القطــري مرتبــط بالــدوالر 
األمريكــي، فــإن األرصــدة بالريــال القطــري ال تتعــرض لمخاطــر عمــات هامة. 

يوضــح الجــدول التالــي حساســية ربحيــة الشــركة للتغييــرات المحتملــة والمعقولــة فــي ســعر صــرف العمــات األجنبيــة مــع بقــاء كافــة 
المتغيــرات األخــرى ثابتــة )نتيجــة للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات النقديــة(. 
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Iالزيادة / النقص في سعر 
صرف العمالت مقابل الريال 

القطري

التأثير على الربحريال 
قطري

2018

(162,224)%5يورو

2017

(5,237)%5يورو

مخاطر السيولة

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر مواجهــة الشــركة لصعوبــات فــي الوفــاء بااللتزامــات المصاحبــة لمطلوباتهــا الماليــة التــي تتم تســويتها 
بتســليم نقــد أو موجــود آخــر. إن منهــج الشــركة إلدارة الســيولة هــو التأكــد مــا أمكــن مــن أنــه ســيكون لديهــا علــى الــدوام مــواد كافية 
ــة أو المخاطــرة  ــة والصعبــة، دون تكبــد خســائر غيــر مقبول للوفــاء بمطلوباتهــا عنــد اســتحقاقها فــي ظــل كل مــن الظــروف العادي
بتعريــض ســمعة الشــركة للضــرر. خــال الســنة، كانــت القــروض مــن بنــك قطــر للتنميــة، وهــو طــرف ذي عاقــة، معفــاة مــن الســداد 

علــى مــدى الـــ ١٢ شــهرًا التاليــة.

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

االجماليأكثر 5 سنوات1 – 5 سنين3 – 12 شهرأقل من 3 أشهر31 ديسمبر 2018

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

109,509,184-868,2364,442,193104,198,755قروض وتسهيات

1,250,945- 707,743 536,3426,860ذمم تجارية دائنة

مــن  المكشــوف  علــى  ســحب 
ك  لبنــو ا

13,421,695---13,421,695

14,826,2734,449,053104,906,498-124,181,824

1 – 5 سنين3 – 12 شهرأقل من 3 أشهر31 ديسمبر 2017
أكثر 5 
سنوات

االجمالي

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

Loans and borrrowings10,547,59114,207,72473,249,9456,809,451104,814,711

Trade payables1,761,844499,705--2,261,549

Bank overdraft14,843,850---14,843,850

27,153,28514,707,42973,249,9456,809,451121,920,110

إدارة رأس المال

بــإدارة رأس المــال للحفــاظ علــى مقــدرة الشــركة علــى االســتمرار فــي أعمالهــا كمنشــأة عاملــة وتوفيــر عائــدات  تقــوم الشــركة 
للمســاهمين.   العائــد  وزيــادة  األمثــل  بالشــكل  المــال  رأس  هيــكل  علــى  والحفــاظ  المصلحــة  ومنافــع ألصحــاب  للمســاهمين 

تقــوم الشــركة بــإدارة هيــكل رأســمالها وإجــراء تعديــات عليــه فــي ضــوء التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة. لــم يتــم إجــراء أي تغييــر 
علــى األهــداف والسياســات أو العمليــات كمــا فــي وخــال الفتــرة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 و31 ديســمبر 2017. يتكــون 
رأس مــال الشــركة مــن رأس المــال المدفــوع، واالحتياطيــات، والخســائر المتراكمــة، ويقــاس بمبلــغ 41.034.025 ريــال قطــري كمــا فــي 
31 ديســمبر 2018 )2017: 53.867.762 ريــال قطــري(. تقــوم اإلدارة بمراجعــة هيــكل رأس المــال بشــكل دوري. وكجــزء مــن هــذه 

المراجعــة، تأخــذ اإلدارة فــي االعتبــار تكلفــة رأس المــال والمخاطــر ذات الصلــة. 
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