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 (ق,م,ش)المجموعة للرعاية الطبية 

 قـــــطر –الدوحة 

+ 

 

 البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية

 2013مارس  11في  
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 (,ق,م,ش)المجموعة للرعاية الطبية 

 قـطر –الدوحة 

 الميزانية العمومية الموحدة 

 1201 مارس 11كما في 

 
                                         

 شهر 12 شهور 1 

 2012ديسيمبر  11 2011مارس  11 

 (مدقّقة) (غير مدقّقة) 

 ريال قطري ريال قطري 

   المــــوجــــــودات

   :موجودات متداولة

  122,866,244              النقد وشبه النقد

                

105,777,245 

 77,458,146                 89,371,292            ذمم مدينة

 18,094,510                  19,043,028              مخزون 

   -  4,897,293                مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

  685,215                       685,215                   الموجودات المصنفة كموجودات بغرض البيعمجموع 

  202,015,116            236,863,073         إجمالي موجودات متداولة

   

   :موجودات غير متداولة 

 47,681,891                 47,681,891              استثمارات

 604,651,161               599,648,836            ممتلكات ومعدات

 652,333,052            647,330,727         إجمالي موجودات غير متداولة

   

 854,348,168            884,193,799         إجمالي الموجودات
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 (,ق,م,ش)المجموعة للرعاية الطبية 

 قـطر –الدوحة 

 الميزانية العمومية الموحدة 

 1201مارس  11كما في 

 
 شهر 12 شهور 1 

 2012ديسيمبر  11 2011مارس  11 

 (مدقّقة) (غير مدقّقة) 

 ريال قطري ريال قطري 

   :مطلوبات غيرمتداولة 

 49,374,575                 10,974,843              ذمم دائنة

 14,763,251                 14,763,251             حتجزات دائنةم

  - 42,858,016             مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 64,137,826              68,596,109           مجموع مطلوبات متداولة

   

   مطلوبات غير متداولة

 

 23,895,008                 24,935,941              مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 23,895,008              24,935,941            مجموع مطلوبات غير المتداولة

   

 88,032,834              93,532,050           مجموع المطلوبات

 

   حقوق المساهمين

 281,441,000               281,441,000           رأس المال

 15,714,279                 15,714,279             قانونياحتياطي 

 1,460,898                 1,460,898             احتياطي القيمة العادلة

 416,985,443               416,985,443           فائض إعادة التقييم

 50,659,380                 50,659,380             األرباح المقترح توزيعها

 54,334                   24,400,750   خسائر متراكمة/ أرباح محتجزة 

 766,315,334            790,661,750 مجموع حقوق المساهمين

   

 854,348,168            884,193,799 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 

 :و تم التوقيع عليها بالنيابة عنهم من قبل م 1463/   40/  61 تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

 

 

 

 

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

 صالح حماد جمال .أ                               بن عبداهلل آل ثاني ثانيخالد بن . الدكتورالشيخ              

 المدير العام مستشار                   رئيس مجلس اإلدارة نائب      
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 (,ق,م,ش)المجموعة للرعاية الطبية 

 قـطر –الدوحة 

 بيان الدخل الموحد

 1120مارس  11للفترة المنتهية في 

 
 

 شهر 12 شهور 1 

 2012ديسيمبر  11 2011مارس  11 

 (مدقّقة) (غير مدقّقة) 

 ريال قطري ريال قطري 

   العمليات المستمرة

 346,890,321 101,437,491 إيرادات التشغيل

 (218,882,090) (54,469,854) مصاريف التشغيل

 128,008,231 46,967,637 إجمالي الربح 

   

 595,633 242,699 إسالميةأرباح ودائع لدى بنوك 

 12,446,007 3,929,188 إيرادات أخرى

 (64,808,930) (19,000,338) مصاريف إدارية وعمومية 

 (31,427,512) (7,792,771) مصاريف إستهالك ممتلكات ومعدات

 - - مصاريف تمويل 

 44,813,429 24,346,415 من العمليات المستمرة فترةربح ال

 

 

 

   :موزع كما يلي فترةصافي ربح ال

 44,813,429 24,346,415 حصة المساهمين بالشركة األم

 44,813,429 24,346,415 ةفترصافي ربح ال

     

    العائد على السهم

الخاص بمساهمي ( األساسي والمعّدل)على السهم   العائد
 1.59 0.87 الشركة األم
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 (,ق,م,ش)المجموعة للرعاية الطبية 

 قـطر –الدوحة 

 بيان التدفقات النقدية الموحدة

 1120مارس  11كما في 

 
 

 2012مارس  11 2011مارس  11 

 (مدقّقةغير ) (غير مدقّقة) 

 ريال قطري ريال قطري التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 44,813,429 24,346,415 فترةصافي ربح ال

   :تعديالت

 31,427,512 7,792,771 استهالك ممتلكات ومعدات

 5,658,499 1,040,933 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 33,180,119 81,899,440 

 

 30,958,509)) - ارباح موزعة مدفوعة

 9,410,894 (18,579,673) ذمم مدينة 

 (3,252,527) (946,763) مخزون

 (2,295,598) (1,547,660) مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرىمصاريف 

 (4,719,818) (5,242,727) ذمم دائنة

 5,135,045 13,016,148 مصاريف مستحقه وارصدة دائنة اخرى

 55,218,928 19,879,444 العمليات( المستخدم في)النقد الناتج من 

 55,218,928 19,879,444 التشغيليةاألنشطة ( المستخدم في)صافي النقد الناتج من 

   :التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 (2,528,636) (1,338,494) اعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 (7,063,747) (1,451,952) شراء ممتلكات ومعدات

 (9,592,383) (2,790,445) صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

   النقدية من األنشطة التمويليةالتدفقات 

  -  - قروض

         -       - األنشطة التمويلية( المستخدم في)صافي النقد الناتج من 

 45,626,545 17,088,999 في النقد وما يعادله( النقص)صافي الزيادة 

 60,150,700 105,777,245 فترةفي بداية ال –النقد وما يعادله 

 105,777,245 122,866,244 فترةنهاية ال في – النقد وما يعادله

 

 

 

 

 

 


