
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق(,م,المجموعة للرعاية الطبية )ش

 قـــــطر –الدوحة 

 

 

 البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية

 5112 مارس 11في  
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 (,ق,م,المجموعة للرعاية الطبية )ش

 قـطر –الدوحة 

 الميزانية العمومية الموحدة 

 2511 مارس 11كما في 

 
  شهر 15                            شهور1                                                                   

   4511ديسمبر 11

 

2511 مارس 11  

 الطبية ش.م.قالمجموعة للرعاية  
 (مدققة)

 
 (غير مدققة)

 بيان المركز المالي 

 ر.ق  ر.ق
 4302سبتمبر  03كما في  

  
  

    
 الموجودات

 
 

 الموجودات المتداولة  
     186,759,283 

  
 النقد وأرصدة لدى البنوك 1 89,046,260     

       171,694,788  

 

 الذمم المدينة 2  180,888,015     

 مخزون 3 33,729,356          31,318,556       

 ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما   4 9,563,141             4,038,019         

 موجودات لإلستبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع   -                -            

 إجمالي الموجودات المتداولة   313,226,772     393,810,646  

         

  الموجودات غير المتداولة        

 إستثمارات  5 62,470,856   59,574,914       

 عقارات ومعدات 6 582,303,518   584,894,700     

       644,469,614   47444664416  إجمالي الموجودات غير المتداولة  

         

1,038,280,260   958,001,146   
 الموجوداتإجمالي 

 

 

 

 

 

 

…………………….                                                                                                      ……………………. 

 خالد محمد العمادى                        عبدهللا بن ثانى أل ثانى 

   الرئيس التنفيذى                     رئيس مجلس االادارة 
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 (,ق,م,المجموعة للرعاية الطبية )ش

 قـطر –الدوحة 

 الميزانية العمومية الموحدة 

 2511 مارس 11كما في 

 
 

 المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق  شهور 1  شهر 15
 بيان المركز المالي      5112سرما11     5114ديسمبر 11

 4305 مارس 00كما في   (غير مدققة)   (مدققة)

 المطلوبات وحقوق المساهمين  ر.ق   ر.ق

 المطلوبات    
 المطلوبات المتداولة     

 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع  21,109,506         25,167,086       

 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 7 64,676,467  52,294,852

            

 إجمالي المطلوبات المتداولة  85,785,973  77,461,937

     

 المطلوبات غير المتداولة    

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  37,442,129          34,702,629       

 إجمالي المطلوبات غيرالمتداولة  37,442,129  34,702,629

     

 إجمالي المطلوبات  123,228,102  112,164,566
     

 المساهمينحقوق     

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

 احتياطي قانوني  42,813,329         42,813,329       

 احتياطي القيمة العادلة  6,782,656           6,782,656          

 فائض من إعادة التقييم  409,645,511       490,546,655     

 توزيعات أرباح نقدية مقترحة     -                        140,720,500       

 أرباح مدورة  94,090,548       44,257,506         

 إجمالي حقوق المساهمين  834,773,044       926,115,694     
     

1,038,280,260  958,001,146  
 إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

 

 

 

 

 

…………………….                                                                                              ……………………. 

 خالد محمد العمادى        عبدهللا بن ثانى أل ثانى 

  الرئيس التنفيذى          رئيس مجلس االادارة 
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 (,ق,م,المجموعة للرعاية الطبية )ش

 قـطر –الدوحة 

 بيان الدخل الموحد

 2151 مارس 11للفترة المنتهية في 

 
 

   

 4511 مارس 11 2511 مارس 11 

 )غير مدققّة( )غير مدققّة( 

   العمليات المستمرة

 556,668,655 565,260,679 إيرادات التشغيل

 (56,686,858) (25,778,577) 6                                                 مصاريف التشغيل

 2141174247 6242174157 جمالي الربح إ

   

 04,665 50,446 أرباح ودائع لدى بنوك إسالمية

 6,620,422 4,752,647                                             0                                                     إيرادات أخرى

 (50,590,807) (74,264,064) 59                                     مصاريف إدارية وعمومية 

   (6,706,824)          (6,509,665)     مصاريف إستهالك ممتلكات ومعدات

 1441744742 4541664747  من العمليات المستمرة فترةربح ال

   

 1441744742   4541664747  ةلفترصافي ربح ا

   

   

   العائد على السهم

على السهم )األساسي والمعّدل( الخاص بمساهمي   العائد
 الشركة األم

1.62 

 

1.51 

 

  
 

  
 

 
  

 

 

 

…………………….                                                                                              ……………………. 

 خالد محمد العمادى        عبدهللا بن ثانى أل ثانى 

 الرئيس التنفيذى          رئيس مجلس االادارة 
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 المجموعة للرعاية الطبية )ش,م,ق,(

 قـطر –الدوحة 

 بيان التدفقات النقدية الموحدة

 2511 مارس 11للفترة المنتهية في 

 
 

 4511 ديسمبر 11 2511 مارس 11 

 )مدققة(     )غير مدققة(     

 لاير قطري لاير قطري التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 565,679,682 40,822,640 فترةصافي ربح ال

   تعديالت:

 75,526,267 6,509,665 استهالك ممتلكات ومعدات

 5,299,568 7,280,699 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 2647164512 51547554211 

 56,288,200 (549,279,699) توزيعات أرباح مدفوعة

 (69,266,446) (0,508,772) ذمم مدينة 

 (8,840,259) (7,459,200) مخزون

 (5,802,686) (6,676,575) مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

 6,600,007 (4,962,669) ذمم دائنة

 (54,258,765)          0 ذات صلةمستحقة من أطراف 

 58,886,264 57,865,556 مصاريف مستحقه وارصدة دائنة اخرى

 17647244121 (91,717,707) النقد الناتج من )المستخدم في( العمليات

 17647244121 (5146164616) صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

   

   األنشطة اإلستثمارية:التدفقات النقدية من 

 6,870,750 (9) شراء استثمارات / األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

 (580,966,474) (7,606,045) استثمارات

 (77,460,778) (8,900,826) شراء ممتلكات ومعدات

 (156,218,377) (5,995,316)  صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

   النقدية من األنشطة التمويليةالتدفقات 

   

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

 31,635,776 (97,713,023) صافي الزيادة )النقص( في النقد وما يعادله

 155,123,507 186,759,283 فترةفي بداية ال –النقد وما يعادله 

 186,759,283 89,046,260 فترةفي نهاية ال –النقد وما يعادله 

   

 

 


