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  )ق،م،ش(المجموعة للرعاية الطبية 
  قـــــطر –الدوحة 

  
  

  البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية
  2010سبتمبر  ٣٠في  
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  )،ق،م،ش(المجموعة للرعاية الطبية 

  قـطر –الدوحة 
  الميزانية العمومية الموحدة 

  2010 سبتمبر ٠٣كما في 

  
  هورش ٩نهاية       نهاية العام       

       ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠    ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  
  

  المــــوجــــــودات
  )ةغير مدققّ(    )ةمدققّ(

  ريال قطري    ريال قطري  موجودات متداولة

  ٢٧�٩١١�٤٤٧    ١٠�٢٤٤�٩٣٨  نقد وأرصدة لدى البنوك 

  ٤٧�٥٦٢�٢٦٢    ٣٩�٣٠٦�٠٨٣  ذمم مدينة

  -     --   مطلوب من أطراف ذات عالقة

  ١٨�٠٠٣�٧٨٨    ١٧�٧٤٥�٩٨  مخزون

  ٥�٦١٨�٧١٩    ١�٧٢٨�٤٧٨  مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

  ١٢�٣١٠�٩٨٦    ١٠�٠٥٣�٢٢٦  مجموع الموجودات المصنفة كموجودات بغرض البيع

  ١١١�٤٠٧�٢٠٢    ٧٩�٠٧٨�٧١١  متداولةالموجودات ال مجموع

        

        موجودات غير متداولة

  40,057,091      39,406,599  استثمارات 

  645,418,147    648,938,810    ممتلكات ومعدات

  685,475,237    688,345,409  مجموع الموجودات غير المتداولة

  796,882,439     767,424,120     مجموع الموجودات

        

        المطلوبـات وحقـوق المساهمين

        المطلوبـات
        :مطلوبات متداولة 

  6,868,896         8,974,495        قروض

  16,164,688       13,716,023       ذمم دائنة

  14,763,251       14,763,251       عالقة ألطراف ذاتمطلوب 

 -          -                   محتجزات دائنة

  ٢٤,155,064       17,897,173       مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

  2,789,273         2,641,832        دات بغرض البيعمطلوبات متعلقة بالموجودات المصنفة كموجو

  64,741,172       57,992,774       مجموع مطلوبات متداولة
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  )،ق،م،ش(المجموعة للرعاية الطبية 

  قـطر –الدوحة 
  الميزانية العمومية الموحدة 

  2010 سبتمبر ٣٠كما في 

  
  ورشه ٩نهاية             نهاية العام                

  2010 سبتمبر ٣٠    2009ديسمبر  ٣١  
  )غير مدققّة(    )مدققّة(  

        مطلوبات غير متداولة

    -                      4,922,748       بنكية قروض

  13,820,940       11,125,733         مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  13,820,940       16,048,481         مجموع مطلوبات غير المتداولة

  78,562,111       74,041,255       مجموع المطلوبات

      

      حقوق المساهمين

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

  2,762,986         2,762,986        احتياطي قانوني

 (6,163,433)       (7,814,394)         احتياطي القيمة العادلة

  426,503,099     426,503,099     فائض إعادة التقييم

  8,299,412        (13,025,143)     خسائر متراكمة

  712,843,064     689,867,548     لشركة األمباحقوق المساهمين  مجموع

  5,477,263         3,515,317        غير المسيطرة حقوق األقلية

  718,320,327     693,382,865     مجموع حقوق المساهمين

  796,882,436     767,424,120     مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
  

  :مالحظة

في الربع الثالث من  المعلومات غير متاحة، ٢٠١٠يونيو  ٣٠قدرت كما في  المصنفة كموجودات بغرض البيع والمطلوبات الموجودات
  .السنة حيث االنفصال اليزال جار

  
  

 ------------------          ----------- --------  
  عبد الواحد عبد اهللا المولوي         الشيخ ثاني بن عبداهللا آل ثاني

  العضو المنتدب والرئيس التنفيذي           رئيس مجلس اإلدارة 
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  )،ق،م،ش(المجموعة للرعاية الطبية 
  قـطر –الدوحة 

  بيان الدخل الموحد
  ١٠٢٠سبتمبر ٣٠للفترة المنتهية في 

  
  

  2010 2009 

  يال قطرير  ريال قطري  
   العمليات المستمرة

  125,063,871     171,323,358    تشغيلالإيرادات 
 (81,458,741) (76,835,991)    تشغيلالمصاريف 

  43,605,130      94,487,367      إجمالي الربح 
    

   -                   267,291           أرباح ودائع لدى بنوك إسالمية
  9,232,902        7,825,321       إيرادات أخرى

 (53,155,395) (63,302,402)   عمومية و مصاريف إدارية
 (16,864,192) (16,841,801)   ممتلكات ومعدات إستهالكمصاريف 

   (720,749) (1,111,221)      مصاريف تمويل

 (17,902,304) 21,324,555     من العمليات المستمرة ةلسناربح 
   
    لعمليات غير المستمرةا

  1,821,474        2,444,698       ربح السنة من العمليات غير المستمرة

 (16,080,830)     23,769,253      صافي ربح السنة
    

 (16,991,568)     21,324,555     :ربح السنة موزع كما يلي صافي
  910,737           2,444,698       بالشركة األم المساهمين حصة
 (16,080,831)     23,769,253     غير المسيطرة األقلية حصة

   

 (0.60)  0.76                ربح السنة صافي
   

    لسهمالعائد على ا

  28,144,100      28,144,100      الخاص بمساهمي الشركة األم) األساسي والمعدل( على السهم  العائد
  
  
  

  :مالحظة

المعلومات غير متاحة في الربع الثالث من السنة حيث االنفصال ، ٢٠١٠يونيو  ٣٠قدرت كما في  السنة من العمليات غير المستمرةربح 
  .اليزال جار
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  )،ق،م،ش(المجموعة للرعاية الطبية 
  قـطر –الدوحة 

  بيان الدخل الموحد
  2010سبتمبر ٣٠للفترة المنتهية في 

  
  

   2010 2009 

  ريال قطري  ريال قطري   

      

 (16,080,831)  23,769,253   صافي ربح السنة

     

      بنود الدخل الشامل األخرى

 (1,647,098)  1,650,962   صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

 (17,727,929)      25,420,215      الدخل الشامل للسنة) الخسارة(مجموع 

      

      :متعلق بـ

 (18,638,666) 22,975,517    حصة المساهمين بالشركة األم

  910,737 2,444,698    حصة األقلية غير المسيطرة

 (17,727,929) 25,420,215    الدخل الشامل للسنة) الخسارة(مجموع 
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  )،ق،م،ش(المجموعة للرعاية الطبية 
  قـطر –الدوحة 

  بيان التدفقات النقدية الموحدة
  ١٠٢٠سبتمبر ٣٠كما في 

  
  

  شهر  ١٢  
  2009ديسمبر  ٣١

  أشهر ٩  
  2010سبتمبر  ٣٠

  
  :التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

  )غير مدققّة(    )مدققّة(

  39,866,762       6,842,703       صافي النقد المستخدم في العملية التشغيلية
      

    التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية 
 (13,321,134)    (17,154,588)    تكلفة اإلستثمارات في الممتلكات والمعدات

   -                     -- ايرادات من بيع االستثمارات
 (13,321,134)    (17,154,588)    صافي النقد المحصل من العمليات اإلستثمارية 

      
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (7,767,897)        13,506,617      إلتزامات عقود المساومة
 (1,111,221)         -                  تسديد إلتزامات التمويل اإليجاري

 (8,879,118)        13,506,617      األنشطة التمويلية) إستخدام في/(صافي النقد من 
  17,666,510       3,194,732       الزيادة في النقد وشبه النقد )/ النقص(صافي 

  10,244,938       7,208,182       النقد وشبه النقد في بداية السنة 
     

  27,911,448       10,402,914      صافي النقد المستخدم في العملية التشغيلية 
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  )،ق،م،ش(الطبية  المجموعة للرعاية
  قـطر –الدوحة 

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة  
  ٢٠٠٩سبتمبر ٣٠كما في 

  
  

  
  رأس المال

  
  إحتياطي قانوني

  
احتياطي القيمة 

  العادلة
  فائض إعادة التقييم

  
  خسائر متراكمة

  
مجموع حقوق المساهمين 

  للشركة األم
حصة حقوق 

  األقلية
  المجموع

  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  قطري ريال  ريال قطري  

 �� ������  ١ا !" ٢٠٠٩ #$%�& 
  

281,441,000    2,754,029    (2,745,942)   504,433,250  
  

(13,105,758)   772,776,579    2,720,323    775,496,902  

�ة��   -                    (1,647,098)      --   --  إ*(# ) ا '&! ا $#"!  �
    

(16,080,831)      (17,727,929)        910,737  
     

(16,817,192) 
 �� ������  ٢٠٠٩د *�()�  ٣٠ا�,

#$%�& 
  

281,441,000    2,754,029    (4,393,040)   504,433,250  
  

(29,186,589)   755,048,650    3,631,060    758,679,710  

��� �� ا��١ � !"   2010#$%�& 
  

281,441,000    2,762,986    (7,814,394)   426,503,099  
  

(13,025,143)   689,867,548    3,515,317    693,382,865  

�ة��   -                     1,650,962       --   --  إ*(# ) ا '&! ا $#"!  �
      

21,324,555        22,975,517      2,444,698  
      

25,420,215  
 �� ������  ٢٠١٠د *�()�  ٣٠ا�,

#$%�& 
  

281,441,000    2,762,986    (6,163,432)   426,503,099       8,299,412    712,843,065    5,960,015    718,803,080  
  


