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

  
  

  البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية
  ١٠٢٠مارس  ٣١في  
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  )،ق،م،ش(المجموعة للرعاية الطبية 

  قـطر –الدوحة 
  الميزانية العمومية الموحدة 

  ١٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
  شهور ٣نهاية       نهاية العام       

       ٢٠١٠مارس  ٣١       ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  
  

  المــــوجــــــودات
  )ةغير مدققّ(    )ةمدققّ(

  
  :موجودات متداولة

  ريال قطري    ريال قطري

  12,368,161    ١٠.٢٤٤.٩٣٨  النقد وشبه النقد
 36,766,634    ٣٩.٣٠٦.٠٨٣  ذمم مدينة

 0    --  مطلوب من أطراف ذات عالقة
 16,328,483    ١٧.٧٤٥.٩٨٦  مخزون

 1,614,239    1.728.478  مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
 8,051,113    ١٠.٠٥٣.٢٢٦  مجموع الموجودات المصنفة كموجودات بغرض البيع

       
 75,128,630    ٧٩.٠٧٨.٧١١  إجمالي موجودات متداولة

       
       :موجودات غير متداولة 

 39,551,554    ٣٩.٤٠٦.٥٩٩  استثمارات
 646,704,163    ٦٤٨.٩٣٨.٨١٠  ت ومعداتممتلكا

       
 686,255,717    ٦٨٨.٣٤٥.٤٠٩  إجمالي موجودات غير متداولة

       
 761,384,347    ٧٦٧.٤٢٤.١٢٠  إجمالي الموجودات
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  )،ق،م،ش(المجموعة للرعاية الطبية 

  قـطر –الدوحة 
  الميزانية العمومية الموحدة 

  ١٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  
  شهور ٣نهاية             اية العامنه                

       2010س مار ٣١       ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  
  )غير مدققّة(    )مدققّة(  

        :مطلوبات غيرمتداولة 

  8.474.495    ٨.٩٧٤.٤٩٥  قروض
  14.038.112    ١٣.٧١٦.٠٢٣  ذمم دائنة
  --    --   عالقة ألطراف ذاتمطلوب 

  14.763.251    ١٤.٧٦٣.٢٥١  محتجزات دائنة
  14.085.744    ١٧.٨٩٧.١٧٣  ات وأرصدة دائنة أخرىمستحق

  --    ٢.٦٤١.٨٣٢  مطلوبات متعلقة بالموجودات المصنفة كموجودات بغرض البيع
  51.361.602    ٥٧.٩٩٢.٧٧٤  مجموع مطلوبات متداولة

        
        مطلوبات غير متداولة

  1.857.143    ٤.٩٢٢.٧٤٨ بنكية قروض
  10.720.720    ١١.١٢٥.٧٣٣    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  12.577.863    ١٦.٠٤٨.٤٨١    مجموع مطلوبات غير المتداولة

  63.939.465    ٧٤.٠٤١.٢٥٥  مجموع المطلوبات

        
        حقوق المساهمين

  281.441.000    ٢٨١.٤٤١.٠٠٠  رأس المال
  3.438.656    ٢.٧٦٢.٩٨٦  احتياطي قانوني

  (7.669.439)    )٧.٨١٤.٣٩٤(    احتياطي القيمة العادلة
  426.503.099    ٤٢٦.٥٠٣.٠٩٩  فائض إعادة التقييم

  (6.268.434)    )١٣.٠٢٥.١٤٣(  خسائر متراكمة
  693.908.971    ٦٨٩.٨٦٧.٥٤٨  لشركة األمباحقوق المساهمين  مجموع

  3.535.911    ٣.٥١٥.٣١٧  غير المسيطرة حقوق األقلية
  697.444.882    ٦٩٣.٣٨٢.٨٦٥  مجموع حقوق المساهمين

  761.384.347    ٧٦٧.٤٢٤.١٢٠  وبات وحقوق المساهمينمجموع المطل

  :و تم التوقيع عليها بالنيابة عنهم من قبل ٢٠١٠مارس  ٢٨تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
  
  
  
  

 ------------------          -------------------  
  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
  ١٠٢٠مارس  ٣١للفترة المنتهية في 

  
  
  شهور ٣  شهور ٣  شهر ١٢ 

     ١٠٢٠مارس  ٣١  ٩٢٠٠ارس م ٣١     ٩٢٠٠ديسمبر  ٣١  العمليات المستمرة
  )غيرمدققّة(  )غير مدققّة(  )مدققّة(  
       

  59.377.528  ٥٠.٥٦٣.٨٩٤  ١٨٩.٨٩٥.٣٢٤  تشغيلالإيرادات 
  (38.317.803)  )٣٤.٠٨٣.٧٢٣(  )١٢٥.٨٠٨.١٧٤(  تشغيلالمصاريف 

  21.059.725  ١٦.٤٨٠.١٧١  ٦٤.٠٨٧.١٥٠  إجمالي الربح 

        

  34.750  --  ١٣٩.١٨٧  أرباح ودائع لدى بنوك إسالمية

  2.806.450  ٣.٦٥٣.١٨٢  ٩.٩٦٩.٤٠٦ إيرادات أخرى

  --  --  --  أرباح بيع إستثمارات

  (11.881.024)  )٩.١٢٤.٣٢٨(  )٥٢.٦٥٧.٣٧٢( عمومية و مصاريف إدارية

  (5.752.273)  )٥.٦٨٧.٣١٠(  )٢٢.٦٤٦.٩٦١( ممتلكات ومعدات إستهالكمصاريف 

  (159.125)  )١٠٨.٠٦٣(  )٨٠١.٨٣٨(  مصاريف تمويل

       

  6.108.503  ٥.٢١٣.٦٥٢  )١.٩١٠.٤٢٨( من العمليات المستمرة ةلسناربح 

        

        العمليات غير المستمرة

  --  --   ٢.٧٩٤.٩٩٤ ربح السنة من العمليات غير المستمرة
  6.108.503  5.213.652  ٨٨٤.٥٦٦  صافي ربح السنة

        

       :ربح السنة موزع كما يلي صافي

  5.803.078  4.449.811  ٨٩.٥٧٢ بالشركة األم مينالمساه حصة

  305.425  763.840  ٧٩٤.٩٩٤ غير المسيطرة األقلية حصة
       

  6.108.503  5.213.652  ٨٨٤.٥٦٦ ربح السنة صافي
        

        لسهمالعائد على ا

الخاص ) األساسي والمعدل(على السهم   العائد
  0.20  ٠,١٦ ٠,٠٠٣  بمساهمي الشركة األم
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  )،ق،م،ش(مجموعة للرعاية الطبية ال
  قـطر –الدوحة 

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة  
  ١٠٢٠مارس  ٣١كما 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  ريال قطري  يال قطرير  

  ٦٩٣.٣٨٢.٨٦٥  ٣.٥١٥.٣١٧  ٦٨٩.٨٦٧.٥٤٨  )١٣.٠٢٥.١٤٣(  ٤٢٦.٥٠٣.٠٩٩  )٧.٨١٤.٣٩٤(  ٢.٧٦٢.٩٨٦  ٢٨١.٤٤١.٠٠٠  2009ديسيمبر  ٣١الرصيد في 

  4,024,661  6,108,503  (2,083,842)  610,850  (2.839.647)  144.955  -  -  العادلة صافي التغير في احتياطي القيمة

  -  -  - (61,085)  -  -  61,085  -  الفترةخسارة /ربحصافي 

  697.444.882  9,623,820  687,783,706  (12,475,378)  423.663.452  (7.669.439)  2,824,071  ٢٨١,٤٤١,٠٠٠  ٢٠10مارس   ٣١الرصيد في 
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  )،ق،م،ش(المجموعة للرعاية الطبية 

  قـطر –لدوحة ا
  بيان التدفقات النقدية الموحدة

  ١٠٢٠مارس  ٣١كما في 

 
 

  شهر  ١٢ 
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١

  أشهر ٣  
  ٢٠١٠مارس  ٣١

  )غير مدققّة(    )مدققّة( التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

        
  6.108.503    ٨٨٤.٥٦٦  ربح السنة صافي

        :تعديالت

  5.752.273    ٢٢.٦٤٦.٩٦١  ممتلكات ومعدات كاستهال

  984.262    ٥.٦٨١.٧٦٩  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  --    ١.٤٥٥.٠٠٠  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  ٣٠.٦٦٨.٢٩٦    12.845.038  
        

  (2.539.449)    )١٢.٦٣٥.٧٠٤(  ذمم مدينة

  --    )٧٥.٠٠٠(  مطلوب من أطراف ذات عالقة

  (801.910)    )٥.٨٢٣.٨٥٣(  مخزون

  114.248    ١١.٩٢٢  مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى مصاريف

  154.233    )١.٦٨٧.١٦١(  عالقة اتف ذاطرإلى أمطلوب 

  322.089    )٢.٠٣٣.١٢١(  ذمم دائنة

  2.767.285    ٥.٩٧٧.١٧٨  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

        

  12.861.534    ١٤.٤٠٢.٥٥٧  العمليات) المستخدم في(النقد الناتج من 

  (246.066)    )٩٨١.٥٧٩(  ية الخدمة للموظفين المدفوعةمكافأة نها
  12.615.468    ١٣.٤٢٠.٩٧٨  األنشطة التشغيلية) المستخدم في(الناتج من صافي النقد 

        

        :التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
  --    --  شراء إستثمارات 

  (3.517.626)    )٢٠.٠٩٧.٢٢٧(  شراء ممتلكات ومعدات
  --    --   من بيع استثمارات المتحصل 

  (3.517.626)    )٢٠.٠٩٧.٢٢٧(  ستثماريةاألنشطة اإل صافي النقد المستخدم في
        

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  (3.565.605)    --   جار تمويليستئإ تسديد إلتزامات عقد

  --    ١١.٢٧٢.٢٤٣   قروض
  (3.565.605)    ١١.٢٧٢.٢٤٣  طة التمويليةاألنش) المستخدم في(الناتج من  صافي النقد

        

  5.532.237    ٤.٥٩٥.٩٩٤  النقد وما يعادله في  )النقص( الزيادة صافي
  11.804.176    ٧.٢٠٨.١٨٢  في بداية السنة – النقد وما يعادله
  17.336.413    ١١.٨٠٤.١٧٦  في نهاية السنة – النقد وما يعادله

 
  
  


