
 
 

 

  

  

  

  

  

  
 
 
  

  )ق.م.ش(المجموعة للرعاية الطبية 

  قطـر  -الدوحة 

 

   المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية

  للمدقق المستقل ر المراجعةمع تقري

  ٢٠١٠يونيو  ٣٠لستة أشهر المنتهية في الفترة 

  

    

  

  

  
 
 

  

  

  



  )ق.م.ش(الطبية المجموعة للرعاية 

  للمدقق المستقل مع تقرير المراجعة المختصرةالمرحلية  الموحدة البيانات المالية

   ٢٠١٠يونيو  ٣٠لستة أشهر المنتهية في الفترة 

 

  

  

  

       --   المرحلية المختصرةالموحدة حول البيانات المالية تقرير المراجعة 

  ةـصفح                                                                                              رسالفه

  ٢ -  ١  المختصرالموحد المرحلي بيان المركز المالي 

  ٣  المختصرالموحد المرحلي بيان الدخل 

  ٤  المختصرالموحد المرحلي بيان الدخل الشامل 

  ٥  المختصرالموحد المرحلي قوق المساهمين بيان التغيرات في ح

  ٦  المختصرالموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية 

  ١٠ -  ٧  الموحدة المرحلية المختصرةيضاحات حول البيانات المالية إ

  

  

  



   

 

  

  

  

  

  

   ٨٠٣٣٤ ر. ق 
  

  المختصرةالمرحلية الموحدة  المراجعة حول البيانات الماليةتقرير 
  

  

  المحترمين    اء مجلس اإلدارةرئيس وأعض/ السادةإلى 

  )ق.م.ش(الطبية المجموعة للرعاية 

  قطر -الدوحة 

  

  مقدمة

 ٢٠١٠يونيو  ٣٠كما في ) الشركة) (ق.م.ش(لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر المرفق للمجموعة للرعاية الطبية 

وق المساهمين والتدفقات النقدية الموحدة المرحلية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية وكل من بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حق

المرحلية الموحدة إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية . بذلك التاريخ ، وبعض اإليضاحات التفسيرية المختارة 

إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه البيانات المالية الموحدة ". التقارير المالية المرحلية") ٣٤(المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  .المرحلية المختصرة إستناداً إلى مراجعتنا

  

 نطاق المراجعة 

رحلية من قبل مدقق الحسابات مراجعة المعلومات المالية الم"، ) ٢٤١٠(لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم 

، تتضمن مراجعة البيانات المالية القيام باجراء اإلستفسارات ، بشكل رئيسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية " للمنشأةالمستقل 

بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية إن نطاق المراجعة أقل جوهرياً من نطاق القيام . والمحاسبية ، وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى

لذا فإننا ال نبدي رأي تدقيق . للتدقيق ، وبالتالي ، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق

  .بشأنها

  

 اإلستنتاج 

اد بأن البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها ، من لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتق مراجعتنا ، استناداً إلى أعمال

  ".التقارير المالية المرحلية ) " ٣٤(جميع النواحي الجوهرية ، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  

  ديلويت آند توش عن

  

  

  

  مـدحـت صـالحـة

  )٢٥٧( سجل مراقبي الحسابات رقم

  ٢٠١٠ أغسطس ١٥

  قطر  -حة الدو



  )ق.م.ش(الطبية المجموعة للرعاية 

  بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر

   ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  كما

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 - ١ - 

  
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠  

  )مدققة(  )مراجعة( إيضاح 

  ريال قطري  ريال قطري  الموجـودات

     الموجودات المتداولة
  ١٠,٢٤٤,٩٣٨  ٢٢,٨٢٩,٧٧١ ٣  نقد وأرصدة لدى البنوك 

  ٣٩,٣٠٦,٠٨٣  ٤٩,٥٤٧,٤٤٥   ذمم مدينة

  ١٧,٧٤٥,٩٨٦ ٢٠,٣٦١,٠٢٤   مخزون 

  ١,٧٢٨,٤٧٨ ١,٦١٣,٨٤٤   ماً وأرصدة مدينة أخرىمدفوعة مقد مصاريف

  ١٠,٠٥٣,٢٢٦  ١٢,٣١٠,٩٨٦  ٤  مجموع الموجودات المصنفة كموجودات بغرض البيع

  ٧٩,٠٧٨,٧١١  ١٠٦,٦٦٣,٠٧٠    مجموع الموجودات المتداولة 

      

      الموجودات غير المتداولة
  ٣٩,٤٠٦,٥٩٩ ٣٦,٥٤٤,٩٤٩ ٥  إستثمارات 

  ٦٤٨,٩٣٨,٨١٠ ٦٤٧,٤٠٥,٠٦٢ ٦      ومعدات  وآالت ممتلكات

  ٦٨٨,٣٤٥,٤٠٩ ٦٨٣,٩٥٠,٠١١  مجموع الموجودات غير المتداولة

  ٧٦٧,٤٢٤,١٢٠  ٧٩٠,٦١٣,٠٨١   جموع الموجوداتم



  )ق.م.ش(الطبية المجموعة للرعاية 

  بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر

   ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  كما

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 - ٢ - 

 
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠  

  )مدققة(  )مراجعة( إيضاح 

  ريال قطري  ريال قطري  المطلوبات وحقوق المساهمين

         المطلوبات المتداولة

  ٨,٩٧٤,٤٩٥  ٨,٣٣٠,٩٣٩     قروض

  ١٣,٧١٦,٠٢٣  ١٤,٤٩٠,٢٠٦    ذمم دائنة 

  ١٤,٧٦٣,٢٥١  ١٤,٧٦٣,٢٥١    محتجزات دائنة

  ١٧,٨٩٧,١٧٣  ٢٥,٤٥٢,٠٨٥  ٧  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

  ٢,٦٤١,٨٣٢  ٢,٧٨٩,٢٧٣  ٤  بالموجودات المصنفة كموجودات بغرض البيعمطلوبات متعلقة 

  ٥٧,٩٩٢,٧٧٤  ٦٥,٨٢٥,٧٥٤    داولة مجموع المطلوبات المت

        

        المطلوبات غير المتداولة 

  ٤,٩٢٢,٧٤٨  ٩٧٢,٥٧٧    قروض بنكية

  ١١,١٢٥,٧٣٣  ١٣,١١٤,٨٩٢    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

  ١٦,٠٤٨,٤٨١  ١٤,٠٨٧,٤٦٩    مجموع المطلوبات غير المتداولة

  ٧٤,٠٤١,٢٥٥  ٧٩,٩١٣,٢٢٣    مجموع المطلوبات

        

        مساهمينحقوق ال

  ٢٨١,٤٤١,٠٠٠  ٢٨١,٤٤١,٠٠٠    رأس المال 

  ٢,٧٦٢,٩٨٦  ٢,٧٦٢,٩٨٦    إحتياطي قانوني  

  )٧,٨١٤,٣٩٤(  )٩,٩٠٦,٠٤٤(    إحتياطي القيمة العادلة 

  ٤٢٦,٥٠٣,٠٩٩  ٤٢٦,٥٠٣,٠٩٩    فائض إعادة التقييم 

  )١٣,٠٢٥,١٤٣(  ٣,٩٣٨,٨٠٢    األرباح المدورة

  ٦٨٩,٨٦٧,٥٤٨  ٧٠٤,٧٣٩,٨٤٣    م لشركة األباحقوق المساهمين  مجموع

  ٣,٥١٥,٣١٧  ٥,٩٦٠,٠١٥    غير المسيطرةحقوق اإلقلية 

  ٦٩٣,٣٨٢,٨٦٥  ٧١٠,٦٩٩,٨٥٨    مجموع حقوق المساهمين 

  ٧٦٧,٤٢٤,١٢٠  ٧٩٠,٦١٣,٠٨١    مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
  

وتم  ٢٠١٠أغسطس  ١٥ن قبل مجلس اإلدارة بتاريخ البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ممت الموافقة على إصدار هذه ت

  :من قبلنيابة عنهم التوقيع عليها بال
 
  

  عبدالواحد المولوي  الشيخ ثاني بن عبداهللا آل ثاني

  العضو المنتدب  رئيس مجلس اإلدارة



  )ق.م.ش(الطبية المجموعة للرعاية 

  بيان الدخل الموحد المرحلي المختصر

   ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  الستة أشهر المنتهية لفترة

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 - ٣ - 

  
  يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠  
  )مراجعة(  )مراجعة( 
  طريريال ق ريال قطري 

      مستمرةالعمليات ال

  ٩٢,٨٥٨,٧١٢  ١١٥,٧٦٧,٣٠٥  إيرادات التشغيل 

  )٦١,٦٨٦,٣٣٨(  )٦٦,٤٤٤,٤٦٢(  مصاريف التشغيل 

  ٣١,١٧٢,٣٧٤  ٤٩,٣٢٢,٨٤٣  إجمالي الربح

      

  ٥٨,١٩٣     ١٣٠,٠٦٦  إسالمية لدى بنوكودائع  أرباح

 ٤,٠١١,٦٢٥     ٦,٢٢٦,٢١٧  إيرادات أخرى 
  )٢٦,٦١٧,٩٣٠(  )٢٦,١٠٠,٨٤٢(  ية مصاريف إدارية وعموم

  )١١,١٠٦,٩٧١(  )١١,٩٠٩,٥٤٦(   ممتلكات وآالت ومعداتل إستهالكمصاريف 

  )٢١٦,١٢٦(  )  ٧٠٤,٧٩٣(  تمويل مصاريف

  )٢,٦٩٨,٨٣٥(          ١٦,٩٦٣,٩٤٥  الفترة من العمليات المستمرة) خسارة(ربح 

      

     مستمرةالعمليات غير ال

  ٢,٢١٧,٢٩٦      ٢,٤٤٤,٦٩٨  مستمرةالغير ربح الفترة من العمليات 

  )٤٨١,٥٣٩(     ١٩,٤٠٨,٦٤٣  الفترة) خسارة(صافي ربح 

     

      :للفترة موزعة كما يلي) الخسائر(صافي األرباح 

 )١,٥٩٠,١٨٧( ١٦,٩٦٣,٩٤٥  لشركة األمبا نمساهميالحصة 

  ١,١٠٨,٦٤٨  ٢,٤٤٤,٦٩٨  غير المسيطرةحصة األقلية 

 )٤٨١,٥٣٩( ١٩,٤٠٨,٦٤٣  ترة الف) خسارة(صافي ربح

      العائد على السهم

مساهمي الخاص ب) األساسي والمعدل( لسهما على العائد) الخسارة(الربح 

  )٠،٠٦(  ٠،٦٠  الشركة األم

 
  



  )ق.م.ش(الطبية المجموعة للرعاية 

  بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر

   ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 - ٤ - 

  
  يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠  
  )مراجعة(  )مراجعة( 
  ريال قطري ريال قطري 

      

  )٤٨١,٥٣٩(  ١٩,٤٠٨,٦٤٣  للفترة) ةالخسار(صافي الربح 

      

      بنود الدخل الشامل األخرى

  )٦,٧٧٤,٩٠٢(  )٢,٠٩١,٦٥٠(  لالستثماراتالقيمة العادلة  التغير فيصافي 

 )٧,٢٥٦,٤٤١( ١٧,٣١٦,٩٩٣  الشامل للفترة )الخسارة( الدخل مجموع

      

      :متعلق بـ

  )٨,٣٦٥,٠٨٩(  ١٤,٨٧٢,٢٩٥  الشركة األمب نمساهميحصة ال

  ١,١٠٨,٦٤٨  ٢,٤٤٤,٦٩٨  غير المسيطرة األقليةحصة 

  )٧,٢٥٦,٤٤١(  ١٧,٣١٦,٩٩٣  الشامل للفترة )الخسارة( الدخلمجموع 

 
  

  

  

  



  )ق.م.ش(الطبية المجموعة للرعاية 

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد المرحلي المختصر

   ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  أشهر المنتهية لفترة الستة

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 - ٥ - 

  

  

  

  

  

        رأس  

  الـــالم

االحتياطي 

  القانوني

  إحتياطي القيمة 

  العادلة 

فائض إعادة  

  التقييم 

     اح ــأرب

  دورةـم

المساهمين حصة 

  بالشركة األم

األقلية  صة ح

  المجموع   المسيطرة غير

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

                  

 ٧٧٥,٤٩٦,٩٠٢  ٢,٧٢٠,٣٢٣  ٧٧٢,٧٧٦,٥٧٩  )١٣,١٠٥,٧٥٨(  ٥٠٤,٤٣٣,٢٥٠  )٢,٧٤٥,٩٤٢(  ٢,٧٥٤,٠٢٩  ٢٨١,٤٤١,٠٠٠ )مدققة( ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد في 

  )٧,٢٥٦,٤٤١(  ١,١٠٨,٦٤٨  )٨,٣٦٥,٠٨٩(  )١,٥٩٠,١٨٧(  --   )٦,٧٧٤,٩٠٢(  --   --   ل الشامل للفترةالدخ

  ٧٦٨,٢٤٠,٤٦١  ٣,٨٢٨,٩٧١  ٧٦٤,٤١١,٤٩٠  )١٤,٦٩٥,٩٤٥(  ٥٠٤,٤٣٣,٢٥٠  )٩,٥٢٠,٨٤٤(  ٢,٧٥٤,٠٢٩  ٢٨١,٤٤١,٠٠٠  )مراجعة ( ٢٠٠٩يونيو   ٣٠الرصيد في 

                  

 ٦٩٣,٣٨٢,٨٦٥  ٣,٥١٥,٣١٧  ٦٨٩,٨٦٧,٥٤٨  )١٣,٠٢٥,١٤٣(  ٤٢٦,٥٠٣,٠٩٩  )٧,٨١٤,٣٩٤(  ٢,٧٦٢,٩٨٦  ٢٨١,٤٤١,٠٠٠ )مدققة( ٢٠١٠يناير  ١الرصيد في 

  ١٧,٣١٦,٩٩٣  ٢,٤٤٤,٦٩٨  ١٤,٨٧٢,٢٩٥  ١٦,٩٦٣,٩٤٥  --   )٢,٠٩١,٦٥٠(  --   --   الدخل الشامل للفترة

  ٧١٠,٦٩٩,٨٥٨  ٥,٩٦٠,٠١٥  ٧٠٤,٧٣٩,٨٤٣  ٣,٩٣٨,٨٠٢  ٤٢٦,٥٠٣,٠٩٩  )٩,٩٠٦,٠٤٤(  ٢,٧٦٢,٩٨٦  ٢٨١,٤٤١,٠٠٠  )مراجعة ( ٢٠١٠و يوني ٣٠الرصيد في 



  )ق.م.ش(الطبية المجموعة للرعاية 

  بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي المختصر

   ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 - ٦ - 

  

يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في     

  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  

  )مراجعة(  )مراجعة( إيضاح 

  ريال قطري  ريال قطري  

      التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

     ٢,٨٧١,٦٨٦   ٢٨,٤٢٣,٤٦٧    من األنشطة التشغيلية  الناتج صافي النقد

        

        التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

  )   ١٤,٢٨٨,٠٧١(  )١٠,٥٠٨,٣١٠(    ومعدات وآالتشراء ممتلكات 

  --      ٧٧٠,٠٠٠    من بيع استثمارات المتحصل

      )١٤,٢٨٨,٠٧١(  )٩,٧٣٨,٣١٠(    صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

        

        ألنشطة التمويلية التدفقات النقدية من ا

 ١٤,٨٣١,١١٣ )٤,٥٩٣,٧٢٧(    قروض

  )٢٦٢,٤٣٢(  )٧٠٤,٧٩٣(    تكاليف تمويل مدفوعة 

  ١٤,٥٦٨,٦٨١  )٥,٢٩٨,٥٢٠(    من األنشطة التمويلية  الناتج) المستخدم في(صافي النقد 

        

  ٣,١٥٢,٢٩٦  ١٣,٣٨٦,٦٣٧  ما يعادلهصافي الزيادة في النقد و

  ٧,٢٠٨,١٨٢  ١١,٨٠٤,١٧٦    داية الفترة في ب ما يعادلهالنقد و

  ١٠,٣٦٠,٤٧٨  ٢٥,١٩٠,٨١٣  ٣ في نهاية الفترة وما يعادلهالنقد

  



  )ق.م.ش(الطبية المجموعة للرعاية 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

   ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  شهر المنتهيةلفترة الستة أ

 - ٧ - 

  

 النشاط والوضع القانوني .١
  

تحت السجل التجاري رقم  ١٩٩٦ديسمبر  ٣٠  بتاريخ عامة بدولة قطركشركة مساهمة ) ق.م.ش(مجموعة للرعاية الطبية تأسست ال

  . في دولة قطر طبيةخدمات تقديم و إدارة مستشفى تخصصي رئيسي فيل نشاطها الثويتم) ١٨٨٩٥(
  

تشمل  ٢٠١٠ يونيو ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهرللمجموعة للرعاية الطبية  المرحلية المختصرة ةإن البيانات المالية الموحد

 واألذن واألنف التخصصي لطب العيونالمركز  :٪  ٥٠والشركة التابعة المملوكة بنسبة ) ق.م.ش(المجموعة للرعاية الطبية 

  ").المجموعة"والمشار إليها مجتمعة بـ ) (الشركة التابعة مصنفة بغرض البيع(، ) م.م.ذ( والحنجرة

  

  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة  .٢
  

 ، "لتقارير المالية المرحلية ا) " ٣٤(المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  الموحدة تم إعداد هذه البيانات المالية

المرحلية المختصرة تتطابق مع  الموحدة إن السياسات المحاسبية  المستخدمة في إعداد البيانات المالية .ووفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية

المعايير والتفسيرات  ، باستثناء بعض ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة السياسات المستخدمة في إعداد البيانات المالية

المعايير والتفسيرات تأثيرات مادية لتطبيق هذه لم يكن . ٢٠١٠يناير  ١المحاسبية الجديدة أو المعدلة والتي تم تطبيقها إبتداًء من 

قراءة  يجب. لكنها أدت الى المزيد من االيضاحات والتغير في عناوين بعض البيانات المالية نشاط المجموعة أو مركزها الماليعلى 

  .واإليضاحات المرفقة بها ٢٠٠٩لسنة  الموحدة المرحلية المختصرة مقترنة مع البيانات المالية الموحدة هذه البيانات المالية
  

المرحلية المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في بيانات مالية كاملة يتم  الموحدة إن البيانات المالية

ال تعتبر بالضرورة  ٢٠١٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةللمعايير الدولية للتقارير المالية ، كما أن النتائج لفترة  إعدادها وفقاً

  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  التي تنتهيللنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية  اًمؤشر

 

 

  

   واألرصدة لدى البنوكنقد ال .٣

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠  

  )مدققة(  )جعةمرا(  

  ريال قطري  ريال قطري  
      

  ٢٣٣,٤٥٠  ١٧٨,٧٨٥  في الصندوقنقد 

  ١٠,٠١١,٤٨٨  ٢٢,٦٥٠,٩٨٦   حسابات جارية 

  ١٠,٢٤٤,٩٣٨  ٢٢,٨٢٩,٧٧١  

      :يشمل النقد وما يعادله على

  ١٠,٢٤٤,٩٣٨  ٢٢,٨٢٩,٧٧١  النقد واألرصدة لدى البنوك

صنفة كموجودات الم النقد واألرصدة لدى البنوك ضمن الموجودات

  ١,٥٥٩,٢٣٨  ٢,٣٦١,٠٤٢  بغرض البيع

  ١١,٨٠٤,١٧٦  ٢٥,١٩٠,٨١٣  النقد وما يعادله

  



  )ق.م.ش(الطبية المجموعة للرعاية 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

   ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  شهر المنتهيةلفترة الستة أ

 - ٨ - 

  

  مستمرةالالعمليات غير  .٤
  

 لعيونطب امركز التخصصي لال :التابعة الشركةالتابعة تصفية  للشركةقررت الجمعية العمومية غير العادية  ، ٢٠٠٩ العامخالل 

ستتجاوز القيمة الدفترية لصافي الموجودات  التصفيةعائدات  تم تقدير أن. " )الشركة التابعة( " )م.م.ذ(والحنجرة  اإلذنو واألنف

 بغرض المتعلقة بها وبالتالي لم يتم اإلعتراف بأية خسائر تدني في القيمة عندما تم إعادة تصنيف تلك العمليات على انها محتفظ بها

  .لبيعا
  

  :على النحو التالي لبيعا بغرضتابعة المحتفظ بها ال الشركةيتم إظهار موجودات ومطلوبات 
  

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠  
  )مدققة(  )مراجعة(  
  ريال قطري  ريال قطري  

      

 ٦,١٣٤,٥٥٢ ٨,٧٤٠,٤٧٠  موجودات متداولة

       ٣,٩١٨,٦٧٤ ٣,٥٧٠,٥١٦  موجودات غير متداولة

     ١٠,٠٥٣,٢٢٦ ١٢,٣١٠,٩٨٦  مجموع الموجودات

 ٢,٦٤١,٨٣٢ ٢,٧٨٩,٢٧٣  المطلوبات مجموع
  

ادناه و تم إعادة  المبّين مستمرة والتي تم تضمينها في بيان الدخل الموحد على النحوالللعمليات غير  المجمعة تم إظهار النتائج

  .ةمستمرة للسنوات السابقة لغرض المقارنة مع الفترة الحاليالعرض الربح والتدفقات النقدية من تلك العمليات غير 
  

يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في    
 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
)مراجعة(  )مراجعة(   
 ريال قطريريال قطري 

    غير المستمرة  ربح الفترة من العمليات 
  ٩,٦٣٨,٢١٩  ١١,٤٠٤,٨٩٣  إيرادات

  ٣٣,٥٦١  ٢,٦١٧  إيرادات أخرى

  )٧,٤٥٤,٤٨٤(  )٨,٩٦٢,٨١٢(  مصاريف

  ٢,٢١٧,٢٩٦  ٢,٤٤٤,٦٩٨  غير المستمرة  ات ربح الفترة من العملي) خسارة(

      

      غير المستمرة  تدفقات نقدية من العمليات 

 ٧٣٣,٠٨٥ )٢,١٤٦,٤٠١(  من األنشطة التشغيليةالناتج  )المستخدم في( لنقداصافي 
 )٦٣,٥٨٩( )١٣٢,٥١٢( األنشطة اإلستثماريةالمستخدم في  لنقداصافي 
 --  ٣,٠٨٠,٧١٧ ويليةمن األنشطة التمالناتج  لنقداصافي 

  ٦٦٩,٤٩٦  ٨٠١,٨٠٤ صافي التدفقات النقدية

  

  

  



  )ق.م.ش(الطبية المجموعة للرعاية 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

   ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  شهر المنتهيةلفترة الستة أ
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 اإلستثمارات .٥
  

  :الدخل الشامل األخرى على بنود تتضمن اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠  

  )مدققة(  )مراجعة(  

  ريال قطري  ريال قطري  
      

 ٣٨,٤٠٦,٥٩٩  ٣٦,٣١٤,٩٤٩  مدرجة أسهمإستثمارات في 
 ١,٠٠٠,٠٠٠  ٢٣٠,٠٠٠  غير مدرجة  أسهمإستثمارات في 

 ٣٩,٤٠٦,٥٩٩  ٣٦,٥٤٤,٩٤٩  السنة / الرصيد في نهاية الفترة 

  

  

 ومعدات وآالت ممتلكات .٦
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠  

  )مدققة(  )مراجعة(  

  ريال قطري  ريال قطري  
      

 ٧٣٤,٢٣١,٥١٣  ٦٤٨,٩٣٨,٨١٠  بداية الفترة –صافي القيمة الدفترية 

 ٢٠,٠٩٧,٢٢٩  ١٠,٣٧٥,٧٩٨  إضافات

 )٧٧,٩٣٠,١٥١(  --  عادة التقييم إ تعديالت
 )٤,٨١٢,٨١٨(  --  أرصدة متعلقة بالعمليات غير المستمرة

  )٢٢,٦٤٦,٩٦٣(  )١١,٩٠٩,٥٤٦(  اإلستهالك

  ٦٤٨,٩٣٨,٨١٠  ٦٤٧,٤٠٥,٠٦٢  نهاية الفترة –صافي القيمة الدفترية 

  

  

  دة دائنة أخرىمستحقات وأرص .٧

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠  

  )مدققة(  )مراجعة(  

  ريال قطري  ريال قطري  
      

 ١٧٥,٩٠٠  ١,٨٣٠,٧٠٩  أوراق دفع
 ٧٣٧,٢٥٧  ١٦٠,٩٢٠  مبالغ مدفوعة مقدماً من المرضى

 ٩٠٤,٨١٣  ٩٠٤,٨١٣  مستحق لمساهمين
 ٤,٩٩٠,٥١٦  ٥,٧١٤,١٠١  مستحق للموظفين
 ٥,٣٥٦,٤٢٩  ٥,٧٨٣,١٢٠  مصاريف مستحقة
 ٥,٧٣٢,٢٥٨  ١١,٠٥٨,٤٢٢  إيرادات مؤجلة

  ١٧,٨٩٧,١٧٣  ٢٥,٤٥٢,٠٨٥ 



  )ق.م.ش(الطبية المجموعة للرعاية 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

   ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  شهر المنتهيةلفترة الستة أ

 - ١٠  - 

     

  قد تطرألتزامات إ .٨

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠  

  )مدققة(  )مراجعة(  

  ريال قطري  ريال قطري  
      

 ٤٤٣,٩٨٩  --   خطابات الضمان

 ٨٩٩,٦٦٨  ١,٥٧٦,٠٨٨  كفاالت حسن التنفيذ

  

  

 اتالقطاع حسبالتحليل  .٩
  

تمارس المجموعة . ال يوجد أي قطاعات أخرى هإن قطاع العمل الرئيسي للمجموعة يتركز على تقديم الخدمات الطبية ، وعليه فإن

   .نشاطها في دولة قطر فقط

  

  

  أرقام المقارنة .١٠
  

ات المالية الموحدة المرحلية لبيانا طريقة العرض المتبعة فيلتتناسب مع  السنة السابقة/ للفترة  أرقام المقارنة بعض تصنيفتم إعادة 

  .المختصرة في الفترة الحالية


