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  الكرام    تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين
  ق.م.ش المجموعة للرعاية الطبية

  
  حول البيانات المالية تقرير

والتي تتضمن بيان المركز المالي كما ") الشركة("ق .م.ش المجموعة للرعاية الطبيةلقد دققنا البيانات المالية المرفقة لشركة 
للسنة وبيان التدفقات النقدية  المساهمينوبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق  وبيان الدخل ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  .المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص ألهم السياسات المحاسبية واإليضاحات المتممة األخرى
  

  مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
عايير الدولية للتقارير المالية ، وهي مسؤولة إن مسؤولية اإلدارة هي إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للم

 عـن سواء الناتجة  الماديةخطاء األبيانات مالية خالية من  إلعدادضرورية  التي تراهاالرقابة الداخلية  إجراءات كذلك عن
  .ختالس أو خطأإ
  

  مسؤولية مراقب الحسابات
 لقد تم تدقيقنا وفقـاً لمعـايير  . أعمال التدقيق التي قمنا بها إلىإن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية استناداً 

بمتطلبات آداب المهنة وأن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول علـى تأكيـدات    التقيدالتدقيق الدولية التي تتطلب 
  .ماديةمعقولة بأن البيانات المالية خالية من أخطاء 

  
تم اختيار . ات الماليةيشتمل التدقيق على القيام بإجراءات للحصول على أدلة بشأن المبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها البيان

في البيانات المالية ، سواء الناتجة عن اخـتالس   ماديةهذه اإلجراءات بناء على تقديرنا بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء ال
للبيانـات   الشـركة عند إجراء تقييم المخاطر نأخذ في االعتبار أنظمة الضبط والرقابـة الداخلية المتعلقة بإعـداد  . أو خطأ
وعرضها بصورة عادلة ، وذلك لغايات إعداد إجراءات تدقيق مناسبة ، وليس لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة  المالية

ويشتمل التدقيق أيضاً على تقييم مدى مالئمة السياسـات المحاسـبية المسـتخدمة    . للشركةأنظمة الضبط والرقابة الداخلية 
  .اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات الماليةومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل 



   
  
  

  الكرام    تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين
  تتمة - ق.م.المجموعة للرعاية الطبية ش

  
  .رأيناباعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق كافية وتوفر أساساً معقوالً يمكننا من إبداء 

  
  الرأي

 ٢٠١٢ديسـمبر    ٣١كما في  للشركة، المركز المالي  المادية، من كافة النواحي  تظهر بعدالةن البيانات المالية أفي رأينا 
  .الدولية للتقارير الماليةلمعايير لالنقديـة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً  هاوتدفقات وأدائها المالي

  
  أمور أخرى

من قبل مكتب تدقيق آخر والذي أبدى فـي تقريـره    ٢٠١١ديسمبر  ٣١البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في تم تدقيق 
  .بدون تحفظ حول تلك البيانات المالية ياًأر ٢٠١٢مارس  ٤المؤرخ 

  
  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وأن البيانات المالية تتفق مـع  وقد أجري الجرد وفقاً لألصول المتبعة في رأينا أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة 
د حصلنا على جميع المعلومـات  ـلق. للشركة األساسيوالنظام  ٢٠٠٢لسنة  ٥أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 

وحسـب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السـنة مخالفـات ألحكـام    .  تدقيقناواإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض 
 .على نشاط الشركة أو مركزها المالي ماديالقانون المذكور أعاله أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير 

  .الشركةسجالت ودفاتر  ونؤكد أيضاً أن المعلومات المالية الواردة في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة تتفق مع
  
  
  
  

  عـن إرنسـت ويــونــغ  
  
  
  

  ــادرزيـــــاد نـــ  
  ٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم   
  ٢٠١٢ فبراير ١٧ في ةالدوح  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش

  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 

-٣- 

  
  بيان الدخل 

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة
  
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  اتإيضاح  
          

  ٢٩٣,٥١٣,٣٩٣    ٣٤٦,٨٩٠,٣٢١   التشغيل إيرادات 
  )١٨٩,٣٥٣,٥٦٩(    )٢١٨,٨٨٢,٠٩٠( ٣  تكاليف التشغيل 

      
  ١٠٤,١٥٩,٨٢٤    ١٢٨,٠٠٨,٢٣١   الربح اإلجمالي

          
  ٥٢٦,٠٧٤    ٥٩٥,٦٣٣     بنك إسالميودائع مع إيرادات من 

  ٨,٥٢٠,٨٠٠    ١٢,٤٤٦,٠٠٧ ٤  إيرادات أخرى
  )٤٨,٤٤٤,٠٣٤(    )٦٤,٨٠٨,٩٣٠( ٥  وإداريةمصاريف عمومية 

  )٢٥,٢٨٥,٩٦٥(    )٣١,٤٢٧,٥١٢(   إستهالك العقارات والمعدات
  )٣٤٩,٤٣٩(    -   تكاليف التمويل

          
  ٣٩,١٢٧,٢٦٠    ٤٤,٨١٣,٤٢٩    للسنةالربح 

          
  ١,٣٩    ١,٥٩  ٦  )سهملكل بالريال القطري ( األساسي والمخفف للسهم العائد

  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش

  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 

-٤- 

  
  بيان الدخل الشامل 

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة
  
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاح  
          

  ٣٩,١٢٧,٢٦٠    ٤٤,٨١٣,٤٢٩   للسنةالربح 
      

         إيرادات شاملة أخرى
خالل من العادلة بالقيمة  صافي ربح من اإلستثمارات المالية

  ٣,٢٨٤,٤٩٣ ٧  اٌإليرادات الشاملة األخرى 
  

١,٦٣٧,٨٩٦  
          

  ١,٦٣٧,٨٩٦    ٣,٢٨٤,٤٩٣    إيرادات شاملة أخرى للسنة
          

  ٤٠,٧٦٥,١٥٦    ٤٨,٠٩٧,٩٢٢   إجمالي الدخل الشامل للسنة
  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش

  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 

-٥- 

  
  بيان المركز المالي 

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 
  
     ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  

          المـوجـودات
        المتداولة غير الموجودات

 ٦٢٧,٦٠٦,٦٠٠  ٦٠٤,٦٥١,١٦١ ٨  عقارات ومعدات
خالل اإليرادات الشاملة من إستثمارات مالية بالقيمة العادلة 

 ٤٤,٣٩٧,٣٩٨  ٤٧,٦٨١,٨٩١ ٩  األخرى
      
   ٦٧٢,٠٠٣,٩٩٨  ٦٥٢,٣٣٣,٠٥٢ 
      

          الموجودات المتداولة
 ١٤,٨٤٣,٧٣٩  ١٨,٠٩٤,٥١٠ ١٠  مخزون

 ٦٨٥,٢١٥  ٦٨٥,٢١٥ ١١  مصنفة محتفظ بها للبيع شركة تابعةموجودات 
 ٨٢,٨٣٤,٩٥٦  ٧٧,٤٥٨,١٤٦ ١٢  ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

 ٦٠,١٥٠,٧٠٠  ١٠٥,٧٧٧,٢٤٥ ١٣   أرصدة لدى البنوكنقد و
     
   ١٥٨,٥١٤,٦١٠  ٢٠٢,٠١٥,١١٦ 
        

 ٨٣٠,٥١٨,٦٠٨  ٨٥٤,٣٤٨,١٦٨   إجمالي الموجودات
        

         والمطلوبات المساهمينحقوق 
      المساهمينحقوق 

 ٢٨١,٤٤١,٠٠٠  ٢٨١,٤٤١,٠٠٠ ١٤  رأس المال 
 ١١,٢٣٢,٩٣٦  ١٥,٧١٤,٢٧٩ ١٥  احتياطي قانوني

 )١,٨٢٣,٥٩٥(  ١,٤٦٠,٨٩٨   عادلةقيمة احتياطي 
  ٤٢٠,٦٣٨,٠٢١  ٤١٦,٩٨٥,٤٤٣   دة التقييمافائض من إع
 ٧,٨٤٩,٣٨٦  ٥٤,٣٣٤   أرباح مدورة

 ٣٠,٩٥٨,٥١٠  ٥٠,٦٥٩,٣٨٠ ١٦  توزيعات أرباح مقترحة
      

 ٧٥٠,٢٩٦,٢٥٨  ٧٦٦,٣١٥,٣٣٤   المساهمينإجمالي حقوق 
  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش

  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 

-٦- 

  
   تتمة - بيان المركز المالي

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 
 

    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
      
        

        المطلوبات غير المتداولة
 ١٨,٢٣٦,٥٠٩  ٢٣,٨٩٥,٠٠٨  ١٧  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

      
        المطلوبات المتداولة 

 ٤٧,٢٢٢,٥٩٠  ٤٩,٣٧٤,٥٧٥ ١٨  ومبالغ مستحقة الدفعذمم دائنة 
 ١٤,٧٦٣,٢٥١  ١٤,٧٦٣,٢٥١   محتجزة دائنةمبالغ 

      
   ٦١,٩٨٥,٨٤١  ٦٤,١٣٧,٨٢٦ 
      

 ٨٠,٢٢٢,٣٥٠   ٨٨,٠٣٢,٨٣٤    إجمالي المطلوبات
      

 ٨٣٠,٥١٨,٦٠٨  ٨٥٤,٣٤٨,١٦٨   المطلوباتو المساهمينإجمالي حقوق 

  
  
 

..........................................    ............................  
  المولوي الواحدعبد     ثاني بن عبد اهللا آل ثانيبن  عبد اهللا
  المنتدبوالعضو  يالرئيس التنفيذ    مجلس اإلدارة  رئيس



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش

  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 -٧- 

  
  بيان التغيرات في حقوق المساهمين 

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

    حتياطي قانونيإ    س المالأر  
قيمة حتياطي إ

  عادلة 
إعادة  من فائض  

  التقييم
  

    رباح مدورةأ
توزيعات أرباح 

    مقترحة
إجمالي حقوق 
  المساهمين

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

 ٧٥٠,٢٩٦,٢٥٨   ٣٠,٩٥٨,٥١٠  ٧,٨٤٩,٣٨٦   ٤٢٠,٦٣٨,٠٢١    )١,٨٢٣,٥٩٥(  ١١,٢٣٢,٩٣٦  ٢٨١,٤٤١,٠٠٠   ٢٠١٢يناير  ١في الرصيد 
 ٤٤,٨١٣,٤٢٩  -  ٤٤,٨١٣,٤٢٩   -    -  -  -  للسنةربح ال

 ٣,٢٨٤,٤٩٣  -  -   -    ٣,٢٨٤,٤٩٣  -  -  شاملة أخرى إيرادات
                    

 ٤٨,٠٩٧,٩٢٢   -  ٤٤,٨١٣,٤٢٩   -    ٣,٢٨٤,٤٩٣  -  -  إجمالي الدخل الشامل 
  -   -   )٤,٤٨١,٣٤٣(    -    -   ٤,٤٨١,٣٤٣   -  إلى اإلحتياطي القانوني المحول

  -   -   ٣,٦٥٢,٥٧٨    )٣,٦٥٢,٥٧٨(    -   -   -  تحويل إستهالك موجودات اعيد تقييمها
مساهمة لصندوق دعم األنشطة اإلجتماعية 

  )١,١٢٠,٣٣٦(   -   )١,١٢٠,٣٣٦(    -    -   -   -  )١٩يضاح إ(والرياضية 
  )٣٠,٩٥٨,٥١٠(   )٣٠,٩٥٨,٥١٠(   -    -    -   -   -  )١٦إيضاح (للمساهمين توزيعات أرباح نقدية 

  -   ٥٠,٦٥٩,٣٨٠   )٥٠,٦٥٩,٣٨٠(    -    -   -   -  أرباح نقدية مقترح توزيعها 
                  

 ٧٦٦,٣١٥,٣٣٤  ٥٠,٦٥٩,٣٨٠  ٥٤,٣٣٤   ٤١٦,٩٨٥,٤٤٣    ١,٤٦٠,٨٩٨  ١٥,٧١٤,٢٧٩   ٢٨١,٤٤١,٠٠٠  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في الرصيد 
  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش

  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 -٨- 

  
  

  تتمة -بيان التغيرات في حقوق المساهمين 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  
  

    حتياطي قانونيإ    س المالأر  
قيمة حتياطي إ

  عادلة 
فائض من إعادة   

  التقييم
  

    رباح مدورةأ
توزيعات أرباح 

    مقترحة
إجمالي حقوق 

  المساهمين
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                            

 ٧٣٨,٦٥٣,٣٨٤   ٢٨,١٤٤,١٠٠  ٩١٨,٩٦٦   ٤٢٤,٢٩٠,٥٩٩    )٣,٤٦١,٤٩١(  ٧,٣٢٠,٢١٠  ٢٨١,٤٤١,٠٠٠   ٢٠١١يناير  ١في الرصيد 
 ٣٩,١٢٧,٢٦٠  -  ٣٩,١٢٧,٢٦٠   -    -  -  -  للسنةربح ال

 ١,٦٣٧,٨٩٦  -  -   -    ١,٦٣٧,٨٩٦  -  -  شاملة أخرى إيرادات
                    

 ٤٠,٧٦٥,١٥٦   -  ٣٩,١٢٧,٢٦٠   -    ١,٦٣٧,٨٩٦  -  -  إجمالي الدخل الشامل 
  -   -   )٣,٩١٢,٧٢٦(    -    -   ٣,٩١٢,٧٢٦   -  إلى اإلحتياطي القانوني المحول

  -   -   ٣,٦٥٢,٥٧٨    )٣,٦٥٢,٥٧٨(    -   -   -  عيد تقييمهاأتحويل إستهالك موجودات 
األنشطة اإلجتماعية مساهمة لصندوق دعم 

  )٩٧٨,١٨٢(   -   )٩٧٨,١٨٢(    -    -   -   -  )١٩يضاح إ(والرياضية 
  )٢٨,١٤٤,١٠٠(   )٢٨,١٤٤,١٠٠(   -    -    -   -   -  )١٦إيضاح (توزيعات أرباح نقدية للمساهمين 

  -   ٣٠,٩٥٨,٥١٠   )٣٠,٩٥٨,٥١٠(    -    -   -   -  أرباح نقدية مقترح توزيعها 
                  

 ٧٥٠,٢٩٦,٢٥٨  ٣٠,٩٥٨,٥١٠  ٧,٨٤٩,٣٨٦   ٤٢٠,٦٣٨,٠٢١    )١,٨٢٣,٥٩٥(  ١١,٢٣٢,٩٣٦   ٢٨١,٤٤١,٠٠٠  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في الرصيد 



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش

  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 -٩- 

  
  بيان التدفقات النقدية 

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة
  

    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  اتإيضاح  
          

      األنشطة التشغيلية
  ٣٩,١٢٧,٢٦٠  ٤٤,٨١٣,٤٢٩   للسنةالربح 

        :للبنود التالية تعديالت
 ٢٥,٢٨٥,٩٦٥  ٣١,٤٢٧,٥١٢ ٨  إستهالك العقارات والمعدات

 ٦,٩٧٨,٥٢٨  ٧,٤٣١,١٤٧ ١٧  للموظفين نهاية الخدمة مكافأةمخصص 
 ١١,٨٥٣,٦٦٤  ١٧,٤٧٧,٦٧٧ ١٢  مشكوك في تحصيلها و رديئةمخصص ديون 

  )١١,١٧٣,٤٧٤(   - ١٢  مشطوبة  رديئة ديون 
  -   ١,٧٢٨,٠٨٢ ١٠  الحركة يءمخصص مخزون راكد وبط

  ٥٠,٣٧٠  )٤,٢٠٠(   ومعداتإستبعاد عقارات  سارة من خ) ربح(
 -   )٥٩٥,٦٣٣(   مع بنك إسالميأرباح ودائع 

  )٢,٢٩٧,٣٦١(  )٢,٣٥٩,٦١٠( ٤  إيرادات أرباح موزعة
  ٣٤٩,٤٣٩  -   تكاليف التمويل 

     
  ٧٠,١٧٤,٣٩١   ٩٩,٩١٨,٤٠٤   التغيرات في رأس المال العاملرباح التشغيل قبل أ

      :التغيرات في راس المال العامل
 ٤,١٨٥,٣١٤  )٤,٩٧٨,٨٥٣(   مخزون

  )١١,٩٢١,٩١٥(  )١٢,١٠٠,٨٦٧(   ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
 ٦,٠٠٠,٨٩٤  ٢,٠٠٩,٨٣١   ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

     
  ٦٨,٤٣٨,٦٨٤   ٨٤,٨٤٨,٥١٥   نشطة التشغيليةاأل منالنقد 

  )٣٤٩,٤٣٩(   -   تكاليف التمويل المدفوعة
  )١,١٣٩,٣٠٦(   )٩٧٨,١٨٢(    رياضيةالو لصندوق دعم األنشطة اإلجتماعيةمدفوعة مساهمة 

 )٣,٠٤٠,٠٣٧(  )١,٧٧٢,٦٤٨( ١٧  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
     

  ٦٣,٩٠٩,٩٠٢   ٨٢,٠٩٧,٦٨٥   األنشطة التشغيلية صافي النقد من
      

      األنشطة االستثمارية
 )١٠,٤٧٦,٠٠٤(  )٨,٤٧٢,٠٧٣( ٨  شراء عقارات ومعدات 
  ٣٩,٧٥٤  ٤,٢٠٠   عقارات ومعدات متحصالت من إستبعاد 

  ١,٦٨٢,٣٢٤   -   محتفظ بها للبيع   شركة تابعةمتحصالت من إستبعاد موجودات 
  )٩,١٠٠,٠٠٠(   )٢٠,٩٠٠,٠٠٠(    ألجلدائع والحركة في الصافي 

  -   ٥٩٥,٦٣٣   بنك إسالمي مع أرباح ودائع
  ٢,٢٩٧,٣٦١  ٢,٣٥٩,٦١٠ ٤  إيرادات توزيعات أرباح

     
 )١٥,٥٥٦,٥٦٥(  )٢٦,٤١٢,٦٣٠(   ستثماريةاألنشطة اإل المستخدم في صافي النقد

  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش

  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 -١٠- 

  
  تتمة -بيان التدفقات النقدية 

   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة
  

    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  اتإيضاح  
          

      األنشطة التمويلية
 )٤,٩٨٩,٨٥٦(  -   مدفوعات لسداد تمويل إسالمي 

  )٢٨,١٤٤,١٠٠(  )٣٠,٩٥٨,٥١٠( ١٦  أرباح موزعة مدفوعة
     

 )٣٣,١٣٣,٩٥٦(  )٣٠,٩٥٨,٥١٠(   األنشطة التمويلية المستخدم فيصافي النقد 
      

 ١٥,٢١٩,٣٨١  ٢٤,٧٢٦,٥٤٥    وما في حكمهالزيادة في النقد صافي 
      

 ٣٥,٨٣١,٣١٩  ٥١,٠٥٠,٧٠٠   يناير ١في  وما في حكمهالنقد 
     

  ٥١,٠٥٠,٧٠٠   ٧٥,٧٧٧,٢٤٥ ١٣   ديسمبر ٣١في  وما في حكمهالنقد 



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

 -١١- 

  
  
  ةياألساس واألنشطةالوضع القانوني   ١

ق هي .م.التخصصي ش األهليمستشفى شركة البإسم  سابقاًالمعروفة ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش  
إن  .١٨٨٩٥تحت السجل التجاري رقم  ١٩٩٦ديسمبر  ٣٠ بتاريخشركة مساهمة عامة قطرية تم تأسيسها 

  .قطردولة النشاط األساسي للشركة هو إدارة مستشفى تخصصي وتطوير الخدمات الطبية في 
  

في بورصة ان أسهم الشركة مدرجة . الدوحة ، دولة قطر ٦٤٠١ل هو ص ب إن عنوان الشركة المسج  
  .قطر

  

وفقاً لقرار من  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في للشركة  ةـة على إصدار البيانات الماليـتمت الموافق  
  .٢٠١٣فبراير  ١٧مجلس اإلدارة في 

  
   الهامةالمحاسبية والسياسات أسس اإلعداد   ٢
  

  أسس اإلعداد  
 المحاسبيةوفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المصدرة من مجلس المعايير  للشركةتم إعداد البيانات المالية   

  . ٢٠٠٢لسنة  ٥الدولية ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم 
  

 بالقيمة العادلة منتم إعداد البيانات المالية طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، المعدل لقياس الموجودات المالية   
  .بالقيمة العادلة األراضي والمبانيواإليرادات الشاملة األخرى خالل 

  
  .وفي عرض بياناتها المالية المالية بالريال القطري وهو العملة المستخدمة ألعمال الشركة البياناتتم إعداد   

  
اسبية ـديرات المحتطلب إستخدام بعض التقيإن إعداد بيانات مالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية   

المجاالت التي . من اإلدارة أن تمارس تقديرها أثناء عملية تطبيق السياسات المحاسبية لب أيضاًطالهامة ، ويت
نات المالية تم ، أو عندما تكون اإلفتراضات والتقديرات هامة للبيا التعقيدتتضمن درجة أعلى من التقدير أو 

  .٢٦يضاح اإلفصاح عنها في ا
  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

 -١٢- 

  

  تتمة -اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة أسس   ٢
  
  في السياسات المحاسبية واإلفصاحات اتالتغير 
لمعايير الدولية االمستخدمة متطابقة مع تلك المستخدمة للسنة المالية السابقة بإستثناء  المحاسبيةإن السياسات  

لم يكن ألي من هذه . ٢٠١٢يناير  ١التي يسري مفعولها إعتباراً من الجديدة والمعدلة للتقارير المالية 
   .المالية للشركة البياناتالمعايير تأثير على 

  
  المحتوى    المعيار

ضرائب الدخل ، تعديل الضرائب  -١٢معيار المحاسبة الدولي     ١٢معيار المحاسبة الدولي 
  .إسترداد الموجودات األساسية: المؤجلة 

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة  -١المعيار الدولي     ١المعيار الدولي للتقارير المالية 
  ).تعديالت(تعديل التضخم اإلقتصادي الحاد وإلغاء التواريخ المحددة (

المتطلبات المعدلة لإلفصاح الخاص  –اإلفصاحات : األدوات المالية     ٧المعيار الدولي للتقارير المالية 
  .بإلغاء التحقيق

  
 المعايير المصدرة ولكن لم تصبح سارية المفعول   
. فعول حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للشـركة مأصدرت ولكنها لم تصبح سارية ال تيفيما يلي المعايير ال  

هذه القائمة من المعايير والتفسيرات المصدرة هي التي تتوقع الشركة بشكل معقول أن يكون لها تأثير علـى  
تنوى الشركة أن تطبق هذه المعـايير عنـدما   . لمركز المالي أو األداء عندما تطبق مستقبالًاإلفصاحات أو ا

الجديدة التـي يسـري مفعولهـا     الماليةتدرس الشركة آثار المعايير الدولية للتقارير . تصبح سارية المفعول
  : هلفترات محاسبية مستقبلية ولم تطبق مبكراً أي من المعايير الجديدة المذكورة أدنا

  
األدوات ،  ٩ركة المعيار الـدولي للتقـارير الماليـة    ـطبقت الش ٢٠٠٩خالل  ، باإلضافة إلى ما ذكر أعاله  

التطبيق كتاريخ  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١الشركة  لقد أختارت. ٢٠١٥وهو المعدل مسبقاً لتاريخ سريانه  ،  المالية
  .المبدئي

  
يتطلب المعيـار أن تصـنف   . وقياس موجوداتها الماليةكيف يجب أن تقوم مؤسسة بتصنيف  ٩يحدد المعيار   

جميع الموجودات المالية على أساس نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات المالية وخصـائص التـدفقات   
  .تقاس الموجودات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة. النقدية التعاقدية للموجودات المالية

  
الـربح أو الخسـارة ، إال إذا كانـت     خالل من أدوات الملكية تصنف وتقاس بالقيمة العادلةاإلستثمارات في   

خـالل اإليـرادات   مـن   إستثمارات األسهم ال يحتفظ بها للمتاجرة ومصنفة من قبل الشركة بالقيمة العادلـة  
 ،  ت الشاملة األخـرى خالل اإليرادا من ت األسهم مصنفة بالقيمة العادلةاإذا كانت إستثمار. الشاملة األخرى

،   ١٨يتم تحقيق جميع األرباح والخسائر ، بإستثناء إيرادات األرباح الموزعة وفقاً لمعيار المحاسبة الـدولي  
  . اإليرادات الشاملة األخرى وال يعاد تحويلها ال حقاً إلى الربح أو الخسارةفي 



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

 -١٣- 

  

  ةمتت -أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

     تتمة  -المعايير المصدرة ولكن لم تصبح سارية المفعول   
  تاریخ السریان  المحتوى    المعیار

  ٢٠١٢يوليو  ١  ١تعديالت للمعيار الدولي للتقارير الدولية  - الحكومية القروض    ١المعيار الدولي للتقارير المالية 
 – المالية والمطلوبات الماليةتسوية الموجودات ، إيضاحات     ٧المعيار الدولي للتقارير المالية 

  ٧تعديالت للمعيار الدولي للتقارير المالية 
  ٢٠١٣يناير  ١

البيانات المالية  ٢٧، معيار المحاسبة الدولي البيانات المالية     ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية 
  المنفصلة

  ٢٠١٣يناير  ١

  ٢٠١٣يناير  ١  المشتركةالترتيبات     ١١المعيار الدولي للتقارير المالية 
  ٢٠١٣يناير  ١  اإلفصاح عن الحقوق في مؤسسات أخري     ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية 
  ٢٠١٣يناير  ١  قياس القيمة العادلة    ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

لمعيار  تعديالت – عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى     ١معيار المحاسبة الدولي 
  ٢٠١٢يوليو  ١  ١المحاسبة الدولي 

  ٢٠١٣يناير  ١  )معدل(مكافاَت الموظفين     ١٩معيار المحاسبة الدولي 
  ٢٠١٣يناير  ١  اإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة    ٢٨معيار المحاسبة الدولي 
لمعيار  تتعديال–تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية     ٣٢معيار المحاسبة الدولي 

  ٣٢المحاسبة الدولي 
  ٢٠١٤يناير  ١

      
  المحاسبية الهامة ملخص السياسات  

  
  معداتعقارات و

الشركة في بيان المركز المالي بمبالغ إعادة  عملياتلإلستخدام في تدرج األراضي والمباني المحتفظ بها 
القيمة العادلة في تاريخ إعادة التقييم ، ناقص اي إستهالك متراكم وخسائر إنخفاض  والتي تمثلتقييمها ، 

يتم إجراء أعمال التقييم بإنتظام كافي حتى ال تختلف القيم الدفترية بصورة جوهرية عن تلك . القيمة الالحقة
  .التي تحدد بإستخدام القيمة العادلة في تاريخ بيان المركز المالي

    
أ من إعادة تقييم األراضي والمباني يتم تحقيقها في اإليرادات الشاملة األخرى وتدرج في حقوق أي زيادة تنش
إعادة التقييم ، بإستثناء الحد الذي تعكس به نقص إعادة تقييم لنفس الموجودات محقق  فائضالملكية تحت 

سارة إلى حد النقص المسجل سابقاً في الربح أو الخسارة ، وفي هذه الحالة تسجل الزيادة في الربح أو الخ
أي نقص في القيمة الدفترية ينشأ من إعادة تقييم األراضي والمباني يدرج في الربح أو الخسارة حتى . سابقاً

إعادة تقييم العقارات المتعلقة بإعادة تقييم سابقة لتلك  فائضيتجاوز الرصيد ، إذا وجد ، المحتفظ به في 
  .الموجودات

    
عند بيع أو إستبعاد اي عقار أعيد . اإلستهالك على المباني التي أعيد تقييمها يسجل في الربح أو الخسارة

العقارات مباشرة إلى األرباح  إعادة تقييم فائضتقييمه يتم تحويل الفائض من إعادة التقييم المتبقي في 
ترة التي استخدمت فيها الموجودات باإلضافة إلى ذلك ، يحول جزء من اإلحتياطي على مدى الف. المدورة

ة إلعادة المحول هو الفرق بين قسط اإلستهالك بناء على القيمة الدفتري الفائضإن مبلغ . من قبل الشركة
إعادة التقييم  فائضإن التحويل من . ستهالك بناء على التلكفة األصلية للموجوداتتقييم الموجودات وقسط اال

من ن عند اإلستبعاد أو على أساس منتظم على مدى عمر الموجودات ، ال يتم سواء كا. إلى االرباح المدورة
  .خالل الربح أو الخسارة

  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

 -١٤- 

  

  تتمة –أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  تتمة -المحاسبية الهامة  ملخص السياسات  
  

  تتمة - معداتعقارات و
  

العقارات والمعدات بمعدالت تحتسب لشطب تكلفة اي يسجل اإلستهالك على أساس القسط الثابت على جميع 
تحتسب معدالت اإلستهالك . من الموجودات على مدى أعمارها اإلنتاجية التقديرية ، وال تستهلك األراضي

  :بناء على األعمار اإلنتاجية التالية
  

  األعمار اإلنتاجية السابقة    األعمار اإلنتاجية المعدلة  
        

  سنة          ٤٠    سنة      ٤٠  مباني
  سنوات     ١٠ – ٥    سنوات        ٥  مكتبيةمعدات 
  سنوات          ١٠    سنوات        ٧  طبيةمعدات 

  سنوات      ٨ – ٥    سنوات        ٥  آالت ومعدات
  سنوات      ٧ – ٥    سنوات        ٥  سيارات

  سنوات   ١٠ – ٤    سنوات  ٥ – ٤  تركيباتاث وثأ
 

  .الرأسمالية قيد التنفيذ لاألعماال تستهلك 
  
عند استبعادها أو عندما ال يتوقع  أو أي جزء هام حققت مبدئياً أي بند من العقارات والمعدات تحقيق إلغاءيتم   

الفرق بين صافي (أي ربح أو خسارة  إدراجيتم . استخدامهاأو منافع اقتصادية مستقبالً من استبعادها 
في  تنشأ من إلغاء تحقيق الموجودات في بيان الدخل الشامل) متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات

  .السنة التي يلغى فيها تحقيق الموجودات
  
تتم مراجعة وتعديل القيمة المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية وطريقة  ماليةة كل سنة ـفي نهاي  

  .االستهالك ، إن كان ذلك مالئماً
  

  خرىخالل اإليرادات الشاملة األمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
رات في تصنيف اإلستثمال) على حدةلكل اداة (عند التحقيق المبدئي يمكن للشركة أن تختار بدون رجعة 

 من إن التصنيف بالقيمة العادلة. يرادات الشاملة األخرىاإلخالل  من أدوات الملكية كأدوات بالقيمة العادلة
  .خالل اإليرادات الشاملة األخرى غير مسموح به إذا كان اإلستثمار في أداة الملكية محتفظ به للمتاجرة

  
الشاملة األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة زائد تكاليف  خالل اإليرادات من تقاس اإلستثمارات في أدوات الملكية

والحقاً تقاس بالقيمة العادلة وتحقق األرباح والخسائر الناشئة من التغيرات في القيمة العادلة في . المعاملة
فإن األرباح  األصلعندما يتم إستبعاد . اإليرادات الشاملة األخرى في إحتياطي القيمة العادلة المتراكمة

الربح أو الخسارة ولكن يعاد  إلىخسائر المتراكمة سابقاً في إحتياطي القيمة العادلة ال يعاد تصنيفها وال
  .تصنيفها في األرباح المدروة
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  مخزون  
تمثل التكلفة جميع المصاريف  . بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ، أيهما أقل يظهر المخزون  

على أساس متوسط السعر التكلفة  تحدد. تى وصوله إلى موقعه وشكله الحاليح منتجالمتكبدة على كل 
  .المرجح

  
 في أحوال العمل الطبيعية سعر البيع التقديري / اإلستخدام تحدد صافي القيمة الممكن تحقيقها على أساس   

  .ناقصاً أي تكاليف إضافية متوقع صرفها حتى إتمام البيع
  

  محتفظ بها للبيعشركة تابعة مصنفة موجودات 
يتم تصنيفها محتفظ بها للبيع إذا كانت قيمتها العادلة سوف ) شركة تابعة محتفظ بها للبيعأو (الموجودات 
أن تكون  يمكنهذه الموجودات . خالل اإلستخدام المستمر من ة بيع وليسـخالل معاملمن  تسترد أساساً

  .، أو موجودات غير متداولة فردية شركة تابعة، أو  مؤسسة جزء من
  

لقيمة المصنفة كمحتفظ بها للبيع تدرج بالقيمة الدفترية أو ا) شركة تابعة محتفظ بها للبيعأو (الموجودات 
  .أيهما أقل العادلة ناقص تكاليف البيع ،

  
  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية   

تقوم الشركة بالتقييم في تاريخ كل بيان للمركز المالي للتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض أي 
سنوي لتحديد انخفاض أية  اختبارإذا وجد أي مؤشر كهذا ، أو إذا كان ضرورياً إجراء . وداتـموج

المبلغ الممكن استرداده من أي . الممكن استرداده من الموجودات بعمل تقدير للمبلغ الشركةموجودات ، تقوم 
البيع أو قيمتها في حال  للنقد ناقصاً تكاليف مدرةموجودات هو القيمة العادلة ألي موجودات أو وحدة 

االستخدام أيهما أعلى ، ويتم تحديده لكل موجود بمفرده ، إال إذا كان الموجود ال ينتج النقد بصورة مستقلة 
عندما تزيد القيمة الدفترية ألي موجود عن المبلغ الممكن . ن الموجـودات األخرى أو مجموعة موجوداتع

لقياس القيمة في . استرداده ، يعتبر الموجود منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى القيمة الممكن استردادها منه
ى قيمتها الحالية باستخدام نسبة خصم تعكس حال االستخدام ، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إل

لتحديد القيمة العادلة . تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر الخاصة بالموجودات المعينة
يتم تحقيق خسائر إنخفاض قيمة العمليات . ناقصاً التكاليف حتى البيع ، يتم استخدام نموذج تقييم مالئم

  .دخل في بنود المصروفات المالئمة لوظيفة الموجودات المنخفضةالمستمرة في بيان ال
  

يعاد التقييم في تاريخ كل بيان للمركز المالي لتحديد وجود أي مؤشر بأن خسائر االنخفاض المدرجة سابقاً لم 
تم ي. كهذا ، تقوم الشركة بعمل تقدير للمبلغ الممكن استرداده مؤشرإذا وجد . تعد موجودة أو تكون قد نقصت

عكس أي خسارة انخفاض مدرجة سابقاً فقط إذا كان هنالك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد قيمة 
في هذه الحالة تزاد القيمة الدفترية . الموجودات الممكن استردادها منذ أن أدرجت آخر خسارة انخفاض

تتجاوز القيمة الدفترية التي كان تلك القيمة الزائدة ال يمكن أن . للموجودات إلى قيمتها الممكن استردادها
. يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك لو لم يتم إدراج أي خسارة انخفاض للموجودات في السنوات السابقة

يتم عكس خسارة االنخفاض هذه في بيان الدخل ما لم تدرج الموجودات بمبلغ إعادة التقييم ، وفي هذه الحالة 
بعد هذا العكس يعدل قسط اإلستهالك في الفترات المستقبلية . عادة التقييميعامل االنعكاس كزيادة ناتجة من إ

القيمة الدفترية المعدلة للموجودات نقاص اي قيمة متبقية على أساس منتظم على مدى العمر اإلنتاجي لتوزيع 
  .المتبقي
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  وأرصدة مدينة أخرى مدينون تجاريون  
. تقيد أرصدة المدينين التجاريين بالقيمة األصلية للفواتير بعد خصم مخصص للمبالغ التي يتوقع عدم تحصيلها  

مثل احتمال اإلعسار أو أن المدين يواجه مشاكل مالية (يتم تقدير مخصص لالنخفاض عند وجود دليل فعلي 
يتم تخفيض . بأن الشركة لن تستطيع تحصيل جميع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للفاتورة) امةه

يتم إلغاء تحقيق الديون منخفضة القيمة . القيمة الدفترية للرصيد المدين من خالل استخدام حساب للمخصص
  .عندما تقرر اإلدارة عدم إمكانية تحصيلها

  
  وما في حكمهالنقد   

على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع  وما في حكمهلغرض بيان التدفقات النقدية يشتمل النقد    
  .أو أقل ثالثة أشهر لمدة أصليةلها تواريخ إستحقاق 

    
  المالية الموجودات والمطلوبات إلغاء تحقيق   

  الموجودات المالية
) أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة(يلغى تحقيق الموجودات المالية   

  :أي من الحاالت التاليةفي 
  

  انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات ، أو •
ودون ، ولكنها تتعهد بدفعها كاملة في استالم تدفقات نقدية من الموجودات بحقها  الشركةاحتفاظ  •

 أو .بموجب ترتيبات للتمرير. ثالثتأخير كبير إلى طرف 
فعلياً  تكون قد قامتإما أن ) أ(بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من الموجودات و  الشركةقيام  •

قم فعلياً بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات تلم ) ب(بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو 
 .الموجودات السيطرة علىحولت  اأو باالحتفاظ بها ولكنه

  
في حال قيام الشركة بتحويل حقوقها في إستالم تدفقات نقدية من موجودات ولم تحول أو تحتفظ فعلياً بجميع   

الشركة  طمخاطر ومنافع الموجودات ولم تحول السيطرة على الموجودات ، يتم تحقيق الموجودات بقدر إرتبا
جودات المحولة يتم قياسه بالقيمة الدفترية األصلية اإلرتباط المستمر الذي يأخذ شكل ضمان على المو. بها

  .هللموجودات واقصى مبلغ يمكن أن تتوقع الشركة أن يطلب منها سداد
  

  اإلقتراضتكاليف   
كجزء من تكاليف ) الموجودات المؤهلة(اآلت ومعدات لشركة ترسمل تكاليف القروض المتعلقة بتشييد   

تكاليف االقتراض األخرى . في تاريخ بدء التشغيلويتم إيقاف رسملة تكاليف هذه القروض ،  الموجودات
  .تحقق كمصاريف خالل الفترة التي تكبدت فيها
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  صندوق التقاعدومساهمة  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
تستحق المكافأة على أساس آخر راتب للموظف . تحتسب الشركة مخصصاً لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها  

تحتسب المكافأة وفقاً لقانون العمل . ومدة الخدمة المتراكمة لكل موظف وإكمال حد أدنى من فترة الخدمة
رج التكاليف المتوقعة لمكافأة تد. القطري وعقود عمل الموظفين وتدفع عند استقالة الموظف أو إنهاء خدمته

  .  نهاية الخدمة على مدى فترة الخدمة
  

بالنسبة للموظفين القطريين تلتزم الشركة بمساهمة محددة في صندوق التقاعد للموظفين القطريين تحتسب   
. الخاص بالتقاعد والمعاشات ٢٠٠٢لسنة  ٢٤كنسبة مئوية من مرتبات الموظفين القطريين وفقاً للقانون رقم 

  . ويتم دفعها عند االستحقاق اتالتزامات الشركة محددة بهذه المساهمإن 
  

  مستحقة الدفعدائنون ومبالغ   
والمتعلقة بالبضائع المستلمة أو الخدمات المؤداة بمجرد مستقبالً يتم تسجيل االلتزامات المستحقة الدفع   

  .وردينمن الماستحقاقها بغض النظر عن استالم أو عدم استالم الفواتير 
  

  مخصصات  
ناشئ من أحداث سابقة ،  الشركةعلى ) قانوني أو حكمي(يتم تكوين مخصصات في حالة وجود إلتزام   

وعندما يكون محتمالً سداد  اتاإللتزام لتسويةإقتصادية  منافعويكون محتمالً تدفق موارد لها خصائص 
  .بصورة موثوقةتكاليف هذا االلتزام بمبالغ محددة 

    
  الموجودات المالية والمبالغ غير الممكن استردادهاانخفاض   
في تاريخ كل بيان للمركز المالي يجرى تقييم لتحديد ما إذا كان يوجد دليل فعلي على احتمال انخفاض دائم   

. في حالة وجود دليل كهذا تدرج خسارة انخفاض الموجودات في بيان الدخل. لقيمة بعض الموجودات المالية
 :االنخفاض كالتالي يتم تحديد قيمة

  
  .فرق بين التكلفة والقيمة العادلةبالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة ، يكون االنخفاض هو ال  )أ 
والقيمة الحالية القيمة الدفترية بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة ، يكون االنخفاض هو الفرق بين   )ب 

 .العائد السوقي لموجودات مالية مماثلةللتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بمعدل 

بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة ، يكون االنخفاض هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة   )ج 
 .الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي
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  اإليرادات
  :الخدمات الطبية

  .يتم تقديم الخدمات الطبية إليرادات عندماايتم تحقيق 
  

  :الودائع ألجل وحسابات التوفيرالربح من 
الربح الفعلي  بإستخدام سعريسجل الربح على أساس زمني نسبي بالرجوع إلى المبلغ األساسي القائم 

  .المطبق
  

  :اإليجار
  .تحقق إيرادات اإليجار عند إستحقاقها على أساس اإلشغال الفعلي للمباني

  
  :إيرادات األرباح الموزعة

  .تحققق إيرادات األرباح الموزعة من اإلستثمارات عندما يثبت حق الشركة في إستالم مبلغ األرباح
  

  المالية لألدوات مقاصة  
 إذا فقط المالي المركز بيان في المبلغ صافي ويدرج المالية والمطلوبات المالية للموجودات مقاصة إجراء يتم
  أساس على التسوية في الرغبة تتوفر وأنه المحققة المبالغ لتسوية المفعول ساري قانون حق الكـهن كان

  .الوقت نفس في المطلوبات وتسدد الموجودات تحقق ، الصافي
  

  العمالت األجنبية  
كما تحول الموجودات . ةالمعاملفي تاريخ قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة ت

تدرج . بيان المركز الماليبالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ  المسجلةوالمطلوبات المالية 
  .بيان الدخلفي ن عمليات التحويل مجميع الفروقات الناتجة 

  
  استخدام التقديرات  

إن إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية تتطلب من اإلدارة عمل تقديرات وافتراضات قد 
المحتملة في تاريخ  والمطلوباتتؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المدرجة واإلفصاح عن الموجودات 

وبالرغم من أن هذه التقديرات تتم بناء على معرفة .  الفترةومبالغ اإليرادات والمصاريف خالل  البيانات المالية
  .، قد تختلف النتائج النهائية الفعلية عن تلك التقديرات المالية اإلدارة باألحداث واألعمال

  
لمحاسبية في الفترة تدرج مراجعة التقديرات ا. بصورة منتظمةاألساسية تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات 

والفترات المستقبلية إذا التعديل فقط على تلك الفترة أو في فترة  كان التعديل يؤثرالتقدير  تعديلالتي تتم فيها 
  .على الفترتين الحالية والمستقبلية كان التعديل يؤثر
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  تكاليف التشغيل    ٣

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  

        
  ٩٤,٠١٦,٢٦٠    ١٠٦,٩١٩,٨١٩  تكاليف الموظفين 

  ٥٥,٧٨٤,٦٣٧    ٥٩,٦٦٩,٥٢١  تكاليف طبية وجراحية 
  ٢٢,٣٧٣,٥٦٥    ٢٦,٧٩٩,٩٧٧  مصروفات أطباء المجتمع

 المشكوك في تحصيلها الديون الرديئة ومخصص إنخفاض 
  )١٢إيضاح (

١١,٨٥٣,٦٦٤    ١٧,٤٧٧,٦٧٧  

  ٤,٨٣٥,٦٢٦    ٥,٧٩٦,٦٣٥  المرافق 
  -    ١,٧٢٨,٠٨٢  )١٠إيضاح (تالفة وبطيئة الحركة مخصص بضائع 
  ٤٨٩,٨١٧    ٤٩٠,٣٧٩  مصروفات الوقود

        
  ١٨٩,٣٥٣,٥٦٩   ٢١٨,٨٨٢,٠٩٠ 

  
  إيرادات أخرى    ٤

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  

        
  ٥,١٩٠,٥٦٩    ٦,٧٨٨,٨٤٤  إيجاراتإيرادات 

  ٢,٢٩٧,٣٦١    ٢,٣٥٩,٦١٠  إيرادات أرباح موزعة 
  ٩٠٠,٤٩٩    ١,٥٧٨,٢٢٨  إيرادات تموين 

  -    ١,١٤٧,٣٤٠  للفترة السابقة  مصاريف مستحقة عكس
  ١٣٢,٣٧١    ٥٧١,٩٨٥  إيرادات متنوعة 

        
  ٨,٥٢٠,٨٠٠   ١٢,٤٤٦,٠٠٧ 

  
  مصاريف عمومية وإدارية     ٥

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  

        
  ٣٣,٥٥٢,٠٥٧    ٤٤,٣٣٦,٩٩٠  الموظفين  تكاليف

  ٢,٧٧١,٢١٤    ٤,٠٢١,٨٢١  إصالحات وصيانة 
  ٢,٣٥٥,٢٦٥    ٢,٧٤٥,٩٢٥  إعالن دعاية و
  ٢,٦٢١,٠٥٧    ٢,٥١٤,٤٩٣  نظافة أمن و

  ٢٤٣,٢٧٨    ٢,٣١٨,١٤٣  ومساعدين  تكاليف خدمة العمالء
  ١,١١٣,٦١٥    ١,٨٣٩,٧٧٧  تأمين 

  ١,١٩٥,٢١٩    ١,٧٥٨,٤٩٢  وقانونيةأتعاب مهنية 
  ١,٥٠٠,٠٠٠    ١,٧٢٥,٠٠٠  مجلس اإلدارة أعضاء مكافآت 

  ١,٠٤٥,٥٢٩    ٩٦٨,١١٠   هاتف وفاكس
  ٥٨١,٣١٤    ٦٦٩,٢٩١  رسوم بنكية 

  ٢٢٥,٢٤٧    ٥٥٤,٩٢٣  مصاريف سفر 
  ٦٩,٥٠٧    ٤٢٨,٣٦١  مصاريف النفايات الطبية 

  ١٩٧,٠٥٢    ٣٧١,٦٦٠  مطبوعات وقرطاسية 
  ٥٠٢,٤٨١    ٢٧٠,٦٧٣  مصاريف تعيين

  ٣٠٥,٦٧٥    ١٥٤,٨٩٧  حكومية  مصاريف
  ١٦٥,٥٢٤    ١٣٠,٣٧٤  مصاريف أخرى 

        
  ٤٨,٤٤٤,٠٣٤   ٦٤,٨٠٨,٩٣٠ 



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

 -٢٠- 

  

  األساسي والمخفف للسهم العائد  ٦
على المتوسط المرجح  للمساهمين في الشركة العائد السنة صافي ربح األساسي للسهم بتقسيم العائديحتسب   

  .السنةلعدد األسهم العادية القائمة خالل 
  

  . خالل السنة ، لهذا فإن الربح المخفف للسهم يتساوى مع الربح األساسي قائمة ال توجد أسهم مخففة محتملة   
  

  :المخفف للسهمو العائد األساسياألسهم المستخدمة في حساب  تفاصيلو يوضح الجدول التالي اإليراد  
  

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
        

إلحتساب الشركة في  ةعاديلحملة األسهم ال العائد صافي ربح السنة
 ٣٩,١٢٧,٢٦٠   ٤٤,٨١٣,٤٢٩  )بالريال القطري(األساسي الربح 

       
  ٢٨,١٤٤,١٠٠    ٢٨,١٤٤,١٠٠  السنةخالل  القائمة المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

        
 ١,٣٩   ١,٥٩       )بالريال القطري(األساسي والمخفف للسهم  العائد

 

  خرى   األملة شااليرادات اإلمكونات   ٧
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري   

        
        األخرى  ةحركات اإليرادات الشامل

        األخرى  ةخالل اإليرادات الشاملمن  اإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة
  ١,٦٣٧,٨٩٦    ٣,٢٨٤,٤٩٣  صافي الحركة في إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات المالية

        
تثمارات الشاملة األخرى الناشئة من اإلس اإليراداتإجمالي التأثير على 

 ١,٦٣٧,٨٩٦   ٣,٢٨٤,٤٩٣  خالل اإليرادات الشاملة األخرىالمالية بالقيمة العادلة من 
  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

 -٢١- 

   عقارات ومعدات   ٨

  أراضي 
  

   أثاث وتركيبات    سيارات  معداتوآالت   معدات طبية  معدات مكتبية   مباني
أعمال رأسمالية 

  قيد التنفيذ
  

 اإلجمالي
 قطريريال    ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   ريال قطري 

                   
                   التكلفة أو التقييم

 ٧٣٣,٨٧٠,٣٢٦  ٤,٢٠٩,٧٢٤  ٧,٨١٠,٢٤١  ١,٣٤٩,٨٦٠  ٢٥,٩٩٣,١٨٠  ١٠١,٧٦٥,٨٧٦  ١٩,٥٩٤,٢١٥  ٣٢٣,٢٢٦,٧٤٠    ٢٤٩,٩٢٠,٤٩٠ ٢٠١٢يناير  ١في كما 
 ٨,٤٧٢,٠٧٣  ١,٤٠٧,٠٠٠  ٢٥٨,٠٤١  -  ٢,٩٩٨,٩٦٧  ٢,٩٥٦,١٣٣  ٨٥١,٩٣٢  -    - خالل السنةإضافات 
 )٤٩,٦٦٨(  -  -  -  )٤٩,٦٦٨(  -  -  -    -  خالل السنة استبعادات

                   
ديسمبر  ٣١في كما 

٢٤٩,٩٢٠,٤٩٠ ٢٠١٢  
  

٥,٦١٦,٧٢٤  ٨,٠٦٨,٢٨٢  ١,٣٤٩,٨٦٠  ٢٨,٩٤٢,٤٧٩  ١٠٤,٧٢٢,٠٠٩  ٢٠,٤٤٦,١٤٧  ٣٢٣,٢٢٦,٧٤٠ 
   

٧٤٢,٢٩٢,٧٣١ 
                  

                  المتراكماالستهالك 
 ١٠٦,٢٦٣,٧٢٦  -  ٥,٣٠٣,٥٧٥  ٧٣٩,٢٤٣  ١٧,٩٣٣,٣٣١  ٦٠,٣٤٢,٢٩٢  ٥,٧٨٣,٩٤٩  ١٦,١٦١,٣٣٦    - ٢٠١٢يناير  ١في كما 

 ٣١,٤٢٧,٥١٢  -  ١,٥٩٠,٢٢٣  ١٩٨,٣٥٧  ٢,٨٤٨,٤٣٥  ١٤,٧٢٥,٥٤٨  ٣,٩٨٤,٢٨١  ٨,٠٨٠,٦٦٨    - االستهالك للسنة
 )٤٩,٦٦٨(  -  -  -  )٤٩,٦٦٨(  -  -  -    - متعلق باإلستبعادات

                   
ديسمبر  ٣١في كما 

٢٠١٢ 
  
-  

  
٦,٨٩٣,٧٩٨  ٩٣٧,٦٠٠  ٢٠,٧٣٢,٠٩٨  ٧٥,٠٦٧,٨٤٠  ٩,٧٦٨,٢٣٠  ٢٤,٢٤٢,٠٠٤  - 

   
١٣٧,٦٤١,٥٧٠ 

                   
  :ةصافي القيمة الدفتري

ديسمبر  ٣١ فيكما 
٢٤٩,٩٢٠,٤٩٠  ٢٠١٢

  

٦٠٤,٦٥١,١٦١  ٥,٦١٦,٧٢٤  ١,١٧٤,٤٨٤  ٤١٢,٢٦٠  ٨,٢١٠,٣٨١  ٢٩,٦٥٤,١٦٩  ١٠,٦٧٧,٩١٧ ٢٩٨,٩٨٤,٧٣٦
  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

 -٢٢- 

  تتمة - عقارات ومعدات   ٨

  أراضي 
  

   أثاث وتركيبات    سيارات  معداتوآالت   معدات طبية  معدات مكتبية   مباني
أعمال رأسمالية 

  قيد التنفيذ
  

 اإلجمالي
 ريال قطري   ريال قطري  قطريريال   ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   ريال قطري 
                   التكلفة أو التقييم

 ٧٢٣,٥١٥,١٢٦  ٤,١٩٥,٧٢٤  ٧,٥٢٧,٩٢٩  ١,٣٤٩,٨٦٠  ٢٣,١٤٩,٩٧٣  ٩٥,٤٨٧,٧٧١  ١٨,٦٥٦,٦٣٩  ٣٢٣,٢٢٦,٧٤٠    ٢٤٩,٩٢٠,٤٩٠ ٢٠١١يناير  ١في 
 ١٠,٤٧٦,٠٠٤  ١٤,٠٠٠  ٤٠٣,١١٦  -  ٢,٨٤٣,٢٠٧  ٦,٢٧٨,١٠٥  ٩٣٧,٥٧٦  -    - خالل السنةإضافات 
 )١٢٠,٨٠٤(  -  )١٢٠,٨٠٤(  -  -  -  -  -    - خالل السنة استبعادات

                   
ديسمبر  ٣١في كما 

٢٠١١ 
  

٢٤٩,٩٢٠,٤٩٠  
  

٤,٢٠٩,٧٢٤  ٧,٨١٠,٢٤١  ١,٣٤٩,٨٦٠  ٢٥,٩٩٣,١٨٠  ١٠١,٧٦٥,٨٧٦  ١٩,٥٩٤,٢١٥  ٣٢٣,٢٢٦,٧٤٠ 
   

٧٣٣,٨٧٠,٣٢٦ 
                  

                  المتراكماالستهالك 
 ٨١,٠٠٨,٤٤١  -  ٤,٤٧٦,١١٧  ٥٤٦,٤٠٦  ١٤,٦٠٢,٩٣١  ٤٩,٤٥٨,٤٣٤  ٣,٨٤٣,٨٨٥  ٨,٠٨٠,٦٦٨    - ٢٠١١يناير ١في كما 

 ٢٥,٢٨٥,٩٦٥  -  ٨٥٨,١٣٨  ١٩٢,٨٣٧  ٣,٣٣٠,٤٠٠  ١٠,٨٨٣,٨٥٨  ١,٩٤٠,٠٦٤  ٨,٠٨٠,٦٦٨    - االستهالك للسنة
 )٣٠,٦٨٠(  -  )٣٠,٦٨٠(  -  -  -  -  -    - متعلق باإلستبعادات

                   
ديسمبر  ٣١في كما 

٢٠١١ -    
٥,٣٠٣,٥٧٥  ٧٣٩,٢٤٣  ١٧,٩٣٣,٣٣١  ٦٠,٣٤٢,٢٩٢  ٥,٧٨٣,٩٤٩  ١٦,١٦١,٣٣٦  - 

 ١٠٦,٢٦٣,٧٢٦ 

                   
  :صافي القيمة الدفترية

  ٢٤٩,٩٢٠,٤٩٠  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
  

٦٢٧,٦٠٦,٦٠٠  ٤,٢٠٩,٧٢٤  ٢,٥٠٦,٦٦٦  ٦١٠,٦١٧  ٨,٠٥٩,٨٤٩  ٤١,٤٢٣,٥٨٤  ١٣,٨١٠,٢٦٦  ٣٠٧,٠٦٥,٤٠٤ 
  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  -٢٣-

  

  تتمة -  عقارات ومعدات  ٨
  

  :إيضاح
  والمباني إعادة تقييم األراضي  )  ١(

، وهي شركة تثمين مستقلة ،  شركة المسلماني لإلستثمار العقاري والتطوير مع ، تعاقدت الشركة  ٢٠١٢خالل 
من  وأدلةبالرجوع إلى معامالت ديد القيمة العادلة بتحالتثمين قامت شركة  .والمباني لألراضيالقيمة العادلة  قديرلت

 أية تعديله لتغطيةكان بناء على أسعار السوق النشط ، وتم  المثمنيعني هذا أنه التقييم من قبل . السوقواقع 
  .٢٠١٣يناير  ٣٠قييم بتاريخ كان الت. فروقات في طبيعة ومكان وحالة العقار المعين

  
  :ستكون كما يلي الدفتريةمبدأ التكلفة ، فإن القيم بإستخدام المباني و قياس األراضيإذا تم 

  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  

        
      األراضي
 ١١٧,٧٤٧,٥٥٧   ١١٧,٧٤٧,٥٥٧  التكلفة 

      
      المباني
 ١٧٧,١٢٣,٦١٧   ١٧٧,١٢٣,٦١٧  التكلفة 

 )١٨,٤٩٩,٨٣٥(   )٢٢,٩١٧,٩٢٥(  اإلستهالك المتراكم
        

 ١٥٨,٦٢٣,٧٨٢   ١٥٤,٢٠٥,٦٩٢  صافي القيمة الدفترية
  

  األعمار اإلنتاجية للعقارات والمعدات   )  ٢(  
تم تحديد هذا . ، قامت اإلدارة بإعادة تقييم األعمار اإلنتاجية للعقارات والمعدات إلحتساب اإلستهالك ٢٠١٢خالل 

وقد تم إعتماد تأثير التغير في . التآكل الطبيعي للموجوداتأو ر بعد األخذ في اإلعتبار اإلستخدام المتوقع ديالتق
  .٢٠١٣يناير  ١من  ابتداءاًاألعمار اإلنتاجية للعقارات والمعدات 

  
  :كان تاثير األعمار اإلنتاجية المعدلة للموجودات خالل السنة المالية الحالية كما يلي  

  
أثاث وتركيبات    سيارات    أدوات ومعدات    أدوات طبية    مكتبيةأدوات   

                    
            األعمار اإلنتاجية 

سنوات ٥ – ٤  سنوات  ٥  سنوات  ٥  سنوات ٧   سنوات  ٥  همعدل
            

سنوات ١٠ – ٤  سنوات  ٧ - ٤  سنوات  ٨ – ٥  سنوات ١٠  سنوات  ١٠ - ٥  سابقاًً
                    

  اإلستهالك خالل السنة حسب 
 ١,٥٩٠,٢٢٣  ١٩٨,٣٥٧  ٢,٨٤٨,٤٣٥  ١٤,٧٢٥,٥٤٨   ٣,٩٨٤,٢٨١  )ريال قطري(األعمار اإلنتاجية المعدلة 

                    
  األعمار اإلنتاجية السابقة 

 ٨٦٨,٥٤٢  ١٤٣,٥٥١  ١,٨٦٣,٤٦١  ١١,٠٧٦,٠٥١   ١,٩٩٢,١٤٠  )ريال قطري(



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  -٢٤-

  

  األخرى  ةخالل اإليرادات الشاملإستثمارات مالية بالقيمة العادلة من   ٩
    ٢٠١١    ٢٠١٢  

  ريال قطري    ريال قطري  
        إستثمار في أسهم ملكية

 ٤٤,٣٩٧,٣٩٨   ٤٧,٦٨١,٨٩١  مدرجة
 

  مخزون  ١٠
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  

       
 ١٠,٦٦١,٠٢١   ١٣,٠٨٢,٠٥٢  المواد الطبية والتوريدات األخرى  –ن الرئيسي المخز

 ٥,٩١٠,٨٠٠   ٨,٤٦٨,٦٢٢  مخزون المستحضرات الصيدالنية
      
  ١٦,٥٧١,٨٢١   ٢١,٥٥٠,٦٧٤ 

 )١,٧٢٨,٠٨٢(   )٣,٤٥٦,١٦٤(  بضاعة المتقادمة وبطيئة الحركةمخصص ال: ناقصاً
      
  ١٤,٨٤٣,٧٣٩   ١٨,٠٩٤,٥١٠ 

  
  :بضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة كانت كالتاليالالحركة في مخصص   

  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  

       
 ١,٧٢٨,٠٨٢   ١,٧٢٨,٠٨٢  يناير ١في 

 -   ١,٧٢٨,٠٨٢  )٣إيضاح (المخصص للسنة 
      

 ١,٧٢٨,٠٨٢   ٣,٤٥٦,١٦٤  ديسمبر ٣١في 
  

  للبيع شركة تابعة مصنفة محتفظ بهاموجودات   ١١
واألنف  قررت الجمعية العامة الغير عادية للشركة التابعة ، مركز المغربي التخصصي للعيون واألذن،  ٢٠٠٩خالل   

رت إدارة الشركة أن المتحصالت من التصفية ، قد ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١كما في . تصفية الشركة "شركة تابعة"والحنجرة 
الشركة  تصنيف عندما تم إعادةسائر إنخفاض القيمة يتم تحقيق خ لمسوف تتجاوز القيمة الدفترية لصافي الموجودات وعليه 

  . التابعة كمحتفظ بها للبيع
  

وعليه قامت . ، قامت الشركة التابعة بتعيين مصفي إلدارة عملية التصفية ، وأصبحت قانونياً تحت التصفية ٢٠١٠في 
 ٦٨٥,٢١٥البالغة ) تلم خالل التصفيةبعد خصم المبلغ المس(الشركة بإظهار صافي القيمة الممكن إستردادها من اإلستثمار 

ريال  ٦٨٥,٢١٥: ٢٠١١ديسمبر  ٣١( ٢٠١٢يونيو  ٣٠ريال قطري كموجودات لشركة تابعة محتفظ بها للبيع كما في 
 .يمثل هذا المبلغ أقل قيمة يمكن إستردادها بناء على تقديرات اإلدارة). قطري



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  -٢٥-

  
  مدفوعة مقدماً ذمم مدينة ومصاريف   ١٢

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  

       
 ٨٠,٢٠٢,٥١٢   ٧٠,٦٩٩,٩٩١  ، صافي  ذمم مدينة تجارية

 ١,٥١٤,٥٦٧   ٣,٢٣٣,١٣٠  مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين
 ٥٠٥,٨٣٨   ١,١٤٥,٥٤٠  ذمم مدينة من الموظفين

  ٤٧٣,١٦٤    ٩٢٢,٤١٤  ودائع مستردة 
  ١٠٤,٤٦٩    ٦١٧,٢٨٢  مدفوعة مقدماً مصاريف

 ٣٤,٤٠٦   ٨٣٩,٧٨٩  مدينون آخرون
      
  ٨٢,٨٣٤,٩٥٦   ٧٧,٤٥٨,١٤٦ 

  
 : ٢٠١١(ريال قطري  ٣١,٤٩٥,٢٦٠بقيمـة إسميـة ة تجارية ـت ذمم مدينـانخفض ، ٢٠١٢بر ـديسم ٣١ي ـا فـكم  

كانت الحركة في المخصص للذمم المدينة التجارية بالكامل  وتم تكوين مخصصات لها ).ريال قطري ١٤,٠١٧,٥٨٣
  :كالتالي

  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  

       
 ١٣,٣٣٧,٣٩٣   ١٤,٠١٧,٥٨٣  يناير ١في 

 ١١,٨٥٣,٦٦٤   ١٧,٤٧٧,٦٧٧  )٣إيضاح ( المخصص للسنة
 )١١,١٧٣,٤٧٤(   -  مبالغ مشطوبة 

      
 ١٤,٠١٧,٥٨٣   ٣١,٤٩٥,٢٦٠  ديسمبر ٣١في 



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  -٢٦-

  
  تتمة -مدفوعة مقدماً ذمم مدينة ومصاريف   ١٢

  :ديسمبر كانت أعمار الذمم المدينة التجارية غير المنخفضة كالتالي ٣١كما في   
  

  متأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة          

    اإلجمالي  
غير متأخرة أو 
  يوم ٣٦٠أكثر من     يوم ٣٦٠ - ١٨١    يوم ١٨٠ -  ٩١    يوم ٩٠ – ٣٠    يوم ٣٠أقل من     منخفضة القيمة

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

٧,٩٤٠,٥١٣    ١٢,٠٠٠,٩٣٥    ٦,١٦٧,١٦٩    ٧,١٥٢,٣٦٤    ١٨,١٩٠,٣٨٤    ٢١,٢٣٣,٩٥٥    ٧٢,٦٨٥,٣٢٠  ٢٠١٢  
٧,٧٧٥,١٧٠    ١١,٦٢٠,٠٦٦    ١٣,٦٠٩,٢٧٩    ١٥,٧٢٤,١٧٨    ١٥,٧٦٦,٥١٦    ١٦,٢٤٧,٥٤٧    ٨٠,٧٤٢,٧٥٦  ٢٠١١  

  
منخفضـة  غيـر   بالكامل الذمم المدينة يتوقع أن ترد بناء على الخبرة السابقة ،  .يوم وبعدها تعتبر الذمم المدينة متأخرة السداد ٦٠ – ٣٠إن متوسط فترة اإلئتمان للشركة تتراوح بين 

  .مضمونةصل على ضمانات على الذمم المدينة ، لذا معظمها غير أن تح الشركةليس من عادة  .مةالقي
  

  .٢٤في إيضاح  العملة وخسائر إنخفاض قيمة الموجودات الماليةالشركة لمخاطر اإلئتمان و تم اإلفصاح عن تعرض  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  -٢٧- 

  
  ما في حكمهالنقد وا  ١٣

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  

        
 ٢٥٣,٩٨١   ١٩٦,٩٨٠  الصندوقنقد في 

 ٥٩,٨٩٦,٧١٩   ٥٦,٤٨٠,٢٦٥  أرصدة لدى البنوك
  -    ٤٩,١٠٠,٠٠٠  ودائع قصيرة األجل 

        
 ٦٠,١٥٠,٧٠٠   ١٠٥,٧٧٧,٢٤٥  إجمالي النقد واألرصدة البنكية 

  )٩,١٠٠,٠٠٠(    )٣٠,٠٠٠,٠٠٠(  شهور ٣من أكثر تواريخ إستحقاق أصلية ودائع لها : ناقصاً
        
  ٥١,٠٥٠,٧٠٠    ٧٥,٧٧٧,٢٤٥  

  
  ).٪ سنويا١,٥ً :٢٠١١(٪ سنوياً ١,٨٪ إلى ١,٥تتراوح بين  أرباحمعدالت  الودائعتحمل 

  
تم اإلفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر معدالت الفائدة وتحليل الحساسية للموجودات والمطلوبات المالية 

  .٢٤في إيضاح 
  

  رأس المال  ١٤
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  األسهمعدد     عدد األسهم  

        
       :المصرح به

 ٢٨,١٤٤,١٠٠   ٢٨,١٤٤,١٠٠  ريال قطري للسهم ١٠بقيمة  عادية أسهم
  

  ٢٠١٢      
  ريال قطري    عدد األسهم  

        
       :أسهم عادية مصدرة ومدفوعة بالكامل

 ٢٨,١٤٤,١٠٠   ٢٨,١٤٤,١٠٠   ٢٠١١ يناير ١في كما 
        

  ٢٨,١٤٤,١٠٠    ٢٨,١٤٤,١٠٠  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في كما 
      

 ٢٨,١٤٤,١٠٠   ٢٨,١٤٤,١٠٠  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في كما 

  
يحق لحملة األسهم العادية الحصول على توزيعات األرباح عندما يتم اإلعالن عنها من وقت آلخر ولهم 

بالنسبة لجميع األسهم نفس الحقوق . الحق بالتصويت صوت لكل سهم في اإلجتماعات التي تعقدها الشركة
  .الشركة المتبقية لموجودات



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  -٢٨- 

  
  إحتياطي قانوني    ١٥

يجب تحويل وعقد تأسيس الشركة   ٢٠٠٢لسنة ) ٥(الشركات التجارية القطري رقم لمتطلبات قانون وفقاً   
. ٪ من رأس المال المدفوع٥٠حتى يساوي اإلحتياطي  ٪ كحد أدنى من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني١٠

عليها في القانون المذكور  المنصوص إال في الحاالتغير قابل للتوزيع في العادة  يإن االحتياطي القانون
  .أعاله وعقد تأسيس الشركة

  
  توزيعات األرباح  ١٦

  توزيعات األرباح المقترحة والمدفوعة   
  

  ريال قطري  
    

    :األرباح المعلنة والمستحقة والمدفوعة خالل السنة
 ٣٠,٩٥٨,٥١٠  ريال قطري للسهم  ١,١،  ٢٠١١توزيعات األرباح النهائية لسنة 

   
   السنوية امةالمقترحة لإلعتماد خالل إجتماع الجمعية الع

   )ديسمبر ٣١لم تحقق كمطلوبات كما في (
  ٥٠,٦٥٩,٣٨٠  ريال قطري للسهم ١,٨،  ٢٠١٢توزيعات األرباح لسنة 

  
  للموظفينمكافأة نهاية الخدمة   ١٧

  :تظهر الحركة في المخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين في بيان المركز المالي الموحد كالتالي  
  

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  

        
 ١٤,٢٩٨,٠١٨   ١٨,٢٣٦,٥٠٩  يناير ١في 

 ٦,٩٧٨,٥٢٨   ٧,٤٣١,١٤٧  سنةالمكون خالل المخصص 
 )٣,٠٤٠,٠٣٧(   )١,٧٧٢,٦٤٨(  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

        
 ١٨,٢٣٦,٥٠٩   ٢٣,٨٩٥,٠٠٨  ديسمبر ٣١في 

  
والمعاشات  التقاعدقدمت الشركة تقديرات إلتزامها بمكافآت التقاعد للموظفين القطريين وفقاً لمتطلبات قانون 

 بلغتإلى هيئة التقاعد والمعاشات تحويلها  المبالغ المستحقة والتي لم يتم. ٢٠٠٢لسنة  ٢٤القطري رقم 
وتم إدراجها في ) ٢٠١١: ريال قطري ٢٠٧,٢٠٨( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما ريال قطري ١٨٣,٣٣٠

  .حسابات الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  -٢٩- 

  
  ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع  ١٨

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  

        
 ٢٢,٤٥١,٩٢٤   ١٩,٤٤٩,٢٩٢  دائنون تجاريون 

 ١٧,٢٨٣,٨٢٦   ٢٣,٧٣٦,٨٥٠  مبالغ مستحقة 
 ٢,٠٤٥,٧٢٤   ٤,١٩١,٦١٥  بها  لم يتم المطالبةتوزيعات أرباح 

 ٩٧٨,١٨٢   ١,١٢٠,٣٣٦  )١٩إيضاح (عم األنشطة اإلجتماعية والرياضية دصندوق لمساهمة 
 ٤,١٥٠,٦٨٦   ٤٨٨,٥٤٩  إيرادات مؤجلة 

 ٢١٨,٦٦٩   ٢٠٤,٦٠٣  مبالغ مستلمة مقدماً من العمالء 
 ٩٣,٥٧٩   ١٨٣,٣٣٠  دائنون آخرون

        
  ٤٧,٢٢٢,٥٩٠   ٤٩,٣٧٤,٥٧٥ 

  
التجارية و  تم اإلفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر صرف العملة ومخاطر السيولة المتعلقة بالذمم الدائنة  

  .٢٤في إيضاح الذمم الدائنة األخرى 
  

  دعم األنشطة الرياضية واإلجتماعيةلصندوق مساهمة   ١٩
، تكون الشركة مطالبة  ٢٠١٠والتوضيحات الصادرة في يناير  ٢٠٠٨لسنة  ١٣وفقاً للقانون القطري رقم   

. دعم األنشطة الرياضية واإلجتماعية بالدولةصندوق ٪ من صافي األرباح السنوية ل٢,٥بالمساهمة بنسبة 
وعليه ، فيتم تحقيق . تحقيق الذمم الدائنة كتوزيعات من األرباح ١٣ن رقم انويتطلب التوضيح المتعلق بالق

   .المساهمينذلك في بيان التغيرات في حقوق 
  

) ٢٠١١:  ريال قطري ٩٧٨,١٨٢(ريال قطري  ١,١٢٠,٣٣٦خالل السنة ، قامت الشركة بتخصيص مبلغ   
  .عمليات الشركة من ٪ من صافي األرباح الناشئة٢,٥يمثل 

  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  -٣٠- 

  

   مطلوبات محتملة  ٢٠
  

  المطلوبات المحتملة  
  اإللتزامات المحتملة التالية والتي ال يتوقع أن تنشا عنها مطلوبات هامة لدى الشركة  

 
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

 ٦٥,٧١٠   ٦٥,٧١٠  ضمانات بنكية

  
  قانونية مطالبات  
ضد الشركة إلسترداد المبالغ  قضائيةقام مقاول مبنى المستشفي التابع للشركة برفع دعوى  ٢٠٠٨خالل  )١(

أخرت الشركة دفع المبالغ المحتجزة للمقاول بسبب التأخير في إكمال إنشاء . المحتجزة الدائنة من الشركة
ومطالبة أخرى بقيمة  يريال قطر ١٧,٦٢٠,٩١٣ها المقاول بلغت المطالبة التي قدم. مبنى المستشفي
كما في تاريخ . عينت المحكمة خبيراً لتقييم المطالبة التي قدمها المقاول. ريال قطري ١٠,٠٠٠,٠٠٠

بيان المركز المالي ، فإن اإلجراءات القانونية مستمرة وأمرت المحكمة الطرفين أن يخضعوا للجلسة 
يكون من الصعب تقدير التعويض المستحق لقد أكد محامي الشركة أنه س. ٢٠١٣فبراير  ٢٤التالية في 

 ١٤,٧٦٣,٢٥١قامت الشركة بتحقيق  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ولكن كما في . دفعه للمقاول بصورة موثوقة
كمبالغ محتجزة دائنة مستحقة الدفع ) ريال قطري ١٤,٧٦٣,٢٥١: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(ريال قطري 

 .افية في البيانات الماليةللمقاول في البيانات المالية للشركة ، لم تسجل مخصصات إض

  
تم رفع دعاوى قضائية مختلفة ضد الشركة في شكل مطالبات بالتعويض  ، ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في   )٢(

من رأي محامي الشركة أنه من الصعب تقييم التعويضات . عن سوء األداء ، ومطالبات أخرى متنوعة
ولكن يعتقد محامي الشركة ، بناء على الخبرة والمعلومات المتاحة ، أنه . المستحقة الدفع بصورة موثوقة

لدى الشركة بوليصة ، عالوة على ذلك  .تمل أن تتكبد الشركة خسائر نتيجة لهذه المطالباتليس من المح
تأمين كافية لتغطية سوء األداء وذلك لحماية الشركة و األطباء العاملين في حالة صدور أي أحكام 

 .لم تدرج أية مخصصات في البيانات المالية . تعويض من تلك الدعاوى

  
   البيانات القطاعية  ٢١

إن قطاع األعمال األساسي للشركة هو توفير خدمات الرعاية الصحية وبالتالي ليس لها قطاعات أعمال   
  .أخرى

  
  .تمارس الشركة أعمالها فقط في دولة قطر  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  -٣١- 

  

  لألدوات المالية العادلة القيم  ٢٢
   القيم العادلة       
الدفترية لألدوات المالية للشركة التي تم إدراجها في يوضح الجدول التالي مقارنة بين القيمة العادلة والقيمة   

  :البيانات المالية
  

  القيم العادلة    القيم الدفترية 
 ٢٠١١    ٢٠١٢    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري    يال قطرير    ريال قطري 
        

             الموجودات المالية 
  ٥٩,٨٩٦,٧١٩    ١٠٥,٥٨٠,٢٦٥  ٥٩,٨٩٦,٧١٩    ١٠٥,٥٨٠,٢٦٥  )ماعدا النقد( لدى البنوك أرصدة

  ٨٠,٧٤٢,٧٥٦    ٧٢,٦٨٥,٣٢٠  ٨٠,٧٤٢,٧٥٦    ٧٢,٦٨٥,٣٢٠  ذمم مدينة
 من بالقيمة العادلة إستثمارات مالية

  ٤٤,٣٩٧,٣٩٨    ٤٧,٦٨١,٨٩١  ٤٤,٣٩٧,٣٩٨    ٤٧,٦٨١,٨٩١  األخرى خالل اإليرادات الشاملة
محتفظ شركة تابعة مصنفة  موجودات

  ٦٨٥,٢١٥    ٦٨٥,٢١٥  ٦٨٥,٢١٥    ٦٨٥,٢١٥  للبيع  هاب
              
              مالية طلوبات م

  ٢٢,٥٤٥,٥٠٣    ١٩,٦٣٢,٦٢٢  ٢٢,٥٤٥,٥٠٣    ١٩,٦٣٢,٦٢٢  أخرىذمم دائنة ومطلوبات 
  ١٤,٧٦٣,٢٥١    ١٤,٧٦٣,٢٥١  ١٤,٧٦٣,٢٥١    ١٤,٧٦٣,٢٥١  دائنة مبالغ محتجزة

  
من داة المالية خاللها مبادلة األ من القيمة التي يمكنأدرجت ب المالية و المطلوبات موجوداتالقيم العادلة لل  

ت والتقديرا تم استخدام الطرق .بين طرفين راغبين، بخالف البيع أو التصفية الجبرية خالل معاملة حالية
  .التالية لتقدير القيمة العادلة

للبيع  محتفظ بهاصنفة ركة تابعة مشموجودات و والذمم المدينة القيم العادلة لألرصدة لدى البنوك •
تعادل قيمتها الدفترية بسبب تواريخ الدائنة المبالغ المحتجزة والذمم الدائنة والمطلوبات األخرى و

 .االستحقاق قصيرة األجل لتلك األدوات المالية

 .بيان المركز المالي تاريختعتمد القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة على األسعار المتداولة في  •
  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  -٣٢- 

  

  تتمة –القيم العادلة لألدوات المالية   ٢٢
  

  :ة الترتيب التالي لتحديد وإيضاح القيم العادلة لألدوات المالية بإستخدام تقنيات التقييمتستخدم الشرك
  

  .في أسواق نشطة لموجودات او مطلوبات مماثلة) غير المعدلة(األسعار المدرجة : ١المستوى 
لمدخالت تؤثر بشكل كبير ومالحظ على القيمة العادلة المسجلة سواء تقنيات أخرى إستناداً :  ٢المستوى 

  .بشكل مباشر أو غير مباشر
تقنيات بإستخدام مدخالت هامة تؤثر بشكل كبير على القيمة العادلة المسجلة وال يمكن : ٣المستوى 

  .مالحظتها في معلومات السوق
  

  لقيمة العادلة وفقاً لمستوى القيمة العادلةالجدول التالي يبين تحليل لألدوات المالية المسجلة با
  

  ٣مستوى     ٢مستوى     ١مستوى     ٢٠١٢ 
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري 

        موجودات مالية

من  موجودات مالية بالقيمة العادلة
  -    -  ٤٧,٦٨١,٨٩١    ٤٧,٦٨١,٨٩١ خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  ٤٧,٦٨١,٨٩١    ٤٧,٦٨١,٨٩١  -    -  
              
  ٣مستوى     ٢مستوى     ١مستوى     ٢٠١١ 
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري 
        

من  موجودات مالية بالقيمة العادلة
  -    -  ٤٤,٣٩٧,٣٩٨    ٤٤,٣٩٧,٣٩٨ خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  ٤٤,٣٩٧,٣٩٨    ٤٤,٣٩٧,٣٩٨  -    -  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  -٣٣- 

  
  

  حول األطراف ذات العالقةاإلفصاحات   ٢٣
 للشركةوأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  وشركاتهم األطراف ذات العالقة تمثل كبار المساهمين  

  .الشركةيتم اعتماد سياسة األسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة . هم مالكها الرئيسونوالشركات 
  

  :كاآلتيالدخل بيان  المعامالت مع الطراف ذات العالقة الواردة في  
  

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  

        
 ٥٢٦,٠٧٤   ٥٩٥,٦٣٣  المستلمة الفوائدإيرادات 

        
 ١٢٦,٠٠٠   ١٢٦,٠٠٠  اتإيرادات إيجار

        
 )٢٠,٩٧١(   )١٦,١٢٧(  بنكية عموالت

  
  :المعامالت مع الطراف ذات العالقة الواردة في بيان المركز المالي كاآلتي  
    

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  

        
 ٤٩,٨١١,٦٥٨   ٢٣,٥٦٤,١٧٢  لدى البنوكأرصدة 

        
 ٩,١٠٠,٠٠٠   ٧٩,١٠٠,٠٠٠  جل  قصيرة األ ودائع

        
 ٣٤,٤٠٦   ٣٠٧,١٣٥  فوائد مدينة

  
  أعضاء مجلس اإلدارة و موظفي اإلدارة العليامكافأة   
  :خالل السنة كالتالي العليا للشركة اإلدارةولين بؤلمسمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار ابلغت   

  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ١,٥٠٠,٠٠٠    ١,٧٢٥,٠٠٠  أعضاء مجلس اإلدارة ةمكافآ
  ٣,٥١٩,١٦٧    ٦,٩٤٩,٧٠٠  كبار المسؤولينمكافآت إجمالي 

        
  ٥,٠١٩,١٦٧    ٨,٦٧٤,٧٠٠  

  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  -٣٤- 

  
  إدارة المخاطر المالية  ٢٤

  
  األهداف والسياسات  
الغرض . ذمم دائنة و ذمم دائنة أخرى و مبالغ محتجزة دائنة على للشركةالرئيسية  المالية تشتمل المطلوبات  

موجودات مالية  الشركةولدى . الشركةاألساسي لهذه المطلوبات المالية هو الحصول على تمويل لعمليات 
اإليرادات  مدينة أخرى و موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل مختلفة مثل المدينون التجاريون وأرصدة

  .الشاملة األخرى وموجودات شركة تابعة مصنفة محتفظ بها للبيع ونقد وأرصدة لدى البنوك
  

هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر  للشركةإن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية   
رة بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة كل من هذه المخاطر ، والتي نلخصها اإلداتقوم . السيولة
  :فيما يلي

  
  مخاطر السوق  
تتمثل مخاطر السوق في خطر تأثير تغيرات األسعار بالسوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت   

إن الهدف من إدارة . للشركةالية المملوكة أو على قيمة األدوات الم الشركة األجنبية وأسعار األسهم على ربح
  .لمخاطر السوق في حدود مقبولة مع زيادة العائدات الشركةمخاطر السوق هو مراقبة تعرض 

  
  مخاطر أسعار الفائدة  
تتعرض الشركة لمخاطر التغيرات في معدالت أسعار الفائدة السوقية المتعلقة مبدئياً بالموجودات والمطلوبات   

في تاريخ بيان المركز المالي، لم يكن لدى الشركة موجودات . للشركة التي تحمل معدالت فوائد عائمةالمالية 
  .، فإن الشركة ال تتعرض لمخاطر أسعا ر الفائدة ونتيجة لذلك. أو مطلوبات مالية تحمل أسعار فائدة عائمة



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  -٣٥- 

   

  تتمة -إدارة المخاطر المالية   ٢٤
  

  مخاطر العمالت األجنبية  
نتيجة للتغيرات  أو التدفقات النقدية المستقبلية العمالت األجنبية هي خطر تقلب قيمة األدوات المالية مخاطر  

حد من مخاطر تغيرات العمالت  أي اإلدارة أن الشركة تتعرض ألدنىفي ر .في أسعار العمالت األجنبية
كما في تاريخ بيان المركز  األجنبية حيث ال توجد أية مطلوبات أو موجودات مالية هامة بعمالت أجنبية

  .المالي
  

  أسعار األسهممخاطر   
القيمة العادلة للتغيرات المعقولة المحتملة في  إحتياطي دول التالي يعكس حساسية مجموع التغيرات فيـالج  

يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار . ، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى أسهم الملكية المدرجةأسعار 
  :األسهم متساوياً ومعاكساً لتأثير الزيادة المبينة

    
مؤشر في التغير   

    السوق
التأثير على 

  حقوق المساهمين
  ريال قطري      

٢٠١٢        
  ٤,٧٦٨,١٨٩    ٪١٠+  بورصة قطر 

        
٢٠١١        

  ٤,٤٣٩,٧٤٠    ٪١٠+  بورصة قطر 
  

  مخاطر االئتمان  
تتمثل مخاطر االئتمان في أن يفشل طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته ويسبب بذلك خسارة مالية   

في القيمة الدفترية لموجوداتها المالية والتي تتكون أساساً  اإلئتمانلمخاطر  الشركةيتمثل تعرض . لطرف آخر
شركة تابعة مصنفة محتفظ بها وموجودات وأرصدة مدينة أخرى ذمم تجارية مدينة و أرصدة لدى البنوك من

  .للبيع



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  -٣٦- 

   
  تتمة -إدارة المخاطر المالية   ٢٤

  
  تتمة -مخاطر االئتمان   
للمخاطر  الشركة، يكون تعرض  للشركة بالنسبة للمخاطر االئتمانية الناشئة من الموجودات المالية األخرى  

، ويكون أقصى مخاطر مساوياً للقيمة الدفترية لهذه الموجودات على النحو  األطراف األخرىمن عجز 
  :التالي

  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٥٩,٨٩٦,٧١٩    ١٠٥,٥٨٠,٢٦٥  )ماعدا النقد( أرصدة لدى البنوك
  ٨٠,٧٤٢,٧٥٦    ٧٢,٦٨٥,٣٢٠  ذمم مدينة 
  ٦٨٥,٢١٥    ٦٨٥,٢١٥  شركة تابعة مصنفة محتفظ بها للبيعموجودات 

        
  ١٤١,٣٢٤,٦٩٠    ١٧٨,٩٥٠,٨٠٠  

  
تقوم الشركة بمراقبة تعرضها لمخاطر اإلئتمان بصورة مستمرة بناء على تقييم اإلدارة ومعدالت افتراضية   

 ريـريال قط ٣١,٤٩٥,٢٦٠ة ـة بقيمـص إنخفاض القيمـة بأن مخصـتعتقد الشرك ، ةـتاريخي
تتضمن . ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كافي لمقابلة الموجودات المالية كما في  )ريال قطري ١٤,٠١٧,٥٨٣: ٢٠١١(

كما في تاريخ بيان المركز  إنخفضت الموجودات المالية أرصدة مستحقة متأخرة ال تعتقد اإلدارة أن قيمتها
  .المالي

  
  مخاطر السيولة  
 الشركةإن وسيلة . استحقاقهاالوفاء بالتزاماتها المالية عند  الشركةتتمثل مخاطر السيولة في عدم استطاعة   

التزاماتها عند إلدارة مخاطر السيولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائماً سيولة كافية لسداد 
المخاطرة ، ودون أن تتكبد خسائر غير مقبولة أو  والظروف الضاغطةاستحقاقها ، في الظروف العادية 

  .بسمعة الشركة
  

المحافظة على توازن بين إستمرار األموال والمرونة من خالل إستخدام إحتياطيات  هوإن هدف الشركة   
يوماً من تاريخ  ٦٠ – ٣٠تتطلب سداد المبالغ خالل  الشركةإن شروط البيع ب. الشركة والتسهيالت البنكية

  .الفاتورة



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  - ٣٧ - 

  تتمة -إدارة المخاطر المالية   ٢٤
  

  تتمة -مخاطر السيولة   
  .ومعدالت أسعار الفائدة في السوقديسمبر بناء على المدفوعات التعاقدية  ٣١في  المالية غير المخصومة للشركةمطلوبات الالجدول التالي يلخص مواعيد استحقاق   

  
  اإلجمالي    سنوات ٥ – ١    شهر ١٢ – ٣    شهور ٣أقل من     عند الطلب  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                    

                    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
  ١٩,٦٣٢,٦٢٢    -    -    ١٩,٦٣٢,٦٢٢    -  ذمم دائنة 

  ٤,١٩١,٦١٥    -    -    -    ٤,١٩١,٦١٥  توزيعات أرباح لم يتم المطالبة بها
  ١,١٢٠,٣٣٦    -    -    ١,١٢٠,٣٣٦    -  األنشطة اإلجتماعية والرياضيةصندوق  مساهمة لدعممخصص ال

  ١٤,٧٦٣,٢٥١    -    -    -    ١٤,٧٦٣,٢٥١  دائنة مبالغ محتجزة
                    
  ٣٩,٧٠٧,٨٢٤    -    -    ٢٠,٧٥٢,٩٥٨    ١٨,٩٥٤,٨٦٦  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  - ٣٨ - 

   

  تتمة -إدارة المخاطر المالية   ٢٤
  

  تتمة -مخاطر السيولة   
  

  اإلجمالي    سنوات ٥ – ١    شهر ١٢ – ٣    شهور ٣أقل من     عند الطلب  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    قطريريال     ريال قطري  
                    

                    ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
  ٢٢,٥٤٥,٥٠٣    -    -    ٢٢,٥٤٥,٥٠٣    -  ذمم دائنة 

  ٢,٠٤٥,٧٢٤    -    -    -    ٢,٠٤٥,٧٢٤  توزيعات أرباح لم يتم المطالبة بها
األنشطة صندوق مساهمة لدعم مخصص ال

  اإلجتماعية والرياضية
-    ٩٧٨,١٨٢    -    -    ٩٧٨,١٨٢  

  ١٤,٧٦٣,٢٥١    -    -    -    ١٤,٧٦٣,٢٥١  مبالغ محتجزة دائنة
                    
  ٤٠,٣٣٢,٦٧٠    -    -    ٢٣,٥٢٣,٦٨٥    ١٦,٨٠٨,٩٨٥  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  -٣٩-

  
  تتمة -إدارة المخاطر المالية   ٢٤

  
  إدارة رأس المال  
الشركة هو ضمان الحفاظ على نسب رأسـمالية صـحية بهـدف دعـم      رأس مال إن الهدف الرئيسي إلدارة  

  .المساهمين حقوقعملياتها وزيادة 
  

لـم تـدخل   . في أحوال النشـاط بإدارة بنية رأسمالها وإدخال تعديالت عليها في ضوء التغيرات  الشركةتقوم   
 ٢٠١٢ديسـمبر   ٣١فـي  المنتهية  واتالشركة تعديالت في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السن

ـ      على يشمل رأس المال .٢٠١١ديسمبر  ٣١و  بمبلـغ  هاأسهم رأس المـال واألربـاح المـدورة وتـم قياس
  ).ريال قطري ٢٨٩,٢٩٠,٣٨٦: ٢٠١١( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ريال قطري كما في  ٢٨١,٤٩٥,٣٣٤

    

  القيمة العادلة لألدوات المالية  ٢٥
  .ومطلوبات ماليةتتكون األدوات المالية من موجودات مالية   

  
تشتمل . وأرصدة مدينة أخرىتجارية نقد وأرصدة لدى البنوك وذمم مدينة الموجودات المالية تشتمل على   

  .المطلوبات المالية على ذمم دائنة وذمم دائنة أخرى ومبالغ محتجزة دائنة
  

  .دفتريةقيمتها الال تختلف بصورة جوهرية عن   الماليةلهذه األدوات إن القيمة العادلة   
    

  القرارات والتقديرات المحاسبية الهامة  ٢٦
  

  استخدام التقديرات  
إن إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية تتطلب من اإلدارة عمل تقديرات وافتراضات قد   

والمطلوبات المدرجة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ  الموجوداتتؤثر على مبالغ 
، قد الحالية  وبالرغم من أن هذه التقديرات تتم بناء على معرفة اإلدارة باألحداث واألعمال. البيانات المالية

  .تختلف النتائج النهائية الفعلية عن تلك التقديرات
  

التقديرات المحاسبية في الفترة  تعديالتتدرج . بصورة منتظمةاألساسية  اتواالفتراضتتم مراجعة التقديرات   
والفترات  التعديلتؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة  تعديالتالالتقدير إذا كانت  تعديالتالتي تتم فيها 

  .تؤثر على الفترتين الحالية والمستقبلية التعديالتالمستقبلية إذا كانت 



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  -٤٠-

  
  تتمة - والتقديرات المحاسبية الهامة القرارات   ٢٦

  
  تتمة -التقديرات استخدام   
، والمصادر الرئيسية للتقديرات المشكوك فيها في تاريخ  إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالفترات المستقبلية  

للموجودات بيان المركز المالي والتي لها مخاطر مؤثرة تتسبب في تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية 
تعتمد الشركة في اإلفتراضات والتقديرات المعايير . والمطلوبات خالل السنة المالية التالية تم توضيحها فيما يلي

، فمن الممكن أن تتغير الظروف القائمة واالفتراضات  بالرغم من ذلك. المتاحة وقت إعداد البيانات المالية
يتم عكس تلك التغيرات في . طارئة الخارجة عن إرادة الشركةالمتعلقة بها بسبب تغيرات السوق والظروف ال

  .االفتراضات المتعلقة بها عند حدوثها
  

  انخفاض قيمة الذمم المدينة  
بعمل تقدير لألرصدة التجارية المدينة الممكن تحصيلها عندما ال يكون من المحتمل تحصيل  الشركةتقوم   

أما بالنسبة للمبالغ الفردية غير الهامة . يتم هذا التقدير للمبالغ المدينة الهامة على أساس فردي. المبالغ بالكامل
يحتسب لها مخصص بناء على طول ولكنها استحقت السداد منذ فترة طويلة فيتم تقديرها بصورة جماعية و

  .الزمنية التي مضى على استحقاقها الفترة
  

ريال قطري  ١٠٢,١٩٥,٢٥١ مبلغإجمالي الذمم التجارية المدينة  بلغ،  في تاريخ بيان المركز المالي  
: ٢٠١١(ريال قطري  ٣١,٤٩٥,٢٦٠ مبلغمخصص إنخفاض القيمة  بلغو)  ٩٤,٢٢٠,٠٩٥: ٢٠١١(

وسوف يتم تحقيق أية فروقات بين المبالغ المحصلة فعلياً في الفترات المستقبلية ). ريال قطري ١٤,٠١٧,٥٨٣
  .والمبالغ المتوقعة في بيان الدخل

  
  المخزون انخفاض قيمة  
عندما تصبح البضاعة قديمة أو غير . في السجالت بالتكلفة أو القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل يدرج المخزون  

يتم هذا التقدير على أساس فردي للبضاعة . الحة لالستخدام يتم تقدير صافي القيمة الممكن تحقيقها منهاص
أما البضاعة الفردية غير الهامة ولكنها قديمة أو غير صالحة لالستخدام فيتم التقدير بصورة . الفردية الهامة

م و عدم الصالحية على أساس أسعار جماعية لها ويحتسب لها مخصص وفقاً لنوع البضاعة ودرجة التقاد
  .التاريخيةالبيع 

  
: ٢٠١١(ريال قطري  ٢١,٥٥٠,٦٧٤ مبلغ المخزونإجمالي  بلغ، في تاريخ بيان المركز المالي   

ريال قطري  ٣,٤٥٦,١٦٤ مبلغومخصص البضائع التالفة و بطيئة الحركة  )ريال قطري ١٦,٥٧١,٨٢١
وسوف يتم تحقيق أية فروقات بين  المبالغ المحصلة فعلياً في الفترات ). ريال قطري ١,٧٢٨,٠٨٢: ٢٠١١(

  .المستقبلية والمبالغ المتوقعة في بيان الدخل



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  -٤١-

  

  تتمة - القرارات والتقديرات المحاسبية الهامة   ٢٦
  

  القيم اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات  
يتم التقدير . القيمة التقديرية لألعمار اإلنتاجية للعقارات والمعدات لغرض احتساب االستهالك الشركةتحدد   

 .بعد أن يؤخذ في االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبيعي والتقادم الفني أو التجاري
تم تعديل تكلفة االستهالك عندما ترى اإلدارة تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً وي

  .إختالف األعمار اإلنتاجية عن التقديرات السابقة
    
  ستمراريةإلمبدأ ا  
تملك الموارد التي تجعلها  الشركةعلى االستمرار في أعمالها وأقتنعت بأن  الشركةقامت اإلدارة بتقييم مقدرة   

ليست على  الشركةقادرة على االستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور ، باإلضافة إلى ذلك فإن إدارة 
إعداد البيانات باإلدارة  قامتوعليه . باالستمرار الشركةعلم بأي مشكالت جوهرية تلقى بالشك على مقدرة 

  . المالية على أساس مبدأ االستمرارية
  

  أرقام المقارنة  ٢٧
ولكن لم يكن إلعادة  .للسنة الحالية لقد أعيد تبويب بيانات المقارنة لكي تتماشى مع عرض البيانات المالية

  .لسنة السابقةمالي الموجودات وحقوق المساهمين لالتبويب أي تأثير على الربح وإج
  
  


