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  الكرام مجلس اإلدارة السادة أعضاء مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة إلى حول تقرير 
  ش.م.ق  المجموعة للرعاية الطبية

  

  مقدمة
المرحلية بيانات الو  ٢٠١٣يونيو  ٣٠ش.م.ق ("الشركة") كما في  رعاية الطبيةللمجموعة لل بيان المركز المالي المرحليلقد راجعنا 

لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات والتدفقات النقدية الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين  والدخل دخللل
عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ةمسؤولاإلدارة . إن المتممة لها

استنادًا إلى حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة  نتيجةالخاص بالتقارير المالية المرحلية. إن مسؤوليتنا هي إصدار  ٣٤
   .المراجعة التي قمنا بها أعمال

  

  نطاق المراجعة 
"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق  ٢٤١٠ لمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعةلوفقًا تمت مراجعتنا لقد 

عن األمور المسؤولين األشخاص  ة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات مبدئيًا منالمستقل للمؤسسة". تتضمن مراجع
إن نطاق المراجعة يقل كثيرًا عن نطاق تدقيق يتم وفقًا المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وٕاجراءات مراجعة أخرى. 

ى التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي ال نستطيع الحصول عل
  المختصرة. أعمال تدقيق. وعليه فإننا ال نبدي رأيًا حول تدقيق هذه البيانات المالية المرحلية

  
  النتيجة

المرفقة لم يتم إعدادها ، من لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة  ،مراجعتنا  استنادًا إلى
  ".٣٤رقم " للمعيار الدولي للتقارير المالية، وفقًا  ماديةكافة النواحي ال

  
  
  
  

  عـن إرنسـت ويــونــغ  
  
  
  

  ـادرـــــــاد نـــــــــــــــــزيـــ  
  ـيـمحـاسـب قــانـون  
  ٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم   
  ٢٠١٣يوليو  ٢٤ في ةالدوح  
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  المرحلية المختصرة. جزءًا من هذه البيانات المالية ١٣إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  بيان الدخل المرحلي 

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في     
    ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  )غير مدققة(    
  لایر قطري    لایر قطري  إيضاح  
          

  ١٧٨,٤٩٢,٨٩٣    ٢١٢,٤٢٨,٣٧٨  التشغيل إيرادات 
  )١١٠,٥٨١,٢٥٢(    )١١٩,٥٠٠,٧٢٤(  تكاليف التشغيل 

     
  ٦٧,٩١١,٦٤١    ٩٢,٩٢٧,٦٥٤  الربح اإلجمالي

          
  ٢٣٠,٢١٣    ٢٧٨,٧٠٢  إيرادات من ودائع مع بنوك إسالمية  

  ٦,٥١٥,٣٨٩    ٤,١٠٧,٤٥١  إيرادات أخرى
  )٣١,٧٢٣,٥٩٤(    )٣٦,٦٨٥,١١٣(  مصاريف عمومية وٕادارية

  )١٢,٢١٩,٥١٠(    )١٥,٣٣٢,٩٩٢(  معداتو إستهالك عقارات 
          

  ٣٠,٧١٤,١٣٩    ٤٥,٢٩٥,٧٠٢  الربح للفترة 
          

  ١,٠٩    ١,٦١  ٤  (باللایر القطري لكل سهم) األساسي والمخفف للسهم العائد
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  بيان الدخل الشامل المرحلي 

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في     
    ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  )غير مدققة(    
  لایر قطري    لایر قطري  إيضاح  
          

  ٣٠,٧١٤,١٣٩    ٤٥,٢٩٥,٧٠٢  الربح للفترة
    

        شاملة أخرى )خسائرإيرادات (
          

(خسارة) من اإلستثمارات المالية بالقيمة ربح صافي 
  ٣,٦٣٠,٧٥٧ ٥  إليرادات الشاملة األخرى االعادلة من خالل 

  
)٢,١٠٠,٢٨٢(  

        
  )٢,١٠٠,٢٨٢(    ٣,٦٣٠,٧٥٧  (خسائر) شاملة أخرى للفترةإيرادات 

          
  ٢٨,٦١٣,٨٥٧    ٤٨,٩٢٦,٤٥٩  إجمالي الدخل الشامل للفترة

  



  المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 
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  بيان المركز المالي المرحلي 

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 
  

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١   ٢٠١٣يونيو  ٣٠    
  (مدققة)   مدققة)غير (    
  لایر قطري   قطري لایر  إيضاحات  

          المـوجـودات
        المتداولة غير الموجودات

 ٦٠٤,٦٥١,١٦١  ٥٩٣,٩٨٥,١٧١ ٦  عقارات ومعدات
إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

 ٤٧,٦٨١,٨٩١  ٣٧,١٦٣,٣٢٠   األخرى
      
   ٦٥٢,٣٣٣,٠٥٢  ٦٣١,١٤٨,٤٩١ 
      

          الموجودات المتداولة
 ١٨,٠٩٤,٥١٠  ١٨,٦٦٢,١٠٢   مخزون

 ٦٨٥,٢١٥  ٦٨٥,٢١٥ ٧  محتفظ بها للبيعمصنفة موجودات شركة تابعة 
 ٧٧,٤٥٨,١٤٦  ١٠٨,٢٩٣,٩٨٩   ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً 

 ١٠٥,٧٧٧,٢٤٥  ١٠٧,٨٧٨,٨٦٢    أرصدة لدى البنوكنقد و 
     
   ٢٠٢,٠١٥,١١٦  ٢٣٥,٥٢٠,١٦٨ 
        

 ٨٥٤,٣٤٨,١٦٨  ٨٦٦,٦٦٨,٦٥٩   الموجوداتإجمالي 

        
         المساهمين والمطلوباتحقوق 
      المساهمينحقوق 

 ٢٨١,٤٤١,٠٠٠  ٢٨١,٤٤١,٠٠٠   رأس المال 
 ١٥,٧١٤,٢٧٩  ١٥,٧١٤,٢٧٩   احتياطي قانوني

 ١,٤٦٠,٨٩٨  )١,٥٤١,٩٠٩(   قيمة عادلةاحتياطي 
 ٤١٦,٩٨٥,٤٤٣  ٤١٦,٩٨٥,٤٤٣   فائض من إعادة التقييم

 ٥٤,٣٣٤  ٥١,٩٨٣,٦٠٠   أرباح مدورة
 ٥٠,٦٥٩,٣٨٠  -  ٨  توزيعات أرباح مقترحة

      
 ٧٦٦,٣١٥,٣٣٤  ٧٦٤,٥٨٢,٤١٣   المساهمينإجمالي حقوق 
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   تتمة - المرحلي  بيان المركز المالي

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠في 
 

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١   ٢٠١٣يونيو  ٣٠    
  (مدققة)   مدققة)غير (    
  لایر قطري   لایر قطري  إيضاحات  
      
       

       المطلوبات غير المتداولة

 ٢٣,٨٩٥,٠٠٨  ٢٦,٩٢١,٠٩٤    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
      

        المطلوبات المتداولة 
 ٤٩,٣٧٤,٥٧٥  ٦٠,٤٠١,٩٠١   ومبالغ مستحقة الدفعذمم دائنة 

 ١٤,٧٦٣,٢٥١  ١٤,٧٦٣,٢٥١   محتجزة دائنةمبالغ 
      
   ٦٤,١٣٧,٨٢٦  ٧٥,١٦٥,١٥٢ 
      

 ٨٨,٠٣٢,٨٣٤   ١٠٢,٠٨٦,٢٤٦    إجمالي المطلوبات
      

 ٨٥٤,٣٤٨,١٦٨  ٨٦٦,٦٦٨,٦٥٩   المطلوباتو  المساهمينإجمالي حقوق 

  
  
 

..........................................    ............................  
  عبد اهللا الجمالجمال     آل ثانيبن ثاني عبد اهللا 
   العضو المنتدب    مجلس اإلدارة  رئيس

  
  

  ......................................      
      خالد محمد العمادي  

الرئيس التنفيذي        
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 -٦ - 

  
  بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي 

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  

   حتياطي قانونيإ    س المالأر   
قيمة حتياطي إ

  عادلة 
إعادة  من فائض  

  التقييم
  

    رباح مدورةأ
توزيعات أرباح 

  اإلجمالي    مقترحة
  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري  
                            

 ٧٥٠,٢٩٦,٢٥٨   ٣٠,٩٥٨,٥١٠  ٧,٨٤٩,٣٨٦   ٤٢٠,٦٣٨,٠٢١    )١,٨٢٣,٥٩٥( ٢٨١,٤٤١,٠٠٠١١,٢٣٢,٩٣٦  (مدققة) ٢٠١٢يناير  ١في الرصيد 

 ٣٠,٧١٤,١٣٩  -  ٣٠,٧١٤,١٣٩   -    - - -  لفترةلربح ال

 )٢,١٠٠,٢٨٢(  -  -   -    )٢,١٠٠,٢٨٢( - -  للفترة شاملة أخرى خسائر
              

 ٢٨,٦١٣,٨٥٧   -  ٣٠,٧١٤,١٣٩   -    )٢,١٠٠,٢٨٢(  -  -  الدخل الشامل للفترة (الخسائر) إجمالي

 )٣٠,٩٥٨,٥١٠(  )٣٠,٩٥٨,٥١٠(  -   -    - - -  )  ٨(إيضاح  ٢٠١١لسنة  أرباح موزعة 
            

 ٧٤٧,٩٥١,٦٠٥  -  ٣٨,٥٦٣,٥٢٥   ٤٢٠,٦٣٨,٠٢١    )٣,٩٢٣,٨٧٧(  ١١,٢٣٢,٩٣٦ ٢٨١,٤٤١,٠٠٠  (غير مدققة) ٢٠١٢يونيو  ٣٠في الرصيد 
            

 ٧٦٦,٣١٥,٣٣٤   ٥٠,٦٥٩,٣٨٠  ٥٤,٣٣٤  ٤١٦,٩٨٥,٤٤٣    ٢٨١,٤٤١,٠٠٠١٥,٧١٤,٢٧٩١,٤٦٠,٨٩٨  (مدققة) ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 
                     

 ٤٥,٢٩٥,٧٠٢  -  ٤٥,٢٩٥,٧٠٢   -    - - -  لفترةلربح ال

 ٣,٦٣٠,٧٥٧  -  -   -    ٣,٦٣٠,٧٥٧ - -  للفترة شاملة أخرىأرباح 
              

 ٤٨,٩٢٦,٤٥٩   -  ٤٥,٢٩٥,٧٠٢   -    ٣,٦٣٠,٧٥٧  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

بالقيمة  مالية  تحويل ربح إستبعاد إستثمارات
 -  -  ٦,٦٣٣,٥٦٤   -    )٦,٦٣٣,٥٦٤( - -  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 )٥٠,٦٥٩,٣٨٠(  )٥٠,٦٥٩,٣٨٠(  -   -    - - -   ) ٨(إيضاح ٢٠١٢لسنة أرباح موزعة 
            

 ٧٦٤,٥٨٢,٤١٣  -  ٥١,٩٨٣,٦٠٠  ٤١٦,٩٨٥,٤٤٣    )١,٥٤١,٩٠٩(٢٨١,٤٤١,٠٠٠١٥,٧١٤,٢٧٩  (غير مدققة) ٢٠١٣يونيو  ٣٠في الرصيد 
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  بيان التدفقات النقدية المرحلي 

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠ة أشهر المنتهية في للست
  

  يونيو ٣٠في  للستة أشهر المنتهية    
    ٢٠١٢   ٢٠١٣  
  (غير مدققة)    
  لایر قطري   لایر قطري اتإيضاح  
          

 ٣٠,٧١٤,١٣٩  ٤٥,٢٩٥,٧٠٢   األنشطة التشغيلية
      الربح للفترة
        للبنود التالية: تعديالت

 ١٢,٢١٩,٥١٠  ١٥,٣٣٢,٩٩٢   إستهالك عقارات ومعدات
 ٤,٣٧٤,٣٦٢  ٤,١٢٣,٧٦٥   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 ٨,٧٤٨,٥٠٩  ٦,٩٥٢,١٩٥   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
  ١,٧٢٨,٠٨٢   -    مخصص مخزون راكد وبطئ الحركة
 )٢٣٠,٢١٣(  )٢٧٨,٧٠٢(   إيرادات من ودائع مع بنوك إسالمية

  )٢,٣٥٢,٨٢٢(   )٢,٣٥٩,٦١٠(   إيرادات أرباح موزعة
     

  ٥٥,٢٠١,٥٦٧   ٦٩,٠٦٦,٣٤٢   :رأس المال العاملالتغيرات في ارباح التشغيل قبل 
      التغيرات في راس المال العامل:

 ٢٢٢,٤٦٤  )٥٦٧,٥٩٢(   مخزون
 )٢٣,٧١٧,٥٢٣(  )٣٧,٦٥٤,٩٩٦(   ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً 

 )١,٩٠٣,٠٤٤(  ١١,٠٢٧,٣٢٦   ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
     

  ٢٩,٨٠٣,٤٦٤   ٤١,٨٧١,٠٨٠   نشطة التشغيليةاأل منالنقد 
 )٩٥٣,٣٥٥(  )١,٠٩٧,٦٧٩(   مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

     
  ٢٨,٨٥٠,١٠٩   ٤٠,٧٧٣,٤٠١   األنشطة التشغيلية صافي النقد من

      
      األنشطة االستثمارية

 )٢,٥٣٣,١١٥(  )٤,٦٦٧,٠٠٢(   شراء عقارات ومعدات 
  -  )٣٠,١٠٠,٠٠٠(   صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل 

  ٢٣٠,٢١٣   ١٤٥,٦٦٠   إيرادات من ودائع مع بنوك إسالمية
متحصالت من إستبعاد إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 -   ١٤,١٤٩,٣٢٨   إيرادات شاملة أخرى   
 ٢,٣٥٢,٨٢٢  ٢,٣٥٩,٦١٠   إيرادات أرباح موزعة 

     
 ٤٩,٩٢٠  )١٨,١١٢,٤٠٤(   األنشطة االستثمارية من صافي النقد
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  بيان التدفقات النقدية المرحلي 

  تتمة - ٢٠١٣يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  

  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في     
    ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ة)غير مدقق(    
  لایر قطري    لایر قطري اتإيضاح  
          

     األنشطة التمويلية
 )٢٦,١٥٧,٢٩٨(  )٥٠,٦٥٩,٣٨٠( ٨  أرباح موزعة مدفوعة

    
 )٢٦,١٥٧,٢٩٨(  )٥٠,٦٥٩,٣٨٠(  األنشطة التمويلية المستخدم فيصافي النقد 

     
 ٢,٧٤٢,٧٣١  )٢٧,٩٩٨,٣٨٣(  وما في حكمهالزيادة في النقد 

     
 ٥١,٠٥٠,٧٠٠  ٧٥,٧٧٧,٢٤٥  يناير ١في  وما في حكمهالنقد 

    
  ٥٣,٧٩٣,٤٣١   ٤٧,٧٧٨,٨٦٢ ٩  يونيو  ٣٠في  وما في حكمهالنقد 
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  ةياألساس واألنشطةالوضع القانوني   ١

التخصصي ش.م.ق هي شركة  مستشفى األهليشركة البإسم  سابقاً المعروفة المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق   
إن النشاط  .١٨٨٩٥تحت السجل التجاري رقم  ١٩٩٦ديسمبر  ٣٠ بتاريخمساهمة عامة قطرية تم تأسيسها 

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

ساهمين في إجتماعها على تعديل البند الثالث من ، وافقت الجمعية العمومية غير العادية للم ٢٠١٣يوليو  ٧في   
  :كاآلتي األنشطة األساسية للشركة لتكون تغييرشركة وكنتيجة لذلك تم لل النظام األساسي

  
 وعيادات خارجية متخصصة. مستشفى إقامة )١

 
 الحصر:ال  ، على سبيل المثال بما في ذلك الطبي والصحي ذات عالقة بالمجال شركات ومراكز وفتح إنشاء  )٢

  
 التأهيل.و والعالج الطبيعي  خدمات التمريض 
  الصحية.واألطعمة  األغذية مجال 
 األدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية.والتجارة في الصيدليات  إنشاء 
   الطبية. واألجهزة األدوات تجارة وصيانة  
  

يونيو  ٣٠تمت الموافقـة على إصدار البيانات الماليـة المرحلية المختصـرة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في   
  .٢٠١٣يوليو  ٢٤وفقًا لقرار من مجلس اإلدارة في  ٢٠١٣

  
  أسس اإلعداد   ٢

  
  أسس اإلعداد  

 معيار الدوليلوفقًا ل ٢٠١٣يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في المختصرة المرحلية  أعدت البيانات المالية
  .المرحلية الخاص بالتقارير المالية ٣٤رقم  للتقارير المالية

  
في أنشطة الشركة وفي عرض باللایر القطري وهو العملة المستخدمة  المختصرةالمرحلية تم إعداد البيانات المالية 

  .بياناتها المالية
  

المالية السنوية  للبياناتالمختصرة على كل المعلومات واإليضاحات المطلوبة المرحلية ال تحتوي البيانات المالية 
. ٢٠١٢ديسمبر  ٣١مع البيانات المالية للسنة المنتهية في حلية المختصرة ر الميجب أن تقرأ هذه البيانات المالية و 

للنتائج المتوقعة مؤشرًا  ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتهية في  تة أشهرالسنتائج  تكونإضافة الى ذلك ليس بالضرورة أن 
  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١في المنتهية للسنة 
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  السياسات المحاسبية الهامة   ٣

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة متفقة مع السياسات المحاسبية 
، بإستثناء تطبيق معايير  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  للشركةالسنوية المتبعة في إعداد البيانات المالية 

  .٢٠١٣يناير  ١ وتفسيرات جديدة يسري مفعولها للفترات التي تبدأ في
    

يناير  ١للفترة السنوية التي تبدأ في أو بعد والتي يسري مفعولها خالل الفترة طبقت المجموعة المعايير التالية 
٢٠١٣.  

  
  )١: عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ١معيار المحاسبة الدولي  

تغير من تصنيف البنود التي  تعرض في اإليرادات الشاملة األخرى.  ١المحاسبة الدولي إن التعديالت في معيار 
، صافي الربح من  مثالسوف تعرض البنود التي يمكن إعادة تبويبها إلى الربح أو الخسارة في تاريخ مستقبلي (

طات التدفق التحوط لصافي إستثمار وفروقات الصرف عن تحويل عمليات خارجية وصافي الحركة في تحو 
النقدي وصافي الخسارة أو الربح من موجودات مالية متاحة للبيع) منفصلة عن البنود التي سوف لن يعاد تبويبها 

العائدات والخسائر اإلكتوارية الخاصة بالتأمين الصحي في برامج المنافع المحددة وٕاعادة تقييم األراضي  مثالأبدًا (
  . داء المجموعةاقط ولم يكن له أي تأثير على المركز المالي أو والمباني). أثر التعديل على العرض ف

  
: التقارير المالية المرحلية ومعلومات القطاع إلجمالي الموجودات والمطلوبات  ٣٤الدولي  المحاسبةمعيار 

  (تعديل) 
المتعلقة بمعلومات القطاع إلجمالي الموجودات والمطلوبات لكل  ٣٤يوضح التعديل متطلبات معيار المحاسبة 

. ويجب القطاعات التشغيلية،  ٨مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  التوافقيتضمنه التقرير لتعزيز  قطاع
دما يتم عرض المبالغ بصورة دورية على صانع اإلفصاح عن إجمالي الموجودات والمطلوبات للقطاع فقط عن

القرار التشغيلي الرئيسي وهناك تغيرات مادية في إجمالي المبلغ المفصح عنه للقطاع في البيانات المالية الموحدة 
  .٢٥عن هذا في إيضاح  الشركةالسابقة للمؤسسة. وقد أفصحت 
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  تتمة  - السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  
  : قياس القيمة العادلة١٣الدولي للتقارير المالية المعيار  

ينشىء مصدرًا وحيدًا للتوجيه بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية لجميع  ١٣ للتقارير المالية المعيار الدولي
تخدم ال يتغير عندما يتعين على المؤسسة ان تس ١٣ للتقارير المالية قياسات القيمة العادلة. إن المعيار الدولي

القيمة العادلة ، ولكن يقدم توجيهًا عن كيفية قياس القيمة العادلة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية وذلك 
عندما تكون القيمة العادلة مطلوبة أو مسموح بها . لم يكن لتطبيق هذا المعيار تأثير جوهري على قياس القيم 

  .الشركةالعادلة الذي قامت به 
  

أيضًا إفصاحات معينة حول القيمة العادلة ، ويحل بعضها محل متطلبات اإلفصاح  ١٣ار الدولي يتطلب المعي
األدوات المالية: اإلفصاحات. إن بعض  ٧الحالية في معايير أخرى بما في ذلك المعيار الدولي للتقارير المالية 

أ (ج) ، وبذلك يؤثر  ١٦,٣٤ الدولي هذه اإلفصاحات مطلوبة بصفة خاصة لألدوات المالية وفقًا لمعيار المحاسبة
  .١٢هذه اإلفصاحات في اإليضاح  الشركةعلى فترة البيانات المالية المرحلية المختصرة. تقدم 

  
(تطبيق  ١باإلضافة إلى التعديالت والمعايير الجديدة المذكورة أعاله ، تم تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية 

 الشركة. إن ٢٠١٣يناير  ١المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة) ويطبق للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
  .ال يعني الشركةألول مرة ، وبالتالي فإن هذا التعديل  ليةللتقارير الما ال تطبق المعايير الدولية

   
، ولكن لم يكن لها أي تأثير على  ٢٠١٣لقد أصبحت التعديالت التالية على المعايير سارية المفعول في 

  :الشركةالسياسات المحاسبية أو المركز المالي أو أداء 
      

  المحتوى    المعيار 

األدوات المالية: إفصاحات تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية   ٧المالية المعيار الدولي للتقارير 
  ٧تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

البيانات المالية  ٢٧البيانات المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي   ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية 
  المنفصلة

اإلستثمار في شركات زميلة  ٢٨الترتيبات المشتركة ومعيار المحاسبة الدولي   ١١للتقارير المالية المعيار الدولي 
  ومشاريع مشتركة

  اإلفصاح عن الحقوق في مؤسسات أخرى   ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية 
  توضيح متطلبات معلومات المقارنة (تعديل)  ١معيار المحاسبة الدولي 

  ر) ١٩) (معيار المحاسبة الدولي  ٢٠١١منافع الموظفين (تعديل   ١٩المحاسبة الدولي معيار 
  اآلثار الضريبية للتوزيعات إلى مالكي أدوات حقوق الملكية (تعديل)  ٣٢معيار المحاسبة الدولي 
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  تتمة  - السياسات المحاسبية الهامة   ٣
التي يسري مفعولها لفترات محاسبية مستقبلية ولم الجديدة و آثار المعايير الدولية للتقارير المالية  الشركةتدرس 

  تطبق مبكرًا أي من المعايير الجديدة المذكورة أدناه:
  

  تاريخ السريان    المحتوى  المعيار 

  ٢٠١٥يناير  ١    األدوات المالية  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية 
  ، األدوات المالية : العرض ٣٢تعديل معيار المحاسبة الدولي   ٣٢المحاسبة الدولي معيار 

  تسوية الموجودات والمطلوبات 
  ٢٠١٤يناير  ١  

 

  األساسي والمخفف للسهم العائد  ٤
كما  األساسي للسهم بتقسيم ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة العائديحتسب   

   يلي:
  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  

  )غير مدققة(  
        
 ٣٠,٧١٤,١٣٩  ٤٥,٢٩٥,٧٠٢   (باللایر القطري)فترة للربح ال
      

  ٢٨,١٤٤,١٠٠   ٢٨,١٤٤,١٠٠  خالل الفترة القائمة المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
        

 ١,٠٩   ١,٦١       (باللایر القطري)العائد األساسي والمخفف للسهم 
  
  
السهم المخفف  عائد فإنمخففة في أي وقت خالل هذه الفترة ، ولذلك يحتمل أن تكون  أسهملم يكن هنالك أي   

  األساسي للسهم. العائديساوي 
  

    مكونات اإليرادات الشاملة األخرى  ٥
  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  )مدققةغير (  
  لایر قطري    لایر قطري  

        
       الشاملة األخرى:  )الخسائراإليرادات (حركات 

      إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 )٢,١٠٠,٢٨٢(  ١٠,٢٦٤,٣٢١  صافي الحركة في إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات

مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  أرباح من إستبعاد إستثمارات
  الشاملة األخرى المحولة إلى األرباح المدورة

)٦,٦٣٣,٥٦٤(   -  

        
 )٢,١٠٠,٢٨٢(   ٣,٦٣٠,٧٥٧  اإليرادات (الخسائر) الشاملة األخرى للسنة
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   عقارات ومعدات  ٦
  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  (مدققة)    )غير مدققة(  
  لایر قطري    قطريلایر   

        
 ٦٢٧,٦٠٦,٦٠٠   ٦٠٤,٦٥١,١٦١  صافي القيمة الدفترية ، الرصيد اإلفتتاحي

 ٨,٤٧٢,٠٧٣   ٤,٦٦٧,٠٠٢  إضافات 
 )٣١,٤٢٧,٥١٢(   )١٥,٣٣٢,٩٩٢(  اإلستهالك للفترة / للسنة

        
 ٦٠٤,٦٥١,١٦١   ٥٩٣,٩٨٥,١٧١   النهائيصافي القيمة الدفترية ، الرصيد 

  
   موجودات شركة تابعة مصنفة محتفظ بها للبيع   ٧

مركز مغربي التخصصي للعيون العمومية الغير عادية للشركة التابعة ، قررت الجمعية ،  ٢٠٠٩ خالل سنة
اإلدارة أن  قدرت ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١كما في  .الشركة التابعة("الشركة التابعة") تصفية نجرة واألذن واألنف والح

إنخفاض  رخسائأية لموجودات وعليه لم يتم تحقيق لصافي اصافي القيمة الدفترية عن تزيد العائدات من التصفية 
  محتفظ بها للبيع.إلى إعادة تصنيف هذه العمليات ما تم القيمة عند

  
تحت التصفية. نونيًا قاقامت الشركة التابعة بتعيين مصفي إلدارة عملية التصفية ، وأصبحت ،  ٢٠١٠ خالل سنة

لایر قطري كجزء من صافي المبلغ الممكن إسترداده من  ١,٦٨٢,٣٢٤، استلمت الشركة مبلغ  ٢٠١١خالل سنة 
: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١لایر قطري ( ٦٨٥,٢١٥والبالغ  ٢٠١٣يونيو  ٣٠اإلستثمار والمبلغ المتبقي كما في 

ي تحت بند "موجودات شركة تابعة مصنفة محتفظ لایر قطري) موضح في بيان المركز المالي المرحل ٦٨٥,٢١٥
 بناء على تقديرات اإلدارة. ايمكن إسترداده ةقيمأقل يمثل هذا المبلغ  بها للبيع".
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   األرباح الموزعة   ٨

المساهمون توزيعات  ، إعتمد ٢٠١٣بريل ا ١٦، في إجتماع الجمعية العامة الذي عقد في الحالية  خالل الفترة
عتمد (ا .٢٠١٢لایر قطـري تتعلق بسنـة  ٥٠,٦٥٩,٣٨٠لایر قطري للسهـم بإجمالي  ١,٨أرباح  نقدية بلغت 

لایر  ١,١توزيعات أرباح نقدية بلغت  ٢٠١٢بريل ا ١مساهمو الشركة في إجتماع الجمعية العامة المنعقدة في 
 .)٢٠١١ق بسنة لایر قطري تتعل ٣٠,٩٥٨,٥١٠بإجمالي للسهم  قطري 

  
   وما في حكمهالنقد   ٩

  على التالي:  وما في حكمه، يشتمل النقد  رض بيان الدفقات النقدية المرحليلغ  
  

  يونيو ٣٠    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  مدققة)غير (    )غير مدققة(  
  لایر قطري    لایر قطري  

        
  ٢٧٦,٣٨٥    ٣٧٢,٩٤٣  نقد في الصندوق 

 ٦٢,٦١٧,٠٤٦   ١٠٧,٥٠٥,٩١٩  حسابات لدى البنوك 
        
  ٦٢,٨٩٣,٤٣١    ١٠٧,٨٧٨,٨٦٢  

 )٩,١٠٠,٠٠٠(   )٦٠,١٠٠,٠٠٠(  ودائع قصيرة األجل 
        
  ٥٣,٧٩٣,٤٣١   ٤٧,٧٧٨,٨٦٢ 

  
إستحقاق أصلية تواريخ ، ولها ٪ سنويًا) ١,٥ :٢٠١٢ يونيو ٣٠( سنوياً  ٪١,٧٥ أرباح بمعدلألجل  الودائعتحمل 
  .سنةمدتها 

  
  االلتزامات المحتملة  ١٠

  اإللتزامات المحتملة  
  :اإللتزامات المحتملة التالية والتي ال تتوقع الشركة أن ينتج عنها مطلوبات هامة للشركة

  
  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  (مدققة)    )غير مدققة(  
  لایر قطري    لایر قطري  

        
 ٦٥,٧١٠   ٦٥,٧١٠  خطابات ضمان 
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  تتمة - االلتزامات المحتملة  ١٠
  

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

المبالغ المحتجزة الدائنة من الشركة. أخرت الشركة دفع المبالغ المحتجزة للمقاول بسبب التأخير في إكمال 
لایر قطري ومطالبة أخرى بقيمة  ١٧,٦٢٠,٩١٣. بلغت المطالبة التي قدمها المقاول ىإنشاء مبنى المستشف

لایر قطري. عينت المحكمة خبيرًا لتقييم المطالبة التي قدمها المقاول. كما في تاريخ بيان  ١٠,٠٠٠,٠٠٠
 ٢٩التالية في  المركز المالي ، فإن اإلجراءات القانونية مستمرة وأمرت المحكمة الطرفين أن يخضعوا للجلسة

. أكد محامي الشركة أنه سيكون من الصعب تقدير التعويض المستحق دفعه للمقاول بصورة ٢٠١٣ أكتوبر
ديسمبر  ٣١لایر قطري ( ١٤,٧٦٣,٢٥١قامت الشركة بتحقيق  ٢٠١٣يونيو  ٣٠موثوقة. ولكن كما في 

ول في البيانات المالية للشركة ، لایر قطري) كمبالغ محتجزة دائنة مستحقة الدفع للمقا ١٤,٧٦٣,٢٥١: ٢٠١٢
 لم تسجل مخصصات إضافية في البيانات المالية.

  
، تم رفع دعاوى قضائية مختلفة ضد الشركة في شكل مطالبات بالتعويض عن  ٢٠١٣ يونيو ٣٠كما في  )٢(

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

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

 المطالبات القانوينة. المرحلية المختصرة لهذهأية مخصصات في البيانات المالية  الدعاوى.  لم تدرج

  
  البيانات القطاعية   ١١

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

  .قطردولة تمارس الشركة أعمالها فقط في   
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   األدوات المالية  ١٢
  
  القيم العادلة      

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠كما في يوضح الجدول التالي مقارنة بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لألدوات المالية للشركة   
  :٢٠١٢ديسمبر  ٣١و 

  
  القيم العادلة    القيم الدفترية  

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    ٢٠١٣يونيو  ٣٠    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    ٢٠١٣يونيو  ٣٠
  (مدققة)    (غير مدققة)    (مدققة)    (غير مدققة)  
  لایر قطري    لایر قطري     قطريلایر    لایر قطري  

  
             الموجودات المالية 

إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من 
  ٤٧,٦٨١,٨٩١    ٣٧,١٦٣,٣٢٠  ٤٧,٦٨١,٨٩١    ٣٧,١٦٣,٣٢٠  خالل اإليرادات الشاملة األخرى

موجودات شركة تابعة مصنفة محتفظ 
  ٦٨٥,٢١٥    ٦٨٥,٢١٥  ٦٨٥,٢١٥    ٦٨٥,٢١٥  بها للبيع 
  ٧٣,٦٠٧,٧٣٤    ١٠٠,٧٥٧,٨٠٠  ٧٣,٦٠٧,٧٣٤    ١٠٠,٧٥٧,٨٠٠  ذمم مدينة

  ١٠٥,٥٨٠,٢٦٥    ١٠٧,٥٠٥,٩١٩  ١٠٥,٥٨٠,٢٦٥    ١٠٧,٥٠٥,٩١٩  أرصدة لدى البنوك (ماعدا النقد)
              
  ٢٢٧,٥٥٥,١٠٥    ٢٤٦,١١٢,٢٥٤  ٢٢٧,٥٥٥,١٠٥    ٢٤٦,١١٢,٢٥٤  
              
              مالية طلوبات م

  )٤٨,٦٨١,٤٢٣(    )٥٦,٣٦٢,٧٧٤(  )٤٨,٦٨١,٤٢٣(    )٥٦,٣٦٢,٧٧٤(  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
  )١٤,٧٦٣,٢٥١(    )١٤,٧٦٣,٢٥١(  )١٤,٧٦٣,٢٥١(    )١٤,٧٦٣,٢٥١(  مبالغ محتجزة دائنة

              
  )٦٣,٤٤٤,٦٧٤(    )٧١,١٢٦,٠٢٥(  )٦٣,٤٤٤,٦٧٤(    )٧١,١٢٦,٠٢٥(  
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  تتمة -األدوات المالية   ١٢
  

  تدرج القيمة العادلة    
  األدوات المالية بالقيمة العادلة وهي مصنفة في ثالثة مستويات ، وفقًا للتعريفات التالية:كافة يتم إدراج   

  

  
  المالية التالية بالقيمة العادلة:باألدوات  الشركةتحتفظ ،  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٣يونيو  ٣٠كما في   

  
  الموجودات بالقيمة العادلة:  

  
يونيو  ٣٠ 

  ٣المستوى     ٢المستوى     ١المستوى     ٢٠١٣
              (غير مدققة) 
  الف    الف    الف    الف 
  قطري لایر    لایر قطري     قطريلایر    لایر قطري 
    

إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من 
  -     -   ٣٧,١٦٣,٣٢٠    ٣٧,١٦٣,٣٢٠ خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  
ديسمبر  ٣١ 

  ٣المستوى     ٢المستوى     ١المستوى     ٢٠١٢
              (مدققة) 
  الف    الف    الف    الف 
  لایر قطري    لایر قطري     قطريلایر    لایر قطري 
    

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

  
دعم ائتماني أو ضمانات لتخفيف تأثير مخاطر االئتمان. وعليه فإن القيمة الدفترية للموجودات  الشركةليس لدى   

  المالية تمثل المخاطر االئتمانية  المحتملة.
  

لم تحدث ،  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١والسنة المنتهية في  ٢٠١٣يونيو  ٣٠خالل فترة الستة أشهر المنتهية في   
  .٣ولم تحدث تحويالت إلى أو من القيمة العادلة بالمستوى  ٢والمستوى  ١تحويالت بين القيمة العادلة بالمستوى 

 لموجودات أو مطلوبات مماثلة. نشطة األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق: ١المستوى 

تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ، واضحة :  ٢المستوى 
 و بصورة مباشرة أو غير مباشرة

التقنيـــات التـــي تســـتخدم بيانـــات لهـــا تـــأثير هـــام علـــى القيمـــة العادلـــة المســـجلة والتـــي ال تعتمـــد علـــى : ٣المستوى 
 .بيانات سوقية واضحة
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  األطراف ذات العالقةإفصاحات   ١٣
والشركات  للشركةوأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  وشركاتهم كبار المساهمينألطراف ذات العالقة تمثل ا

. يتم اعتماد سياسة األسعار التي تتحكم بها هذه األطراف أو تشارك في التحكم بها أو تمارس عليها نفوذ هام
  .الشركةوشروط هذه المعامالت من قبل إدارة 

  
  منة في بيان الدخل المرحلي هي كما يلي:المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتض

  
  يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في   

  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  (غير مدققة)  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٢٣٠,٢١٣    ٢٧٨,٧٠٢  إيرادات فوائد مستلمة 
        

  ٦٣,٠٠٠    ٦٣,٠٠٠  إيرادات إيجار 
        

  )١٥,٤١٨(    )٣,٥١٦(  رسوم بنكية 
     

  ٥٨٣,٢٦٢    ٤٧٢,١٥٥  أقساط تأمين 
  

  كالتالي:هي في بيان المركز المالي المرحلي المتضمنة ذات العالقة مع األطراف المعامالت   
  

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  (مدققة)    )غير مدققة(  
  لایر قطري    لایر قطري  

        
 ٢٣,٥٦٤,١٧٢   ٣٤,٧٩٢,٣٦٢  أرصدة لدى البنوك

        
 ٧٩,١٠٠,٠٠٠   ٦٠,١٠٠,٠٠٠  إيداعات قصيرة األجل 

        
 ٣٠٧,١٣٥   ١٤٥,٦٦٠  فوائد مدينة 

        
 ٣٤٠,٤١١   ١,٠٦٢,٣٩٩  أقساط تأمين مدفوعة مسبقاً 

  



  المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 

 -١٩- 

  
  تتمة  – األطراف ذات العالقةإفصاحات   ١٣

  
  العليا وموظفي اإلدارة اإلدارة أعضاء مجلس مكافأة   
  باإلدارة العليا للشركة خالل الفترة كالتالي:مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين بلغت   
    

  يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  (غير مدققة)  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٢,٦٤٦,٠٠٠    ٢,٢٨٤,٧٥٠  وبدالت رواتب
  ١٢٢,٩٥٠    ٧٥,٦٢٥  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

    
  ٢,٧٦٨,٩٥٠    ٢,٣٦٠,٣٧٥  

  


