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

  

  مقدمة
يونيو  ٣٠كما في ") الشركة("ق .م.ش رعاية الطبيةللمجموعة لللقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة 

الشامل  والدخل دخلالمرحلية للبيانات الو ٢٠١٢يونيو  ٣٠كما في والتي تتضمن بيان المركز المالي المرحلي  ٢٠١٢
إن . لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة لهاوالتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين 

 ٣٤رقم عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية  ةمسؤولاإلدارة 
استناداً إلى حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة  نتيجةإن مسؤوليتنا هي إصدار . الخاص بالتقارير المالية المرحلية

   .المراجعة التي قمنا بها أعمال
  

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

المسؤولين األشخاص  تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات مبدئياً من". المدقق المستقل للمؤسسة
عن  إن نطاق المراجعة يقل كثيراً. عن األمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى

نطاق تدقيق يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن 
  .المختصرة وعليه فإننا ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات المالية المرحلية. كافة األمور الهامة خالل أعمال تدقيق

  
  النتيجة

لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها ،  ،نا مراجعت استناداً إلى
  ".٣٤"رقم  للمعيار الدولي للتقارير المالية، وفقاً  ماديةمن كافة النواحي ال

  

  أمر آخر
في  أبدىي ذآخر وال تدقيق من قبل مكتب  ٢٠١١ديسمبر  ٣١لقد تم تدقيق البيانات المالية للشركة للسنة المنتتهية في 

ية المرحلية بيانات المالتمت مراجعة الكما  .حول تلك البيانات المالية تحفظبدون  اًرأي ٢٠١٢مارس  ٤ في المؤرخ تقريره
في يره المؤرخ رفي تق أبدىكتب تدقيق آخر والذي م بلقمن  ٢٠١١ يونيو ٣٠شهر المنتهية في أالمختصرة لفترة الستة 

  .حول تلك البيانات المالية بدون تحفظنتيجة  ٢٠١١يوليو  ٣١
  

  عـن إرنسـت ويــونــغ  
  
  
  

  ــادرزيـــــاد نـــ  
  ـيـمحـاسـب قــانـون  
  ٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم   
  ٢٠١٢أغسطس  ٨ في ةالدوح  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش

  .المرحلية المختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية ١٣إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 

-٢- 

  
   بيان الدخل المرحلي

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في     
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )غير مدققة(    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاح  
          

  ١٤٨,٥٦٢,٩٩٨    ١٧٨,٤٩٢,٨٩٣   التشغيل إيرادات 
  )٩٢,٦٣٩,٢٧١(    )١١٠,٥٨١,٢٥٢(   تكاليف التشغيل 

      
  ٥٥,٩٢٣,٧٢٧    ٦٧,٩١١,٦٤١   الربح اإلجمالي

          
  ٢٦١,٣٩٠    ٢٣٠,٢١٣    ودائع مع بنوك إسالمية إيرادات من 

  ٤,٧٣٧,٨٩٨    ٦,٥١٥,٣٨٩   إيرادات أخرى
  )٢٣,٩١٤,٣٢٥(    )٣١,٧٢٣,٥٩٤(   مصاريف عمومية وإدارية

  )١٢,٣٧٦,١٤١(    )١٢,٢١٩,٥١٠(   إستهالك العقارات واآلالت والمعدات
  )٤١٧,٤٥٠(    -   تكاليف التمويل

          
  ٢٤,٢١٥,٠٩٩    ٣٠,٧١٤,١٣٩   الربح للفترة 

          
  ٠,٨٦    ١,٠٩  ٣  )سهملكل بالريال القطري ( األساسي والمخفف للسهم العائد
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  .المرحلية المختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية ١٣إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 

-٣- 

  
   المرحليالشامل بيان الدخل 

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في     
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )غير مدققة(    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاح  
          

  ٢٤,٢١٥,٠٩٩    ٣٠,٧١٤,١٣٩   الربح للفترة
      
         إيرادات شاملة أخرى) خسائر(
          

المصنفة  ربح من اإلستثمارات المالية) خسارة(صافي 
  )٢,١٠٠,٢٨٢( ٤  خالل اٌإليرادات الشاملة األخرى من العادلة بالقيمة 

  
١,٠٥٣,٣٣٦  

         
  ١,٠٥٣,٣٣٦    )٢,١٠٠,٢٨٢(   إيرادات شاملة أخرى للفترة) خسائر(
          

  ٢٥,٢٦٨,٤٣٥    ٢٨,٦١٣,٨٥٧   إجمالي الدخل الشامل للفترة
  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش

  .المرحلية المختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية ١٣إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 

-٤- 

  
  بيان المركز المالي المرحلي 

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١    ٢٠١٢يونيو  ٣٠     
  )مدققة(    )غير مدققة(    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  

          المـوجـودات
        المتداولة غير الموجودات

 ٦٢٧,٦٠٦,٦٠٠  ٦١٧,٩٢٠,٢٠٥ ٥  عقارات وآالت ومعدات
خالل من بالقيمة العادلة مصنفة إستثمارات مالية 

 ٤٤,٣٩٧,٣٩٨  ٤٢,٢٩٧,١١٦   اإليرادات الشاملة األخرى
      
   ٦٧٢,٠٠٣,٩٩٨  ٦٦٠,٢١٧,٣٢١ 
      

          الموجودات المتداولة
 ١٤,٨٤٣,٧٣٩  ١٢,٨٩٣,١٩٣   مخزون

 ٦٨٥,٢١٥  ٦٨٥,٢١٥ ٦  موجودات شركة تابعة مصنفة محتفظ بها للبيع
 ٨١,٣٢٠,٣٨٩  ٩٦,٢٨٩,٤٠٣   ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

 ٦٠,١٥٠,٧٠٠  ٦٢,٨٩٣,٤٣١   ونقد  أرصدة لدى البنوك
     
   ١٥٧,٠٠٠,٠٤٣  ١٧٢,٧٦١,٢٤٢ 
        

 ٨٢٩,٠٠٤,٠٤١  ٨٣٢,٩٧٨,٥٦٣   إجمالي الموجودات
        

         والمطلوبات حقوق المساهمين
      حقوق المساهمين

 ٢٨١,٤٤١,٠٠٠  ٢٨١,٤٤١,٠٠٠   رأس المال 
 ١١,٢٣٢,٩٣٦  ١١,٢٣٢,٩٣٦   احتياطي قانوني

 )١,٨٢٣,٥٩٥(  )٣,٩٢٣,٨٧٧(   عادلةقيمة احتياطي 
  ٤٢٠,٦٣٨,٠٢١  ٤٢٠,٦٣٨,٠٢١   دة التقييمافائض من إع
 ٧,٨٤٩,٣٨٦  ٣٨,٥٦٣,٥٢٥   أرباح مدورة

 ٣٠,٩٥٨,٥١٠  - ٨  أرباح مقترحةتوزيعات 
      

 ٧٥٠,٢٩٦,٢٥٨  ٧٤٧,٩٥١,٦٠٥   إجمالي حقوق المساهمين
  
  
  



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
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-٥- 

  
  بيان المركز المالي المرحلي 

  تتمة - ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١    ٢٠١٢يونيو  ٣٠    
  )مدققة(    )غير مدققة(    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
      
        

        المطلوبات غير المتداولة
 ١٨,٢٣٦,٥٠٩  ٢١,٦٥٧,٥١٦    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

      
        المطلوبات المتداولة 

 ٤٥,٧٠٨,٠٢٣  ٤٨,٦٠٦,١٩١   ومبالغ مستحقة الدفعذمم دائنة 
 ١٤,٧٦٣,٢٥١  ١٤,٧٦٣,٢٥١   محتجزة دائنةمبالغ 

      
   ٦٠,٤٧١,٢٧٤  ٦٣,٣٦٩,٤٤٢ 
      

 ٧٨,٧٠٧,٧٨٣   ٨٥,٠٢٦,٩٥٨    إجمالي المطلوبات
      

 ٨٢٩,٠٠٤,٠٤١  ٨٣٢,٩٧٨,٥٦٣   المطلوباتو إجمالي حقوق المساهمين

  
  
 

...................................    ............................  
  خالد عبد العزيز التميمي    ثاني بن عبد اهللا آل ثانيخالد بن 

  نائب الرئيس التنفيذ     مدير
  
  
  

..................................  
  توماس جيمس ماليل 
  رئيس الشؤون المالية
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-٦-

  
  بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي 

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  

    حتياطي قانونيإ    س المالأر  
قيمة حتياطي إ

  عادلة 
إعادة  من فائض  

  التقييم
  

    رباح مدورةأ
توزيعات أرباح 

  اإلجمالي    مقترحة
  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  )مدققة( ٢٠١٢يناير  ١في الرصيد 
 ٣٠,٧١٤,١٣٩  -  ٣٠,٧١٤,١٣٩   -    -  -  -  لفترةلربح ال

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

 ٢٨,٦١٣,٨٥٧   -  ٣٠,٧١٤,١٣٩   -    )٢,١٠٠,٢٨٢(  -  -  الدخل الشامل للفترة )الخسائر( إجمالي
 )٣٠,٩٥٨,٥١٠(  )٣٠,٩٥٨,٥١٠(  -   -    -  -  -   ) ٨إيضاح (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 

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

 ٢٤,٢١٥,٠٩٩  -  ٢٤,٢١٥,٠٩٩   -    -  -  -  لفترةلربح ال
 ١,٠٥٣,٣٣٦  -  -   -    ١,٠٥٣,٣٣٦  -  -  إيرادات شاملة أخرى

                  
 ٢٥,٢٦٨,٤٣٥  -  ٢٤,٢١٥,٠٩٩   -    ١,٠٥٣,٣٣٦  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 )٢٨,١٤٤,١٠٠(  )٢٨,١٤٤,١٠٠(  -   -    -  -  -   ) ٨إيضاح (أرباح موزعة 
                  

 ٧٣٥,٧٧٧,٧١٩   -   ٢٥,١٣٤,٠٦٥   ٤٢٤,٢٩٠,٥٩٩    )٢,٤٠٨,١٥٥(  ٧,٣٢٠,٢١٠   ٢٨١,٤٤١,٠٠٠  )غير مدققة( ٢٠١١يونيو  ٣٠في الرصيد 
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-٧- 

  
  بيان التدفقات النقدية المرحلي 

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠ة أشهر المنتهية في للست
  

  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في     
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )غير مدققة(    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاح  
          

 ٢٤,٢١٥,٠٩٩  ٣٠,٧١٤,١٣٩   األنشطة التشغيلية
       لفترةلالربح 

        :للبنود التالية تعديالت
 ١٢,٣٧٦,١٤١  ١٢,٢١٩,٥١٠   إستهالك العقارات واآلالت والمعدات

 ٣,٦٩٢,٥٣٦  ٤,٣٧٤,٣٦٢   للموظفين نهاية الخدمة مكافأةمخصص 
 ٩,١٥٣,٦٦٤  ٨,٧٤٨,٥٠٩   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
  -   ١,٧٢٨,٠٨٢   مخصص مخزون راكد وبطئ الحركة

 )٢٦١,٣٩٠(  )٢٣٠,٢١٣(   أرباح ودائع ببنك إسالمي
  )٢,٢٩٧,٣٦١(   )٢,٣٥٢,٨٢٢(   إيرادات أرباح موزعة

  ٤١٧,٤٥٠  -   تكاليف التمويل 
 ٢,٠١٩,٨١٠  -   ذمم مدينة مشطوبة 

     
  ٤٩,٣١٥,٩٤٩   ٥٥,٢٠١,٥٦٧   التغيرات في رأس المال العامليل قبل غارباح التش

      :في راس المال العامل اتالتغير
 ٤,٨٠٦,٥٨٢  ٢٢٢,٤٦٤   مخزون

  )١٤,٧١٤,٦٤٢(  )٢٣,٧١٧,٥٢٣(   ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
 ٤,١١٥,٨٣٨  )١,٩٠٣,٠٤٤(   ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

     
  ٤٣,٥٢٣,٧٢٧   ٢٩,٨٠٣,٤٦٤   نشطة التشغيليةاأل مننقد ال

  )٤١٧,٤٥٠(   -   تكاليف التمويل المدفوعة
 )١,٧٠٠,٧٠٤(  )٩٥٣,٣٥٥(   مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

     
  ٤١,٤٠٥,٥٧٣   ٢٨,٨٥٠,١٠٩   األنشطة التشغيلية صافي النقد من

      
      األنشطة االستثمارية

 )٦,٢٢٠,٢٣٨(  )٢,٥٣٣,١١٥(   ومعدات  وآالتشراء عقارات 
  ١,٦٨٢,٣٢٤  -     للبيع شركة تابعة محتفظ بها موجوداتمتحصالت من إستبعاد 

  ١٧,٧٩٤,٠٠٠   -   متحصالت من ودائع قصيرة األجل 
  ٢٦١,٣٩٠   ٢٣٠,٢١٣   إيرادات ودائع بنوك إسالمية

  ٢,٢٩٧,٣٦١  ٢,٣٥٢,٨٢٢   توزيعات أرباح
     

 ١٥,٨١٤,٨٣٧  ٤٩,٩٢٠   األنشطة االستثمارية من صافي النقد
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-٨- 

  
  بيان التدفقات النقدية المرحلي 

  تتمة - ٢٠١٢يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  

  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في     
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )ةغير مدقق(    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاح  
          

      األنشطة التمويلية
 )٤,٩٢١,٨٤٦(  -   مدفوعات لسداد تمويل إسالمي 

  )٢٦,٠٩٨,٣٧٦(  )٢٦,١٥٧,٢٩٨(   أرباح موزعة مدفوعة
     

 )٣١,٠٢٠,٢٢٢(  )٢٦,١٥٧,٢٩٨(   األنشطة التمويلية المستخدم فيصافي النقد 
      

 ٢٦,٢٠٠,١٨٨  ٢,٧٤٢,٧٣١   وما في حكمهالزيادة في النقد 
      

 ٨,٩٣٧,٣١٩  ٥١,٠٥٠,٧٠٠   يناير ١في  وما في حكمهالنقد 
     

  ٣٥,١٣٧,٥٠٧   ٥٣,٧٩٣,٤٣١ ٧  يونيو  ٣٠في  وما في حكمهالنقد 
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  ةياألساس واألنشطةالوضع القانوني   ١

ق هي .م.التخصصي ش مستشفى األهليشركة 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 
  

فترة الستة أشهر المنتهية في رة للشركة لـة المرحلية المختصـة على إصدار البيانات الماليـتمت الموافق  
  .٢٠١٢ أغسطس ٨وفقاً لقرار من مجلس اإلدارة في  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

  
   للشركةالسياسات المحاسبية والتغيرات في أسس اإلعداد   ٢
  

  أسس اإلعداد  
معيار لوفقاً ل ٢٠١٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في المختصرة المرحلية  أعدت البيانات المالية

  .المرحلية الخاص بالتقارير المالية ٣٤رقم  للتقارير المالية الدولي
  

في أنشطة الشركة وفي بالريال القطري وهو العملة المستخدمة  المختصرةالمرحلية تم إعداد البيانات المالية 
  .عرض بياناتها المالية

  
المالية  للبياناتالمختصرة على كل المعلومات واإليضاحات المطلوبة المرحلية ال تحتوي البيانات المالية 

ديسمبر  ٣١السنوية ، وبالتالي يجب أن تقرأ هذه البيانات المالية مع البيانات المالية للسنة المنتهية في 
مؤشراً  ٢٠١٢يونيو  ٣٠المنتهية في  الستة أشهرنتائج  تكونإضافة الى ذلك ليس بالضرورة أن . ٢٠١١

  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١في المنتهية نتائج المتوقعة للسنة لل
  

  والتعديالت الجديدة والتفسيرات  المعايير  
في إعداد  المتبعةالمختصرة تتفق مع تلك  المرحليةالمتبعة في إعداد هذه البيانات المالية  المحاسبيةالسياسات 

 جديدةالتفسيرات المعايير والتطبيق فيما عدا  ، ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  للشركةالبيانات المالية 
:، كما يلي ٢٠١٢يناير  ١كما في 
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  تتمة –أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  )معدل(إسترداد الموجودات األساسية  –الضريبة المؤجلة : ١٢معيار المحاسبة الدولي 
لإلستثمار على إفتراض قابل للنقاش بأن القيمة الدفترية  ١٢لمعيار المحاسبة الدولي  يشتمل هذا التعديل

تم إستردادها من يس ٤٠الذي يتم قياسه باستخدام نموذج القيمة العادلة في معيار المحاسبة الدولي  العقاري
هذا االفترض . عيجب أن تقاس على أساس البي، وبالتالي فإن أي ضريبة مؤجلة متعلقة بها  خالل البيع

به ضمن نموذج تجاري يستهدف إستهالك  ومحتفظيخضع لإلستهالك العقاري مرفوض إذا كان اإلستثمار 
يتطلب . بدالً من إستهالكها خالل البيع يعلى مدى زمناإلستثمار العقاري المنافع اإلقتصادية في  جميع

المؤجلة الناشئة من موجودات غير أن تعكس الضريبة على وجه التحديد  ١٢معيار المحاسبة الدولي 
دائماً اآلثار الضريبية  ١٦مستهلكة والتي يستخدم لقياسها نموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة الدولي 

هو للفترات  إن تاريخ التطبيق الفعلي للتعديل. إلسترداد القيمة الدفترية للموجودات األساسية خالل البيع
  . ٢٠١٢يناير  ١د المالية التي تبدأ في أو بع

  
إن  .وفقاً لنموذج إعادة التقييم مقيمة ١٦ الدوليمعيار المحاسبة  تخضع لمطلباتلدى الشركة موجودات 

رسم ضريبي مختلف بالنسبة لبيع أو إستهالك الموجودات كما أن  المناطق التي تعمل فيها الشركة ليس لديها
ليس له أي تأثير على البيانات فإنه ل على الشركة ، بينما ينطبق هذا التعدي. الشركة معفاة من الضرائب

  .للشركةالمرحلية المختصرة المالية 
  

التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية لم يكن لها أي تأثير على السياسات المحاسبية للشركة 
  .أو مركزها المالي أو أدائها المالي

  
  )تعديل(تحويالت الموجودات المالية   -احات اإلفص: ٧معيار المحاسبة الدولي 

والذي يعزز إفصاحات  ٧المعايير المحاسبية الدولية تعديالً للمعيار الدولي للتقارير المالية أصدرت لجنة 
حسب تعريفها تحت معيار المحاسبة الدولي (تتعلق هذه التعديالت بالموجودات المحولة . الموجودات المالية

الموجودات المحولة بالكامل في البيانات المالية ، على المؤسسة أن تفصح عن تحقيق غاء إذا لم يتم إل). ٣٩
معلومات تمكن مستخدمي البيانات المالية من فهم العالقة بين تلك الموجودات التي لم يلغى تحقيقها 

سسة بإرتباط إذا تم إلغاء تحقيق تلك الموجودات بالكامل ، ولكن تحتفظ المؤ. والمطلوبات المرتبطة بها
 ة اإلرتباط المستمرع، يجب إعطاء إفصاحات تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم طبي بها مستمر

إن تاريخ التطبيق الفعلي . في تلك الموجودات المستبعدةوالمخاطر المترتبة على اإلرتباط المستمر للمؤسسة 
  . بدون الحاجة لبيانات مقارنة ٢٠١١يوليو  ١المالية التي تبدأ في أو بعد  للفتراتهو 



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 

 -١١- 

  

  تتمة –أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

التضخم اإلقتصادي الحاد وإستبعاد التواريخ المحددة للمؤسسات التي  – ١المعيار الدولي للتقارير المالية 
  )تعديل(للمرة األولى المعيار تطبق 

عندما يكون تاريخ إنتقال أي مؤسسة إلى المعايير الدولية للتقارير المالية في أو بعد تاريخ تحويل العمالت 
المؤسسة ، يجوز للمؤسسة أن تختار قياس جميع الموجودات  المستخدمة في أعمالعملة الألجنبية الى ا

، بالقيمة العادلة في تاريخ اإلنتقال إلى  والمطلوبات التي لديها قبل تاريخ التحويل إلى العملة التي تستخدمها
هذه القيمة العادلة يمكن إستخدامها بإعتبارها التكلفة التقديرية لتلك . المعايير الدولية للتقارير المالية

ولكن . المطلوبات في بيان المركز المالي اإلفتتاحي المعد وفقاً للمعايير الدولية للتقارير الماليةوالموجودات 
إن تاريخ . طلوبات التي كانت معرضة للتضخم الحادمتثناء يمكن تطبيقه فقط على الموجودات والهذا اإلس

        . كربالم لتطبيقمع السماح با ٢٠١١يوليو  ١أو بعد  التطبيق الفعلي للتعديل هو للفترات المالية التي تبدأ في
  

والتي يسري مفعولها للفترات الجديدة تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  مناآلثار الناتجة  الشركةتدرس 
  :لم تطبق مبكراً أي من المعايير الجديدة التالية الشركةالمالية المستقبلية ، كما أن 

  

  التطبيقتاريخ   المحتوى  التفسير / المعيار 
      

  ٢٠١٥يناير  ١  )الجزء األول(التصنيف والقياس : األدوات المالية  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية 
  ٢٠١٣يناير  ١   الموحدة البيانات المالية  ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية 
  ٢٠١٣يناير  ١  الترتيبات المشتركة   ١١المعيار الدولي للتقارير المالية 
  ٢٠١٣يناير  ١  اإلفصاحات عن الحقوق في مؤسسات أخرى   ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية 
  ٢٠١٣يناير  ١  قياس القيمة العادلة   ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

  ٢٠١٣يناير  ١  )تعديل(عرض بنود إيرادات شاملة أخرى   ١معيار المحاسبة الدولي 
  ٢٠١٣يناير  ١  )معدل(منافع الموظفين   ١٩معيار المحاسبة الدولي 
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  األساسي والمخفف للسهم العائد  ٣
األساسي للسهم بتقسيم ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل  العائديحتسب   

  . الفترة
  

السهم المخفف  عائد فإنمخففة في أي وقت خالل هذه الفترة ، ولذلك يحتمل أن تكون  أسهملم يكن هنالك أي   
  .ساسي للسهماأل العائديساوي 

  
  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١١    ٢٠١٢  

  )غير مدققة(  
        
 ٢٤,٢١٥,٠٩٩   ٣٠,٧١٤,١٣٩   )القطري بالريال(فترة للربح ال
       

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

 ٠,٨٦   ١,٠٩       )بالريال القطري(األساسي والمخفف للسهم  العائد

  
    مكونات اإليرادات الشاملة األخرى   ٤

  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )غير مدققة(  
  ريال قطري    ريال قطري  

        
       : اإليرادات الشاملة األخرى )الخسائر(حركات 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة إستثمارات مالية مصنفة 
  األخرى

    

 ١,٠٥٣,٣٣٦   )٢,١٠٠,٢٨٢(  إلستثماراتلحركة في إحتياطي القيمة العادلة الصافي 
        

 ستثماراتاإلاإليرادات الشاملة األخرى من ) الخسائر(إجمالي التأثير على 
 ١,٠٥٣,٣٣٦   )٢,١٠٠,٢٨٢(  خالل اإليرادات الشاملة األخرى  من بالقيمة العادلة المصنفة
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   ومعدات وآالتعقارات   ٥
  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ريال قطري    ريال قطري  

        
  ٦٤٢,٥٠٦,٦٨٥   ٦٢٧,٦٠٦,٦٠٠  صافي القيمة الدفترية ، الرصيد اإلفتتاحي

 ١٠,٤٧٦,٠٠٤   ٢,٥٣٣,١١٥  إضافات 
 )٩٠,١٢٤(   -  إستبعادات

 )٢٥,٢٨٥,٩٦٥(   )١٢,٢١٩,٥١٠(  للسنة/ اإلستهالك للفترة 
        

 ٦٢٧,٦٠٦,٦٠٠   ٦١٧,٩٢٠,٢٠٥   النهائيصافي القيمة الدفترية ، الرصيد 

  
   موجودات شركة تابعة مصنفة محتفظ بها للبيع   ٦

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

 رائخسأية لموجودات وعليه لم يتم تحقيق لصافي اصافي القيمة الدفترية عن تزيد أن العائدات من التصفية 
  .محتفظ بها للبيعإلى بند إعادة تصنيف هذه العمليات ما تم إنخفاض القيمة عند

  
. تحت التصفيةقانونياً قامت الشركة التابعة بتعيين مصفي إلدارة عملية التصفية ، وأصبحت ،  ٢٠١٠في 

المبلغ المستلم خالل  بعد خصم(صافي القيمة الممكن إستردادها من اإلستثمار بإظهار وعليه قامت الشركة 
 ٢٠١٢يونيو  ٣٠كما في بها للبيع  لشركة تابعة محتفظريال قطري كموجودات  ٦٨٥,٢١٥البالغة ) التصفية

بناء على تقديرات  ايمكن إسترداده ةقيمأقل يمثل هذا المبلغ ). ريال قطري ٦٨٥,٢١٥: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(
 .اإلدارة
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   وما في حكمهالنقد   ٧
  : على التالي وما في حكمه، يشتمل النقد  الدفقات النقدية المرحليرض بيان لغ  

  
  يونيو ٣٠    يونيو ٣٠  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )مدققةغير (    )غير مدققة(  
  ريال قطري    ريال قطري  

        
  ٢٣١,٦٥٣    ٢٧٦,٣٨٥  نقد في الصندوق 

 ٤٤,٠٠٥,٨٥٤   ٦٢,٦١٧,٠٤٦   لدى البنوكحسابات 
        
  ٤٤,٢٣٧,٥٠٧    ٦٢,٨٩٣,٤٣١  

 )٩,١٠٠,٠٠٠(   )٩,١٠٠,٠٠٠(  ودائع قصيرة األجل 
        
  ٣٥,١٣٧,٥٠٧   ٥٣,٧٩٣,٤٣١ 

  
  .سنةإستحقاق أصلية مدتها تواريخ ، ولها  سنوياً ٪١,٥ أرباح بمعدلتحمل الودائع ألجل   

   
   األرباح الموزعة   ٨

 إعتمد المساهمون توزيعات أرباح ،  ٢٠١٢أبريل  ١في إجتماع الجمعية العامة الذي عقد في  خالل الفترة ،
: ٢٠١١( ٢٠١١ة ـبسنعلق تتري ـريال قط ٣٠,٩٥٨,٥١٠م بإجمالي ـريال قطري للسه ١,١نقدية بلغت 

 .)٢٠١٠ بسنةريال قطري تتعلق  ٢٨,١٤٤,١٠٠ريال قطري للسهم ، بإجمالي  ١

  
  المحتملةااللتزامات   ٩

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ريال قطري    ريال قطري  

        
 ٦٥,٧١٠   ٦٥,٧١٠  خطابات ضمان 
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  تتمة - االلتزامات المحتملة  ٩
  

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

أخرت الشركة دفع المبالغ المحتجزة للمقاول بسبب التأخير في إكمال إنشاء . المحتجزة الدائنة من الشركة
دوالر  ٤,٨٣٨,٩١٦(ريال قطري  ١٧,٦٢٠,٩١٣بلغت المطالبة التي قدمها المقاول . مبنى المستشفي

محكمة خبيراً لتقييم المطالبة التي عينت ال. ريال قطري ١٠,٠٠٠,٠٠٠ومطالبة أخرى بقيمة ) أمريكي
كما في تاريخ بيان المركز المالي ، فإن اإلجراءات القانونية مستمرة وأمرت المحكمة . قدمها المقاول

لقد أكد محامي الشركة أنه سيكون من الصعب . ٢٠١٢أكتوبر  ٨الطرفين أن يخضعوا للجلسة التالية في 
قامت الشركة  ٢٠١٢يونيو  ٣٠ولكن كما في . ورة موثوقةتقدير التعويض المستحق دفعه للمقاول بص

كمبالغ محتجزة ) ريال قطري ١٤,٧٦٢,٢٥١: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(ريال قطري  ١٤,٧٦٣,٢٥١بتحقيق 
دائنة مستحقة الدفع للمقاول في البيانات المالية للشركة ، لم تسجل مخصصات إضافية في البيانات 

 .المالية

  
مختلفة ضد الشركة في شكل مطالبات بالتعويض عن  ضائيةقتم رفع دعاوى  ٢٠١٢يونيو  ٣٠كما في   )٢(

من رأي محامي . ريال قطري ١٣,٠٠٠,٠٠٠سوء األداء ، ومطالبات أخرى متنوعة بلغ مجموعها 
،  ولكن يعتقد محامي الشركة. من الصعب تقييم التعويضات المستحقة الدفع بصورة موثوقةالشركة أنه 

بناء على الخبرة والمعلومات المتاحة ، أنه ليس من المحتمل أن تتكبد الشركة خسائر نتيجة لهذه 
 .لم تدرج أية مخصصات في البيانات المالية. المطالبات

  
  البيانات القطاعية   ١٠

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

  
  .قطردولة تمارس الشركة أعمالها فقط في   



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 

 -١٦- 

  

   الموجودات والمطلوبات المالية األخرى  ١١
  

  تدرج القيمة العادلة    
  :األدوات المالية بالقيمة العادلة وهي مصنفة في ثالثة مستويات ، وفقاً للتعريفات التاليةكافة يتم إدراج   

  
  .األسعار المتداولة بالسوق  :  ١المستوى 
  ).المتبعة بالسوق(تقنيات التقييم   :   ٢المستوى 
  ).ال تقوم على أساس بيانات سوقية واضحة(تقنيات التقييم   :  ٣المستوى 

  
  .باألدوات المالية التالية بالقيمة العادلة الشركةتحتفظ ،  ٢٠١٢يونيو  ٣٠كما في   

  
  :الموجودات بالقيمة العادلة  

  
يونيو  ٣٠ 

  ٣المستوى     ٢المستوى     ١المستوى     ٢٠١٢
  الف    الف    الف    الف 
  ريال قطري    ريال قطري    يال قطرير    ريال قطري 
        

بالقيمة العادلة مصنفة  مالية إستثمارات
  -    -  ٤٢,٢٩٧,١١٦    ٤٢,٢٩٧,١١٦ اإليرادات الشاملة األخرىمن خالل 

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

  .للموجودات المالية تمثل المخاطر االئتمانية  المحتملة
  

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



  ق .م.المجموعة للرعاية الطبية ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 

 -١٧- 

  

  األطراف ذات العالقةإفصاحات   ١٢
   

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

  يونيو  ٣١للستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )غير مدققة(  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ١,٥٨٤,٥٠٠    ١,٨٩٦,٠٠٠  وبدالتمرتبات 
  ١٠٨,٦٥٠    ١٢٢,٩٥٠  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

     
  ١,٦٩٣,١٥٠    ٢,٠١٨,٩٥٠  

  
  أرقام المقارنة  ١٣

 .ةـعرض البيانات المالية المرحلية المختصرة للفترة الحالي تتماشى معمقارنة لكي اللقد أعيد تبويب بيانات 
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  .السابقة


