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  (.عش.م.ق.)المجموعة للرعاية الطبية 

 المرحلي يرادات الشاملة األخرى الربح أو الخسارة واإلبيان 
  2020يونيو  30الستة أشهر المنتهية في تي الثالثة أشهر ولفتر

 

 يونيو 30المنتهية في أشهر  الستة  يونيو 30المنتهية في الثالثة أشهر  إيضاحات 

  2020  2019  2020  2019 

 )مراجعة(  
أو  غير مدققة) 

 (مراجعة
 

 )مراجعة(
 

 )مراجعة(
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  

         

 246.882.153  214.635.300  118.721.634  84.291.996  إيرادات التشغيل

 (150.501.252)  (131.566.788)  (75.262.124)  (54.857.381) 11 مصروفات التشغيل

 96.380.901  83.068.512  43.459.510  29.434.615  إجمالي الربح
         

ك وبنلدى ع ائإيرادات من ود
 711.547  180.532  361.217  69.074  ة إسالمي

 5.844.429  6.068.773  2.334.733  2.529.794  إيرادات أخرى

 (49,241,907)  (43.904.798)  (25.373.483)  (19.331.084) 12 مصروفات عمومية وإدارية
 (15,227,160)  (11.214.983)  (7.283.133)  (5.720.623)  استهالك عقارات ومعدات

موجودات حق  استهالك
 (2,289,424)  (2.316.907)  (2.289.424)  (1.150.145)  استخدام 
متوقعة  يةائتمان خسائراسترداد 

 -  45.395  17.040  45.395  بنوكة من المستحقمن مبالغ 

الخسائر  (مخصصاسترداد )
لذمم ااالئتمانية المتوقعة من 

 (277,538)  -  4.136.377  4.483.130 10 المدينةالتجارية 
 (2,063,821)  (1.703.788)  (1.885.890)  (830.406)  تكاليف تمويل
 33.837.027  30.222.736  13.476.947  9.529.750  الفترةصافي ربح 

         

إيرادات شاملة أخرى ال يعاد 
تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 

         : الحقةالفترات الفي 

من ربح صافي )خسارة( 
استثمارات بالقيمة العادلة من 

شاملة اليرادات اإلخالل 
 4.649.679  (5.410.681)  2.709.134  7.560.770   خرىاأل

شاملة أخرى ايرادات )خسائر( 
 4.649.679  (5.410.681)  2.709.134  7.560.770   للفترة

 38.486.706  24.812.055  16.186.081  17.090.520  إجمالي الدخل الشامل للفترة
         

 العائد األساسي والمخفف للسهم 
 0.12  0.11  0.05  0.03 13 )باللاير القطري للسهم الواحد(

 

. جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 18إلى  1تمثل اإليضاحات المرفقة من 
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  (.عش.م.ق.)المجموعة للرعاية الطبية 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي 
  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 اإلجمالي  أرباح مدورة  تقييمالفائض إعادة   احتياطي القيمة العادلة  قانونيالحـتياطي اال  رأس المال 
 قطري لاير 

 قطري لاير 
 قطري لاير 

 قطري لاير  قطري لاير  قطري لاير 
            

 1.017.983.885  91.477.253  563.478.921  (2,230,652)  83.817.363  281.441.000 )مدقق( 2019يناير  1الرصيد في 
 33.837.027  33.837.027  -  -  -  - ربح الفترةصافي 

 4.649.679  -  -  4.649.679  -  - اإليرادات الشاملة األخرى

 38،486،706  33.837.027  -  4.649.679  -  - إجمالي الدخل الشامل

 -  -  - (7توزيعات أرباح )إيضاح 
 -  (84,432,300)  (84,432,300) 

تحويل استهالك موجودات معاد 
 -  -  - تقييمها

 

(2,239,073)  2.239.073 

 

- 

 2019يونيو  30الرصيد في 
 972.038.291  43.121.053  561.239.848  2.419.027  83.817.363  281.441.000 )مراجع(

 
           

 1.021.070.141  79.480.102  559.467.700  9.044.099  91.637.240  281.441.000 )مدقق( 2020يناير  1الرصيد في 

 30.222.736  30.222.736  -  -  -  - ربح الفترةصافي 

 (5.410.681)  -  -  (5.410.681)  -  - اإليرادات الشاملة األخرى

 24.812.055  30.222.736  -  (5.410.681)  -  - الشاملإجمالي الدخل 

 (78.803.480)  (78.803.480)  -  -  -  - (7)إيضاح  توزيعات أرباح

تحويل استهالك موجودات معاد 
 -  -  - تقييمها

 

(1.745.400)  1.745.400 

 

- 

 2020يونيو  30الرصيد في 
 967.078.716  32.644.758  557.722.300  3.633.418  91.637.240  281.441.000 )مراجع(

 

 .   جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 18إلى  1تمثل اإليضاحات المرفقة من 
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  (.عش.م.ق.)المجموعة للرعاية الطبية 
 بيان التدفقات النقدية المرحلي 

  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 .  جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 18إلى  1تمثل اإليضاحات المرفقة من 

 2019يونيو  30  2020يونيو  30 اتإيضاح 
 (ة)مراجع  (ة)مراجع  

 لاير قطري  قطري لاير  أنشطة التشغيل
     

 33.837.027  30.222.736  صافي ربح الفترة

     تعديالت للبنود التالية:
 15.227.160  11.214.983  استهالك عقارات ومعدات

 2.289.424  2.316.907  حق استخدام  موجودات استهالك

 209.500  -  مخصص لمخزون قديم وبطيء الحركة
 277.538  - 10 المدينة التجارية مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من الذمم 

 4.266.715  4.267.533  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 2.063.821  1.703.788  تكاليف تمويل

 -  (1.350.000)  ربح من إعفاءات ايجار 

 -  2.667  خسارة من شطب التزامات إيجار 

 (711,547)  (180.532)  إيرادات من ودائع لدى بنوك إسالمية
 (2,575,155)  (2.563.807)  إيرادات توزيعات أرباح 

     

 54.884.483  45.634.275  أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
     التغيرات في رأس المال العامل:

 1.832.195  (3.967.299)  المخزون
 (6.732.207)  (3.465.051)  ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا

 (1.228.037)  11.200.289  ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
 2.666.308  (407.296)  محتجزات دائنة

     

 51.422.742  48.994.918  التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 (2.194.074)  (938.351)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 (2.112.783)  (1.954.969)  مساهمة مدفوعة إلى صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 
 (323.783)  (40.966)  تكاليف تمويل مدفوعة

 46.792.102  46.060.632  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
     أنشطة االستثمار

 (24.256.935)  (20.919.755)  إضافات إلى عقارات ومعدات 
 5.000.000  35.000.000  يوما  90ذات استحقاق يتجاوز صافي الحركة في ودائع ألجل 

 -  (105.318)  استثمارات إضافية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 901.925  441.141  من ودائع لدى بنوك إسالمية مستلمة إيرادات

 2.575.155  2.563.807  توزيعات أرباح مستلمة
     

 (15.779.855)  16.979.875  صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية
     أنشطة التمويل

 (81.021.779)  (77.395.392)  توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
 19.000.000  21.299.338  إضافية خالل الفترة تسهيالت بنكية 

 (3.407.000)  (1.947.000)  التزامات ايجار مسددة 

 (9.470.093)  (9.579.609)   مسددة تسهيالت بنكية 
 (74.898.872)  (67.622.663)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

 (43.886.625)  (4.582.156)  صافي النقص في النقد وما في حكمه
 53.638.410  40.319.680   بداية الفترةالنقد وما في حكمه في 

 9.751.785  35.737.524 8 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 



 .)عش.م.ق.) الطبية المجموعة للرعاية
 

  البيانات المالية المرحلية المختصرةإيضاحات حول 

  2020يونيو  30في 
 

6 

 ةالرئيسي ةطنشواأل الشركةحول ومات علم 1
( هي .)المعروفة سابقا باسم شركة المستشفى األهلي التخصصي ش.م.ق .عالمجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.

إن النشاط . 18895بموجب السجل التجاري رقم  1996ديسمبر  30بتاريخ أسست تعامة شركة مساهمة قطرية 
يقع مقر الشركة في شارع . الخدمات الطبية في دولة قطراألساسي للشركة هو إدارة مستشفى تخصصي وتطوير 

أسهم الشركة مدرجة في بورصة . 6401، صندوق بريد قطر ةدول ،الدوحة، منطقة وادي السيل، بن على أحمد
 . قطر

 

كما تدير الشركة عيادات  ،الشركة الخدمات الطبية من خالل المستشفى األهلي الكائنة بمنطقة وادي السيلدم تق
 . 2019خالل شهر فبراير  عملياتهاطبية في منطقة الوكرة والتي بدأت 

 
 2020يونيو  30للشركة للستة أشهر المنتهية في  المرحلية المختصرةإصدار البيانات المالية ت الموافقة على تم

  .2020يوليو  28بتاريخ مجلس اإلدارة  من قبل
 

 أساس اإلعداد 2

 ."التقارير المالية المرحلية" - 34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المرحلية المختصرةتم إعداد البيانات المالية 
 ،جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية السنوية المرحلية المختصرةال تتضمن البيانات المالية 

. 2019ديسمبر  31سنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في المالية الانات بيال معبالتوازي يجب قراءتها بالتالي و
بالضرورة مؤشًرا على  تمثل ال 2020يونيو  30ضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في إلبا

 . 2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في المتوقعة النتائج 
 

 واألحكامستخدام التقديرات ا 3
أحكام وتقديرات تؤثر على تطبيق السياسات  باستخدامقامت اإلدارة  ،المرحلية المختصرةالبيانات المالية إعداد عند 

 عن هذه الفعلية النتائجقد تختلف . ت واإليرادات والمصروفاتمطلوباوال لموجوداتلالمسجلة قيم والالمحاسبية 

 . اتالتقدير
 

والمصادر الرئيسية لعدم تطبيق السياسات المحاسبية للشركة في اإلدارة استخدمتها كانت األحكام الهامة التي 
 31البيانات المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في لتقديرات هي نفسها تلك المطبقة في احول تلك اليقين 

  . 2019ديسمبر 
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 السياسات المحاسبية الهامة 4
مع تلك المتبعة في إعداد  تتوافق المختصرةالبيانات المالية المرحلية هذه السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد إن 

معايير وتفسيرات جديدة تطبيق ، باستثناء 2019ديسمبر  31البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 
تم أخرى  تأو تعديال اتر أو تفسيرييمعا ةبتطبيق أيمبكرًا لم تقم الشركة  .2020يناير  1سارية اعتباًرا من 

   بعد.مفعولها  ولم يسري اإصداره
 

ليس لها تأثير على البيانات المالية إال أنه ، 2020في عام ألول مرة التعديالت والتفسيرات يسري مفعول بعض 
 . للشركةالمختصرة المرحلية 

 
  شركةالمطبقة من قبل الالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة 

المعايير المعدلة والتحسينات التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية التي  شركةخالل الفترة الحالية طبقت ال
 : 2020يناير  1يسري مفعولها للفترات السنوية التي تبدأ في 

 

 العمل التجاري  تعريف: 3 المالية للتقارير الدولي المعيار تعديالت
 إصالح: 39 الدولي المحاسبة ومعيار 9 المالية للتقارير الدولي والمعيار 7 المالية للتقارير الدولي المعيار تعديالت

 الفائدة  سعر معيار
 المادية  تعريف: 8 الدولي المحاسبة ومعيار 1 الدولي المحاسبة معيار تعديالت
 2018 مارس 29 في الصادر المالية للتقارير المفاهيمي اإلطار

 

  لم يكن لتطبيق التعديالت والتحسينات أعاله أي تأثير مادي على البيانات المالية المرحلية المختصرة.
 

 المعايير المصدرة ولم تصبح سارية المفعول بعد 
إن المعايير والتفسيرات المصدرة ولم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة 

  تطبيق هذه المعايير، إذا كانت ضرورية ، عندما تصبح سارية المفعول.  شركةمبينة أدناه. تنوي ال شركةلل
 

 تاريخ السريان المعيار

 2023يناير  1 عقود التأمين :17المعيار الدولي للتقارير المالية 
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 ومعدات عقارات 5
 2019ديسمبر  31   2020يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 لاير قطري  قطري لاير 

    

 942.705.452  949.218.568 يناير  1صافي القيمة الدفترية في 

 55.100.304  20.919.755 إضافات

 (25.814.655)  - تحويل الى استثمارات عقارية 

 (22.772.533)  (11.214.983) لسنةلللفترة /  االستهالك
    

 949.218.568  958.923.340 السنة / الفترةصافي القيمة الدفترية في نهاية 
 

 التزامات االيجارو ستخداماالحق  موجودات 6
 : خالل الفترة / السنةالحركة عليها موجودات حق االستخدام للشركة ولالقيم الدفترية فيما يلي بيان 

 

 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 
 (مدققة)  )مراجعة( 

 لاير قطري  لاير قطري 
    

 71.171.775  66.464.025 يناير  1في 
 (4.625.299)  (2.316.907)  االستهالك للفترة / السنة

 (82.451)  (149.552)  اإليجارعلى تعديالت 
    

 66.464.025  63.997.566 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 

  خالل الفترة / السنة:ة عليها اإليجار والحرك لتزاماتالالقيم الدفترية بيان فيما يلي 
 

 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 لاير قطري  لاير قطري 
    

 71.171.775  67.776.896 يناير  1في 
 3.445.572  1.662.822 لفترة / السنةاتكاليف التمويل خالل 

 (6.758.000)  (1.947.000) خالل الفترة / السنة مدفوعال

 -  (1.350.000) إعفاءات ايجار 
 (82.451)  (146.885)  تعديالت اإليجار

    

 67.776.896  65.995.833 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 
 المرحلي كالتالي: عرض التزامات اإليجار في بيان المركز المالي ت
 
 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 لاير قطري  لاير قطري 
    

 3.404.108  2.836.777  متداولجزء 

 64.372.788  63.159.056 متداولجزء غير 
    

 65.995.833  67.776.896 
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 رباحاألتوزيعات  7
الشركة على توزيع ب ونمساهمال، وافق 2020فبراير  23اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في خالل 

بلغ إجمالي توزيعات . 2019ديسمبر  31لاير قطري للسهم الواحد للسنة المنتهية في  0.28واقع أرباح نقدية ب
 . لاير قطري( 84.432.300: 2019يونيو  30لاير قطري ) 78.803.480األرباح النقدية 

 
 وما في حكمهالنقد  8

  مما يلي: وما في حكمهيتكون النقد 

 
 2020يونيو  30

  )مراجعة(
 2019ديسمبر  31

 )مدققة(
 لاير قطري  لاير قطري 

    

 70.547  101.511 بالصندوق نقد
 40.294.528  35.636.013 نقد لدى بنوك
 35.000.000  - (1 إيضاح)ودائع ألجل 

الخسائر االئتمانية المتوقعة على المبالغ : مخصص يخصم
 (45.395)  - من البنوكة المستحق

 75.319.680  35.737.524  كوالبنلدى إجمالي النقد واألرصدة 
 (35.000.000)  - يوًما 90 تتجاوز: ودائع بتواريخ استحقاق أصلية يخصم
 40.319.680  35.737.524 وما في حكمهالنقد 

 
 (: 1إيضاح )

 سنويًا. ٪3.75معدل ربح قدره تحمل  2019ديسمبر  31في كما الودائع المحتفظ بها 
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 تسهيالت بنكية  9
 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 لاير قطري  لاير قطري 

    

 5.067.972  - ( 1)إيضاح  (1) تسهيل بنكي

 25.463.821  36.952.184 (2)إيضاح  (2)تسهيل بنكي 

 -  5.299.338 (3)إيضاح  (3)تسهيل بنكي 

 42.251.522  30.531.793 

 

 التالي: ك في بيان المركز الماليتعرض 
 

 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 لاير قطري  لاير قطري 
    

 11.448.630  14.864.559 جزء متداول

 19.083.163  27.386.963 جزء غير متداول

 42.251.522  30.531.793 
 

 إيضاحات:
مليون لاير قطري تم الحصول عليها من أحد البنوك في دولة  70مبلغ تسهيالت ب (1) بنكيال تسهيلاليمثل  (1)

 60على التسهيل البنكي دولة قطر. يسدد في منطقة المنصورة بلموظفين اقطر لتمويل شراء مبنى إلقامة 
التسهيل البنكي . 2020أبريل  30ويستحق السداد في  لكل قسط لاير قطري 1.278.514قسًطا شهرًيا بقيمة 

 ٪. تم3.8يحمل معدل ربح سنوي قدره هو و ،لمبنى الذي تم شراؤهلالرهن العقاري مضمون من خالل 
  .2020بالكامل في أبريل التسهيل البنكي سداد 

 

وسعة لتمويل تمن أحد البنوك في دولة قطر تم الحصول عليه ائتماني  تسهيل (2)التسهيل البنكي يمثل  (2)
مليون لاير  12مبلغ سحبت الشركة ، 2018خالل عام  .2018في عام  المستشفى األهليوتجديد مباني 

ويستحق قسط، لاير قطري لكل  224.094قسًطا شهرًيا بقيمة  60يسدد على ، التسهيل البنكي قطري من 
 ،لاير قطريمليون  19تم سحب مبلغ قدره ، 2019عام خالل . 2023 أغسطس 15بتاريخ التسهيل البنكي 

 15في خر قسط آويستحق  ،قسط لاير قطري لكل 402.922بقيمة قسًطا شهرًيا  52يسدد على على أن 
لى عيسدد على أن  من التسهيل،مليون لاير قطري  16سحب مبلغ ، تم 2020. وفي عام 2023أغسطس 

يحمل . 2025فبراير  27في ويستحق آخر قسط ، لكل قسطلاير قطري  292.295قسًطا شهرًيا بقيمة  60
  . ٪4.5معدل ربح سنوي قدره التسهيل البنكي 

 

ك وبنأحد اللاير قطري تم الحصول عليه من  5.299.338لغ بمب ائتماني تسهيل (3)التسهيل البنكي يمثل  (3)
 889.859أقساط شهرية بقيمة  6على التسهيل البنكي في دولة قطر ألغراض رأس المال العامل. يسدد 

. يحمل 2021 أبريل 11في ويستحق آخر قسط  2020نوفمبر  11في السداد بدأ ي. لكل قسطلاير قطري 
 . ٪2.5 قدره معدل ربح سنويالتسهيل البنكي 
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 مدفوعة مقدمًاالمصاريف الذمم المدينة وال 10
 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 لاير قطري  لاير قطري 
 143.235.476  137.199.227 ذمم تجارية مدينة

 12.470.148  14.508.151 لموردين لمقدمًامبالغ مدفوعة 

 2.367.456  9.400.641 امقدًممدفوعة يف رامص

 4.533.214  5.028.941 مستحقات من موظفين

 3.996.665  3.891.346 مستحق من وسيط استثمارات في أوراق مالية

 1.234.647  1.257.388 مستردةودائع 

 1.552.655  1.306.364 أخرى ذمم مدينة

 172.592.058  169.390.261 

 (76.226.921)  (76.224.276)  الذمم التجارية المدينةالخسائر االئتمانية المتوقعة من : مخصص يخصم

 96.367.782  93.163.340 

 
 هي كالتالي: التجارية المدينة الخسائر االئتمانية المتوقعة من الذمم الحركة في مخصص 

 
 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 لاير قطري  لاير قطري 
 75.393.590  76.226.921 يناير 1في 

 300.000  - السنة / خالل الفترة مخصصال

 533.331  (2.645) ة )شطب(مشطوبمبالغ  استرداد

 76.224.276  76.226.921 
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  تكاليف التشغيل 11
 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة  يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في  
 2020  2019  2020  2019 

 )مراجعة( 

أو  مدققةغير ) 
 (مراجعة

 
 )مراجعة(

 
 (مراجعة)

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
        

 93.356.066  80.439.126  47.319.835  34.237.763 موظفينالتكاليف 
 41.289.992  36.408.207  20.797.584  14.575.849 تكاليف عالج وجراحة

 10.506.481  10.942.845  5.846.460  4.608.414 أطباء  أجور
 1.907.270  1.707.699  782.742  862.639 مرافق

 2.073.058  1.051.746  1.055.063  71.188 تكاليف طعام
 718.672  649.959  436.437  321.012 تكاليف وقود
 440.213  367.206  213.853  180.516 أمنية مصروفات 

 -  -  (1.350.000)  - مصاريف إيجار 
 209.500  -  160.150  - لمخزون بطيء الحركةلمخصص 

 54.857.381  75.262.124  131.566.788  150.501.252 
 

 مصروفات عمومية وإدارية 12
 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة  يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في  
 2020  2019  2020  2019 

 )مراجعة( 

أو  مدققةغير ) 
 (مراجعة

 
 )مراجعة(

 
 (مراجعة)

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
        

 31.014.043  25.901.838  16.129.545  11.067.005 تكاليف الموظفين
 4.068.653  4.677.733  2.475.678  2.130.853 صيانة وإصالحات 

 2.995.624  2.992.878  1.544.725  1.441.770 مساعدينخارجي وركز اتصال م
 1.788.090  1.728.383  902.972  844.939 تأمين

 1.518.210  1.418.556  706.248  718.538 أمن ونظافة
 1.560.197  1.211.160  673.573  563.494 دعاية وإعالن

 635.461  1.083.512  375.116  336.852 أتعاب قانونية ومهنية
 1.129.886  1.021.712  643.534  511.810 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 1.748.848  1.015.853  864.129  465.215 هاتف وفاكس
 773.242  904.486  423.828  471.908 تطوير تكنولوجيا المعلومات

 525.134  546.008  203.923  236.642 رسوم بنكية
 508.796  361.855  178.535  114.330 طباعة وقرطاسية

 452.112  238.324  63.713  82.525 رسوم حكومية
 523.611  802.500  187.964  345.203 أخرى

 19.331.084  25.373.483  43.904.798  49.241.907 
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 للسهم  والمخفف العائد األساسي 13
بقسمة صافي ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل لسهم لالعائد األساسي حتسب ي

 كالتالي: الفترة 
  يونيو 30 أشهر المنتهية فيالستة   يونيو 30 الثالثة أشهر المنتهية في 
 2020  2019  2020  2019 

 )مراجعة( 

 غير مدققة) 
 (أو مراجعة 

 
 )مراجعة(

 
 )مراجعة(

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
        

 33.837.027  30.222.736  13.476.947  9.529.750  لفترةلربح صافي ال

األسهم المتوسط المرجح لعدد 
 281.441.000 العادية القائمة خالل الفترة

 
281.441.000 

 

281.441.000 

 

281.441.000 

 0.12  0.11  0.05  0.03  للسهم والمخفف العائد األساسي
 

 

العائد عادل يللسهم  المخفف لم يكن هناك أسهم مخففة محتملة قائمة في أي وقت خالل الفترة، وبالتالي فإن العائد
 . للسهماألساسي 

 

مارس  31غير العادية في  العموميةوفًقا للتعليمات الصادرة عن هيئة قطر لألسواق المالية، وافقت الجمعية 
أسهم جديدة بقيمة استبدال كل سهم قائم بعشرة أي  ،أسهم لكل سهم 10أسهم الشركة بواقع  تجزئةعلى  2019
إلى  28.144.100من والقائمة وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد األسهم المصرح بها لكل سهم، لاير قطري  1اسمية 

. وبالتالي، تم 2019أبريل  15. بدأ إدراج األسهم الجديدة في بورصة قطر اعتباًرا من سهمًا 281.441.000
 تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة بأثر رجعي.

 

 المحتملة وااللتزامات المطلوبات  14
 المطلوبات المحتملة )أ(

 : هامة التزاماتلدى الشركة المطلوبات المحتملة التالية والتي ال يتوقع أن تنشأ عنها 
 

 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 لاير قطري  لاير قطري 

    

 277.000  278.000 ضمانات بنكية
 

 مطالبات قانونية )ب(
الشركة في شكل مطالبات  علىتلفة خبرفع دعاوى قضائية مثالثة ، قام مرضى وأطراف 2020يونيو  30كما في 

كان ما إذا في تقييم  الشخصي الحكمتمارس إدارة الشركة . بالتعويض عن سوء األداء ومطالبات أخرى متنوعة
 .دعاوىالتلك تفاصيل إلمامها بلى ااألداء استنادًا سوء الخاصة بدعاوى الأحكام باإلدانة في  ةأيبحقها صدر سي

بموجبها تدفع الشركة حيث  األداءجميع مطالبات سوء  ةتغطيلذلك، لدى الشركة بوليصة تأمين  باالضافة إلى 
الجزء كون يتوقع أن ي. من هذه المطالبات وتتحمل شركة التأمين الجزء اآلخر )بحسب شروط البوليصة( جزءًا

  .ًاماديغير الذي تتحمله الشركة من المطالبات 
 

 التزامات رأسمالية )ج(
ديسمبر  31لاير قطري ) 50.992.643 بمبلغ 2020 يونيو 30للشركة كما في رأسمالية االلتزامات الكانت 
 . ( وتتعلق بشكل رئيسي بعقود أبرمت بغرض تطوير مبانيلاير قطري 58.232.910: 2019
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  األطراف ذات العالقةالمعامالت مع  15
تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للشركة، والشركات 

يتم اعتماد سياسات . تلك األطراف أو تسيطر عليها بصورة مشتركة أو لها نفوذ كبير عليهاتحكم فيها التي ت
 . المعامالت من قبل إدارة الشركةالتسعير وشروط هذه 

 
 هي كالتالي: المرحلي  الربح أو الخسارةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة الواردة في بيان 

 
  يونيو 30 الستة أشهر المنتهية في  يونيو 30 الثالثة أشهر المنتهية في 
 2020  2019  2020  2019 

 )مراجعة( 

أو  غير مدققة) 
 (مراجعة

 
 )مراجعة(

 
 )مراجعة(

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
        

 222.282  242.256  111.141  121.128 إيرادات إيجارات
 711.547  180.532  361.217  69.074 تمويلإيرادات 

 (19.741)  (24.826)  (10.759)  (6.325) بنكية رسوم
تكاليف  )تشمل تمويل تكاليف

 (419.437)  (479.029) (االقتراض
 

(856.237)  (714.864) 
 (6.530.042)  (6.468.507)  (3.226.137)  (3.132.182) تأمينمصاريف 

 -  (21.000)  -  (6.000) مصاريف أخرى
 

 هي كالتالي: مع األطراف ذات العالقة الواردة في بيان المركز المالي المرحلي  األرصدة
 
 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 لاير قطري 

 
 لاير قطري

 40.197.458  34.255.519 أرصدة لدى بنوك

 35.000.000  - ودائع قصيرة األجل

 -  76.000 مدينة ذمم 

 455.087  194.479  من ودائع لدى بنك إسالميذمم مدينة مستحقة 

 30.531.793  42.251.522 تسهيالت بنكية 

 250.167  7.081.872 ذمم تجارية دائنة
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 تتمة -المعامالت مع األطراف ذات العالقة  15
 

 وأعضاء مجلس اإلدارة موظفي اإلدارة العلياكبار  مكافآت

  :كالتاليموظفي اإلدارة العليا خالل الفترة كبار مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكانت 
 2019يونيو  30  2020يونيو  30 
 )مراجعة(  )مراجعة( 

 لاير قطري  لاير قطري 
 1.129.886  1.021.712 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 2.140.575  2.140.575 موظفي اإلدارة العلياكبار إجمالي مكافآت 

 3.162.287  3.270.461 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 16
 القيم العادلة

ديسمبر  31و 2020يونيو  30فيما يلي مقارنة بين القيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية للشركة كما في 
2019 : 

 العادلة القيم  الدفترية القيم 

 
 يونيو 30

2020 
 ديسمبر 31 

2019 
 يونيو 30 

2020 
 ديسمبر 31 

2019 
 )مدققة(  )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 

 قطري لاير  قطري لاير  قطري لاير  قطري لاير 
        المالية الموجودات

 75.294.528  35.636.013  75.294.528  35.636.013 بنوك لدى أرصدة
 154.552.657  148.683.266  154.552.657  148.683.266 تجارية مدينة وأخرى  ذمم

 العادلة بالقيمة استثمارات
 اإليرادات خالل من

 63.33.725  58.028.362 األخرى الشاملة

 

58.028.362  63.33.725 
        

        مالية مطلوبات
 59.931.889  77.584.270  59.931.889  77.584.270 تجارية دائنة وأخرى  ذمم

 1.421.561  1.014.265  1.421.561  1.014.265 دائنة محتجزات
 30.531.793  42.251.522  30.531.793  42.251.522 بنكية  تسهيالت

 

المالية في معاملة حالية  األداة مبادلةالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بالمبلغ الذي يمكن بموجبه تدرج 
  . أو التصفية الجبريف عملية البيع بين أطراف راغبة، بخال
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 تتمة - القيمة العادلة لألدوات المالية 16
 

 القيمة العادلة تدرج
 . التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها باستخدام طرق التقييمتدرج التستخدم الشركة 

 

 .مماثلةلمتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات اسعار األ : 1المستوى 

كبير ومالحظ على القيمة العادلة المسجلة سواء ثر بشكل ؤطرق أخرى استنادا إلى مدخالت ت : 2المستوى 
 بشكل مباشر أو غير مباشر، و

ثر بشكل كبير على القيم العادلة المسجلة وال يمكن مالحظتها في ؤطرق باستخدام مدخالت ت : 3المستوى 
 بيانات السوق.

 

ألدوات المالية التي تقاس من ال الشركة الفئات التالية كان لدى ،2019ديسمبر  31و 2020يونيو  30كما في 
 بالقيمة العادلة:

 
 2020يونيو  30

 3المستوى   2المستوى   1المستوى   )مراجعة(
        

 قطري لاير  قطري لاير  قطري لاير  قطري لاير الموجودات المالية
استثمارات بالقيمة العادلة من 

 -  -  58.028.362  58.028.362 اإليرادات الشاملة األخرى خالل 
 58.028.362  58.028.362  -  - 

        

        الموجودات غير المالية
 764.942.215  -  -  764.942.215 أراضي ومباني معاد تقييمها

 25.814.655  -  -  25.814.655 استثمارات عقارية 
 790.756.870  -  -  790.756.870 

 

 

ديسمبر  31
2019 
 3المستوى   2المستوى   1المستوى   )مدققة(

 قطري لاير  قطري لاير  قطري لاير  قطري لاير 
        

        الموجودات المالية
بالقيمة العادلة من استثمارات 

 -  -  63.333.725  63.333.725 اإليرادات الشاملة األخرىخالل 
 63.333.725  63.333.725  -  - 

        

        الموجودات غير المالية
 769.813.110  -  -  769.813.110 أراضي ومباني معاد تقييمها

 25.814.655  -  -  25.814.655 استثمارات عقارية 

 795.627.765  -  -  795.627.765 
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 تتمة - القيمة العادلة لألدوات المالية 16
 

 التي ال يمكن مالحظتها الهامةالتقييم والمدخالت طرق 

إلجراء تقييم لموجوداتها الثابتة التي يتم إدراجها بالقيمة العادلة كما في  مستقلاستعانت الشركة بخبير تقييم مؤهل 
ا كمعيار داخل الصناعة المعترف بها عمومطرق اليب والاألس المستقلواستخدم خبير التقييم . 2018ديسمبر  31

المطبقة منهج مقارنة السوق بغرض تقييم قطع األراضي التي تحتفظ تتضمن األساليب . المماثلة موجوداتلتقييم ال
خبراء التقييم  استخدم. "DRCبها الشركة بينما تم تقييم المباني باستخدام نهج تكلفة االستبدال القابل لالستهالك "

مالحظتها تحديد نموذج التقييم المناسب والنظر في المدخالت التي ال يمكن الشخصي لالمستقلون حكمهم 
موضوع التقييم  عقاراتفي خصائص الالمماثلة  موجوداتوالمستخدمة في نموذج التقييم والتي تشمل تحديد ال

  .عقاراتتقادم الال القابلة لالستهالك وتقييمها لونطاق تكاليف االستبد
 

 تالي: لتحديد القيم العادلة هي ك خبراء المستقلينالالمستخدمة من قبل التقييم طرق 
 

  السوقبمقارنة ال طريقة
يتم تقدير القيمة العادلة ، هذه الطريقةوفًقا ل. مقارنة السوقطريقة لشركة باستخدام المملوكة لراضي األتم تقييم قطع 

يتم تعديل و. تم بيعها خالل فترة معقولة من تاريخ التقييم عقارات مماثلة علىمعامالت الاستناًدا إلى  عقارلل
 . األخرىية عقاراختالف الحجم والموقع والخصائص الالمقارنة حسب معامالت ال
 

  المستهلكة ستبدالالتكلفة اطريقة 
األصل الستبدال الحالية تكلفة ذلك المثل ي، وم تقييم مباني الشركة باستخدام طريقة تكلفة االستبدال المستهلكةت

قيمة تعديل يتم . ذات الصلة اتالتقادم والتحسينالمادي وجميع أشكال التآكل مكافئ حديث ناقًصا خصومات  بأصل
والكفاءة  ،وتكاليف التشغيل المقارنة، المتبقيي االقتصادعمر وال، العقار لتعكس عوامل التقادم مثل الحالة المادية

  النسبية واألداء الوظيفي لألصل الفعلي.
 

 2018ديسمبر  31كما في  3يوضح الجدول التالي أساليب التقييم المستخدمة في قياس القيم العادلة من المستوى 
لم تقم الشركة . المستخدمةالهامة غير الملحوظة للموجودات غير المالية المقاسة بالقيمة العادلة وكذلك المدخالت 

 المسجلةويفترض أن تكون القيم متوافقة مع تلك ، 2020يونيو  30ها غير المالية كما في موجوداتبإجراء تقييم ل
  السنة.بالنسبة لإلستثمارات العقارية ، تقوم اإلدارة بإجراء مراجعة تقييم عادلة في نهاية . 2019ديسمبر  31في 
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 قطاعيةالمعلومات ال 
فإن ، وبالتالي فقط تزاول الشركة أعمالها في دولة قطر. يتمثل نشاط الشركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية

  على أساس األعمال والقطاعات الجغرافية.ال تنقسم  ةيالقطاع هااتإفصاح
 

  19تأثير جائحة كوفيد  17
(، فإنه يصعب حاليًا التنبؤ 19في ضوء التطورات المتالحقة فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

بنطاق انتشار الوباء والمدى الزمني لتأثيره على األعمال التجارية واالقتصاد. قد يؤثر تفشي وباء بشكل كامل 
في الحالية التطورات  آخرالصحية. تراقب الشركة عن كثب الرعاية خدمات  على حجم الطلب على 19كوفيد 

   .2020يونيو  30 ا فيكماستناًدا إلى المعلومات التي يمكن مالحظتها  تقييمقامت بإجراء ع واوضاأل
 

لتقلبات االقتصادية نتيجة لالنخفاض قيمة موجوداتها المالية وغير المالية في االعتبار اآلثار المحتملة  شركةأخذت ال
على القيمة القابلة لالسترداد جوهري  تأثيرأن يكون هنالك بناًء على تقييم اإلدارة، ال تتوقع الشركة و. القائمة

غير زال يأن السوق ال بالمالية. تعتقد اإلدارة المتوقعة للموجودات غير المالية والخسائر االئتمانية لموجوداتها 
كوين الوضع وتفي مراقبة الشركة وف تستمر حساسة لتقلبات السوق. سظل تسوف  وأن المبالغ المسجلةمستقر 

 . محتملةي مخاطر مخصصات تحوطية أل

 

 أرقام المقارنة 18
عرض السنة طريقة لتتماشى مع  2019ديسمبر  31بعض أرقام المقارنة للفترة المنتهية في  تصنيفتم إعادة 

، تم إعادة تصنيف االستهالك المتراكم 2019ديسمبر  31. كما في المعروضةالحالية ولتحسين جودة المعلومات 
إعادة التصنيف هذه على الربح تؤثر  م. لةالحاليالفترة عرض طريقة لاير قطري ليتوافق مع  1.273.220البالغ 

 . سابًقاالمسجلة أو حقوق الملكية 


