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 (ش.م.ق.ع )المجموعة للرعاية الطبية 

  بيان الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى المرحلي
2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في    

 
 

 
 

 
 

  
 

 سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية فى   سبتمبر 30 التسعة أشهر المنتهية فى
  

2019  2020  2019  2020  
 

  (غير مدققه)  (غير مدققه)  (غير مدققه)  (غير مدققه)
 

  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري
 

         

 التشغيلايرادات    132,548,329   109,227,692   347,183,629   356,109,845

 (218,327,917) 
  

(213,946,938) 
 

(67,826,665) 
 

 (82,380,150) 
 مصروفات التشغيل 7

 إجمالي الربح   50,168,179   41,401,027  133,236,691      137,781,928   

       
 

 

1,085,280  251,739  373,733  71,207  
 ة ك إسالميوبنلدى ع ائإيرادات من ود

6,993,386  7,906,239  1,148,957  1,837,466  
 إيرادات أخرى

 مصروفات عمومية وإدارية 8 (24,938,685)  (22,570,126)  (68,843,483)   (71,812,033) 

 استهالك عقارات ومعدات  (5,782,667)   (7,635,119)   (16,997,650)   (22,862,279) 

     (3,461,235) 
      

(3,433,818) 
 

 (1,171,811) 
 

 (1,116,911)  
 استهالك موجودات حق استخدام

                    -            
 

45,395 
 

                    -     
 

                    -    
استرداد خسائر ائتمانية متوقعة من مبالغ  

 مستحقة من البنوك

(727,538) 
 

                    -               
 

(450,000)   
 

                    -    
الخسائر االئتمانية المتوقعة من  مخصص 

 الذمم التجارية المدينة

     (3,028,806) 
      

(2,518,050) 
 

 (964,985) 
 

 (814,262)  
 تكاليف التمويل

 صافي ربح الفترة  19,424,327   10,131,676  49,647,063        43,968,703     

 
 

 
       

 

       8,306,935  

 

     
(1,743,695) 

 

3,657,256  

 

3,666,986   

إيرادات شاملة أخرى ال يعاد تصنيفها إلى 
 الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة: 
صافي )خسارة( ربح من استثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
 األخرى

       8,306,935  
      

(1,743,695) 
 

3,657,256  
 

3,666,986   
 ايرادات )خسائر( شاملة أخرى للفترة

 إجمالى الدخل الشامل للفترة  23,091,313   13,788,932  47,903,368        52,275,638     

 
 

        
 

               0.16  
 

              0.18 
 

0.04  
 

0.07  

على السهم العائد األساسى والمخفف 
 )لاير القطرى(

 
 
 

 

 

 

 

.جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 8إلى  1تمثل اإليضاحات المرفقة من 
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 المجموعة للرعاية الطبية )ش.م.ق.ع.(

 المرحليبيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2020سبتمبر30فى ة أشهر المنتهية تسعلفترة ال

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  فائض إعادة التقييم  أرباح مدورة  االجمالى
احتياطى القيمة 

 العادلة
  رأس المال  االحـتياطي القانوني 

 لاير قطري
 

 لاير قطري
 

 لاير قطري
 

 لاير قطري
 

 لاير قطري
 

  لاير قطري

1,017,983,885  
 

91,477,253  
 

563,478,921  
 

 (2,230,652) 
 

83,817,363  
 

)مدقق(2019يناير  1الرصيد كما في   281,441,000  

43,968,703  
 

43,968,703  
 

-    
 

-    
 

                       -    
 

 صافي ربح الفترة    -

8,306,935  
 

                        -    
 

-    
 

8,306,935  
 

                       -    
 

 اإليرادات الشاملة األخرى    -

52,275,638  
 

43,968,703  
 

-    
 

8,306,935  
 

                       -    
 

 إجمالي الدخل الشامل    -

 (84,432,300) 
 

(84,432,300)  
 

-    
 

-    
 

                       -    
 

أرباحتوزيعات     -  

-    
 

3,358,609  
 

 (3,358,609) 
 

-    
 

                       -    
 

ايل استهالك موجودات معاد تقييمهتحو    -  

985,827,223  
 

54,372,265  
 

560,120,312  
 

6,076,283  
 

83,817,363  
 

()غير مدقق 2019 سبتمبر  30فى   الرصيد  281,441,000  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,021,070,141  
 

79,480,102  
 

559,467,700  
 

9,044,099  
 

91,637,240  
 

)مدقق( 2020يناير  1الرصيد كما في   281,441,000  

49,647,063  
 

49,647,063  
 

-    
 

-    
 

-    
 

 صافي ربح الفترة    -

(1,743,695) 
 

                        -    
 

-    
 

 (1,743,695) 
 

                       -    
 

الشاملة األخرى  )الخسائر(اإليرادات    -  

47,903,368 
 

49,647,063 
 

-    
 

 (1,743,695) 
 

                       -    
 

(ةالشاملالشامل )الخسارة إجمالي الدخل     -  

 (78,803,480) 
 

 (78,803,480) 
 

-    
 

-    
 

-    
 

أرباحتوزيعات     -  

-  
 

2,619,580  
 

 (2,619,580) 
 

-    
 

-    
 

 تحويل استهالك موجودات معاد تقييمها    -

990,170,029 
 

52,943,265 
 

556,848,120  
 

7,300,404  
 

91,637,240  
 

()غير مدقق  2020سبتمبر  30في  الرصيد   281,441,000  

 

 
 

.جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 8إلى  1تمثل اإليضاحات المرفقة من 
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 المجموعة للرعاية الطبية )ش.م.ق.ع.( 

  
 

 
 التدفقات النقدية المرحليبيان  

 
  

 
 2020سبتمبر30فى  ة أشهر المنتهية تسعلفترة ال 

    
 

 
  2020سبتمبر30  2019سبتمبر30

 

(غير مدققة) (غير مدققة)    
ايضاحا
  ت

 أنشطة التشغيل  لاير قطري  لاير قطري
 صافي ربح الفترة  49,647,063  43,968,703

   
:تعديالت للبنود التالية   

 استهالك عقارات ومعدات 4 16,997,650  22,862,279
 حق استخدام استهالك موجودات  3,433,818  3,461,235
 مخصص لمخزون قديم وبطيء الحركة  -  296,427
 مدينةالالتجارية مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من الذمم   -  727,538

 الخدمة للموظفينمخصص مكافآت نهاية   6,854,932  7,150,791
 أرباح من بيع معدات  (22,105)  -

 تكاليف تمويل  2,518,050  3,028,806
 ربح من إعفاءات ايجار  (2,250,000)  -
 خسارة من شطب التزامات إيجار  2,667  -

 إيرادات من ودائع لدى بنوك إسالمية  (251,739)  (1,085,280)
 توزيعات أرباحإيرادات   (2,563,807)  (2,575,155)
 أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل  74,366,529  77,835,344

   
 :التغيرات في رأس المال العامل 

مخزونال  (1,377,473)  (725,391)  
 ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما    1,648,757  (9,440,130)
 مستحقة الدفعذمم دائنة ومبالغ   4,396,725  7,642,439
 محتجزات دائنة  (407,296)  2,320,798

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل  78,627,242  77,633,060
 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  (2,273,565)    (3,298,382)

(2,112,783)  (1,954,969) 
مساهمة مدفوعة إلى صندوق دعم األنشطة االجتماعية  

 والرياضية 
 تكاليف تمويل مدفوعة  (40,966)  (3,028,806)
 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  74,357,742  69,193,089

   
 

 

   
 أنشطة اإلستثمار 

 إضافات إلى عقارات ومعدات 4 (34,830,858)  (39,864,085)
 معداتمن بيع  المتحصل  22,105  -

 يوما 90صافي الحركة في ودائع ألجل ذات استحقاق يتجاوز   35,000,000  5,000,000

-  (105,318) 
استثمارات إضافية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  

 األخرى
من ودائع لدى بنوك إسالمية مستلمة إيرادات  512,348  708,057  

 توزيعات أرباح مستلمة  2,563,807  2,575,155

(31,580,873)  3,162,084 
صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( األنشطة  

 االستثمارية

   
 

 

   
 أنشطة التمويل 

 توزيعات أرباح نقدية مدفوعة  (78,376,999)  (81,342,169)
 خالل الفترةتسهيالت بنكية إضافية   21,299,338  19,000,000
 التزامات ايجار مسددة  (2,721,000)  (2,539,745)

 تسهيالت بنكية مسددة  (11,930,628)  (14,132,540)

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل  (71,729,289)  (79,014,454)

   
 

 
في النقد وما في حكمه (النقصالزيادة ) صافي  5,790,537  (41,402,238)  

   
 

 
 النقد وما في حكمه في بداية الفترة  40,319,680  53,638,410
 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 6 46,110,217  12,236,172

 
.جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 8إلى  1تمثل اإليضاحات المرفقة من 
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 ةالرئيسي ةطنشواأل الشركة حولومات علم .1

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع. )المعروفة سااابقا باساام شااركة المسااتشاافى اصهلي التخصااصااي ش.م.ق.  هي 
. إن النشاط 18895بموجب السجل التجاري رقم  1996ديسمبر  30شركة مساهمة قطرية عامة تأسست بتاريخ 

ع . يقع مقر الشركة في شاراصساسي للشركة هو إدارة مستشفى تخصصي وتطوير الخدمات الطبية في دولة قطر
. أساا م الشااركة مدرجة في بورصااة 6401أحمد بن على، منطقة وادي الساايل، الدوحة، دولة قطر، صااندوق بريد 

 قطر. 

تقدم الشااركة الخدمات الطبية من خ ل المسااتشاافى اصهلي الكائنة بمنطقة وادي الساايل، كما تدير الشااركة عيادات 
 . 2019عمليات ا خ ل ش ر فبراير  طبية في منطقة الوكرة والتي بدأت

 2020 سبتمبر 30أش ر المنت ية في  تسعةللشركة للالمالية المرحلية المختصرة تمت الموافقة على إصدار البيانات 
  .2020 أكتوبر 20مجلس اإلدارة في  من قبل

 

 أساس اإلعداد .2

"التقارير المالية المرحلية". ال  - 34الدولي رقم  تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة

تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية السنوية، 

 .2019ديسمبر  31الية المنت ية في وبالتالي يجب قراءت ا بالتوازي مع البيانات المالية السنوية للشركة للسنة الم

بالضرورة مؤشًرا على  تملل ال 2020 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في تسعافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الضإلبا
 . 2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في المتوقعة النتائج 

 

 ستخدام التقديرات واألحكاما 3.

عند إعداد البيانات المالية المرحلية المختصااااااارة، قامت اإلدارة باساااااااتخدام أحكام وتقديرات ت ثر على تطبي  
السااياسااات المحاساابية والقيم المسااجلة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصااروفات. قد تختلا النتائ  الفعلية 

 عن هذه التقديرات. 
 

اإلدارة في تطبي  السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين كانت اصحكام ال امة التي استخدمت ا 
ديسمبر  31حول تلك التقديرات هي نفس ا تلك المطبقة في البيانات المالية السنوية كما في وللسنة المنت ية في 

2019  . . 
 

 عقارات ومعدات .4

 2019ديسمبر  31  2020 سبتمبر 30 
 )مدققة   (غير مدققة) 

 لاير قطري  لاير قطري 

    
  942,705,452   949,218,568 يناير 1صافي القيمة الدفترية في 

  55,100,304   34,830,858 إضافات
  25,814,655)        - تحويل الى استثمارات عقارية

 -  124,000)) ستبعاد معداتإ

 (22,772,533)  (16,997,650) االست  ك للفترة / للسنة
 -         124,000 عدات المستبعدةللم اإلست  ك المتراكم 

 949,218,568  967,051,776 / السنة صافي القيمة الدفترية في ن اية الفترة
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 مقدما المصاريف المدفوعةالذمم المدينة و 5.
 2019ديسمبر  31  2020 سبتمبر 30 
 )مدققة   (غير مدققة) 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

  143,235,476    139,402,838  ذمم تجارية مدينة
  12,470,148    12,654,193  مبالغ مدفوعة مقدما للموردين

  4,533,214    5,332,131  مستحقات من موظفين
  2,367,456    4,130,224   قدمامدفوعة م مصاريا

  3,996,665    3,891,346  مستح  من وسيط استثمارات في أوراق مالية
  1,234,647    1,131,678  ةستردمودائع 

  1,552,655    926,397  أخرىذمم مدينة 

  167,468,807    169,390,261  

يخصم: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من الذمم التجارية 
 (76,226,921)   (76,214,833)  المدينة

  91,253,974    93,163,340  
 

 في حكمهالنقد وما  .6
 :يتكون النقد وما في حكمه مما يلي

 

 2020 سبتمبر 30
 (غير مدققة)

  لاير قطري

 2019ديسمبر  31
 )مدققة 
 لاير قطري

    

  70,547    156,803  بالصندوق نقد
  40,294,528    45,953,414  نقد لدى بنوك
  35,000,000      -  ودائع صجل

 الخسائر االئتمانية المتوقعة على المبالغ: مخصص يخصم
 (45,395)     -  من البنوكة المستحق

  75,319,680    46,110,217  لدي البنوكإجمالي النقد واصرصدة 
 (35,000,000)     -  يوًما 90يخصم: ودائع بتواريخ استحقاق أصلية تتجاوز 

  40,319,680    46,110,217  النقد وما في حكمه

 
 تكاليف التشغيل 7.
 الثالثة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 

  
 سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في 

 
 2020  2019  2020  2019 
 ة(غير مدقق)  ة(غير مدقق)  ة(غير مدقق)  ة(غير مدقق) 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
        
  136,771,442  128,474,333   43,415,376  48,035,207  تكاليا الموظفين 
  57,604,639    61,147,789    16,314,647   24,739,582  ع ج وجراحةتكاليا  
  15,760,796    18,189,547    5,254,315    7,246,702  أجور أطباء 
  3,113,334    2,922,432    1,206,064    1,214,733  مراف  
  3,013,998    1,803,945    940,940    752,199  ا طعاماليتك 
  1,113,668    890,764    394,996    240,805  وقود تكاليا 

  653,613    518,128    213,400    150,922  أمنيةمصروفات  

 مخزونلل مخصص
 بطيء الحركة

 -  
 

 86,927    -  
 

 296,427  

 82,380,150   67,826,665   213,946,938   218,327,917  
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 مصروفات عمومية وإدارية 8.
 
 

 الثالثة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 
 

 سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في  
 

 2020  2019  2020  2019 
ة(غير مدقق)  ة(غير مدقق)  ة(غير مدقق)  ة(غير مدقق)   
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
        

  45,529,077   42,207,869    14,515,034   16,306,031 تكاليا الموظفين
  5,398,442    6,942,804    1,329,789    2,265,071   صيانة وإص حات

  4,386,033    4,321,642    1,390,409    1,328,764  تكلفة العمالة الخارجية
  2,671,577    2,201,124    883,487    472,741  تأمين

  1,486,172    2,128,016    356,286    1,106,304  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
  2,230,132    2,047,572    711,922    629,016  نظافة

  2,080,026    1,843,390    519,829    632,230  دعاية وإع ن
  2,585,030    1,545,327    836,182    529,474  هاتا وفاكس

  1,306,969    1,432,612    533,727    528,126  تطوير تكنولوجيا المعلومات
  1,289,331    1,291,612    653,870    208,100  أتعاب قانونية وم نية

  794,439    841,533    269,305    295,525  رسوم بنكية
  688,466    518,802    179,670    156,947  طباعة وقرطاسية
  544,289    403,028    92,177    164,704  رسوم حكومية

  822,050    1,118,152    298,439    315,652  أخرى

 24,938,685   22,570,126   68,843,483   71,812,033  
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