البيانات املالية املخت�صرة املرحلية غري املدققة
عن فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2019

املجموعة للرعاية الطبية �ش.م.ق.ع
بيان التدفقات النقدية املخت�صر املرحلي لفرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2019

بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر املخت�صر
املرحلي لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2019

بالريال القطري
�أن�شطة الت�شغيل

�صايف ربح الفرتة
تعديالت للبنود التالية:
�إهالك ممتلكات ومعدات
�إهالك �أ�صول حق ا�ستخدام
خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
خم�ص�ص ملخزون قدمي وبطيء احلركة
تكاليف متويل
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة ديون رديئة وم�شكوك يف حت�صيلها
�إيرادات من ودائع لدى بنوك �إ�سالمية
�إيرادات توزيعات �أرباح
�أرباح الت�شغيل قبل التغريات يف ر�أ�س املال العامل
تغريات يف ر�أ�س املال العامل:
املخزون
ذمم مدينة ومدفوعات مقدما
ذمم دائنة ومبالغ م�ستحقة الدفع
حمتجزات دائنة

النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة
مدفوع يف م�ساهمة يف ال�صندوق االجتماعي والريا�ضي
تكاليف متويل مدفوعة

�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية
�أن�شطة اال�ستثمار

اقتناء ممتلكات ومعدات
�صايف احلركة يف الودائع لأجل ذات ا�ستحقاق �أكرث من  90يوم
متح�صالت من بيع ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل
ال�شامل الآخر
�إيرادات من ودائع لدى بنوك �إ�سالمية
�إيرادات توزيعات �أرباح م�ستلمة
التزام ايجارات

�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /من الأن�شطة اال�ستثمارية
�أن�شطة التمويل
توزيعات �أرباح نقدية مدفوعة
قرو�ض حم�صلة خالل الفرتة
قرو�ض م�سددة خالل الفرتة

�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة التمويل
�صايف التغري يف النقد وما يعادله

النقد وما يعادله يف بداية الفرتة

النقد وما يعادله يف نهاية الفرتة

� 30سبتمرب2019
(غري مدققة)

� 30سبتمرب2018
(غري مدققة)

43.968.703

40.752.385

22.862.279
3.461.235
7.150.791
296.427
3.028.806
727.538
()1.085.280
()2.575.155
77.835.344

23.518.980
8.746.412
3.415.245
1.194.396
13.241.745
()594.822
()2.818.990
87.455.351

()725.391
()9.440.130
7.642.439
2.320.798
77.633.060
()3.298.382
()2.112.783
()3.028.806
69.193.089

()211.387
()7.677.100
746.398
80.313.262
()3.076.683
()2.000.049
()1.194.396
74.042.134

()39.864.085
5.000.000

()18.557.829
10.065.748

-

3.445.919

708.057
2.575.155
()2.539.745
()34.120.618

594.822
2.818.990
()1.632.350

()81.342.169
19.000.000
()14.132.540
()76.474.709
()41.402.238
53.638.410
12.236.172

()109.852.509
12.000.000
()11.010.714
()108.863.223
()36.453.439
52.053.378
15.599.939

بيان املركز املايل املخت�صر املرحلي كما يف � 30سبتمرب 2019

بالريال القطري
� 30سبتمرب 2019

� 30سبتمرب 2018

(غري مدققة)

(غري مدققة)

بالريال القطري
املوجودات
املوجودات غري املتداولة

� 30سبتمرب 2019
(غري مدققة)

 31دي�سمرب 2018
(مدققة)

�إيرادات الت�شغيل

356.109.845

357.483.801

ممتلكات ومعدات
�أ�صول حق ا�ستخدام
ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

م�صروفات الت�شغيل

()218.327.917

()217.091.864

املوجودات املتداولة

959.707.258
67.630.786
60.365.909
1.087.703.953

942.705.452
52.058.974
994.764.426

�إجمايل الربح

137.781.928

140.391.937

املخزون
ذمم مدينة ومدفوعات مقدما
النقد وما يعادله

23.516.308
102.449.003
47.236.172
173.201.483
1.260.905.436

23.087.344
93.359.187
93.638.410
210.084.941
1.204.849.367

�إيرادات من وديعة يف بنك �إ�سالمي

1.085.280

594.822

�إيرادات �أخرى

6.993.386

6.333.585

م�صروفات عمومية و�إدارية

()71.812.033

()68.612.838

�إهالك ممتلكات ومعدات

()22.862.279

()23.518.980

�إهالك �أ�صول حق ا�ستخدام

()3.461.235

-

خم�ص�ص انخفا�ض قيمة الذمم املدينة

()727.538

()13.241.745

تكاليف متويل

()3.028.806

()1.194.396

�صايف ربح الفرتة

43.968.703

40.752.385

�صايف الربح من اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل الآخر

8.306.935

5.264.291

الدخل ال�شامل الأخر للفرتة

8.306.935

5.264.291

�إجمايل الدخل ال�شامل للفرتة

52.275.638

46.016.676

0.16

0.14

العائد الأ�سا�سي واملخفف لل�سهم الواحد
(بالريال القطري لل�سهم الواحد)

�إجمايل املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
احتياطي قانوين
احتياطي القيمة العادلة
فائ�ض �إعادة تقييم
�أرباح مدورة

�إجمايل حقوق امللكية
املطلوبات غري املتداولة

قرو�ض بفوائد
التزامات االيجار
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
حمتجزات دائنة

املطلوبات املتداولة

281.441.000
83.817.363
6.076.283
560.120.312
54.372.265
985.827.223

281.441.000
83.817.363
()2.230.652
563.478.921
91.477.253
1.017.983.885

27.042.776
65.190.547
64.028.901
43.340
156.305.564

16.031.599
60.176.490
76.208.089

103.421.199
ذمم دائنة ومبالغ م�ستحقة الدفع
8.830.713
قرو�ض بفوائد
3.361.729
التزامات االيجار
3.159.008
حمتجزات دائنة
118.772.649
275.078.213
�إجمايل املطلوبات
1.260.905.436
�إجمايل حقوق امللكية واملطلوبات
اعتمد جمل�س الإدارة هذه البيانات املالية يف � 9أكتوبر  2019ووقعها بالنيابة عن املجل�س:

عبداهلل بن ثاين بن عبداهلل �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة

94.801.413
14.974.430
881.550
110.657.393
186.865.482
1.204.849.367

خالد حممد العمادي
الرئي�س التنفيذي

