دعوة حل�ضور �إجتماع اجلمعية العامة العادية وغري العادية
املجمـــوعـة للـــرعـايـــة الطبيـــــة �ش.م.ع.ق.
"

�شركة م�ساهمة عامه قطرية

"

رقم قيدها يف ال�سجل التجاري 18895

يت�شرف جمل�س �إدارة املجموعة للرعاية الطبية(�ش.م.ع.ق) بدعوتكم حل�ضور �إجتماع اجلمعية العامة العادية وغري العادية لل�شركة والذي �سيعقد مب�شيئة اهلل تعاىل �إلكرتوني ًا ب�إ�ستخدام تطبيق زووم
م�ساء ،ويف حال عدم �إكتمال الن�صاب القانوين لإنعقاد �أي من الإجتماعني ،ف�سوف يعقد الإجتماع
 Zoomمن مقر ال�شركة وذلك يوم الإثنني املوافق  21مار�س 2022م يف ال�ساعة ( 06:30ال�ساد�سة والن�صف)
ً
الثاين (امل�ؤجل) يوم الإثنني املوافق  28مار�س 2022م يف نف�س الزمان وبذات الآلية املذكورة �أعاله (�إلكرتوني ًا).

جدول �أعمال اجلمعية العامة غري العادية

�أمور التدقيق الهامةجدول �أعمال اجلمعية العامة العادية
� -1سماع تقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شركة وعن مركزها املايل خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 2021/12/31م،
ومناق�شة اخلطة امل�ستقبلية ،والت�صديق عليهما.
� -2سماع تقرير مدقق احل�سابات عن ميزانية ال�شركة وعن احل�سابات اخلتامية لل�سنة املالية املنتهية يف 2021/12/31م،
والت�صديق عليهما.
 -3مناق�شة امليزانية العمومية لل�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر لل�سنة املالية املنتهية يف 2021/12/31م ،والت�صديق
عليها.
 -4املوافقة على تو�صية جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح نقدية بن�سبة  % 25من القيمة الإ�سمية لل�سهم �أي بواقع  0.25ريال
قطري لكل �سهم.
� -5إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2021/12/31م ،و�إعتماد مكاف�آتهم.
 -6النظر يف تقرير احلوكمة اخلا�ص بال�شركة لعام 2021م و�إعتماده.
 -7عر�ض املناق�صة ب�ش�أن تعيني مدقق للح�سابات للعام املايل 2022م وحتديد �أتعابهم.
 -8املوافقة على تو�صية جمل�س الإدارة بتخ�صي�ص مبلغ  139,650ر.ق ( مائة وت�سعة وثالثون الف و�ستمائة وخم�سون ريال
قطري) لت�ضاف للمبلغ املتبقي من املبلغ املخ�ص�ص لعالج احلاالت امل�ستحقة وغري القادرة على حتمل تكاليف العالج
والذي �أقرته اجلمعية العامة العادية لل�شركة �سابق ًا مببلغ مليون ريال قطري.

مـــــالحظــــــــات:

• يعترب هذا الإعالن مبثابة دعوة قانونية جلميع امل�ساهمني حل�ضور الإجتماع دون احلاجة �إىل �إر�سال دعوات خا�صة بالربيد
�أو ب�أي طريقة �آخرى.
• ميثل الق�صر واملحجور عليهم النائبون عنهم قانون ًا.
• يف حالة تعذر احل�ضور �شخ�صي ًا ،ميكن للم�ساهم توكيل من ينوب عنه حل�ضورالإجتماع ب�شرط �أن يكون الوكيل م�ساهم ًا و�أن
يكون التوكيل خا�ص ًا وثابت ًا بالكتابة �أو مبوجب ق�سيمة التوكيل املعتمدة من ال�شركة والتي ميكن احل�صول عليها من املوقع
الإلكرتوين لل�شركة ،وال يجوز للم�ساهم توكيل �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة نيابة عنه.
ويف جميع الأحوال  ،ال يجوز �أن تزيد عدد الأ�سهم التي يحوزها الوكيل بهذه ال�صفة على ( )٪5من ر�أ�س مال ال�شركة �أي
� 14,072,050سهم (اربعة ع�شر مليون واثنان و�سبعون الف و�سبعة �آالف وخم�سون �سهم ًا).
• الن�صاب القانوين لإنعقاد �إجتماع اجلمعية العامة العادية هو ح�ضور عدد من امل�ساهمني ميثلون ( )%50من ر�أ�س مال
ال�شركة على الأقل ويف حال عدم �إكتمال الن�صاب القانوين يف الإجتماع الأول ف�سوف يعقد الإجتماع الثاين بامل�ساهمني
احلا�ضرين �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
• الن�صاب القانوين لإنعقاد �إجتماع اجلمعية العامة غري العادية هو ح�ضور عدد من امل�ساهمني ميثلون ( )%75من ر�أ�س مال
ال�شركة على الأقل ويف حال عدم �إكتمال الن�صاب القانوين يف الإجتماع الأول يكون الإجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره
م�ساهمون ميثلون ( )%50من ر�أ�س مال ال�شركة ويف حال عدم �إكتمال الن�صاب يف الإجتماع الثاين �سي�ؤجل الإجتماع �إىل
�إجتماع ثالث يحدد موعده الحق ًا بعد التن�سيق مع �إدارة �ش�ؤون ال�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة.
• ت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية وغري العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف الإجتماع.
• لكل م�ساهم حق امل�شاركة الفعالة يف اجلمعية العامة والإ�شرتاك يف مداوالتها وله حق املناق�شة وتوجيه الأ�سئلة وتلقي الأجوبة
بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر.
• تكون الأحقية يف �إ�ستالم الأرباح التي يو�صى بها جمل�س الإدارة وتقرها اجلمعية العامة ملالكي الأ�سهم الواردة �أ�سمائهم
يف �سجل امل�ساهمني الوارد من �شركة قطر للإيداع املركزي للأوراق املالية عند �إغالق تداول يوم �إنعقاد اجلمعية العامة
العادية التي ت�صادق على توزيع الأرباح.
• ميكن لل�سادة امل�ساهمني الإطالع على التعديالت املقرتحة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وتقرير احلوكمة ال�سنوي للعام
 2021عن طريق زيارة املوقع الإلكرتوين لل�شركة www.medicare.com.qa

 -1املوافقة على تعديل بع�ض مواد النظام الأ�سا�سي لل�شركة مبا يتوافق مع �أحكام القانون رقم ( )8ل�سنة  2021املعدل
للقانون رقم ( )11ل�سنة  2015ب�ش�أن قانون ال�شركات التجارية بالإ�ضافة �إىل تعديل بع�ض املواد االخرى و�إ�ستبدال بع�ض
العبارات الواردة يف بع�ض مواد النظام الأ�سا�سي (ميكن الإطالع على التعديالت املقرتحة على النظام الأ�سا�سي عن
طريق زيارة املوقع الإلكرتوين لل�شركة ) www.medicare.com.qa
 -2املوافقة على تو�صية جمل�س الإدارة بتعديل الفقرة الثانية من املادة ( )7من النظام الأ�سا�سي بزيادة ن�سبة متلك
امل�ستثمرين غري القطريني من � %49إىل  %100من ر�أ�س مال ال�شركة وذلك بعد احل�صول على املوافقات الالزمة من
اجلهات املخت�صة وفق ًا للقوانني ذات ال�صلة.
 -3املوافقة على تو�صية جمل�س الإدارة بتعديل املادة ( )2من النظام الأ�سا�سي وذلك ب�إ�ضافة �أغرا�ض �آخرى.
 -4تفوي�ض رئي�س جمل�س الإدارة ونائب رئي�س جمل�س الإدارة بتوقيع �أي منهما منفرد ًا على النظام الأ�سا�سي املعدل لل�شركة
�أمام اجلهات املخت�صة وب�إتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتنفيذ قرارات اجلمعية غري العادية و�إمتام �إجراءات �شهر
التعديالت يف اجلريدة الر�سمية.

�إي�ضاحات حول �إجراءات و�آلية امل�شاركة والت�صويت يف الإجتماع (�إلكرتوني ًا):
• تبد�أ �إجراءات الت�سجيل قبل �ساعة من موعد الإجتماع �أي يف ال�ساعة  05:30م�سا ًء.
• على امل�ساهمني � -أو من ينوب عنهم  -الراغبني يف ح�ضور الإجتماع التكرم ب�إر�سال البيانات وامل�ستندات املذكورة �أدناه �إىل الربيد
الإلكرتوين التايل (  ) goraishs@ahlihospital.comمبكر ًا قبل يوم الإجتماع حتى ميكنهم الت�سجيل يف الوقت املحدد.
بالن�سبة للأفراد �صورة من �إثبات الهوية (بطاقة �إثبات ال�شخ�صية �أو جواز ال�سفر �ساري املفعول) ،رقم اجلوال للم�ساهم ،رقم
امل�ساهم ال�صادر عن �شركة قطر للإيداع املركزي للأوراق املالية.
بالن�سبة لل�شركات والأ�شخا�ص الإعتبارية كتاب موقع وخمتوم بتفوي�ض ممثل عنها حل�ضور الإجتماع مرفق به امل�ستندات الداعمة،
رقم امل�ساهم ال�صادر عن �شركة قطر للإيداع املركزي للأوراق املالية ،ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية �أو جواز ال�سفر للممثل املف ًو�ض
باحل�ضور ورقم جواله.
ويف حالة التوكيل ،رقم امل�ساهم اخلا�ص باملوكل و�صورة من �سند الوكالة �أو ق�سيمة التوكيل موقعه من املوكل.
• �سيتم �إر�سال رابط امل�شاركة يف الإجتماع �إلكرتونيا للم�ساهمني الذين ابدوا رغباتهم يف ح�ضور الإجتماع والذين تلقت ال�شركة
بياناتهم وامل�ستندات واملعلومات املطلوبة �أعاله .ويتعني على امل�ساهم الت�سجيل حل�ضور الإجتماع عقب ا�ستالمه الرابط .وبعد
ا�ستكمال عملية الت�سجيل� ،سيتم �إر�سال رابط �آخر للم�ساهم يوجه من خالله �إىل غرفة الإجتماع الإلكرتوين على تطبيق Zoom
وامل�شاركة يف وقائع الإجتماع وفقا لذلك.
• ميكن للم�ساهمني احلا�ضرين الكرتوني ًا مناق�شة جدول الأعمال ،وتوجيه الأ�سئلة �أثناء االجتماع �إىل جمل�س الإدارة �أو املدقق
اخلارجي عن طريق �إر�سال �أ�سئلتهم �أو تعليقاتهم يف نافذة املحادثة املتاحة على تطبيق .Zoom
• فيما يتعلق بالت�صويت على بنود الإجتماع ،يتعني على امل�ساهم الذي لديه اعرتا�ض على �أحد البنود �إبداء اعرتا�ضه عند الت�صويت
على ذلك البند وذلك من خالل ال�ضغط على زر رفع اليد “  ”Raised Handاملتاح على تطبيق  ، Zoomويعترب عدم
ال�ضغط على هذا الزر �أثناء الت�صويت على البند مبثابة م�صادقة على البند حمل الت�صويت.
للإ�ستف�سار ومزيد من املعلومات ميكن التوا�صل على الأرقام التالية44898453 - 44898805 :

د .عبدالبا�سط احمد ال�شيبي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

التقرير ال�سنوي ملجل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل للعام  2021واخلطة امل�ستقبلية
ب�سم اهلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم،،،
ال�ســــادة  /امل�ســــاهميــــن الكــــرام...
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتــه وبعد،،،
بالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن الإخوة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ي�سعدين �أن �أقدم لكم التقرير ال�سنوي
ل�شركة املجموعة للرعاية الطبية(�ش.م.ع.ق) لعام .2021
و�أبد�أ بحمد اهلل على �أن �سخرنا خلدمة املجتمع ووطننا احلبيب خالل عام ا�ستمر فيه الوباء و�شروط
وقيود ال�سفر بالت�أثري على االقت�صاد العاملي واالقليمي واملحلي وانعك�س ذلك على �أداء العديد من
ال�شركات املحلية يف القطاع العام واخلا�ص و�أجلم �أو حد من منوها ب�شكل طبيعي.
و�أحمد اهلل �أن وفقنا اهلل ب�شركة املجموعة للرعاية الطبية وامل�ست�شفى الأهلي باال�ستمرار يف م�ساندة
الدولة ملجابهة هذه اجلائحة مع االلتزام الكامل بالقيود وال�ضوابط التي فر�ضت حماية للم�صلحة العامة؛
ورغم ا�ستمرار هذه العقبات وال�صعاب متكنا بف�ضل اهلل والإ�سرتاتيجية التي و�ضعتها الإدارة التنفيذية
و�أقرها جمل�س الإدارة وبف�ضل جهود جميع املوظفني وخا�صة العاملني يف اخلطوط الأمامية؛ متكنا من
احلفاظ على م�ستوى الإيرادات كما يف العام  2020وحققنا �أرباح للعام  2021بلغت 79,061,137ريال
قطري ،وقد انعك�س ذلك على العائد على ال�سهم بواقع  0.28رياالت قطرية لكل �سهم.
وبنا ًء على ما تقدم قرر املجل�س �أن يرفع تو�صية للجمعية العامة العادية لتوزيع �أرباح نقدية بن�سبة %25
من القيمة الإ�سميه لل�سهم� ،أي بواقع  0,25ريال لكل �سهم.
هذا؛ وجاء النمو الذي �أ�شرت �إليه كنتيجة ال�سرتاتيجية تخفي�ض النفقات الت�شغيلية للكوادر بدون
اال�ضطرار لال�ستغناء عن �أي كادر بالإ�ضافة لتخفي�ض بع�ض النفقات الت�شغيلية الأخرى.
ومن جهة �أخرى جنحت ال�شركة يف احلفاظ على معدل الإيرادات اليومي عن طريق طرح حزم
عالجية ترويجية �شامله واجراءات فحو�صات ال  PCRملا قبل وبعد ال�سفر حيث ا�ستقطب امل�ست�شفى
الأهلي ( وال يزال ) بفرعيه اال�سا�سي ومبدينة الوكرة �أكرب �شريحة من املراجعني يف القطاع اخلا�ص
لدقة و�سرعة اظهار النتائج بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة العامة؛ كما بد�أ ق�سم عيادة جراحة الرتميم
والت�صحيح التجميلية بتقدمي خدماتها للجمهور باال�ضافة �إىل اخلدمات التجميلية املكملة ومت تعيني
ا�ست�شاريني لهم �سبق وخربه وا�سعه بهذا املجال وتنوي الإدارة التنفيذية �إطالق برنامج ال�ست�ضافة
�أ�شهر اال�ست�شاريني العامليني �ضمن برنامج اال�ست�شاريني الزائرين و�سيتم طرح اخلدمات ب�أ�سعار
تناف�سية �أقل من تلك املوجودة بال�سوق.
� أما فيما يتعلق بقرار احلكم الإبتدائي يف ق�ضية ال�شركة الوطنية للت�أمني ال�صحي (�صحة) الذي و�صلنا

خالل العام  2020حيث جاء تقرير اخلبري املكلف من املحكمة ل�صالح ال�شركة و�أحقيتها باملطالبة مببلغ
 130مليون ريال قطري و�أيدته املحكمة؛ ف�إننا ال نزال ننتظر حكم حمكمة اال�ستئناف والذي ت�أجل البت
فيها لأكرث من  ٤مرات خالل العام املا�ضي بانتظار ورود تقرير اخلبري .و�أذكر م�ساهمينا الكرام ب�أن
بياناتنا املالية قد غطت جميع املبالغ التي خ�ص�صها جمل�س الإدارة كمخ�ص�صات �إيرادات من عقد
«�صحة» وعليه ف�إن �أي نتيجة �إيجابية نهائية من الق�ضية املرفوعة �ضد �شركة «�صحة» �ستعود بربحية
مبا�شرة على امل�ساهمني والذي ن�أمل �أن يتحقق خالل هذا العام �إن �شاء اهلل.
وا�ستكماال لتنفيذ اخلطط اال�سرتاتيجية التي اعتمدها املجل�س فقد مت ت�سليم ماال يقل عن  %60من
غرف �إقامة املر�ضى التي مت �إعادة حت�سينها و�صيانتها وفر�شها والديكور الداخلي فيها ومت ا�ستحداث
�أجنحة �إمرباطورية و�أجنحة ملكية جديدة مبا يلبي توقع املراجعني وال�ضيوف الكرام .كما مت االنتهاء
من م�شروع املبنى اجلديد (د) والذي �سيوفر ما يزيد عن  300موقف �سيارة على ثالث م�ستويات حتت
الأر�ض مبخارج م�صاعد و�سالمل متحركة عند مدخل مبنى امل�ست�شفى الرئي�سي وننتظر تو�صيل خدمة
الكهرباء الفتتاح وت�شغيل املبنى.
ويف �إطار حتفيز ا�ستقطاب �شركات الت�أمني واجلمهور من املراجعني وال�ضيوف الكرام لالنتفاع من
خدمات امل�ست�شفى الأهلي عرب عيادات الوكرة ووحدة احلاالت امل�ستعجلة؛ فقد ا�ستمرت الإدارة بتوفري
�أف�ضل عر�ض خلدمات الرزم الطبية بفرع الوكرة بقيمة  79ريال �شاملة الإ�ست�شارة الطبية ومت تخفي�ض
قيمة اال�ست�شارات الطبية يف فرع الوكرة لـ  ٥٠ريال و�إلغاء امل�ستقطعات املالية للمراجعني وال�ضيوف
الكرام الذين يحملون ت�أمينا طبيا وذلك مع بع�ض �شركات الت�أمني بعد االتفاق معها على هذه اخلطوة.
و�أخري ًا وعلى �صعيد الإدارة الت�شغيلية؛ فقد بد�أ برنامج تقييم الأداء للموظفني باال�ستناد �إىل ن�سبة
حتقيق الأهداف التي يكلف بها املوظف لكل عام بحيث ترتجم هذه الأهداف على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي
�أهداف ور�ؤية ال�شركة اال�سرتاتيجية؛ قد بد�أ بتحقيق بع�ض هذه الأهداف والتي جوهرها الإبقاء على
م�ستوى اخلدمات واالنتاجية مما يعد �إجنازا كبريا �أ�شكر عليه االدارة التنفيذية وجميع العاملني
بال�شركة لأنه ميهد لإتباع اف�ضل املمار�سات و�أعلى م�ستويات للإدارة لتحقيق منو م�ستدام ب�إذن اهلل.
ويف اخلتام ال ي�سعني يف هذا املقام �إال �أن �أتقدم ب�أ�سمى �أيات ال�شكر والعرفان �إىل مقام ح�ضرة �صاحب
ال�سمو �أمري البالد املفدى على دعمه ورعايته الكرمية.
كما نعرب عن تقديرنا لل�سادة امل�ساهمني علي دعمهم ...ون�شكر كافة العاملني على جهودهم وتفانيهم
يف العمل… وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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املجموعة للرعاية الطبية �ش.م.ع.ق.
تقرير حول تدقيق البيانات املالية
الر�أي

" �شركة م�ساهمة عامه قطرية "
البيانات املاليـة كما يف  31دي�سـمـرب  2021مع تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل
الكرام
تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل �إىل ال�سادة امل�ساهمني
املعلومات الأخرى الواردة يف التقرير ال�سنوي لل�شركة لعام 2021

لقد دققنا البيانات املالية ل�شركة املجموعة للرعاية الطبية �ش.م.ع.ق«(.ال�شركة») والتي تت�ضمن بيان املركز املايل كما يف  31دي�سمرب ،2021وبيان الربح �أو اخل�سارة والإيرادات ال�شاملة الأخرى ،وبيان
التغريات يف حقوق امللكية،وبيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،و�إي�ضاحات حول البيانات املالية تت�ضمن ملخ�ص ًا لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة.
يف ر�أينا �أن البيانات املالية املرفقة تظهر بعدالة ،من كافة النواحي املادية ،املركز املالـي لل�شركة كما يف  31دي�سمرب  2021و�أدائها املايل وتدفقاتها النقديـة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا للمعايري
الدولية للتقارير املالية (.)IFRSs

�أ�سا�س الر�أي

لقد قمنا ب�أعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق ( .)ISAsويرد الحق ًا يف هذا التقرير بيان مل�س�ؤولياتنا مبوجب تلك املعايري يف فقرة م�س�ؤولية مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية.
وفق ًا لقانون �أخالقيات املحا�سبني املهنيني ال�صادرة عن جمل�س املعايري الأخالقية الدولية (مبا يف ذلك املعايري الدولية لال�ستقاللية) ( )IESBA Codeف�إننا كيان م�ستقل عن ال�شركة ،وقد قمنا
بتلبية م�س�ؤولياتنا الأخالقية الأخرى ذات ال�صلة املتعلقة بتدقيقنا للبيانات املالية وفق ًا للمتطلبات املهنية ذات ال�صلة يف دولة قطر ،وقد وفينا م�س�ؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفق ًا ملعايري �أخالقيات
املحا�سبني املهنيني ال�صادرة عن جمل�س املعايري الأخالقية الدولية ( .)IESBA Codeيف ر�أينا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية وتوفر �أ�سا�س ًا مالئم ًا ميكننا من �إبداء ر�أينا.
�أمور التدقيق الهامة
�إن �أمور التدقيق الهامة ،يف تقديرنا املهني ،هي تلك الأمور الأكرث �أهمية خالل تدقيق البيانات املالية لل�سنة احلالية .وقد مت تناول هذه الأمور خالل �إجراء �أعمال التدقيق للبيانات املالية ككل ويف تكوين
ر�أينا حولها ،كما و�أننا ال نقدم ر�أيا منف�صال ب�ش�أن هذه االمور .وفيما يلي بيان لكيفية تناول كل �أمر من هذه الأمور خالل �أعمال التدقيق.
لقد وفينا بامل�س�ؤوليات املو�ضحة يف فقرة م�س�ؤولية مراقب احل�سابات حول �أعمال تدقيق البيانات املالية يف تقريرنا هذا ،مبا يف ذلك فيما يتعلق ب�أمور التدقيق الهامة .وبنا ًء عليه ،ت�ضمنت �أعمال
التدقيق التي قمنا بها تنفيذ �إجراءات تهدف �إىل اال�ستجابة لتقييمنا ملخاطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية .وتقدم نتائج �إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،مبا يف ذلك الإجراءات املتخذة ملعاجلة
الأمور املو�ضحة �أدناه� ،أ�سا�س ًا لر�أينا حول تدقيق البيانات املالية املرفقة.

�أمور التدقيق الهامة
�أمور التدقيق الهامة

خطوات التدقيق املتبعة ملعاجلة �أمور التدقيق الهامة
ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها فيما يتعلق بهذا الأمر ما يلي:

�إعادة تقييم العقارات واملعدات وم�صاريف اال�ستهالك
يتم قيا�س الأرا�ضي واملباين امل�ستخدمة يف عمليات ال�شركة مببالغ �إعادة التقييم .متثل هذه املوجوادت
جزء ًا من عقارات ومعدات ال�شركة وهي تعادل  ٪56من �إجمايل موجودات ال�شركة كما يف  31دي�سمرب
 .2021القيم الدفرتية لهذه املوجودات وتكاليف ا�ستهالكها ذات ال�صلة متثل �أر�صدة هامة يف هذه
البيانات املالية.

• تقييم افرتا�ضات الإدارة والأحكام امل�ستخدمة يف ا�ستنتاج ما �إذا كانت القيمة الدفرتية للعقارات واملعدات ال تختلف
جوهريًا عن قيمتها العادلة كما يف تاريخ التقرير.
• تقييم الت�صميم والفعالية الت�شغيلية لل�ضوابط الهامة املتعلقة باملعاجلة املحا�سبية للعقارات واملعدات وم�صاريف
اال�ستهالك.
• تقييم معايري التحقيق املطبقة على التكاليف املتكبدة واملر�سملة خالل ال�سنة املالية مقابل متطلبات املعايري
املحا�سبية ذات ال�صلة.
• تقييم مدى مالءمة الطريقة امل�ستخدمةوالأعمار الإنتاجيةاملحددة لتعيني م�صاريف اال�ستهالك.
• �إعادة احت�ساب م�صاريف اال�ستهالك ومقارنتها مب�صاريف اال�ستهالك املدرجة يف البيانات املالية.
• تقييم مدى كفاية �إف�صاحات ال�شركة فيما يتعلق بالعقارات واملعدات وفق ًا ملتطلبات املعايري املحا�سبية ذات ال�صلة.

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن حتديد الأعمار الإنتاجية وم�صاريف اال�ستهالك لهذه املوجودات يتطلب
من الإدارة ممار�سة �أحكام وتقديرات هامة .ونتيجة لذلك ،ف�إن �إع��ادة تقييم العقارات واملعدات
وم�صاريف اال�ستهالك تعترب من �أمور التدقيق العامة.
مت �إدراج الإف�صاحات ذات ال�صلة يف الإي�ضاح رقم  5للبيانات املالية.

حتقيق الإيرادات
ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها فيما يتعلق بهذا الأمر ما يلي:
• مقارنة ال�سيا�سة امل�ستخدمة من قبل ال�شركة يف حتقيق الإيرادات مع متطلبات املعيار الدويل للتقارير
املالية “ 15الإيرادات من العقود مع العمالء” وتقدير مدى مالءمتها.
• فح�ص الت�صميم والفعالية الت�شغيلية ل�ضوابط الرقابة الداخلية التي حتكم عملية حتقيق الإيرادات.
• �إجراء حتليل العالقة بني الإيرادات والذمم التجارية املدينة والنقد و�إجراء مراجعة حتليلية
للإيرادات ا�ستناد ًا على املبيعات ال�شهرية وهوام�ش الربح.
• فح�ص �إدخاالت دفرت اليومية بناء على بيانات املخاطر املتعلقة بالإيرادات (مثل املبالغ
املدرجة وتاريخ ت�سجيلها والتعديالت عليها) لتبيان وقوع �أي حاالت جتاوز للإدارة.
• تقييم مدى كفاية الإف�صاحات املتعلقة بالإيرادات.

حققت ال�شركة �إيرادات مببلغ  482مليون ريال قطري لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب :2020( 2021
477مليون ريال قطري) .تقوم ال�شركة بتحقيق الإي��رادات عند تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية
لعمالئها وحني ح�صول العميل على ال�سيطرة على الب�ضاعة ،ويكون ذلك ب�شكل عام عند ت�سليم
اخلدمة �أو الب�ضاعة للعميل.
يعترب حتقيق الإي��رادات من �أمور التدقيق الهامة نظرا حلجم املبالغ املادية ووجود خماطر تتعلق
بت�سجيل مبالغ �إيرادات غري �صحيحة نتيجة جتاوز الإدارة ل�ضوابط الرقابة الداخلية ذات ال�صلة.
مت �إدراج الإف�صاحات املتعلقة بالإيرادات يف الإي�ضاح رقم  19للبيانات املالية.

بيان املركز املايل كما يف  31دي�سمرب 2021
املوجودات
املوجودات غري املتداولة
عقارات ومعدات
ا�ستثمارات عقارية
موجودات حق اال�ستخدام
ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات
ال�شاملة الأخرى
املوجودات املتداولة
املخزون
ذمم مدينة وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا
النقد والأر�صدة لدى البنوك
�إجمايل املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
احتياطي قانوين
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي �إعادة تقييم
�أرباح مدورة
�إجمايل حقوق امللكية
املطلوبات غري املتداولة
ت�سهيالت بنكية
مطلوبات �إيجار
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
املطلوبات املتداولة
ذمم دائنة ومبالغ م�ستحقة الدفع
ت�سهيالت بنكية
مطلوبات �إيجار
حمتجزات دائنة
�إجمايل املطلوبات
�إجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

2021
ريال قطري
1.013.292.628
25.881.077
58.199.927

978.037.744
25.868.933
61.763.744

66.309.911
1.163.683.543

66.034.304
1.131.704.725

30.167.226
91.413.565
52.247.073
173.827.864
1.337.511.407

23.490.236
97.449.719
64.154.634
185.094.589
1.316.799.314

281.441.000
108.094.188
14.944.967
552.508.436
72.964.472
1.029.953.063

281.441.000
100.188.074
11.639.360
555.991.147
78.972.970
1.028.232.551

39.718.752
59.639.215
75.518.914
174.876.881

22.761.260
62.014.922
70.672.752
155.448.934

109.847.471
20.325.571
2.375.706
132.715
132.681.463
307.558.344
1.337.511.407

117.264.310
13.362.931
2.357.873
132.715
133.117.829
288.566.763
1.316.799.314

متت املوافقة على هذه البيانات املالية وقام بالتوقيع عليها بالنيابة عن جمل�س الإدارة يف  21فرباير :2022
خالد حممد العمادي
جمال عبداهلل اجلمال
الرئي�س التنفيذي
ع�ضو جمل�س الإدارة

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2021
ر�أ�س
املال
ريال قطري

الر�صيد يف  1يناير 2020
�صايف الربح لل�سنة
�إيرادات �شاملة �أخرىلل�سنة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
حتويل �إىل االحتياطي القانوين
حتويل ا�ستهالك للموجودات املعاد تقييمها
م�ساهمة يف ال�صندوق االجتماعي والريا�ضي
توزيعات �أرباح نقدية مدفوعة للم�ساهمني
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2020
�صايف الربح لل�سنة
�إيرادات �شاملة �أخرى لل�سنة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
حتويل �إىل االحتياطي القانوين
حتويل ا�ستهالك للموجودات املعاد تقييمها
حتويل �أرباح من بيع ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الإيرادات ال�شاملة الأخرى
م�ساهمة يف ال�صندوق االجتماعي والريا�ضي
توزيعات �أرباح نقدية مدفوعة للم�ساهمني
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2021

�إحتياطي
قانوين
ريال قطري

احتياطي
�إعادة تقييم
ريال قطري

�أرباح
مدورة
ريال قطري

79.480.102 559.467.700 9.044.099
91.637.240 281.441.000
85.508.337
- 2.595.261
85.508.337
- 2.595.261
()8.550.834
8.550.834
(3.476.553 )3.476.553
()2.137.708
()78.803.480
78.972.970 555.991.147 11.639.360 100.188.074 281.441.000
-

7.906.114
-

3.439.383
3.439.383
-

م�س�ؤولية جمل�س الإدارة حول البيانات املالية

�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �إعداد هذه البيانات املالية وعر�ضها ب�صورة عادلة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية،وهو كذلك م�س�ؤول عن �إجراءات الرقابة الداخلية التي يراها �ضرورية لإعداد
بيانات مالية خالية من الأخطاء املادية� ،سواء الناجتة عن احتيال �أو خط�أ.
عند �إعداد البيانات املالية يكون جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن تقييم قدرة ال�شركة على اال�ستمرار يف عملياتها وفق ًا ملبد�أ اال�ستمرارية وكذلك يقوم بالإف�صاح ،عند احلاجة ،عن الأمور املتعلقة مببد�أ
اال�ستمرارية وا�ستخدام �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي� ،إال �إذا كان جمل�س الإدارة ينوي ت�صفية ال�شركة �أو �إنهاء عملياتها �أو �أنه لي�س لديه بديل واقعي غري ذلك.
�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن الإ�شراف على عملية �إعداد التقارير املالية لل�شركة.

م�س�ؤولية مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية

تتمثل �أهدافنا يف احل�صول على ت�أكيد معقول ب�أن البيانات املالية ككل خالية من الأخطاء املادية� ،سواء الناجتة عن احتيال �أو خط�أ ،وكذلك �إ�صدار تقرير مراقب احل�سابات الذي يت�ضمن ر�أينا.
�إن الت�أكيد املعقول هو ت�أكيد عايل امل�ستوى ،ولكنه ال يعد �ضمان ًا ب�أن �أعمال التدقيق التي مت القيام بها وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق �سوف تقوم دائما بتبيان الأخطاء املادية عند وقوعها .قد تن�ش�أ
الأخطاء من االحتيال �أو اخلط�أ ،وتعترب الأخطاء مادية ،ب�صورة فردية �أو �إجمالية� ،إذا كان من املحتمل �أن ت�ؤثر على القرارات االقت�صادية للم�ستخدمني التي اتخذت بنا ًء على هذه البيانات املالية.
وكجزء من �أعمال التدقيق وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق ،ف�إننا نقوم مبمار�سة تقديرنا املهني ونحافظ على التزامنا املهني خالل جميع مراحل التدقيق .كما قمنا �أي�ضا مبا يلي:
• حتديد وتقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية� ،سوا ًء الناجتة عن احتيال �أو خط�أ ،وت�صميم والقيام ب�إجراءات التدقيق ا�ستجابة لهذه املخاطر وكذلك احل�صول على �أدلة تدقيق
كافية ومالءمة توفر �أ�سا�س ًا لإبداء ر�أينا .تعد خماطر عدم تبيان الأخطاء املادية الناجتة عن االحتيال �أعلى من املخاطر الناجتة عن اخلط�أ ،حيث قد ي�شمل االحتيال التواط�ؤ �أو التزوير �أو احلذف
املتعمد �أو العر�ض اخلاطئ �أو جتاوز الرقابة الداخلية.
• فهم �إجراءات الرقابة الداخلية ذات ال�صلة ب�أعمال التدقيق بغر�ض �إعداد �إجراءات تدقيق منا�سبة ،ولي�س لغر�ض �إبـداء ر�أينا حـول فعاليـة �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية لل�شركة.
• تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومعقولية التقديرات املحا�سبية واالف�صاحات ذات ال�صلة املعدة من قبل الإدارة.
• �إ�صدار نتيجة حول مدى مالءمة ا�ستخدام جمل�س الإدارة ملبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي ،بنا ًء على �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها ،وكذلك حتديد ما �إذا كان هناك �أحداث �أو ظروف مادية
تلقى بال�شك على قدرة ال�شركة على اال�ستمرار وفق ًا ملبد�أ اال�ستمرارية .يف حال ات�ضح لنا وجود �شك مادي ،ف�إن علينا لفت االنتباه يف تقرير التدقيق �إىل االف�صاحات ذات ال�صلة يف البيانات املالية
�أو تعديل ر�أينا �إذا كانت هذه االف�صاحات غري كافية .كما وتعتمد نتيجة املراجعة على �أدلة التدقيق التي مت احل�صول عليها حتى تاريخ التقرير� ،إال �أنه قد ت�ؤدي �أحداث �أو ظروف بعد ذلك التاريخ
�إىل عدم ا�ستمرار ال�شركة وفق ًا ملبد�أ اال�ستمرارية.
• تقييم العر�ض العام وبنية وحمتوى البيانات املالية ،مبا يف ذلك االف�صاحات ،وحتديد ما �إذا كانت البيانات املالية تظهر املعامالت والأحداث الهامة ب�صورة عادلة.
قمنا بالتوا�صل مع جمل�س الإدارة فيما يتعلق� ،إىل جانب �أمور �أخرى ،بنطاق العمل املحدد وتوقيت التدقيق ونتائج �أعمال التدقيق الهامة ،مبا يف ذلك �أوجه الق�صور املادية يف الرقابة الداخلية والتي
قمنا بتحديدها خالل �أعمال التدقيق.
كما نقدم ملجل�س الإدارة بيان ًا يفيد ب�أنن ًا قد التزمنا ب�أخالقيات املهنة فيما يتعلق باال�ستقاللية ،وقمنا بالتوا�صل معهم حول �أية عالقات �أو �أمور �أخرى قد يعتقد �أنها ت�ؤثر على ا�ستقالليتنا وكذلك
تقدمي الإجراءات الوقائية ذات ال�صلة عند ال�ضرورة.
ومن بني الأمور التي مت التوا�صل حولها مع جمل�س الإدارة ،قمنا بتحديد الأمور التي تعد �أكرث �أهمية خالل تدقيق البيانات املالية لل�سنة احلالية ،وبالتايل نعتربها �أمور تدقيق هامة .ونقوم ب�إي�ضاح
هذه الأمور يف تقرير مراقب احل�سابات هذا� ،إال يف حال وجود قانون �أو حكم مينع االف�صاح العلني عن هذه الأمور �أو عندما نقرر ،يف حاالت ا�ستثنائية للغاية� ،أنه ال يجب االف�صاح العلني عن �أمر
يف تقريرنا لأنه من املحتمل �أن تفوق الآثار ال�سلبية لذلك �أهداف امل�صلحة العامة من الإف�صاح.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

ويف ر�أينا �أن ال�شركة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة وقد �أجريَ جرد املخزون وفق ًا للأ�صول املرعية ،و�أن البيانات املالية تراعي �أحكام قانون ال�شركات التجارية القطري رقم  11ل�سنة ،2015
والذي مت تعديل بع�ض �أحكامه الحقًا مبوجب القانون رقم  8ل�سنة  ،2021والنظام الأ�سا�سي لل�شركة .لقد ح�صلنا على كافة املعلومات واالي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض تدقيقنا ،وح�سب
علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�سنة �أي خمالفات للقانون �أعاله �أو للنظام الأ�سا�سي لل�شركة على وجه قد يكون له ت�أثري �سلبي مادي على املركز املايل لل�شركة �أو �أدائها املايل.
الدوحة يف
 21فرباير 2022

عن �إرن�سـت ويـونـغ
زيــــــــــــــــاد نـــــــــــــــــــــــادر
�سجل مراقبي احل�سابات رقم 258
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2020
ريال قطري

�إحتياطي
القيمة العادلة
ريال قطري

تتكون املعلومات الأخرى من املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي لل�شركة لعام  ،2021ولكنها ال ت�شمل البيانات املالية وتقرير مراقب احل�سابـات حـولها� .إن الإدارة م�س�ؤولة عن املعلومات الأخرى.
يتوقع �أن يكون التقرير ال�سنوي لل�شركة لعام  2021متاح ًا لنا بعد تاريخ تقرير مراقب احل�سابات هذا.
�إن ر�أينا حول البيانات املالية ال يت�ضمن املعلومات الأخرى ،وال نبدي �أي �شكل من �أ�شكال الت�أكيد حولها.
فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات املالية ،ف�إن م�س�ؤوليتنا هي االطالع على املعلومات الأخرىامل�شار �إليها �أعاله عندما ت�صبح متاحةوالأخذ يف االعتبار ،خالل ذلك ،ما �إذا كانت هذه املعلومات ال
تتما�شي ب�صورة مادية مع البيانات املالية �أو املعلومات التي ح�صلنا عليها خالل �أعمال التدقيق �أو �أنها تبدو ك�أخطاء مادية.

-

�إجمايل
حقوق امللكية
ريال قطري
1.021.070.141
85.508.337
2.595.261
88.103.598
()2.137.708
()78.803.480
1.028.232.551

79.061.137 79.061.137
3.439.383

()3.482.711

82.500.520 79.061.137
(- )7.906.114
- 3.482.711

(- )133.776
1.029.953.063 72.964.472 552.508.436 14.944.967 108.094.188 281.441.000
133.776

-

()1.976.528( )1.976.528
()78.803.480( )78.803.480

2021
ريال قطري
�إيرادات الت�شغيل
تكاليف الت�شغيل
�إجمايل الربح
�إيرادات �أخرى
ربح من ودائع لدى بنك �إ�سالمي
م�صروفات عمومية و�إدارية
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة ذمم مدينة
رد خ�سائر �إئتمانية متوقعة من املبالغ امل�ستحقة من البنوك
ا�ستهالك عقارات ومعدات
ربح القيمة العادلة من اال�ستثمارات العقارية
�إطفاء موجودات حق ا�ستخدام
تكاليف متويل
�صايف ربح ال�سنة
بنود �إيرادات �شاملة �أخرى ال يعاد ت�صنيفها الحقا �إىل الربح �أو اخل�سارة يف فرتات الحقة:
�صايف الربح من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى
الإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�سنة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
العائد الأ�سا�سي واملخفف لل�سهم الواحد (بالريال القطري لل�سهم الواحد)

2020
ريال قطري

481.747.661
()298.036.918
183.710.743
6.678.528
259.466
()89.370.066
()15.993
()15.506.640
12.144
()3.563.817
()3.143.228
79.061.137

476.795.153
()289.790.502
187.004.651
10.231.987
371.484
()89.068.018
()219.792
45.395
()14.997.584
54.278
()4.550.729
()3.363.335
85.508.337

3.439.383
3.439.383
82.500.520
0.28

2.595.261
2.595.261
88.103.598
0.30

بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2021
2021
ريال قطري

�أن�شطة الت�شغيل
�صايف الربح لل�سنة
تعديالت للبنود التالية:
ا�ستهالك عقارات ومعدات
ربح القيمة العادلة من اال�ستثمارات العقارية
�إطفاء موجودات حق ا�ستخدام
خم�ص�ص خمزون قدمي وبطيء احلركة
خم�ص�ص اخل�سائر االئتمانية املتوقعة من الذمم التجارية املدينة
خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
ربح من ودائع لدى بنك �إ�سالمي
�إيرادات �أرباح موزعة
ربح من �إمتياز �إيجار
ربح من بيع عقارات ومعدات
خ�سارة من �إلغاء حتقيق مطلوبات �إيجار
تكاليف متويل
�أرباح الت�شغيل قبل التغريات يف ر�أ�س املال العامل
التغريات يف ر�أ�س املال العامل:
املخزون
ذمم مدينة وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا
ذمم دائنة ومبالغ م�ستحقة الدفع
حمتجزات دائنة
النقد الناجت من العمليات
م�ساهمة مدفوعة لل�صندوق االجتماعي والريا�ضي
مكاف�آت نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
تكاليف متويل مدفوعة
�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�أن�شطة اال�ستثمار
�إ�ضافات �إىل العقارات واملعدات
متح�صالت من ا�ستبعاد عقارات ومعدات
ا�ستثمارات �إ�ضافية بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى
ا�ستبعاد ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى
�أرباح م�ستلمة من ودائع لدى بنك ا�سالمي
�صايف التغري يف الودائع ذات تواريخ ا�ستحقاق خالل  90يوم �أو �أكرث
�إيرادات توزيعات �أرباح م�ستلمة
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف �أن�شطة اال�ستثمار
�أن�شطة التمويل
ت�سهيالت بنكية�إ�ضافية مت احل�صول عليها خالل ال�سنة
�سدادات ت�سهيالت بنكية
�أرباح موزعة مدفوعة
مدفوعات مطلوبات �إيجار
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف �أن�شطة التمويل
�صايف (النق�ص) الزيادة يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف  1يناير
النقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب

79.061.137

2020
ريال قطري

85.508.337

24.595.095
()12.144
3.563.817
137.587
15.993
9.501.707
()259.466
()2.008.695
3.143.228
117.738.259

22.874.738
()54.278
4.550.729
219.792
9.028.892
()371.484
()2.563.807
()2.250.000
()38.020
2.667
3.363.335
120.270.901

()6.814.577
6.020.161
()7.983.100
108.960743
()2.137.708
()4.655.545
102.167.490

()1.981.564
()4.766.780
8.649.957
()1.288.846
120.883.668
()1.954.969
()4.010.448
()80.551
114.837.700

()59.849.979
3.163.776
259.466
2.008.695
()54.418.042

()51.693.914
38.020
()105.318
632.093
35.000.000
2.563.807
()13.565.312

40.889.792
()16.972.761
()78.076.040
()5.498.000
()59.657.009
()11.907.561
64.154.634
52.247.073

21.299.338
()15.706.940
()78.769.644
()4.290.000
()77.467.246
23.805.142
40.349.492
64.154.634

ملزيد من املعلومات يرجى الإطالع على موقع ال�شركة www.medicare.com.qa

