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بيان الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى المرحلي

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022

الستة أشهر المنتهية في  30يونيو

إيضاحات

إيرادات التشغيل
مصروفات التشغيل
إجمالي الربح
إيرادات من ودائع لدى بنوك إسالمية
إيرادات أخرى
مصروفات عمومية وإدارية
استهالك عقارات ومعدات
إطفاء موجودات حق استخدام
استرداد خسائر ائتمانية متوقعة من ذمم
مدينة
تكاليف تمويل
صافي ربح الفترة

12

13
14

2022
(مراجعة)
ريال قطري

2021
(مراجعة)
ريال قطري

245,555,838
)(155,280,720
90,275,118

232,865,696
()148.765.317
84.100.379

244,700
4,773,289
)(49,208,126
)(7,983,687
)(1,443,258

174,329
3.842.670
)(45,629,168
)(7,600,897
)(1,852,055

)(1,203,417
35,454,619

153,375
)(1,584,260
31,604,373

إيرادات شاملة أخرى ال يعاد تصنيفها إلى
الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة:

صافي ربح من استثمارات بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
ايرادات شاملة أخرى للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

10,425,174
10,425,174
45,879,793

العائد األساسي والمخفف للسهم
(بالريال القطري للسهم الواحد)

0.126

15

تمثل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  21جزءا ال يتج أز من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.
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3,258,204
3,258,204
34,862,577

0.112

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع.

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022
رأس المال

ريال قطري
الرصيد في  1يناير 2021
صافي ربح الفترة

281,441,000

االحـتياطي

احتياطي القيمة

احتياطي إعادة

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

القانوني

100,188,074

-

-

العادلة

11,639,360
-

التقييم

ريال قطري

ريال قطري

555,991,147

78,972,970

1,028,232,551

-

31,604,373

31,604,373

اإليرادات الشاملة األخرى

-

-

3,258,204

-

إجمالي الدخل الشامل

-

-

3,258,204

توزيعات أرباح (إيضاح )11

-

-

-

أرباح مدورة

إجمالي حقوق الملكية

-

3,258,204

-

31,604,373

34,862,577

-

)(78,803,480

)(78,803,480

ربح محقق من استثمار بالقيمة العادلة من خالل

اإليرادات الشاملة األخرى معاد تدويره إلى األرباح المدورة
تحويل استهالك موجودات معاد تقييمها

-

-

-

-

الرصيد في  30يونيو ( 2021مراجع)

281,441,000

100,188,074

الرصيد في  1يناير 2022

281,441,000

108,094,188

صافي ربح الفترة

-

-

133,776

-

)(1,741,355

1,741,355

-

14,763,788

554,249,792

33,648,994

984,291,648

14,944,967

552,508,436

72,964,472

1,029,953,063

-

35,454,619

35,454,619

)(133,776
-

-

-

اإليرادات الشاملة األخرى

-

-

10,425,174

-

إجمالي الدخل الشامل

-

-

10,425,174

توزيعات أرباح (إيضاح )11

تحويل استهالك موجودات معاد تقييمها

-

-

-

-

-

-

الرصيد في  30يونيو ( 2022مراجع)

281,441,000

108,094,188

25,370,141

تمثل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  21جزءا ال يتج أز من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.
4

-

10,425,174

-

35,454,619

45,879,793

-

)(70,360,250

)(70,360,250

)(1,741,355

1,741,355

550,767,081

39,800,196

1,005,472,606

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع.
بيان التدفقات النقدية المرحلي

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
إيضاحات
2022
2021
(مراجعة)
(مراجعة)
ريال قطري
ريال قطري
31,604,373
35,454,619

أنشطة التشغيل
صافي ربح الفترة

تعديالت للبنود التالية:

استهالك عقارات ومعدات
اطفاء موجودات حق استخدام
رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة من ذمم مدينة
مخصص ( رد مخصص) لمخزون قديم وبطيء الحركة
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تكاليف تمويل
ربح من بيع عقارات ومعدات
إيرادات من وديعة لدى بنك إسالمي
إيرادات توزيعات أرباح
أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

12,666,274
1,443,258
567,646
4,920,273
1,203,417
)(10,950
)(244,700
)(2,558,783
53,441,054

12,034,026
1,852,055
)(153,375
)(720,926
4,456,116
1,584,260
)(174,329
)(2,008,695
48,473,505

المخزون
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

129,234
)(23,687,775
)(5,276,249

)(2,918,131
)(1,486,833
5,766,501

النقد الناتج من العمليات
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
مساهمة مدفوعة إلى صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية
تكاليف تمويل مدفوعة
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
أنشطة االستثمار
إضافات إلى عقارات ومعدات
متحصالت من بيع معدات
متحصالت من بيع استثمار بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى
إيرادات مستلمة من وديعة لدى بنك إسالمي
توزيعات أرباح مستلمة

24,606,264
)(2,487,204
)(1,976,528
)(1,410
20,141,122

49,835,042
)(2,570,028
)(2,137,708
45,127,306

)(16,939,390
10,950

)(35,226,919
-

244,700
2,558,783

3,163,776
174.329
2.008.695

)(14,124,957

)(29,880,119

13

التغيرات في رأس المال العامل:

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
أنشطة التمويل
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
تسهيالت بنكية إضافية مستلمة خالل الفترة
التزامات ايجار مسددة
تسهيالت بنكية مسددة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
صافي النقص في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية الفترة

13

)(68,142,770
45,000,000
)(1,650,000
)(13,548,252
)(38,341,022
)(32,324,857
52,247,073

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

19,922,216

تمثل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  21جزءا ال يتج أز من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.
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)(77,061,583
23,000,000
)(2,798,000
)(9,457,819
)(66,317,402
)(51,070,215
64,154,634
13,084,419

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
في  30يونيو 2022

1

معلومات حول الشركة واأل نشطة الرئيسية

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع( .المعروفة سابقا باسم شركة المستشفى األهلي التخصصي ش.م.ق ).هي

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

أحمد بن على ،منطقة وادي السيل ،الدوحة ،دولة قطر ،صندوق بريد  .6401أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر.
تقدم الشركة الخدمات الطبية من خالل المستشفى األهلي الكائنة بمنطقة وادي السيل ،كما تدير الشركة عيادات
طبية في منطقة الوكرة والتي بدأت عملياتها خالل شهر فبراير .2019
تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة للشركة للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022
بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  19يوليو .2022

2

أساس اإلعداد

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

تعرض البيانات المالية بالريال القطري ،وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة .ال تتضمن البيانات المالية
المرحلية المختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية السنوية ،وبالتالي يجب قراءتها

بالتوازي مع البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  .2021باإلضافة إلى ذلك ،فإن
مؤشر على النتائج المتوقعة للسنة المالية
ا
نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2022ال تمثل بالضرورة
المنتهية في  31ديسمبر .2022

3

استخدام التقديرات واألحكام

عند إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة ،قامت اإلدارة باستخدام أحكام وتقديرات تؤثر على تطبيق السياسات
المحاسبية والقيم المسجلة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه

التقديرات.
كانت األحكام الهامة التي استخدمتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين

حول تلك التقديرات هي نفسها تلك المطبقة في البيانات المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر
.2021

6

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
في  30يونيو 2022

4

السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة تتوافق مع تلك المتبعة في إعداد
البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2021باستثناء تطبيق معايير وتفسيرات جديدة

اعتبار من  1يناير  .2022لم تقم الشركة مبك ار بتطبيق أية معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى تم إصدارها
ا
سارية
ولم يسر مفعولها بعد.
المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة

تم تطبيق التعديالت التالية على المعايير من قبل الشركة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة .إن

تطبيق التعديالت أدناه على المعايير لم ينتج عنه أي تغييرات في صافي الربح أو حقوق الملكية للشركة المفصح
عنها سابقا ،ولكن قد ينتج عنها إفصاحات إضافية في نهاية السنة:

المعيار

تاريخ السريان

دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 2020 – 2018

 1يناير 2022

العقارات واآلالت والمعدات :العائدات قبل االستخدام المقصود (تعديالت معيار المحاسبة

الدولي )16

 1يناير 2022

الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي (تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية )3

 1يناير 2022

العقود المحملة باألعباء  -تكاليف إتمام العقد  -تعديالت معيار المحاسبة الدولي 37

 1يناير 2022

"المعيار الدولي للتقارير المالية  :9األدوات المالية – الرسوم في اختبار " 10في المائة
إللغاء تحقيق المطلوبات المالية
معيار المحاسبة الدولي  :41الزراعة – الضرائب في قياسات القيمة العادلة

 1يناير 2022
 1يناير 2022

المعيار الدولي للتقارير المالية  :1تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى –
 1يناير 2022

الشركة التابعة كمطبق للمعايير للمرة األولى.
لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية الموجزة للشركة
المعايير المصدرة ولم تصبح سارية المفعول بعد

ي تم اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات التي تم إصدارها ولم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار البيانات
المالية المرحلية المختصرة للشركة .تعتزم الشركة اعتماد هذه المعايير ،إن انطبقت ،عندما تصبح سارية المفعول.

المعيار

تاريخ السريان

المعيار الدولي للتقارير المالية  :17عقود التأمين

 1يناير 2023

تعديالت معيار المحاسبة الدولي  :1تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة

 1يناير 2023

تعريف التقديرات المحاسبية  -تعديالت معيار المحاسبة الدولي 8

 1يناير 2023

اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  -تعديالت معيار المحاسبة الدولي  1وبيان الممارسة 2

 1يناير 2023

لم تقم الشركة مبك ار بتطبيق أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت تم إصدارها ولم تصبح سارية المفعول بعد.

7

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
في  30يونيو 2022
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عقارات ومعدات

 30يونيو 2022
(مراجعة)
ريال قطري

صافي القيمة الدفترية في  1يناير
إضافات
االستهالك للفترة  /للسنة
استبعاد
االستهالك المتراكم المتعلق باالستبعاد

صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة  /السنة

6

 31ديسمبر 2021
(مدققة)
ريال قطري

1,013,292,628
16,939,390
)(12,666,274
)(233,291
233,291

978,037,744
59,849,979
)(24,595,095
)(299,918
299,918

1,017,565,744

1,013,292,628

موجودات حق االستخدام والتزامات االيجار

فيما يلي بيان القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام المعترف بها والحركة عليها خالل الفترة  /السنة:
 30يونيو 2022
(مراجعة)
ريال قطري

في  1يناير
االطفاء للفترة  /للسنة
تعديالت على اإليجار
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

58,199,927
)(1,443,258
)(17,989,862
38,766,807

 31ديسمبر 2021
(مدققة)
ريال قطري
61,763,744
)(3,563,817
58,199,927

فيما يلي بيان القيم الدفترية اللتزامات اإليجار والحركات خالل الفترة  /السنة:
 30يونيو 2022
(مراجعة)
ريال قطري

في  1يناير
تكاليف التمويل خالل الفترة  /السنة
المدفوع خالل الفترة  /السنة
تعديالت اإليجار
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

62,014,921
1,202,012
)(1,650,000
)(17,989,862
43,577,071

 31ديسمبر 2021
(مدققة)
ريال قطري
64,372,795
3,140,126
)(5,498,000
62,014,921

تعرض التزامات اإليجار في بيان المركز المالي المرحلي كالتالي:
 30يونيو 2022
(مراجعة)
ريال قطري
جزء متداول
جزء غير متداول

8

 31ديسمبر 2021
(مدققة)
ريال قطري

1,903,564
41,673,507

2,375,706
59,639,215

43,577,071

62,014,921

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
في  30يونيو 2022
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الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدما

 30يونيو 2022

 31ديسمبر 2021

(مراجعة)

(مدققة)

ريال قطري

ذمم تجارية مدينة

ريال قطري

145,494,686

137,795,942

مستحقات من موظفين

24,701,265

11,671,743

7,789,090

5.748.681

مستحق من وسيط استثمارات في أوراق مالية

7,056,121

7.056.121

مصاريف مدفوعة مقدما

4.764.510

3,267,908

ودائع قابلة لالسترداد

880,368

882,286

852,470

1,428,917

191,538,510

167,851,598

)(76,437,170

)(76,438,033

115,101,340

91,413,565

مبالغ مدفوعة مقدما للموردين

أخرى

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من الذمم التجارية المدينة

الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من الذمم التجارية المدينة هي كالتالي:
 30يونيو 2022
(مراجعة)

في  1يناير

ريال قطري
76,438,033

76,431,553

المخصص خالل الفترة  /السنة

8

(مدققة)

ريال قطري

-

شطب

 31ديسمبر 2021

15,993

)(863

)(9,513

76,437,170

76,438,033

النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:
 30يونيو 2022
(مراجعة)

ريال قطري
نقد بالصندوق

نقد لدى بنوك – حسابات جارية
نقد لدى بنوك  -ودائع قصيرة األجل (إيضاح )1

ريال قطري

190,881
19,731,335

22,062,829

19,922,216
كما في  31ديسمبر  ،2021تحمل الودائع ارباح بمتوسط  %2.1سنويا.
9

(مدققة)

184,244

-

إيضاح (: )1

 31ديسمبر 2021

30,000,000
52,247,073

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
في  30يونيو 2022

9

تسهيالت بنكية

 30يونيو 2022
(مراجعة)

تسهيل بنكي (( )1إيضاح )1
تسهيل بنكي (( )2إيضاح )2
تسهيل بنكي (( )3إيضاح )3

 31ديسمبر 2021
(مدققة)

ريال قطري

ريال قطري

35,644,103

42,840,362

55,851,962

14,311,069

91,496,065

2,892,892
60,044,323

تعرض في بيان المركز المالي كالتالي:
 30يونيو 2022
(مراجعة)

جزء متداول
جزء غير متداول

 31ديسمبر 2021
(مدققة)

ريال قطري

ريال قطري

26,202,385

20,325,571

65,293,680

39,718,752

91,496,065

60,044,323

إيضاحات:
( )1يمثل التسهيل البنكي ( )1تسهيال اسالميا (مساومة) تم الحصول عليه من أحد البنوك في دولة قطر لتمويل
توسعة وتجديدات المباني بالمستشفى األهلي  .في عام  ،2018سحبت الشركة مبلغ  12مليون ريال قطري
من التسهيل البنكي ،يسدد على  60قسطا شهريا بقيمة  224.094ريال قطري لكل قسط ،ويستحق التسهيل
البنكي بتاريخ  15أغسطس  .2023خالل عام  ،2019تم سحب مبلغ قدره  19مليون ريال قطري ،على أن
يسدد على  52قسطا شهريا بقيمة  402.922ريال قطري لكل قسط ،ويستحق آخر قسط في  15أغسطس
 .2023وفي عام  ،2020تم سحب مبلغ  16مليون ريال قطري من التسهيل ،على أن يسدد على  60قسطا
شهريا بقيمة  292.295ريال قطري لكل قسط ،ويستحق آخر قسط في  27فبراير  .2025وفي عام ،2021
سحبت الشركة مبلغ  23مليون ريال قطري من التسهيل ،على أن يتم سدادها على  60قسطا شهريا بقيمة
 429.520ريال قطري لكل منها ،ويستحق آخر قسط في  17مارس  .2026يحمل التسهيل البنكي معدل
ربح سنوي قدره .%4.5
( )2يمثل التسهيل البنكي ( )2تمويل إسالمي (مرابحة سلعية) بقيمة  15مليون ريال قطري تم الحصول عليه من
بنك في دولة قطر لتجديد مباني المستشفى األهلي .يسدد التسهيل البنكي على  60قسطا شهريا بقيمة
 273,203ريال قطري لكل منها تبدأ في  8أكتوبر  2021وتستحق في  8سبتمبر  .2026في عام ،2022
سحبت الشركة مبلغ  45مليون ريال قطري من التسهيل على أن يتم سداده على  60قسطا شهريا بقيمة
 819,738ريال قطري لكل قسط بدءا من  20ابريل  2022وتستحق في  20مارس  .2027يحمل التسهيل
البنكي معدل ربح سنوي قدره .%3.5
( )3يمثل التسهيل البنكي ( )3تسهيال اسالميا خطا نقديا بقيمة  60مليون ريال قطري تم الحصول عليها من بنك
في دولة قطر ألغراض رأس المال العامل ،حيث سحبت الشركة منه مبلغ  2,889,792ريال قطري .يحمل
التسهيل البنكي معدل ربح سنوي قدره  .%3.5تمت تسوية التسهيل بالكامل في يناير .2022
10

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
في  30يونيو 2022

 10الذمم التجارية الدائنة والمصاريف المستحقة

 30يونيو 2022
(مراجعة)

ريال قطري
ذمم تجارية دائنة
مصاريف مستحقة
توزيعات أرباح مستحقة الدفع
دفعات مستحقة لهيئة التقاعد والمعاشات
دفعات مقدمة من العمالء

دفعات مستحقة للموظفين
محتجزات دائنة

بطاقات ائتمان مستحقة الدفع

مخصصات المساهمة في الصندوق االجتماعي والرياضي

 31ديسمبر 2021
(مدققة)

ريال قطري

33,408,645

40,076,039

42,198,851

42,043,216

27,409,979

25,192,498

848,358

203,183

606,154

192,500

296,350

137,046

132,715

132,715

43,838

26,461

104,944,890

1,976,528
109,980,186

 11توزيعات األرباح

خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في  21مارس  ،2022وافق المساهمون بالشركة على توزيع أرباح

نقدية بواقع  0.25ريال قطري للسهم الواحد بإجمالي  70.360.250ريال قطري للعام  30( 2021يونيو :2021
 78,803,480ريال قطري).

11

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
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 12تكاليف التشغيل

الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021
2022
(مراجعة)
(مراجعة)
ريال قطري
ريال قطري

تكاليف الموظفين
تكاليف عالج وجراحة
أجور أطباء
استهالك المعدات الطبية
تكاليف طعام
مرافق
تكاليف وقود
مخصص ( /رد مخصص) للمخزون بطيء الحركة

85,374,199
44,060,010
16,892,959
4,682,587
1,682,892
1,370,379
650,048
567,646
155,280,720

82,964,643
46,677,197
12,383,578
4,433,129
1.825.908
845,938
355,850
)(720,926
148.765.317

 13إيرادات أخرى
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2022

(مراجعة)

ايرادات توزيعات االرباح
إيرادات اإليجار
ايرادات متنوعة

12

2021
(مراجعة)

ريال قطري

ريال قطري

2,558,783

2,008,695

1,450,582

1,299,310

763,924

534,665

4,773,289

3.842.670

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
في  30يونيو 2022

 14مصروفات عمومية وإدارية

الستة أشهر المنتهية في  30يونيو

تكاليف الموظفين
صيانة وإصالحات
مركز اتصال خارجي ومساعدين
تطوير تكنولوجيا المعلومات
أمن ونظافة
تأمين
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
هاتف وفاكس
أتعاب قانونية ومهنية
دعاية وإعالن
رسوم بنكية
رسوم حكومية
طباعة وقرطاسية
مكافآت اللجان
أخرى

13

2022
(مراجعة)
ريال قطري

2021
(مراجعة)
ريال قطري

30,894,512
4,017,412
3,014,424
1,958,800
1,740,904
1,657,121
1,263,362
1,241,426
931,483
721,110
555,610
348,332
299,340
188,000
376.290
49.208.126

28,733,025
3,446,151
2,704,097
2,067,883
1,599,119
1,704,615
1,037,376
1,091,998
315,030
920,207
722,038
264,573
358,475
168,000
496,581
45,629,168

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
في  30يونيو 2022

 15العائد األساسي والمخفف للسهم

يحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة صافي ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة
كالتالي:

الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2022

(مراجعة)

ريال قطري

2021
(مراجعة)

ريال قطري

صافي الربح للفترة

35,454,619

31,604,373

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة

281,441,000

281,441,000

العائد األساسي والمخفف للسهم

0.126

0.112

لم يكن هناك أسهم مخففة محتملة قائمة في أي وقت خالل الفترة ،وبالتالي فإن العائد المخفف للسهم يعادل العائد
األساسي للسهم.

 16المطلوبات وااللتزامات المحتملة
(أ)

المطلوبات المحتملة

لدى الشركة المطلوبات المحتملة التالية والتي ال يتوقع أن تنشأ عنها التزامات هامة:
 30يونيو 2022

 31ديسمبر 2021

(مراجعة)

(مدققة)

ريال قطري
ضمانات بنكية

203,000

ريال قطري
203,000

(ب)

مطالبات قانونية
كما في  30يونيو  ،2022قام مرضى وأطراف ثالثة برفع دعاوى قضائية مختلفة على الشركة في شكل مطالبات
بالتعويض عن سوء األداء ومطالبات أخرى متنوعة .تمارس إدارة الشركة الحكم الشخصي في تقييم ما إذا كان
سيصدر بحقها أية أحكام باإلدانة في الدعاوى الخاصة بسوء األداء استنادا الى إلمامها بتفاصيل تلك الدعاوى.
باالضافة إلى ذلك ،لدى الشركة بوليصة تأمين لتغطية جميع مطالبات سوء األداء حيث تدفع الشركة بموجبها جزءا
من هذه المطالبات وتتحمل شركة التأمين الجزء اآلخر (بحسب شروط البوليصة) .يتوقع أن يكون الجزء الذي تتحمله
الشركة من المطالبات غير ماديا.

(ج)

التزامات رأسمالية
كانت االلتزامات الرأسمالية للشركة كما في  30يونيو  2022بمبلغ  71,600,701ريال قطري ( 31ديسمبر :2021
 52,098,418ريال قطري) وتتعلق بشكل رئيسي بعقود أبرمت بغرض تطوير مباني وشراء معدات طبية.
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المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع.
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 17المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للشركة ،والشركات التي

تتحكم فيها تلك األطراف أو تسيطر عليها بصورة مشتركة أو لها نفوذ كبير عليها .يتم اعتماد سياسات التسعير
وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.
المعامالت مع األطراف ذات العالقة الواردة في بيان الربح أو الخسارة المرحلي هي كالتالي:
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2022

(مراجعة)

ريال قطري

2021
(مراجعة)

ريال قطري

إيرادات إيجارات

120.000

120,000

إيرادات تمويل

244.700

174,329

رسوم بنكية

()13.691

)(38,271

تكاليف تمويل (تشمل تكاليف االقتراض)

()896.738

)(905,820

مصاريف تأمين

()6.354.242

)(6,477,143

األرصدة مع األطراف ذات العالقة الواردة في بيان المركز المالي المرحلي هي كالتالي:
 30يونيو 2022
(مراجعة)

ريال قطري

أرصدة لدى بنوك

16,355,074

ودائع قصيرة االجل

-

 31ديسمبر 2021
(مدققة)

ريال قطري
14,058,704
30,000,000

ذمم مدينة

1.210.359

980,567

ربح مستحق من ودائع لدى بنك إسالمي

194,479

194,479

تسهيالت بنكية

35,644,104

42,840,362

ذمم تجارية دائنة

168,167

2,284,915

بطاقات ائتمان مستحقة الدفع

38,648

26,461
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 17المعامالت مع األطراف ذات العالقة  -تتمة
مكافآت كبار موظفي اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة

كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة العليا خالل الفترة كالتالي:
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2022

2021

(مراجعة)

(مراجعة)

ريال قطري

ريال قطري

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

1,263,362

1,037,376

مكافأة اللجان

188,000

168,000

2.414.475

2,323,175

3.865.837

3,528,551

إجمالي مكافآت كبار موظفي اإلدارة العليا

 18القيمة العادلة لألدوات المالية
القيم العادلة

فيما يلي مقارنة بين القيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية للشركة كما في  30يونيو  2022و 31ديسمبر

:2021

القيم الدفترية
 30يونيو
2022

(مراجعة)

الموجودات المالية

أرصدة لدى بنوك

ذمم تجارية مدينة وأخرى

استثمارات بالقيمة العادلة

ريال قطري

القيم العادلة
 31ديسمبر
2021

(مدققة)

ريال قطري

 30يونيو
2022

(مراجعة)

ريال قطري

 31ديسمبر
2021

(مدققة)

ريال قطري

19,731,335

52,062,829

19,731,335

52,062,829

85.635.565

76,473,914

85.635.565

76,473,914

من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى

76,735,085

66,309,911

76,735,085

66,309,911

مطلوبات مالية

ذمم تجارية دائنة وأخرى
محتجزات دائنة
تسهيالت بنكية

62,613,324

67,804,255

62,613,324

67,804,255

132,715

132,715

132,715

132,715

91.496.065

60,044,323

91,496,065

60,044,323

تدرج القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بالمبلغ الذي يمكن بموجبه مبادلة األداة المالية في معاملة حالية
بين أطراف راغبة ،بخالف عملية البيع الجبري أو التصفية.
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 18القيمة العادلة لألدوات المالية  -تتمة
تدرج القيمة العادلة

تستخدم الشركة التدرج التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها باستخدام طرق التقييم.
المستوى :1
المستوى :2
المستوى :3

األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.

طرق أخرى استنادا إلى مدخالت تؤثر بشكل كبير ومالحظ على القيمة العادلة المسجلة سواء
بشكل مباشر أو غير مباشر ،و

طرق باستخدام مدخالت تؤثر بشكل كبير على القيم العادلة المسجلة وال يمكن مالحظتها في
بيانات السوق.

كما في  30يونيو  2022و 31ديسمبر  ،2021كان لدى الشركة الفئات التالية من الألدوات المالية التي تقاس
بالقيمة العادلة:

 30يونيو 2022

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

76,735,085

76,735,085

-

-

76,735,085

76,735,085

-

-

(مراجعة)
الموجودات المالية

استثمارات بالقيمة العادلة من

خالل اإليرادات الشاملة األخرى
الموجودات غير المالية

أراضي ومباني معاد تقييمها

استثمارات عقارية

747,066,225

-

-

747,066,225

25,881,077

-

-

25,881,077

772,947,302

-

-

772,947,302

 31ديسمبر
2021

المستوى 1

(مدققة)

ريال قطري

ريال قطري

المستوى 2

ريال قطري

المستوى 3

ريال قطري

الموجودات المالية
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات الشاملة

األخرى

66,309,911

66,309,911

-

-

66,309,911

66,309,911

-

-

الموجودات غير المالية

أراضي ومباني معاد تقييمها

استثمارات عقارية

751,963,270

-

-

751,963,270

25,881,077

-

-

25,881,077

777,844,347

-

-

777,844,347

17

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
في  30يونيو 2022

 18القيمة العادلة لألدوات المالية  -تتمة
لم تكن هناك تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2من قياسات القيمة العادلة خالل الفترة ،وال توجد تحويالت إلى
أو من المستوى  3من قياسات القيمة العادلة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو .2022

إعادة تقييم األراضي والمباني

تقيس الشركة األراضي والمباني بمبالغ إعادة التقييم ،مع تسجيل ارباح القيمة العادلة في اإليرادات الشاملة األخرى
والخسائر في بيان الربح أو الخسارة .كما في  30يونيو  ،2022تم تسجيل األراضي والمباني بمبالغ إعادة التقييم
المصنفة بالمستوى  3بناء على تقرير التقييم الذي تم إجراؤه في  31ديسمبر  2018من قبل أخصائي تقييم مستقل.

تعتقد اإلدارة أنه ال توجد أحداث أو تغييرات في الظروف تشير إلى حدوث تغيير جوهري في القيمة العادلة لألرض
منذ تاريخ آخر تقييم تم إجراؤه .تم تقييم األرض بالرجوع إلى األدلة المستندة إلى بيانات السوق باستخدام أسعار
المقارنة مع تعديلها مقابل عوامل سوقية محددة ،مثل طبيعة العقار وموقعه وحالته .تم تقييم المباني باستخدام طريقة
تكلفة االستبدال المستهلكة ،ويمثل ذلك التكلفة الحالية الستبدال األصل بأصل مكافئ حديث ناقصا خصومات التآكل
المادي وجميع أشكال التقادم والتحسينات ذات الصلة .يتم تعديل قيمة العقار لتعكس عوامل التقادم مثل الحالة
المادية ،والعمر االقتصادي المتبقي ،وتكاليف التشغيل المقارنة ،والكفاءة النسبية واألداء الوظيفي لألصل الفعلي.

تتكون األراضي والمباني المعاد تقييمها من مباني المستشفى وأماكن إقامة الموظفين .يندرج التقييم العادل للعقارات

تحت المستوى  3من تدرج القيمة العادلة.

افتراضات التقييم الرئيسية المستخدمة هي كما يلي:

نوع العقار
األرض
المبنى

طريقة التقييم

مدخالت هامة غير
ملحوظة

النطاق المستخدم

سوف تزداد (تنقص)

القيمة المقدرة للعقار إذا:

طريقة المقارنة

سعر القدم المربع بالريال

 2,000 – 425ريال قطري

زاد (انخفض) سعر القدم

طريقة تكلفة

تكلفة االستبدال المستهلكة

 6,988 – 2,470ريال

زاد (انخفض) سعر المتر

بالسوق

االستبدال المستهلكة

القطري

لكل متر مربع

لكل قدم مربع

قطري لكل متر مربع

المربع
المربع

تقييم االستثمارات العقارية

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة ) (DCFوطريقة المقارنة
بالسوق .بموجب طريقة التدفقات النقدية المخصومة ،يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام االفتراضات المتعلقة بمنافع

والتزامات الملكية على مدى عمر األصل ،بما في ذلك قيمة التخارج أو القيمة النهائية .تتضمن هذه الطريقة افتراض

سلسلة من التدفقات النقدية من فوائد العقارات .وبالنسبة لتلك السلسلة من التدفقات النقدية المفترضة ،يتم تطبيق

معدل خصم مناسب مشتق من أسعار السوق لتحديد القيمة الحالية لتدفقات اإليرادات المرتبطة باألصل.
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 18القيمة العادلة لألدوات المالية  -تتمة
تقييم االستثمارات العقارية – تتمة

كما في  31ديسمبر  ، 2021كانت القيمة العادلة المقدرة باستخدام كلتا الطريقتين متقاربتين ،وقررت اإلدارة في
النهاية استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة .كما في  30يونيو  ،2022تقييم االستثمارات العقارية يساوي

القيمة الدفترية.
تم تصنيف قياس القيمة العادلة لجميع االستثمارات العقارية في المستوى  3على أساس مدخالت لتقنية التقييم
المستخدمة.

 19المعلومات القطاعية

يتمثل نشاط الشركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية .تزاول الشركة أعمالها في دولة قطر فقط ،وبالتالي فإن

إفصاحاتها القطاعية ال تنقسم على أساس األعمال والقطاعات الجغرافية.

 20أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض معلومات المقارنة للعام  2021لتتماشى مع طريقة عرض الفترة الحالية ولتحسين جودة
المعلومات المعروضة .لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  ،2021تم إعادة تصنيف ايرادات خدمات الطعام

والتكاليف الخاصة بها البالغة  791.289ريال قطري و 497.092ريال قطري على الترتيب من ايرادات اخرى الى
ايرادات التشغيل وتكاليف التشغيل .لم تؤثر إعادة التصنيف هذه على الربح أو حقوق الملكية المسجلة للسنة السابقة.

 21تأثير جائحة كوفيد19-

يستمر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في التقدم والتطور ،مما تسبب في تعطيل األعمال والنشاط
االقتصادي .خالل السنة ،كان هنالك عدم يقين على مستوى االقتصاد الكلي فيما يتعلق باألسعار ومستويات الطلب
على السلع .ومع ذلك ،ال يزال مدى هذه التطورات ومدة استمرارها غير مؤكدا ،ولكنها قد تؤثر على األرباح والتدفقات
النقدية والمركز المالي للشركة .تراقب الشركة تطورات الجائحة وستواصل تقييم تأثيراتها المتوقعة في المستقبل.

أخذت الشركة في االعتبار التأثير السلبي المحتمل للجائحة على موجوداتها المالية وغير المالية نتيجة للتقلبات

االقتصادية الحالية .وبناء على تقييم اإلدارة ،ال تتوقع الشركة حدوث تأثير جوهري على القيمة القابلة لالسترداد
لموجوداتها المالية وغير المالية .وتعتقد اإلدارة أنه في ظل استمرار عدم االستقرار باألسواق فإن المبالغ المسجلة

سوف تظل حساسة للتقلبات .وعليه سوف تستمر الشركة في مراقبة الوضع الحالي وتكوين المخصصات الوقائية
تحسبا ألية مخاطر سلبية محتملة.
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