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 مجمع شركات المناعي )ش.م.ق.ع.(

 حول المراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة مع تقرير مدقق الحسابات المستقل

 2018يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في
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 مجمع شركات المناعي )ش.م.ق.ع.(

 بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

 2018يونيو  30 كما في

 من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةال يتجزأ ءاً تشكل اإليضاحات المرفقة جز
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 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30  

 )مدققة( )مراجعة( اتإيضاح 

 قطر  لايرلف أ قطري لايرألف   
 )معدل(*   الموجودات

    الموجودات المتداولة
 362.766 591.445 4 نقد وأرصدة لد. البنوك

 3.004.999 3.985.451 5 ومدفوعات مقدما أخر. ذمم مدينة
 28.398 29.214  من أطراف ذات عالقة مستحق

 2.083.036 1.691.158 6 مخزون

 5.479.199 6.297.268  مجموع الموجودات المتداولة

    
    الموجودات غير المتداولة
 244.354 259.071 5 ذمم مدينة ومدفوعات مقدما 

 38.987 42.298  مستحق من أطراف ذات عالقة
 38.716 12.769 7 أدوات حقوق ملكية –موجودات مالية 

 16.991 17.782 8 استيمار في شركات مشاريع مشتركة
 1.248.323 1.257.980 9 استيمار في شركات زميلة

 3.785.035 4.361.894 10 شهرة وموجودات غير ملموسة أخر.
 621.298 710.980 11 ممتلكات وآالت ومعدات

 80.224 77.349 12 ةاستيمارات عقاري

 35.268 111.913  موجودات ضريبة مؤجلة

 6.109.196 6.852.036  مجموع الموجودات غير المتداولة

 11.588.395 13.149.304  مجموع الموجودات

 
    المطلوبات وحقوق الملكية

    المطلوبات

    المطلوبات المتداولة
 385.164 550.367 4 سحب على المكشوف من البنوك
 2.113.609 2.109.941 13 قروض وتسهيالت تحمل فوائد
 5.280 2.476  مستحق ألطراف ذات عالقة

 3.284.101 3.443.478 14 ومستحقات ذمم دائنة

 5.788.154 6.106.262  مجموع المطلوبات المتداولة

    
    المطلوبات غير المتداولة
 9.571 14.064  مطلوبات ضريبة مؤجلة

 2.548.272 3.973.025 13 تسهيالت تحمل فوائدقروض و
 148.798 135.416 14 ومستحقات ذمم دائنة

 311.913 322.665  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 3.018.554 4.445.170  مجموع المطلوبات غير المتداولة

 8.806.708 10.551.432  مجموع المطلوبات

 .24*راجع إيضاح 
  ع()يتب           





 مجمع شركات المناعي )ش.م.ق.ع.(

 ي المختصر الموحدبيان الربح أو الخسارة المرحل

 2018يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

 من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةال يتجزأ ءاً تشكل اإليضاحات المرفقة جز
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 لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 
 

 يونيو 30
 2018 

 يونيو 30
2017 

 )مراجعة( )مراجعة( إيضاح 

 
 قطر  لايرألف  قطري لايرألف  

    
 2.316.927 5.171.146  اإليرادات

 (1.767.255) (3.968.233)  التكاليف المباشرة 

 549.672 1.202.913  الربح   إجمالي
    

 48.513 34.786  إيرادات أخر.
 39.615 26.292  حصة من أرباح شركات زميلة وشركات مشاريع مشتركة

 (199.816) (567.992)   مصروفات عمومية وإدارية

 (154.016) (252.068)  بيع وتوزيع  مصروفات

 283.968 443.931  واإلطفاء اإلهالكووالضريبة  ةائدالربح قبل الف
    

 (71.565) (129.778)  تكاليف تمويل

 (45.006) (105.629)  وإطفاء إهالك

 167.397 208.524  قبل الضريبة الربح 
    

 (998) (41.284)  ضريبة الدخل

 166.399 167.240  الفترةصافي ربح 

    
    عائد إلى:

 166.481 166.984  مساهمي الشركة

 (82) 256  مسيطرةحصص غير 

  167.240 166.399 

    العائد على السهم:
)لاير  -العائد األساسي والمخفف على السهم من األرباح لمساهمي الشركة 

 3.65 3.66 18 قطر (

 



 مجمع شركات المناعي )ش.م.ق.ع.(

 بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد

 2018يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

 من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةال يتجزأ ءاً تشكل اإليضاحات المرفقة جز
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 في لفترة الستة أشهر المنتهية  

 
 

 يونيو 30
2018 

 يونيو 30
2017 

 
 )مراجعة( )مراجعة( 

 
 قطر  لايرألف  قطري لايرألف  

    
 166.399 167.240  صافي ربح الفترة

    
    الدخل الشامل اآلخر

    الخسارة أو الربح في الحًقا تصنيفها إعادة يمكن التي البنود
 151.472 (48.528)  أسعار صرف العمالت األجنبية فروق
    

    الخسارة أو الربح في الحًقا تصنيفها إعادة يمكن ال التي البنود

 - (1.758)  الموظفين مكافآتالحتياطي  العادلة القيمة في التغير صافي

 151.472 (50.286)  الضريبة صافي- للفترة الشامل الدخل /)الخسارة( 

    

 317.871 116.954  إجمالي الدخل الشامل للفترة

    
    عائد إلى:

 317.953 117.409  مساهمي الشركة

 (82) (455)  حصص غير مسيطرة

  116.954 317.871 

 



 مجمع شركات المناعي )ش.م.ق.ع.(

 حدبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر المو

 2018يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

 من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةال يتجزأ ءاً تشكل اإليضاحات المرفقة جز
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  حقوق الملكية العائدة إلى        
 

 رأس المال
احتياطي 
 قانوني

احتياطي 
 احتياطي آخر استحواذ

احتياطي 
تحويل عمالت 

 أجنبية
أرباح مقترح 

 أرباح مدورة توزيعها
مساهمي 
 الشركة

حصص 
غير 

 المجموع مسيطرة

ألف لاير  
 ألف لاير قطري قطري

ألف لاير 
 يقطر

ألف لاير 
 قطري

ألف لاير 
 قطري

ألف لاير 
 ألف لاير قطري قطري

 ألف لاير
 قطري

ألف لاير 
 ألف لاير قطري قطري

           
 2.578.157 (109) 2.578.266 1.583.312 182.477 (143.743) 4.630 (588.058) 1.083.456 456.192 )مدققة( 2017يناير  1 -الرصيد 
 166.399 (82) 166.481 166.481 - - - - - - ربح الفترة

 151.472 - 151.472 - - 151.472 - - - - الدخل الشامل اآلخر

 317.871 (82) 317.953 166.481 - 151.472 - - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة
 (182.477) - (182.477) - (182.477) - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة

 (4) (4) - - - - - - - - التغيرات في حصص غير مسيطرة

 2.713.547 (195) 2.713.742 1.749.793 - 7.729 4.630 (588.058) 1.083.456 456.192 )مراجعة( 2017يونيو  30 -الرصيد 

 
 

         
 2.781.687 106.226 2.675.461 1.892.419 182.477 20.178 (371.203) (588.058) 1.083.456 456.192 *)مدققة( )معدل( 2018يناير  1 -الرصيد 

تعديال عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
)صافي من الضريبة(  15المالية رقم 

 (37.602) (7.026) (30.576) (30.234) - (342) - - - - (2/2)راجع إيضاح 
تعديال عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

)صافي من الضريبة( )راجع  9المالية رقم 
 (61.056) - (61.056) (61.056) - - - - - - (2/2إيضاح 

 2.683.029 99.200 2.583.829 1.801.129 182.477 19.836 (371.203) (588.058) 1.083.456 456.192 2018يناير  1 –الرصيد المعدل 
 167.240 256 166.984 166.984 - - - - - - ربح الفترة

 (50.286) (711) (49.575) - - (47.817) (1.758) - - - الدخل الشامل اآلخر

 116.954 (455) 117.409 166.984 - (47.817) (1.758) - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة
 (190.359) (7.882) (182.477) - (182.477) - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة

تعديل بسبب استحواذ على حصة إضافية في 
 (11.752) (70.397) 58.645 - - - 366.410 (307.765) - - شركة تابعة

 2.597.872 20.466 2.577.406 1.968.113 - (27.981) (6.551) (895.823) 1.083.456 456.192 )مراجعة( 2018يونيو  30 -الرصيد 

 .24*راجع إيضاح 
 



 مجمع شركات المناعي )ش.م.ق.ع.(

 بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

 2018يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

  من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةال يتجزأ تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً 
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 لفترة الستة أشهر المنتهية في   
 2017يونيو  30  2018يونيو  30   
 )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح 

 ألف لاير قطر   ألف لاير قطري   
      

 167.397  208.524   الربح قبل الضريبة
      تعديالت لـ:

 45.006  105.629   إهالك وإطفاء
 401  49   ممتلكات وآالت ومعدات مشطوبة

مكون النخفاض قيمة  مخصص( عكس)مخصص / 
  ذمم مدينة

 
10.107 

 
(88) 

 1.776  288   أدوات حقوق ملكية - موجودات ماليةانخفاض قيمة 
 4.704  2.001   مخزون متقادم وبطيء الحركة مخصص
 (2.362)  871   استبعاد ممتلكات وآالت ومعداتمن  (ربحخسارة/ )

 -  (343)   ربح من استبعاد استيمارات عقارية
 (1.978)  (3.378)   إيرادات تمويل
 71.565  129.778   تكاليف تمويل

 (39.615)  (26.292)   أرباح من شركات زميلة ومشاريع مشتركةحصة 
 11.414  25.114   مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 258.220  452.348   ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
      

      التغيرات في رأس المال العامل:
 (8.509)  (716.252)    مقدما ومدفوعات مدينة ذمم

 199.054  (8.331)   مخزون
 (11.700)  (3.553)   إلى أطراف ذات عالقة من / مستحق 

 (132.778)  425.607   ومستحقات دائنة ذمم

 307.287  149.819   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 (73.310)  (114.866)   تكاليف التمويل المدفوعة

 (10.770)  (14.362)   فين المدفوعةمكافآت نهاية الخدمة للموظ
 (7.421)  (6.806)   مساهمة األنشطة االجتماعية والرياضية المدفوعة

 212.786  13.785   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

      
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 43.402  16.248   توزيعات أرباح مستلمة
 -  (619)   أدوات حقوق ملكية -موجودات مالية  اقتناء

أدوات حقوق  -موجودات ماليةمتحصالت من استبعاد 
 ملكية

  -  35 

 (69.544)  (150.122)   شراء ممتلكات وآالت ومعدات
 13.503  6.162   متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 -  544   متحصالت من استبعاد استيمارات عقارية
 (91)  (680.982)   الشهرة والموجودات غير الملموسة إضافات إلى

 (294.649)  -   مبلغ مدفوع مقدما لزيادة المساهمة في شركة زميلة
 -  (378.162)   زيادة في مساهمة غير مسيطرة في شركة تابعة

 1.951  -   فوائد مستلمة
 (4)  -   التغير في الحصص غير المسيطرة

 (305.397)  (1.186.931)   د المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي النق

      
 

 

 

 

 

 



 مجمع شركات المناعي )ش.م.ق.ع.(

 )يتبع( بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

 2018يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

  من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةال يتجزأ تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً 
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 لفترة الستة أشهر المنتهية في   
 2017يونيو  30  2018يونيو  30   
 )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح 

 ألف لاير قطر   ألف لاير قطري   
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 (182.477)  (182.477)   وزيعات أرباح مدفوعةت

 379.320  1.421.085   التغير في القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد

 196.843  1.238.608   األنشطة التمويلية الناتج من صافي النقد

      
 104.232  65.462   صافي التغير في النقد وما يعادله

 (25.032)  (35.535)   لفترة النقد وما يعادله في بداية ا

 79.200  29.927  4 النقد وما يعادله في نهاية الفترة



 مجمع شركات المناعي )ش.م.ق.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 2018يونيو  30 شهر المنتهية فيلفترة الستة أ
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 الشركة عن معلومات 1

بموجب والتجارة  االقتصادوزارة  لد. قطر دولة في قطرية مساهمة كشركة (ركة"ـ"الشي )المناع شركات مجمع تسجيل تم
 .رصة قطربو قطر. إن أسهم الشركة مدرجة في ، دولةلدوحةفي ا للشركة المسجليقع المركز . (12) رقم جار ت سجل

والمشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"(، في بيع وصيانة السيارات )األساسية للشركة والشركات التابعة لها  األنشطةتتميل 
معدات يزات المكتبية، الالتجهات الهندسية لقطاع النفط والغاز، ، الخدمواالتصاالتوالمعدات اليقيلة، تكنولوجيا المعلومات 

الطبية، األجهزة المنزلية واإللكترونية، مواد البناء وخدمات الدعم اللوجستي وخدمات التخزين، خدمات التقنيات الجيولوجية، 
، التداول في الذهب والمجوهرات والماس ة المنشآت وخدمات السفرخدمات بيئية وخدمات فحص المواد، خدمات إدارة وصيان

 الكريمة بالجملة والتجزئة.لساعات والفضة واألحجار واللؤلؤ وا

كما  طر عليهاالتي تسيالبيانات المالية للشركة والشركات التابعة لها  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة هذه تتضمن
 مذكورة أدناه:هو 

 حصة المجموعة الفعلية  

 بلد التأسيس اسم الشركة التابعة
 يونيو 30

 2017ديسمبر  31 2018

    
 100 100 قطر شركة المناعي التجارية )ذ.م.م(

 100 100 قطر شركة مانوير )ذ.م.م(

 100 100 قطر شركة الخليج للمختبرات )ذ.م.م(

 100 100 قطر سفريات الفضاء )ذ.م.م(

 100 100 اإلمارات العربية المتحدة سفريات المناعي ذ.م.م.

 100 100 رقط شركة قطر لوجستكس )ذ.م.م(

 100 100 قطر شركة الخدمات التقنية )ذ.م.م(

 100 100 قطر شركة مانسوفت قطر )ذ.م.م(

 100 100 اإلمارات العربية المتحدة )أ.ع.م( )ذ.م.م( –شركة مانسوفت سولوشينز آند سيستيمز 

)المعروفة سابقا جي إف آ  إنفورماتيك الهند المحدودة 
 د(تكسجنيا سوليشنز برايفت ليميت

 الهند
100 100 

 100 100 ُعمان شركة الخليج للخدمات الجيوفنية وفحص المواد )ذ.م.م(

 100 100 اإلمارات العربية المتحدة داماس العالمية المحدودة

 100 - قطر غلوبال موتور سبورت

 100 100 تركيا إن وا  إكس لتقنية المعلومات 

 100 100 تركيا ييتجي تي سي أوتوموتيف أنونيم سيرك

 100 100 ُعمان المناعي للشبكات والحلول )ش.م.م(

 100 100 اإلمارات العربية المتحدة داماس المحدودة 

 100 100 اإلمارات العربية المتحدة داماس للمجوهرات المحدودة ذ.م.م.

 100 100 اإلمارات العربية المتحدة (DMCC)داماس للمجوهرات 

 100 100 مارات العربية المتحدةاإل داماس فولي فولي )ذ.م.م( 

 100 100 اإلمارات العربية المتحدة ايوديا للمجوهرات المحدودة

 - 100 الكويت المحدودةالكويت ايوديا للمجوهرات 

 100 100 اإلمارات العربية المتحدة ذا وتش ستوديو)ذ.م.م(

 75 75 اإلمارات العربية المتحدة ارشي للمجوهرات )ذ.م.م(

 100 100 اإلمارات العربية المتحدة س لصناعة المجوهراتشركة دما

 100 100 اإلمارات العربية المتحدة داماس اس بى فى للمجوهرات )ذ.م.م(

 100 100 اإلمارات العربية المتحدة بريميوم لالستيمارات العالمية )ذ.م.م(



 مجمع شركات المناعي )ش.م.ق.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 2018يونيو  30 شهر المنتهية فيلفترة الستة أ
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 (تابع) معلومات عن الشركة 1

 حصة المجموعة الفعلية  

 بلد التأسيس تابعةاسم الشركة ال
 يونيو 30

 2017ديسمبر  31 2018

    
 100 100 ُعمان جوهرة الكون المحدودة

 100 100 البحرين داماس المحدودة
 100 100 الكويت داماس الكويت للمجوهرات )ذ.م.م(

 100 100 المملكة العربية السعودية داماس السعودية المحدودة
 100 100 بية السعوديةالمملكة العر داماس لإلكسسوارات

 100 100 المملكة العربية السعودية ايوديا للمجوهرات المحدودة
 100 100 اإلمارات العربية المتحدة غولدن انفستمنت ليمتد

 100 100 اإلمارات العربية المتحدة غولدن انفستمنت هولدنغز ليمتد
 100 100 اإلمارات العربية المتحدة دليمت للخدماتغولدن انفستمنت 

 81.2 96.6 فرنسا جي إف آ  انفورماتيك إس إيه
 81.2 96.6 فرنسا بروجيسلس إس آيه إسجي إف آ  

 81.2 96.6 فرنسا كوجنيتيس فرنسا إس آيه إس
 81.2 96.6 فرنسا آدستونز إس إيه إس

 81.2 96.6 فرنسا جي إف آ  إنفورماتيك تيلكوم إس إيه إس يو
 81.2 96.6 فرنسا بيزنيس دوكيومنت إس إيه إس
 81.2 96.6 فرنسا جي إف آ  انفوجين سيستمز

 81.2 96.6 فرنسا جي إف آ  إنفورماتيك برودكشن إس إيه
 81.2 96.6 فرنسا جي إف آ  إنفورماتيك إنتربرايس سوليوشنز إس إيه

 52.8 62.8 فرنسا نوفولسي إس إيه
 81.2 96.6 فرنسا ميتاوير للتقنيات إ  آيه

 81.2 96.6 فرنسا ترانسفورميشن إس إيه إس –ألعمال جي إف آ  ل
 81.2 96.6 فرنسا إس سي آ  جيفيمو

 81.2 96.6 فرنسا إس سي آ  فيا دوميتا
 81.2 96.6 فرنسا أواك آ  تي )إس آند آ ( إس إيه إس

 81.2 96.6 فرنسا تيكاوا برودكشنز سارل
 81.2 96.6 فرنسا آ  تي إن االستشاريون إس إيه إس

 81.2 96.6 فرنسا سارل 7ي إف آ  ج
 81.2 96.6 فرنسا سارل 8جي إف آ  
 81.2 96.6 فرنسا سارل 9جي إف آ  

 56.9 67.7 فرنسا جي إف آ  كونسيل إت لتكامل الحلول
 81.2 96.6 بلجيكا جي إف آ  بينلوكس
 81.2 96.6 بلجيكا جي إف آ  إن في

 81.2 96.6 لوكسمبرج جي إف آ  بي إس إف سارل
 81.2 96.6 لوكسمبرج جي إف آ  لخدمات البنية التحتية

 81.2 96.6 بولندا إمباك إس بي
 81.2 96.6 بولندا آ  تي سكيلز

 81.2 96.6 المملكة المتحدة إمباك المملكة المتحدة المحدودة
 81.2 96.6 سويسرا جي إف آ  إنترناشونال

 81.2 96.6 سويسرا إمباك آيه جي
 81.2 96.6 إسبانيا     إنفورماتيكا إس إيهجي إف آمجموعة 

 81.2 96.6 إسبانيا   جي إف آ  لفانتي إس إل
 81.2 96.6 إسبانيا   جي إف آ  كاتالونيا  مجموعة
 81.2 96.6 إسبانيا   جي إف آ  كاتالونيا جي إف آ  نورتىمجموعة 

 81.2 96.6 إسبانيا   تقنيات البرمجيات المتطورة إس إيه
 81.2 96.6 إسبانيا   ونسيلتوز إس إلسافاك ك
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 معلومات عن الشركة )تابع( 1

 حصة المجموعة الفعلية  

 بلد التأسيس اسم الشركة التابعة
 يونيو 30

2018 
ديسمبر  31

2017 

    
 81.2 96.6 إسبانيا   إفرون لالستشارات

 81.2 96.6 كولومبيا كولومبيا إس إيه إس إفرون
 81.2 96.6 المكسيك إس إيه إفروميكس لالستشارات
 81.2 96.6 الواليات المتحدة األمريكية إفرون لالستشارات إنك
 81.2 96.6 البرتغال تكنولوجيا المعلومات، إس إيه –جي إف آ  البرتغال 

 81.2 96.6 البرتغال روف كونسيلتوز إنديبينيتس إس إيه
 81.2 96.6 البرتغال روف إس د  إف لدا
 56.9 60.4 المكسيك تشارات إس إيه د  سي فيروف ميكس لالس

 81.2 96.6 فرنسا روف فرنسا
 81.2 96.6 سويسرا روف سويسرا

 81.2 96.6 السويد آر إن آ  سي االستشاريون المستقلون إيه بي
 81.2 96.6 البرازيل روف البرازيل
 81.2 96.6 أنجوال روفتيك أنجوال

 81.2 96.6 المغرب روف إن سي إيه سارل
 81.2 96.6 الصين روف آسيا ليمتد

 81.2 96.6 ألمانيا جي إف آ  انفورماتيك القابضة
 81.2 96.6 فرنسا سومافور سارل

 81.2 96.6 ساحل العاج سومافور آر سي آ  إس إيه
 81.2 96.6 المغرب فاليو تيم سارل

 81.2 96.6 المغرب إن في بي إس سارل
 81.2 96.6 المغرب قابضةانفورماتيك المغرب ال جي إف آ  
 81.2 96.6 المغرب انفورماتيك المغرب جي إف آ  

 81.2 96.6 المغرب خدمات ميتاوير
 81.2 96.6 المغرب جي إف آ  المغرب الخارجية

 81.2 96.6 فرنسا جارسيس إس إيه إس
 60.9 86.1 فرنسا مجموعة جي إ  آ  األوروبية للبرمجيات والخدمات

 81.2 96.6 رومانيا آر إل إمباك آدستون إس
 81.2 96.6 النمسا جي إف آ  النمسا

 81.2 96.6 رومانيا إمباك آدستون للخدمات إس آر إل
 - 85.9 بلجيكا لاير دولمين إن في

 - 96.6 لوكسمبرج لاير سوليوشنز إس أ 
 - 96.6 ريس باس لاير سوفتوير نيدرالند بي في

 - 96.6 بلجيكا فرانكين إن في
 - 96.6 تونس بسيز إنكسينا

 - 96.5 تونس سينابسيز 
 - 96.5 تونس سينابسيز كوم
 - 96.6 فرنسا سينابسيز فرنسا

 - 96.5 فرنسا إدجيتاليس
 - 96.6 المغرب فاليو باس

 - 53.7 فرنسا بي إن د  سي
 - 96.6 المكسيك جيسفور المكسيك

 - 96.6 بنما جيسفور بنما
 - 95.6 المكسيك جيسفور سيرفسيز
 - 96.6 المكسيك جي إس إف آر

  96.6 تونس جي إف آ  تونس
  96.6 سنغافورة روف سنغافورة
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 معلومات عن الشركة )تابع( 1

انفورماتيك إس  جي إف آ   في إحد. شركاتها التابعة، %15.39، استحوذت الشركة على حصة إضافية بنسبة فترةخالل ال
 كما في تاريخ التقرير. %96.60آيه، بحيث تصبح مساهمتها بنسبة 

 ةالرئيسي ةالتابع اتالشرك يه انفورماتيك إس آيه وجي إف آ لمية المحدودة اداماس العوذ.م.م.  شركة المناعي التجارية

 .لمجموعةل

 أساس اإلعداد وملخص للسياسات المحاسبية الهامة 2

 أساس اإلعداد 2/1

( "التقارير المالية المرحلية". تم 34الموحدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة

 عرض البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة باللاير القطر  وهو العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض.

يضاحات المطلوبة إلعداد البيانات المالية إن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تحتو  على كل المعلومات واإل

 31الموحدة الكاملة المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب قراءتها بالمقارنة مع البيانات المالية السنوية كما في 

عن النتائج  2018 يونيو 30. باإلضافة إلى ذلك، ال تعبر بالضرورة النتائج لفترة الستة أشهر المنتهية في2017ديسمبر 

 .2018ديسمبر  31المتوقعة للسنة المنتهية في 

 السياسات المحاسبية الهامة  2/2

 مع تتفق الموحدة باستيناء ما هو موضح أدناه، فإن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة

 .2017ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في  في البيانات المالية الموحدة للمجموعة، المطبقة تلك

ية في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهالتغيرات في السياسات المحاسبية ومن المتوقع أيضا أن تنعكس 

 .2018ديسمبر  31في 

ر الدولي )انظر أ( والمعيا عقود مع العمالءاإليرادات من ال 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم المجموعة مبدئيا  اعتمدت

 1من  السارية. وهناك عدد من المعايير الجديدة األخر. 2018يناير  1)انظر ب( من األدوات المالية  9للتقارير المالية رقم 

 أ  تأيير ماد  على البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة. لهاولكن لم يكن  2018يناير 

 ز. تأيير تطبيق هذه المعايير في البداية أساسا إلى ما يلي:يع

 ( أدناه(؛ وأ) أ اإليرادات لمشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )انظرباعتراف سابق  -

 ( أدناه(1)ب المالية )انظر الموجودات زيادة في خسائر انخفاض القيمة المحققة على  -

 ""اإليرادات من العقود مع عمالء 15ة رقم أ. المعيار الدولي للتقارير المالي

إطار عمل شامل لتحديد ما إذا كان قد تم االعتراف باإليراد ومقدار وتوقيت  15يضع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 "اإليرادات" والتفسيرات ذات الصلة به. 18االعتراف به. يحل المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم 

ة، مع تطبيق هذا المعيار مبدئياً باستخدام طريقة األير المتراكم 15جموعة بتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم قامت الم

أ  أنها  - 2017(. وبناًء على ذلك، لم يتم تعديل المعلومات المعروضة لسنة 2018يناير  1في تاريخ التطبيق األولي )أ  

 والتفسيرات ذات الصلة. 11، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 18ر المحاسبة الدولي رقم عرضت، كما كانت سابقاً، بموجب معيا
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 أساس اإلعداد وملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع( 2

 )تابع( ""اإليرادات من العقود مع عمالء 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   أ.

، بالصافي من الضريبة، على األرباح المدورة 15ار الدولي للتقارير المالية رقم يلخص الجدول التالي تأيير التحول إلى المعي
 .2018يناير  1غير المسيطرة كما في  والحصص

 إيضاح    
 

تأثير تطبيق المعيار الدولي 
في  15للتقارير المالية رقم 

 2018يناير  1
 )باأللف لاير قطري(

   األرباح المدورة
 (30.234) )أ( الضريبة صافي-بها إيرادات معترف 

 (30.234)  2018يناير  1التأيير في 

   
   الحصص غير المسيطرة

 (7.026) )أ( صافي الضريبة-بها إيرادات معترف 

 (7.026)  2018يناير  1التأيير في 

   
   األجنبية العمالت تحويل احتياطي
 (342)  صافي الضريبة- الصرف أسعار فروق

 (342)  2018ير ينا 1التأيير في 

 المختصر المرحليعلى بيان المركز المالي  15تلخص الجداول التالية آيار اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
لفترة الستة أشهر المنتهية في الدخل الشامل اآلخر المرحلي الربح أو الخسارة و وبيان 2018يونيو  30كما في للمجموعة 

  أيرة.بنود المتالذلك التاريخ لكل من 

 المختصر الموحد:المرحلي  المركز الماليتأيير على بيان ال

 30في  كما ورد إيضاح  
 2018يونيو 

 المبالغ بدون تطبيق  التعديالت
المعيار الدولي للتقارير 

 15المالية رقم 
 )ألف لاير قطري( )ألف لاير قطري( )ألف لاير قطري(  

     الموجودات
 93.322 (18.591) 111.913  مؤجلةموجودات ضريبة 

 6.736.892 (3.231) 6.740.123  موجودات غير متداولة أخر.

 6.830.214 (21.822) 6.852.036  الموجودات غير المتداولة

 2.089.366 398.208 1.691.158 )أ( المخزون
 (159.323) (418.394) 259.071 )أ( ذمم مدينة ومدفوعات مقدما 

 6.277.082 (20.186) 6.297.268  داولةالموجودات المت

 13.107.296 (42.008) 13.149.304  إجمالي الموجودات

     
     حقوق الملكية

 1.984.025 16.312 1.968.113  األرباح المحتجزة
 2.593.718 16.312 2.577.406  مساهمي الشركةالعائدة على حقوق الملكية 

 2.614.184 16.312 2.597.872  إجمالي حقوق الملكية

     
     المطلوبات

 4.443.168 (2.002) 4.445.170  المطلوبات غير متداولة

 6.049.944 (56.318) 6.106.262  المطلوبات المتداولة

 10.493.111 (58.321) 10.551.432  اجمالي المطلوبات

 13.107.296 (42.008) 13.149.304  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
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 أساس اإلعداد وملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع( 2

 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 2/2

 )تابع( ""اإليرادات من العقود مع عمالء 15أ. المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المرحلي المختصر الموحد:األير على 

يونيو  30ستة أشهر المنتهية في لفترة ال
2018 

 

 المبالغ بدون تطبيق  التعديالت كما ورد إيضاح
المعيار الدولي للتقارير 

 15المالية رقم 
 )باأللف لاير قطري( )باأللف لاير قطري( )باأللف لاير قطري(  
     

 5.108.454 (62.692) 5.171.146 )أ( إيرادات
 (3.925.995) 42.238 (3.968.233) )أ( تكلفة المبيعات

 1.182.459 (20.454) 1.202.913  جمالي الربحإ

     
 188.070 (20.454) 208.524  قبل الضريبةربح ال

 (37.603) 3.681 (41.284)  مصروف ضريبة الدخل

     
 150.467 (16.773) 167.240  ربح الفترة

 100.181 (16.773) 116.954  اجمالي الدخل الشامل للفترة

تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة وطبيعة التغييرات على السياسات المحاسبية السابقة فيما يتعلق بأنشطة المجموعة الهامة 
 المحققة لإليرادات واردة أدناه.

 أو سلعال على السيطرةعلى  العميل يحصل عندما اتباإليراد عتراف، يتم اال15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم بموجب 
 .حكمإجراء  يتطلب- الوقت مرور مع أو معينة زمنية لحظة في- السيطرة نقل توقيت تحديد. الخدمات

 نوع المنتج / الخدمة

 

طبيعة وتوقيت استيفاء التزامات األداء 
 وشروط الدفع الهامة

 طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية

 المعلومات تكنولوجيا أ.
 مشاريع) واالتصاالت

 المعلومات وجياتكنول
  (واالتصاالت

 لمشاريع بالنسبة أنه المجموعة قررت
 يتحكم ،واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
 يتمما بين التنفيذ قيد األعمال جميع في العميل
 .األجهزة/  البرامج تطوير/  تصنيع

 تكنولوجيا مشاريع بإيرادات االعتراف تم
 بةالنس إلى بالرجوع واالتصاالت المعلومات
 رير،التق تاريخ في المشاريع إلكمال المئوية
 قةبطري والتكاليف اإليرادات قياس شريطة
 أمراً  المقابل تحصيل وكان بها، مويوق
 إدارية مشاركة هناك تكن ولم محتمالً 
 المقدمة.والخدمات  السلع مع مستمرة
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 أساس اإلعداد وملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع( 2

 محاسبية الهامة )تابع(السياسات ال 2/2

 )تابع( ""اإليرادات من العقود مع عمالء 15أ. المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 نوع المنتج / الخدمة

 

طبيعة وتوقيت استيفاء التزامات األداء وشروط 
 الدفع الهامة

 طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية

 المعلومات تكنولوجيا أ.
 مشاريع) واالتصاالت
 المعلومات تكنولوجيا

 )تابع( (واالتصاالت

 نيعتص يتم العقود، هذه بموجب أنه إلى ذلك يرجع
 فيو العميل، لمواصفات وفقًا البرامج/  المعدات
 يحق العميل، جانب من العقد إنهاء حالة

 حتى المتكبدة التكاليف استرداد للمجموعة
 يتم لذلك،. معقول هامش ذلك في بما تاريخه،

 والتكاليف العقود هذه بإيرادات عترافاال
 تسليم قبل أ - الوقت مرور مع بها المرتبطة

 فقاو الفواتير تصدر. الءالعم قراتم إلى سلعال
 .تعاقدية لشروط

 ،15 رقم المالية لتقاريرل الدولي المعيار بموجب
 جميع نبي العقد في المقابل إجمالي تخصيص يتم

. ديةلفرا همبيع أسعار على بناءً  والخدمات السلع
 قابالً  المنفرد البيع سعر كان إذا ما حالة في

 إليه مضافًا التكلفة إلى استناًدا تحديده يتم للتطبيق،
 تيال والخدمات السلع طبيعة على اعتماًدا القيمة
 .العمالء لمختلف تقديمها يتم

 بها يرفوات تحرير يتم لم التي المبالغ عرض يتم
 بيان في لتعاقدا ألعمال العمالء من مستحق كمبلغ
 .المالي المركز

 ارالمعي بموجب التغييرات هذه تأييرات إن
 بنود على 15 رقم المالية لتقاريرل الدولي
 دةزيا هي المبيعات وتكلفة اإليرادات غير
المدرج ضمن ذمم مدينة  المستحق المبلغ في

 .المخزون في وانخفاض ومدفوعات مقدمة

 بيع السلع ب.
 

 المنتجات على سيطرةال على العمالء يحصل
 حريرت يتم. اهولقبوي سلعالالعمالء  لمتسي عندما
 كذل في اإليراداتب فارتعاال ويتم الفواتير
 .الوقت

 

 ،18 رقم الدولي ةالمحاسب عيارم بموجب
 يلتحو تمي عندما باإليرادات عترافاال تمي

 يل،العم إلى للملكية الهامة نافعوالم المخاطر
 المقابل، استرداد المرجح عندما يكون منو

 ائدوالع المرتبطة التكاليف تقدير ويمكن
 وجدت وال به، مويوق بشكل للسلع المحتمل
يمكن و السلع مع مستمرة إدارية مشاركة

 .مويوق بشكل اإليراداتقياس مبلغ 
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 )تابع( ""اإليرادات من العقود مع عمالء 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  أ.

 نوع المنتج / الخدمة

 

طبيعة وتوقيت استيفاء التزامات األداء وشروط 
 الدفع الهامة

 طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية

 بيع السلع ب.
 )تابع( 

 ،دبن  أ بإعادة للعميل تسمح التي للعقود بالنسبة
 تقاريرلل الدولي رايلمع وفقًا اإليرادات إيبات يتم

 من فيه يكون الذ  الحد إلى 15رقم  المالية
 مقدار في كبير انعكاس حدوثعدم  جًدا المحتمل
 .به المعترف التراكمي العائد

 هب المعترف اإليرادات مبلغ تعديل يتم لذلك،
 إلى ناًدااست تقديرها يتم والتي المتوقعة، للعائدات
 .المنتجات من معين لنوع التاريخية البيانات

 العوائدمن  صافيبال اإليرادات قياس يتم
حسب  حسوماتالو التجارية والخصومات

 .الكمية

 لم 15 رقم المالية لتقاريرل الدولي المعيار إن
 اسبيةالمح السياسات على كبير تأيير له يكن

 .للمجموعة

 ماتدتقديم الخ ج.
 األشكال تلك بخالف)

 تكنولوجيا مشاريع من
 (واالتصاالت المعلومات

 

 عند الوقت بمرور اإليراداتب فارتعاال يتم
 دعن عادة الفواتير تصدر. الخدمات هذه توفير
 .الوظيفة من االنتهاء

 ،15 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار بموجب
 ماتالخد عقود في المقابل إجمالي تخصيص يتم

 .بيعها الفردية عارأس أساس على الخدمات لجميع
 حديدهت يتم ،فرد ال البيع سعر تطبيق حالة في
 بيعب المجموعة تقوم التي األسعار قائمة على بناءً 

 .منفصلة معامالت فيوفقًا لها  الخدمات

 لم 15 رقم المالية لتقاريرل الدولي المعيار إن
 اسبيةالمح السياسات على كبير تأيير له يكن

 .للمجموعة
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 داد وملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(أساس اإلع 2

 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 2/2

 "األدوات المالية" 9ب. المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

متطلبات االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية وقياسها. يحل هذا  9يورد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 "األدوات المالية: االعتراف والقياس". 39معيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم ال

على الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة )لوصف  9يلخص الجدول التالي أير االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ( أدناه(.2) ب 2/2طريقة االنتقال راجع اإليضاح 

 ةاألرباح المدور   
 ألف لاير قطري   

    9التعديالت عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
    

استيمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 (26.531)   القديم( 39)استيمارات متاحة للبيع وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

ر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية االعتراف بالخسائ
 (34.525)   9رقم 

    

 (61.056)   2018يناير  1ا في كمرصيد االفتتاح تعديل على 

 ( تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية1)

لتصنيف وقياس  39ت معيار المحاسبة الدولي رقم على نحو كبير بمتطلبا 9يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
للموجودات المالية المحتفظ بها  39المطلوبات المالية. برغم ذلك يزيل المعيار الفئات السابقة في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 لتاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة والموجودات المالية المتاحة للبيع. 

أير هام على السياسات المحاسبية للمجموعة المتعلقة بالمطلوبات المالية.  9ار الدولي للتقارير المالية رقم لم يكن لتطبيق المعي
 على تصنيف وقياس الموجودات المالية وارد أدناه. 9أير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 عند االعتراف المبدئي بموجود يتم تصنيفه على أنه:

 بالتكلفة المطفأة، -

 استيمار في دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، -

 استيمار في حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو -

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. -

فيه  ذج العمل الذ  يدارعلى نمو 9يستند تصنيف الموجودات المالية عموما بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .ة التعاقديةالنقدي اتهالموجود المالي وخصائص تدفق

 ارة:القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسيحدد ب مول التالية الشروط كل ىاستوف إذا المطفأة بالتكلفة المالي موجود قياس يتم

 و، ديةالتعاق النقدية التدفقات تحصيلل وداتبالموج االحتفاظ إلى يهدف الذ  األعمال نموذج ضمنلموجود با االحتفاظ -
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لمبلغ مدفوعات ل ليست إال التي نقدية تدفقات إلى حددةم تواريخ في التي تؤد  المالية للموجودات التعاقدية الشروط -
 .ى المبلغ األصلي القائمعل والفائدةاألصلي 

لقيمة اتحدد ب مول التالية الشروط كل تاستوف إذا إاللقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ب الدين أدوات قياس يتمال 
 :العادلة من خالل الربح أو الخسارة

موجودات وبيع ال التعاقدية النقدية التدفقات ه بكل من تحصيلدفيتحقق ه الذ  األعمال نموذج ضمنوجود لمبا االحتفاظ -
 والمالية، 

لمبلغ مدفوعات ل ليست إال التي نقدية تدفقات إلى محددة تواريخ في التي تؤد  المالية للموجودات التعاقدية الشروط -
 .ى المبلغ األصلي القائمعل والفائدةاألصلي 

 رضع فيه رجعة الاختياًرا  أن تختار للشركة يجوز للمتاجرة، بها محتفظ غير أسهم في يماراست المبدئي االعتراف دعن
 .حدةعلى  استيماركل  أساس على يتم إجراء هذا االختيارالدخل الشامل اآلخر.  في العادلة القيمة في الحقة تغييرات

مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها 
مذكور أعاله يتم قياسها ب القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتضمن هذا جميع الموجودات المالية المشتقة. عند االعتراف 

ا يلبي اشتراطات قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من المبدئي، قد تخصص المجموعة بصورة غير قابلة لإللغاء أصال مالي
خالل الدخل الشامل اآلخر على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لو كان القيام بذلك يزيل أو يخفض على نحو كبير 

 الفجوة المحاسبية التي قد تنشأ بخالف ذلك. 

ة مدينة بدون مكون تمويل هام يقاس مبدئيا بسعر المعاملة( يتم قياسه مبدئيا بالقيمة العادلة الموجود المالي )ما لم يكن ذمة تجاري
مضافا إليها، بالنسبة للبند الذ  ال يعتبر بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة التي تنسب بصفة مباشرة إلى 

 اقتنائه. 

 على القياس الالحق للموجودات المالية للمجموعة:تنطبق السياسات المحاسبية التالية 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 .تقاس هذه األصول الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. تخفض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة
ائر االنخفاض في القيمة يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة. أ  إيراد الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وخس

 ربح أو خسارة من إلغاء االعتراف يتم االعتراف بهما في الربح أو الخسارة.

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات المالية 

ل الحقا بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كدخل في الربح أو الخسارة ما لم تكن التوزيعات تميل تقاس هذه األصو
بصورة واضحة استردادا لجزء من تكلفة االستيمار. يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخر. في الدخل الشامل اآلخر وال 

 رة.يعاد تصنيفها أبدا إلى الربح أو الخسا
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 2/2

 "األدوات المالية" )تابع( 9ب. المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 القياس وفئات 39قم ر الدولي المحاسبة لمعيار وفقًا األصلية القياس فئات أدناه المرفقة واإليضاحات التالي الجدول يوضح
 .2018 يناير 1 في كما للمجموعة المالية األصول فئات من فئة لكل 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار بموجب الجديدة

 ألف لاير قطر 

التصنيف األصلي  إيضاح
بموجب معيار 

المحاسبة الدولي رقم 
39 

التصنيف الجديد 
بموجب المعيار 
الدولي للتقارير 

 9قم المالية ر

القيمة الدفترية 
األصلية بموجب 
معيار المحاسبة 

 39 الدولي رقم

القيمة الدفترية 
الجديدة بموجب 
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 
9 

 )باأللف لاير قطري( )باأللف لاير قطري(    

      الموجودات المالية

 )أ( ملكية حقوق ادوات
استيمارات متاحة 

 للبيع

لة من بالقيمة العاد
خالل الدخل 
-الشامل اآلخر

 11.740 11.740 أدوات حقوق ملكية

 )ب( حقوق ملكية  ادوات
استيمارات متاحة 

 للبيع

بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

أدوات -الخسارة 
 445 26.976 حقوق ملكية

حسابات مدينة وذمم 

 مدينة أخرى

)باستثناء مدفوعات 

مقدما ومدفوعات 

 3.047.902 3.082.427 تكلفة مطفأة ض وذمم مدينة قرو )ج( لموردين( 
مستحق من أطراف 

 67.385 67.385 تكلفة مطفأة قروض وذمم مدينة  )ج( ذات عالقة
النقد وارصدة 

 362.766 362.766 تكلفة مطفأة قروض وذمم مدينة  )ج( البنوك

إجمالي الموجودات 

 3.490.238 3.551.294    المالية

ألغراض استراتيجية. حسبما هو  على األجل الطويلالحتفاظ بها لالمجموعة  تخططملكية استيمارات تميل أسهم حقوق ال (أ)
، قامت المجموعة بتخصيص هذه االستيمارات في تاريخ التطبيق 9مسموح به بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

معيار المحاسبة الدولي رقم اآلخر. خالفا لما هو موجود في المبدئي على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 ، لن يعاد تصنيف احتياطي القيمة العادلة المتعلق بهذه االستيمارات على اإلطالق إلى الربح أو الخسارة.39

خالل الربح  ، اختارت المجموعة خيار القيمة العادلة من9حسبما هو مسموح به بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (ب)
وتتم مراقبة أداءها على هذا أو الخسارة في تاريخ التطبيق المبدئي، إذ أن هذه االستيمارات تدار على أساس القيمة العادلة 

 األساس.

نف والنقد وما يعادله التي كانت تص قةوالذمم المدينة األخر. والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالالمدينة بالنسبة للحسابات  (ج)
على أنها بالتكلفة المطفأة حسب  ، تصنف اآلن39معيار المحاسبة الدولي رقم بموجب مدينة ا على أنها قروض وذمم سابق
قيمة لاير قطر  في مخصص انخفاض ألف  34.525. تم االعتراف بزيادة بمبلغ 9لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ا

عند االنتقال إلى  2018يناير  1في األرباح المدورة االفتتاحية في  بها افاالعتر تماألخر. الذمم المدينة الحسابات المدينة و
 .9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 



 مجمع شركات المناعي )ش.م.ق.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 2018يونيو  30 شهر المنتهية فيلفترة الستة أ

- 21 - 

 أساس اإلعداد وملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع( 2

 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 2/2

 ية" )تابع("األدوات المال 9ب. المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية (1)

بنموذج "الخسائر  39نموذج "الخسارة المتكبدة" الوارد بمعيار المحاسبة الدولي رقم  9يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
كلفة المطفأة وموجودات العقد االئتمانية المتوقعة". يطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية المقاسة بالت

واالستيمارات في أدوات الدين المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وال يطبق على االستيمارات في أدوات حقوق 
 ت عليه بموجبيتم االعتراف بالخسائر االئتمانية بصورة مبكرة أكير مما كان 9الملكية. بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 . 39معيار المحاسبة الدولي رقم 

ذمم مدينة ومدفوعات مقدما ونقد وما يعادل النقد بموجب المعيار الدولي للتقارير تشتمل الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة على 
 ومخصصات خسارة مقاسة بإحد. القاعدتين التاليتين: 9المالية رقم 

 شهرا  12خالل  شهرا: وهي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من التعير المحتمل 12دة الخسائر االئتمانية المتوقعة لم
 بعد تاريخ التقرير.

  الخسائر االئتمانية المتوقعة مد. الحياة: وهذه هي الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج من جميع أوجه التعير المحتملة على
 مد. عمر األداة المالية.

لى مد. عمجموعة قياس الخسائر المحتملة من انخفاض قيمة موجوداتها المالية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة اختارت ال
 .شهًرا 12

تدرس المجموعة معلومات معقولة ومدعومة عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لموجود مالي قد زادت بصورة كبيرة منذ 
ر الخسائر االئتمانية المتوقعة، يتضمن ذلك معلومات كمية ونوعية وتحليالت استنادا إلى الخبرة المسبقة االعتراف المبدئي وعند تقدي

 لد. المجموعة والتقييم الدور  المطلع لالئتمان متضمنا النظرة االستشرافية. 

إلى  91كير من تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على موجود مالي قد زادت بصورة كبيرة لو تجاوزت موعدها أل
 يوما. تعتبر المجموعة أن الموجود المالي متعير عندما يكون: 180

  من غير المرجح أن يدفع المقترض التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل، بدون لجوء المجموعة إلى إجراءات ميل
 تحقيق الضمانة )لو كان يتم االحتفاظ بها(؛ أو

 يوما. 180إلى  91حقاقه ألكير من الموجود المالي قد تجاوز موعد است 

 تتعرض لتيا التعاقدية للفترة مدة أقصى هي المتوقعة االئتمانية الخسائر تقييم عند االعتبار في وضعذ  يال األقصى الحد
 .االئتمان مخاطر إلى المجموعة خاللها

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

ائتمان مرجح باالحتمال. تقاس الخسائر االئتمانية على أنها القيمة الحالية لجميع حاالت  الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير خسائر
 مالنقص في النقد )أ  الفروق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(. يت

 عدل الفائدة الفعلي للموجود المالي.احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس م



 مجمع شركات المناعي )ش.م.ق.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 2018يونيو  30 شهر المنتهية فيلفترة الستة أ

- 22 - 

 أساس اإلعداد وملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع( 2

 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 2/2

 "األدوات المالية" )تابع( 9ب. المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية )تابع( (1)

 خفضت قيمتها ائتمانيااألصول المالية التي ان

. اتقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة لتحديد ما إذا كانت قد انخفضت قيمتها ائتماني
تدفقات ى اليعتبر األصل المالي على أنه قد "انخفضت قيمته ائتمانيا" عند وقوع واحدة أو أكير من األحداث التي لها أير ضار عل

 النقدية المستقبلية المقدرة للموجود المالي.

 عرض خسارة االنخفاض في القيمة 

 مخصصات الخسارة بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم خصمها من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.

بند المصروفات العمومية واإلدارية في بيان الربح أو الخسارة  يتم عرض خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة والمدفوعات مقدما في
 المختصر الموحد.المرحلي 

 أير نموذج خسارة االنخفاض في القيمة الجديد

فإن خسائر االنخفاض في  9بالنسبة للموجودات المالية ضمن نطاق نموذج انخفاض القيمة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ا يتوقع أن تزيد وتصبح أكير تقلبا. حددت المجموعة أن تطبيق اشتراطات انخفاض القيمة في المعيار الدولي للتقارير القيمة عموم
 لاير قطر . ألف 34.525القيمة بمبلغ إضافي في سينتج عنه مخصص انخفاض  2018يناير  1في  9المالية رقم 

 االنتقال (2) 

التأيير باستخدام طريقة  9ة الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تم تطبيق التغيرات على السياسات المحاسبي
التراكمي. حصلت المجموعة على إعفاء من تعديل معلومات المقارنة للفترات السابقة. تم االعتراف بالفروق بين القيم الدفترية 

 1في األرباح المدورة كما في  9يار الدولي للتقارير المالية رقم تطبيق المعللموجودات المالية والمطلوبات المالية التي نتجت عن 
ال تعكس بصورة عامة اشتراطات المعيار الدولي للتقارير المالية  2017. بناء عليه فإن المعلومات المعروضة لعام 2018يناير 
 .39معيار المحاسبة الدولي رقم بل تلك الخاصة ب  9رقم 

 لحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ التطبيق المبدئي.تم إجراء التقييم على أساس ا

 من كجزء 15الدولي للتقارير المالية رقم  المعيار 9الدولي للتقارير المالية رقم  لتأيير المعيار تقييمال من بمزيد المجموعة ستقوم
 .ذلكل وفقًا أخر. تعديالت أ  تعديل وسيتم السنة نهاية في الموحدة المالية القوائم
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 والشكوكاألحكام الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات  3

المختصرة الموحدة باستخدام أحكام وتقديرات تؤير على تطبيق السياسات المرحلية قامت اإلدارة عند إعداد البيانات المالية 

ية عن ير. قد تختلف القيم الحقيقالمحاسبية وبالتالي قيم الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الصادر عنها التقر

 هذه التقديرات.

كانت األحكام الهامة التي وضعتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات المشكوك 

الشكوك  رئيسية لتقديرفيها هي نفسها تلك المطبقة على آخر بيانات مالية سنوية، فيما عدا األحكام الهامة الجديدة والمصادر ال

، والتي تم توضيحها في 9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15ذات الصلة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .2 اإليضاح رقم

 وأرصدة لدى البنوكنقد  4

 
 2018يونيو  30

ديسمبر  31
2017 

 يونيو 30
2017 

 )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( 

 لايرألف  
 قطر  لايرألف  قطر  لايرألف  قطري

    
 228.073 362.766 591.445 نقد وأرصدة لد. البنوك

 (7.414) (13.137) (11.151) ناقصاً: الودائع اليابتة تحت الرهن

 580.294 349.629 220.659 

 (141.459) (385.164) (550.367) ناقصاً: سحب على المكشوف من البنوك

 79.200 (35.535) 29.927 هالنقد وما يعادل

 مدينة ومدفوعات مقدماذمم  5

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 
 )مدققة(   )مراجعة( 

 ألف لاير قطر   ألف لاير قطري 
    

 1.332.963  1.589.619 ذمم تجارية مدينة
 548.512  467.177 تخصيممحولة إلى شركات  ذمم مدينة

 40.562  55.691 دفعات مقدمة للموردين
 180.780  193.933 أوراق قبض

 ً  126.364  115.503 مصروفات مدفوعة مقدما
 19.041  18.517 الودائع

 697.556  1.467.453 إيرادات مستحقة
 257.815  280.251 ضريبة مستحقة

 112.923  168.173 أخر.

 4.356.317  3.316.516 
 (67.163)  (111.795) )ب( ناقصا: مخصص انخفاض الذمم المدينة

 4.244.522  3.249.353 
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 ذمم مدينة ومدفوعات مقدما )تابع( 5

 تم عرضها في بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد كما يلي:)أ( 

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطر  ألف لاير قطري 
   

 3.004.999 3.985.451 المتداولة

 244.354 259.071 غير المتداولة

 4.244.522 3.249.353 

 كما يلي:( حركة مخصص انخفاض الذمم المدينة ب)

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطر  ألف لاير قطري 
   

 30.177 67.163 بداية الفترة / السنة
 - 34.525 *9لتقارير المالية رقم تعديالت بسبب تطبيق المعيار الدولي ل

 30.177 101.688 تعديالت ارصدة افتتاحية

 36.986 10.107 الحركة خالل الفترة / السنة

 111.795 67.163 

 2/2*راجع إيضاح   

 مخـزون    6
 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 قطر  لايرألف  قطري لايرألف  
   

 1.159.585 1.147.195 من المخزون باألمانةوهرات األخر.، صافي الذهب والمج
 466.539 143.904 أعمال قيد التنفيذ

 464.990 426.924 بضاعة وقطع غيار وأدوات
 152.936 134.002 سيارات ومعدات يقيلة

 17.880 20.022 لوازم صناعية

 4.549 4.555 أخر.

 1.876.602 2.266.479 

 (183.443) (185.444) عة متقادمة وبطيئة الحركةناقصاً: مخصص بضا

 1.691.158 2.083.036 
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 أدوات حقوق ملكية –موجودات مالية  7

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 قطر  لايرألف  قطري لايرألف  
   

 - 11.722 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أ(
 - 1.047 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )ب(

 38.716 - استيمارات متاحة للبيع*

 12.769 38.716 

 2/2*راجع إيضاح 

 )أ( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر       

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 
 ققة()مد )مراجعة( 

 ألف لاير قطر  ألف لاير قطري 
   

 13.503 11.740 بداية الفترة / السنة
 (1.776) - خسارة انخفاض القيمة

 13 (18) تعديالت صرف العمالت

 11.740 11.722 نهاية الفترة / السنة

 )ب( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 2017مبر ديس 31 2018يونيو  30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف لاير قطر  ألف لاير قطري 
   

 26.531 26.976 بداية الفترة / السنة

 - (26.531) *9تعديالت بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ناقصا:

 26.531 445 لمعدلا بداية الفترة / السنة
 320 - مستحوذ عليه من خالل دمج األعمال

 - 619 إضافات
 - (288) لتغير في القيمة العادلة ا

 125 271 تعديالت صرف العمالت

 26.976 1.047 نهاية الفترة / السنة

 2/2*راجع إيضاح 
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 في شركات مشاريع مشتركة استثمار 8

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 قطر  لايرألف  قطري لايرألف  
   

 15.813 16.991 بداية الفترة / السنة
 1.178 794 ركات المشاريع المشتركةش ربححصة من 

 - (3) تعديالت صرف العمالت

 16.991 17.782 نهاية الفترة / السنة

 زميلة في شركات استثمار 9

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 قطر  لايرألف  قطري لايرألف  
   

 2.417.600 1.248.323 بداية الفترة / السنة
 (1.311.693) - (10إلغاء االعتراف بشركة زميلة )إيضاح 

 1.703 - عليها خالل السنةالمستحوذ 
 (70.755) (16.248) توزيعات أرباح مستلمة

 71.941 25.498 حصة في أرباح شركات زميلة

 139.527 407 تعديالت صرف العمالت

 1.248.323 1.257.980 نهاية الفترة / السنة 

 الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى 10

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 قطر  لايرألف  قطري لايرألف  
 )معدل(  

 1.208.207 3.785.035 بداية الفترة / السنة
 2.534.329 622.875 ناشئة من دمج األعمال

 53.616 58.107 السنةالفترة / إضافات خالل 
 (94.743) (390) استبعاد

 94.743 390 متعلق باستبعاد
 (50.889) (52.132) مصروف للفترة / السنة

 39.772 (51.991) تعديالت صرف العمالت

 3.785.035 4.361.894 نهاية الفترة / السنة 

 آ  إف جي)" ،فرنسا في شركة تابعة خالل من للنقد المولدة الوحدات من العديد على المجموعة استحوذت الفترة، خالل

 يخضع هذا .المجموعة مستو. على قطر  لاير مليون 622.9 بقيمة مؤقتة بشهرة االعتراف تم لذلك ونتيجة "( إنفورماتيك

 .3 رقم المالية للتقارير الدولي المعياراستناداً الى العادلة  للقيم النهائية الصيغة لوضع

 جي إف آ  إنفورماتيك أسهم من إضافية حصة ٪29.97 على المجموعة وذتاستح"( االستحواذ تاريخ)" 2017 يوليو 1 في

 استيمارك السابق في تعامل كان يتال ،جي إف آ  في يةالتصويت قوقهاحو المجموعةملكية  فإن لذلك، ونتيجة ،"(آ  إف جي)"

عن طريقة  توقفتم ال ذلك،ل وفقا. ٪81.21 إلى ٪51.24 من ارتفعت األسهم،عن  المحاسبة لطريقةوفقًا  زميلةشركة  في

 .تأسيس السيطرة )تاريخ االستحواذ( تاريخ من اعتباراجي إف آ   دمجو األسهمعن  المحاسبة
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 )تابع( الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى 10

 والمطلوبات سبةتالُمك المحددة الموجودات تقيس أن الُمقتنية الشركة على يجب المالية، للتقارير الدولية المعايير لمتطلبات وفقًا
 على المحاسبة إجراء تم وبالتالي، ،2017 ديسمبر 31 في معلقة كانت والتي االكتتاب بتاريخ العادلة القيمة في الُمفترضة
 يانب إعادة تم عليه، وبناءً  العادل، التقييم عملية اإلدارة أكملت الفترة، خالل الماضي. العام في مؤقت أساس على المعاملة
 :التالي النحو على ارنةالمق معلومات

 مستحوذ عليها ومطلوبات مفترضة عند االستحواذ على جي إف آ :للتحديد  قابلةموجودات  )أ( 

القيم الدفترية  
مباشرة قبل 
 االستحواذ

تعديالت القيمة 
 العادلة

القيم العادلة في 
 تاريخ االستحواذ

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري قطري ألف لاير 
    

العادلة لصافي الموجودات القابلة لتحديد المستحوذ  القيمة
 3.103.775 378.341 2.725.434 عليها

 (2.669.359) - (2.669.359) القيمة العادلة لصافي المطلوبات القابلة للتحديد المفترضة

القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد 
 434.416 378.341 56.075 المستحوذ عليها

 الشهرة المعترف بها نتيجة لالستحواذ كما يلي: )ب(
 )معدلة( 

 ألف لاير قطري 
  
  

 699.397 تكلفة االستحواذ

 81.627 حصة غير مسيطرة

 1.477.643 بقا في شركة تابعة مستحوذ عليهااالقيمة العادلة لحصة محتفظ بها س

 2.258.667 اإلجمالي الفرعي

  

 (434.416) لموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليهاناقص: القيمة العادلة لصافي ا
  

 1.824.251 الشهرة المعترف بها في تاريخ االستحواذ

 ممتلكات وآالت ومعدات 11
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطر   ألف لاير قطري 
    

 437.716  621.298 ةالفترة / السن بداية-الدفترية صافي القيمة 
 105.416  36.141 صافي- إضافات من خالل دمج األعمال
 20.485  - تحويالت من استيمارات عقارية
 176.831  113.981 إضافات خالل الفترة / السنة

 (121.992)  (29.187) استبعادات
 (75.852)  (50.951) مصروف خالل الفترة / السنة
 77.182  22.154 اداتإهالك متراكم متعلق باستبع
 -  (49) شطب خالل الفترة / السنة

 1.512  (2.407) تعديالت صرف العمالت

 621.298  710.980 الفترة / السنة نهاية-الدفترية صافي القيمة 
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  ات عقاريةاستثمار 12

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 قطر  لايرألف  قطري لايرألف  
   

 97.416 80.224 الفترة / السنة بداية-الدفترية صافي القيمة 
 (20.485) - إعادة تصنيف

 - (373) استبعادات خالل الفترة / السنة
 (5.896) (2.551) مصروف خالل الفترة / السنة

 8.901 - عكس خسارة انخفاض في القيمة
 - 172 إهالك متراكم متعلق باستبعادات

 288 (123) تتعديالت صرف العمال

 80.224 77.349 الفترة / السنة نهاية-الدفترية صافي القيمة 

حسب التقييم المعد مليون لاير قطر   117.24العقارية ات ستيمار، بلغت القيمة العادلة لهذه اال2017 ديسمبر 31كما في 

 ً ألرباح عود لوما ي، العقاراتلكل نوع من أنواع  على التقييم الفرد  ات العقاريةستيمارالاتقييم تند يسمن قبل اإلدارة.  داخليا

 ستراتيجية اإلدارة.ا بناًء علىالمستقبلية والعائد المطلوب 

 وتسهيالت تحمل فوائدقروض  13

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 قطر  لايرألف  قطري لايرألف  
   

 1.631.690 2.068.271 تسهيالت رأس المال العامل وغيرها
 3.030.191 4.014.695 ألجلقروض 

 6.082.966 4.661.881 

   
 تم عرضها في بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد كما يلي:

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف لاير قطر  ألف لاير قطري 
   

 2.113.609 2.109.941 متداولة
 2.548.272 3.973.025 غير متداولة

 6.082.966 4.661.881 
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 ذمم دائنة ومستحقات  14

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 قطر  لايرألف  قطري لايرألف  
   

 748.710 965.447 دائنة ذمم تجارية
 943 3.715 توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 253.670 192.088 عمالءدفعات مقدمة من 
 954.495 1.169.420 مستحقة الدفع وغيرها مصروفات

 994.439 1.142.299 ضريبة وتأمين اجتماعي مستحق
 366.410 - واذ مقترح على حصة غير مسيطرةاستح

 107.426 105.925 مطلوبات لحمالي السندات
 6.806 - والرياضية االجتماعيةالمساهمة 

  3.578.894 3.432.899 

   
 كما يلي: المرحلي المختصر الموحدفي بيان المركز المالي  عرضهاتم 
 

 3.284.101 3.443.478 متداولة
 148.798 135.416 غير متداولة

 3.578.894 3.432.899 

 رأس المال 15

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 قطر  لايرألف  قطري لايرألف  
   

قطر   لاير 10مدفوعة بالكامل بواقع أسهم مصرح بها ومصدرة و
 456,192 456,192 للسهم الواحد

 قانوني احتياطي     16

يبلغ حتى القانوني  حتياطياالسنوياً من أرباح السنة إلى  %10تحويل  يجبوفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية القطر ، 

 القانوني حتياطيالسنو  نتيجةً لبلوغ اال التحويلذا قررت المجموعة وقف ه. من رأس المال المصدر %50 حتياطياالذلك 

يشتمل هذا  .حسب القانون أعالهإال في الحاالت المنصوص عليها  حتياطياالال يجوز توزيع هذا الحد األدنى المطلوب. 

 أيضاً على عالوة اإلصدار المستلمة مقابل أسهم مصدرة. حتياطياال

 توزيعات أرباح 17

 (.2017في  قطر  لايرمليون  182.5قطر  ) لايريون مل 182.5 رة توزيعات أرباح بمبلغخالل الفت دفعت الشركة
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 العائد على السهم 18

 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 2017يونيو  30 2018يونيو  30 
 )مراجعة( )مراجعة( 

   
 166.481 166.984 قطر ( لايرألف ب) -صافي ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة 

 45.619.200 45.619.200 متوسط عدد األسهم المرجح في نهاية الفترة 

 3.65 3.66 قطر ( لاير) - العائد األساسي والمخفف على السهم

 عالقةالطراف ذات األ 19

 لياالع اإلدارة موظفيوأعضاء مجلس اإلدارة و ،المساهمين الرئيسيينو ،الشركات الزميلة فيتتميل األطراف ذات العالقة 

تتم  .التي تسيطر عليها أو تشترك في السيطرة عليها أو تتأير بصورة جوهرية من قبل هذه األطراف والمنشآت ،مجموعةلل

 ت.المعامالت مع األطراف ذات العالقة على أساس تجار  بحسياسات التسعير و

 أرصدة األطراف ذات العالقة

 .وغيرها مشاريع مشتركةشركات ى شركات زميلة وأرصدة األطراف ذات العالقة بمبالغ مستحقة من وإلتتعلق 

 معامالت مع األطراف ذات العالقةال

 كما يلي: البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 2017يونيو  30 2018يونيو  30 
 )مراجعة( )مراجعة( 

 قطر  لايرألف  قطري لايرف أل 
   

 53.621 50.725 مبيعات

 1.660 1.093 مشتريات
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 األطراف ذات العالقة )تابع( 19

 وأعضاء مجلس اإلدارة دارة العليااإل موظفي مكافآت

 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 2018يونيو  30 2018يونيو  30 
 )مراجعة( )مراجعة( 

 قطر  لايرألف  قطري لايرألف  
   

 7.900 7.900 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
   

   مكافآت موظفي اإلدارة العليا:
 6.427 6.700 مكافآت قصيرة األجل 

 578 466 مكافآت نهاية الخدمة

 7.166 7.005 

 طارئة والتزاماتعهدات ت 20

 التزامات طارئة أ(

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 قطر  لايرألف  قطري لايرألف  
   

 532.252 642.625  خطابات ضمـان
 98.710 66.115 مستندية اعتمادات

 733.905 732.730 تحت الطلب اعتمادات

 1.441.470 1.364.867 

تتضمن االعتمادات المستندية اعتمادات تحت الطلب تم إصدارها من قبل بنوك لصالح مورد  ذهب قاموا بإقراض 

 مجموعة كميات من الذهب على أساس أسعار متغيرة.ال
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 تعهدات والتزامات طارئة )تابع( 20

 التزامات ب(

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 قطر  لايرألف  قطري لايرألف  
   

   إيجاريهالتزامات 
 169.980 175.158 أقل من سنة

 231.564 269.694   سنوات 1-5

 3.135 544 سنوات 5من  أكير

 445.396 404.679 

 
 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 قطر  لايرألف  قطري لايرألف  
   التزامات رأسمالية

متعاقد عليها ولكن لم تصدر لها  –أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
 140.078 89.392 مخصصات

 ت مشاريع مشتركة وشركات زميلةالتزامات طارئة وتعهدات لشركا ج(

 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 
 )مدققة( )مراجعة( 

 قطر  لايرألف  قطري لايرألف  
   

   محتملة التزامات
 55.459 60.037 خطابات ضمـان

 39.799 21.889 مستندية اعتمادات

 81.926 95.258 

 48.543 42.535 التأجير التشغيلي التزامات
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 الصادر عنها التقرير قطاعاتال 21

 حسب القطاعات التشغيلية أ(

 قطاعات األعمال
تكنولوجيا 
 سيارات المعلومات

 أسواق
 اإللكترونيات

خدمات جيو 
 تقنية

أعمال 
 السفر لوجستية

خدمات 
 هندسية

تجارة 
 المجوهرات

تجزئة 
 المجموع قطاعات أخرى االتصاالت

 قطري لايرألف  
 لايرألف 

 قطري
 لايرألف 
 ريقط

 لايرألف 
 قطري

 لايرألف 
 قطري

 لايرألف 
 قطري

 لايرألف 
 قطري لايرألف  قطري لايرألف  قطري

 لايرألف 
 قطري لايرألف  قطري

            
            )مراجعة( 2018يونيو  30

 5.171.146 49.836 - 660.187 41.068 16.404 21.136 26.452 95.941 392.562 3.867.560 اإليرادات

 1.202.913 27.265 - 192.272 9.460 14.575 6.860 8.508 15.565 82.420 845.988 جمالي األرباحإ

 والضرائب الفوائد قبل باحاألر-
 443.931 79.786 65 45.287 753 5.415 4.121 1.180 5.052 44.874 257.398 واإلطفاء واإلهالك

 167.240 63.694 (6.104) (6.891) (1.692) 4.925 3.840 (650) 4.058 23.483 82.577 صافي ربح الفترة

 (129.778) (9.131) (6.109) (36.385) (823) (334) (120) (511) (724) (6.267) (69.314) تكاليف تمويل

 (105.629) (6.959) - (15.208) (1.623) (156) (161) (1.319) (270) (15.124) (64.809) وإطفاءإهالك 

            ()مراجعة 2018يونيو  30
 13.149.304 2.702.300 1.096.891 1.701.905 68.343 50.672 15.629 42.026 89.434 578.571 6.803.533 موجودات القطاع

 10.551.432 4.900.877 - 609.262 64.847 23.257 7.566 10.916 41.659 107.718 4.785.330 مطلوبات القطاع

            معلومات أخرى:
            

            )مراجعة( 2018يونيو  30
حصة في أرباح الشركات الزميلة 

 26.292 769 65 25.458 - - - - - - - وشركات المشاريع المشتركة

            
            )مراجعة( 2018يونيو  30

استيمار في الشركات الزميلة 
 1.275.762 16.282 1.096.891 162.589 - - - - - - - وشركات المشاريع المشتركة
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 الصادر عنها التقرير )تابع( القطاعات 21

 (تابع)حسب القطاعات التشغيلية  (أ

 قطاعات األعمال 
تكنولوجيا 
 سيارات المعلومات

 أسواق
 اإللكترونيات

خدمات 
 جيو تقنية

أعمال 
 السفر لوجستية

خدمات 
 هندسية

تجارة 
 المجوهرات

تجزئة 
 االتصاالت

قطاعات 
 مجموعال أخرى

 
 لايرألف 

 قطري
 لايرألف 

 قطري
 لايرألف 

 قطري
 لايرألف 

 قطري
 لايرألف 

 قطري
 لايرألف 

 قطري
 لايرألف 

 قطري
 لايرألف 

 قطري
 لايرألف 

 قطري
 لايرألف 

 قطري
 لايرألف 

 قطري
            )مراجعة( 2017يونيو  30

 2.316.927 7.438 - 832.636 36.196 13.701 14.677 33.492 125.302 444.052 809.433 اإليرادات

 549.672 16.371 - 234.563 6.196 11.646 5.101 12.608 28.650 87.494 147.043 إجمالي األرباح

 والضرائب الفوائد قبل باحاألر-
 283.968 (8.906) 2.237 97.317 2.643 3.142 2.359 7.516 18.892 46.383 112.385 طفاءواإل واإلهالك

 166.399 (5.643) (3.933) 44.707 (469) 2.551 2.162 5.202 17.628 23.069 81.125 صافي ربح الفترة

 (71.565) 9.593 (6.169) (36.673) (1.067) (344) (18) (535) (879) (6.719) (28.754) تكاليف تمويل

 (45.006) (6.332) - (14.909) (2.045) (246) (179) (1.779) (386) (16.572) (2.558) وإطفاءإهالك 

            
            )مدققة( 2017ديسمبر  31

 11.588.395 2.667.025 1.096.826 1.705.822 69.864 39.315 17.460 44.806 104.425 596.772 5.246.076 )معدلة( موجودات القطاع

 8.806.708 4.730.150 - 531.733 64.676 16.936 13.236 13.050 63.348 106.926 3.266.653 مطلوبات القطاع

            معلومات أخرى:
            )مراجعة( 2017يونيو  30

حصة في أرباح الشركات 
الزميلة وشركات المشاريع 

 39.615 (739) 2.237 25.802 - - - - - - 12.315 المشتركة

            )مدققة( 2017ديسمبر  31
استيمار في الشركات الزميلة 

 1.265.314 15.513 1.096.826 152.975 - - - - - - - اريع المشتركةوشركات المش
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 الصادر عنها التقرير )تابع( القطاعات 21

  حسب القطاعات الجغرافية ب(

 قطر 

دول مجلس  
التعاون الخليجي 

 المجموع  أخرى  أوروبا  األخرى

 قطري لايرألف  )مراجعة( 2018يونيو  30
 

  قطري لايرألف   قطري لايرألف 
 لايرألف 

 قطري لايرألف   قطري
 

 
 

       

 5.171.146  36.330  2.743.725  660.187  1.730.904 اإليرادات

 1.202.913  4.676  674.085  192.272  331.880 إجمالي الربح

 والضرائب الفوائد قبل باحاألر
 443.931  4.500  138.050  45.591  255.790 واإلطفاء واإلهالك

 167.240  2.679  21.767  14.842  127.952 في ربح الفترةصا

 (129.778)  (50)  (14.149)  (14.955)  (100.624) تكاليف التمويل

 (105.629)  (1.093)  (62.113)  (15.208)  (27.215) اإلهالك واإلطفاء

          
          )مراجعة( 2018يونيو  30

 13.149.304  44.148  5.421.801  2.799.934  4.883.421 موجودات القطاع

 10.551.432  14.319  4.102.597  612.924  5.821.592 مطلوبات القطاع

          
          معلومات أخرى

          (ة)مراجع 2018يونيو  30
حصة في أرباح الشركات الزميلة 

 26.292  -  -  25.523  769 وشركات المشاريع المشتركة

          
استيمار في الشركات الزميلة 
 1.275.762  -  -  1.259.480  16.282 وشركات المشاريع المشتركة

 

 قطر 

دول مجلس  
التعاون الخليجي 

 المجموع  أخرى  أوروبا  األخرى

 قطري لايرألف  )مراجعة( 2017يونيو  30
 

  قطري لايرألف   قطري لايرألف 
 لايرألف 

 قطري لايرألف   قطري
 

 
 

       

 2.316.927  31.968  -  832.636  1.452.323 اإليرادات

 549.672  4.019  -  234.536  311.117 إجمالي الربح

 والضرائب الفوائد قبل باحاألر
 283.968  (371)  12.315  99.707  172.317 واإلطفاء واإلهالك

 166.399  (197)  12.315  68.527  85.754 صافي ربح الفترة

 (71.565)  (54)  -  (15.243)  (56.268) تكاليف التمويل

 (45.0006)  198  -  (14.909)  (30.295) اإلهالك واإلطفاء

          
          )مدققة( 2017ديسمبر  31

 11.588.395  73.841  4.096.191  2.805.050  4.612.313 )معدلة( موجودات القطاع

 8.806.708  15.377  2.701.405  536.899  5.553.027 مطلوبات القطاع

          
          معلومات أخرى

          )مراجعة( 2017يونيو  30
حصة من نتائج مشاريع مشتركة 

 39.615  -  12.315  28.039  (739) وشركات زميلة

          
          )مدققة( 2017ديسمبر  31

استيمار في الشركات الزميلة 
 1.265.314  -  -  1.249.801  15.513 ركات المشاريع المشتركةوش
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 قياسات القيمة العادلة 22

تميل األدوات المالية أ  اتفاق تعاقد  ينتج عنه موجودات مالية ومطلوبات مالية أو أدوات حقوق ملكية. تتكون المطلوبات 
على المكشوف من بنوك وذمم تجارية دائنة ومستحقات المالية األساسية للمجموعة من قروض وتسهيالت تحمل فوائد وسحب 

ألطراف ذات عالقة وذمم دائنة أخر.. إن الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية هو تمويل عمليات المجموعة. تتكون 
 ات بالقيمةواالستيمارالمدينة المحتجزات الموجودات المالية للمجموعة من النقد واألرصدة لد. البنوك والذمم التجارية و
وبعض  والمستحق من أطراف ذات عالقة العادلة من خالل الربح أو الخسارة واالستيمارات من خالل الدخل الشامل اآلخر

 .الذمم المدينة األخر. التي تنشأ مباشرة من عملياتها

 والمطلوبات المالية. يقدم هذا اإليضاح معلومات حول كيفية تحديد المجموعة للقيم العادلة لمختلف الموجودات المالية

يتم قياس بعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة صادر عنها تقرير. يقدم 
 الجدول التالي معلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة لهذه الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

 القيمة العادلة في  

  
 يونيو 30

2018  
 ديسمبر 31

2017  
 تدرج

 القيمة العادلة
   )مدققة(  )مراجعة(  الموجودات المالية/ المطلوبات المالية

   قطري لايرألف   قطري لايرألف   
الدخل االستيمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 الشامل اآلخر 
 

 3المستو.   12.185  11.722

 لربح أوخالل ا االستيمارات بالقيمة العادلة من
 الخسارة

 
 3المستو.   -  1.047

 ميل صافي قيمة على أساس القيمة العادلة وفقا للمعلومات المتاحة لكل استيمار 3تم قياس االستيمارات المصنفة في المستو. 
 .الموجود

رير. التق تاريخكما في لقيمة بالتكلفة ناقص انخفاض امليون لاير قطر   26.6تم تسجيل االستيمارات المتاحة للبيع التي تبلغ 
تصنيف هذه االستيمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ت إعادة تم، 9عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 الخسارة.

لوبات المالية طتم تسجيل جميع الموجودات والمطلوبات المالية األخر. بالتكلفة المطفأة. ال تختلف القيم العادلة للموجودات والم
الموحد نظًرا ألن هذه الموجودات والمطلوبات المرحلي المختصر اختالفًا جوهريًا عن قيمها الدفترية في بيان المركز المالي 

 سعار الفائدة.أل يةحركة السوقالعلى أساس  عدة مراتإما تكون ذات آجال استحقاق قصيرة األجل أو أُعيد تسعيرها 

 في شركة تابعة ضافيةإاالستحواذ على حصة  23

في جي إف آ  إنفورماتيك، مما زاد ملكيتها  %15.39على حصة إضافية بنسبة  2018استحوذت المجموعة في في يونيو 
جي إف آ  إنفورماتيك في البيانات المالية الموحدة  موجوداتنت القيمة الدفترية لصافي كا. %96.60إلى  %81.21من 

لاير قطر . يلخص الجدول التالي أير التغيرات في حصة ملكية الشركة مليون  457.4مبلغ للمجموعة في تاريخ االستحواذ ب
 في جي إف آ  إنفورماتيك.

 )ألف لاير قطري(    

 70.397 (%15.39 × 457.4)القيمة الدفترية للحصة غير المسيطرة المستحوذ عليها 
 (378.162) المقابل المدفوع للحصة غير المسيطرة نقًدا

 (307.765) اض في حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركةانخف
  

 366.410 2017 ديسمبر 31 في كما السنوية الموحدة المالية البيانات في المنشاة المطلوبات

 حقوق في مباشرة بها معترف مسيطرة غير حصص تجاه المسؤولية تسوية على األجنبي الصرف فروقات
 المساهمين

11.752 

 378.162 مسيطرة غير صصحالمقابل المدفوع مجموع 



 مجمع شركات المناعي )ش.م.ق.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 2018يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في
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أجرت المجموعة تخصيص سعر الشراء للموجودات والمطلوبات المؤقتة المعترف بها في البيانات المالية خالل الفترة، 
ة لعادلا نتج عن تخصيص سعر الشراء تغييرا في القيمةعن االستحواذ على جي إف آ .  السنوية المدققة آخر سنةالموحدة 

األخر. المعترف بها في البيانات المالية الموحدة السنوية آلخر سنة، وبالتالي مصروف لبعض الموجودات غير الملموسة 
 إطفائها للسنة. ولذلك قررت اإلدارة تعديل أرقام السنة السابقة بحيث تتوافق مع هذه التعديالت بشكل صحيح.

 على األرقام الصادرة سابقًا:فيما يلي ملخص لتأييرات التعديالت أعاله 

 األرقام المعدلة  التعديل  األرقام المسجلة سابقا  
       2017ديسمبر  31في 

الشهرة والموجودات غير الملموسة 
  3.947.247  األخر.

 
(162.212)  3.785.035 

 (1.892.419)  7.745  (1.900.164)  أرباح مدورة
 (20.178)  (7.628)  (12.550)  تحويل عمالت أجنبيةاحتياطي 

 (106.226)  162.095  (268.321)  حصة غير مسيطرة

  من النتهاءا عند الملموسة غير للموجودات العادلة القيمة مراجعة عن نشأ ضافيأ اطفاء تكلفة بسببتم تعديل األرباح المدورة 
 .العادل التقييم ممارسة

 أرقام المقارنة     25

 البيانات هذه في المعروضة المقارنة معلومات فإن ،2017 يوليو 1 من اعتباًرا“(  إنفورماتيك آ  إف جي)" لتوحيد نظًرا
 للمقارنة قابلة غير المختصرة الموحدة المرحلية المالية

تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض المتبعة في البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 الحالية. لم يكن إلعادة التصنيف أ  أير على الربح أو إجمالي األصول أو حقوق ملكية فترة المقارنة.للفترة 


