
 

 (ش.م.ق.ع.) مجمع شركات المناعي
 قطر –الدوحة 

 البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة
 حول المراجعة المستقل مع تقریر مدقق الحسابات

 المنتھیة في لفترة الستة أشھر
 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰

 



 مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع.)

 حول المراجعة البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة مع تقریر مدقق الحسابات المستقل

 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ الستة أشھر المنتھیة فيلفترة 

 

 

 ةـصفح الفھرس

 ۲-۱ حول المراجعة المستقلالحسابات  مدققتقریر 

 ٤-۳ المرحلي المختصر الموحدبیان المركز المالي 

 ٥ المرحلي المختصر الموحد الربح أو الخسارةبیان 

 ٦ المرحلي المختصر الموحد بیان الدخل الشامل

 ۸-۷ المختصر الموحدالمرحلي  الملكیةبیان التغیرات في حقوق 

 ۱۰-۹ المرحلي المختصر الموحدبیان التدفقات النقدیة 

 ۳۳-۱۱ البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدةإیضاحات حول 

 
 
 







 مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع.)
 بیان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ كما في

 المرحلیة المختصرة الموحدةمن ھذه البیانات المالیة ال یتجزأ تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءاً 
- ۳ - 

 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰   

 إیضاحات 
 (مدققة)  (مراجعة) 

 (معدلة)*
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري   

      الموجودات
      الموجودات المتداولة

  ۳۹۹٬۳۸۹   ۳۹۷٬۹۷۲  ۳ نقد وأرصدة لدى البنوك
  ۳٬۹۰۹٬٤۷۱   ٤٬۲۱۳٬۳۹۲  ٤ ذمم مدینة ومدفوعات مقدما

 ۱٬٦٦۳٬٥۸٥  ۱٬۷۹٤٬۰۳۱  ٥ مخزون
 ٤۳٬٦٤٤  ۳۳٬٦۱٥   مستحق من أطراف ذات عالقة

   ٦٬٤۳۹٬۰۱۰  ٦٬۰۱٦٬۰۸۹ 
 ۱۲٬۸۹۲  -   موجودات محتفظ بھا للبیع

 ٦٬۰۲۸٬۹۸۱  ٦٬٤۳۹٬۰۱۰   مجموع الموجودات المتداولة
      

      الموجودات غیر المتداولة
 -  ٦۹٦٬٥٤۲   حق االستخدام موجودات

 ۲۷۹٬٥۰۹  ۳۰۷٬٥٤۸  ٤ ذمم مدینة ومدفوعات مقدما 
 ۱۱٬۱۸۱  ۹٬۳۸۳  ٦ أدوات حقوق ملكیة –موجودات مالیة 

 ۱۸٬۰۸۸  ۱۸٬۸٥۰  ۷ استثمار في شركات مشاریع مشتركة
 ۱٬۲٦۷٬۲۲۷  ۱٬۲۷۹٬۰٦۸  ۸ استثمار في شركات زمیلة

 ٤٬٤۰٤٬۰۱۰  ٤٬٤۷۲٬۰٦٦  ۹ شھرة وموجودات غیر ملموسة أخرى
 ۷٦۸٬۲٤٦  ۸٤۱٬۷۱۷  ۱۰ ممتلكات وآالت ومعدات

 ٦۱٬۸۷۱  ۱۲٬۳٥۹  ۱۱ استثمارات عقاریة
 ۱۱۸٬۷۸۰  ٦۸٬٦۷٤   موجودات ضریبة مؤجلة

 ٤۷٬۸۹۱  ٤۷٬۰۹۱   مستحق من أطراف ذات عالقة
 ٦٬۹۷٦٬۸۰۳  ۷٬۷٥۳٬۲۹۸   غیر المتداولةمجموع الموجودات 
 ۱۳٬۰۰٥٬۷۸٤  ۱٤٬۱۹۲٬۳۰۸   مجموع الموجودات

      
      المطلوبات وحقوق الملكیة

      المطلوبات
      المطلوبات المتداولة

 ٤۰۷٬٦٦٤  ۳۹۲٬٥۹۲  ۳ سحب على المكشوف من البنوك
 ۱٬۹۱۰٬۲۰۹  ۲٬٦۸٥٬۰٤٥  ۱۲ قروض وتسھیالت تحمل فوائد

 -  ۱۳٥٬۷۲۱  ۱۳ التزامات إیجار
 ۳٬٤۷٥٬٥۷٤  ۳٬۳٦٤٬٤٦۱  ۱٤ حسابات دائنة ومستحقات

 ۳٬۷۲٤  ٥٬٤٥۷   مستحقات ألطراف ذات عالقة
 ٥٬۷۹۷٬۱۷۱  ٦٬٥۸۳٬۲۷٦   مجموع المطلوبات المتداولة

      
      المطلوبات غیر المتداولة
 ۱۰٬٤٤۰  ٥٬٥٦٥   مطلوبات ضریبة مؤجلة

 ۳٬۸٥۲٬۹۷٥  ۳٬٦۹٦٬٥۲۹  ۱۲ وتسھیالت تحمل فوائدقروض 
 -  ٥۷۷٬۲۰٥  ۱۳ التزامات إیجار

 ٤۰٤٬۳۳۲  ٤۱۱٬۲۳٤  ۱٤ حسابات دائنة ومستحقات
 ۳۳٦٬۲۲۱  ۳٤۷٬۲۹٥   مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

 ٤٬٦۰۳٬۹٦۸   ٥٬۰۳۷٬۸۲۸   مجموع المطلوبات غیر المتداولة
 ۱۰٬٤۰۱٬۱۳۹  ۱۱٬٦۲۱٬۱۰٤   مجموع المطلوبات

 یتبع في الصفحة التالیة بیان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

  ۲٥* راجع إیضاح 





 مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع.)
 المرحلي المختصر الموحد الدخلبیان 

 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 المرحلیة المختصرة الموحدةمن ھذه البیانات المالیة ال یتجزأ تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءاً 
- ٥ - 

 
 

 فترة الستة أشھر المنتھیة في    
 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰   
 (مراجعة)  (مراجعة)  إیضاحات 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري   
      

 ٥٬۱۷۱٬۱٤٦  ٥٬۷۰۰٬۲٥٥  ۱۷ اإلیرادات
 )۳٬۹٦۸٬۲۳۳(  )٤٬٤۷۲٬٤۷۲(   التكالیف المباشرة 

 ۱٬۲۰۲٬۹۱۳  ۱٬۲۲۷٬۷۸۳   إجمالي الربح
      

 ۳٤٬۷۸٦  ٥۳٬۳۷۷   إیرادات أخرى
 ۲٦٬۲۹۲  ۳۰٬٤۸۷  ۷٫۸ حصة من أرباح شركات زمیلة وشركات مشاریع مشتركة

 )۹٬۳۹۱(  ۱۹٬۰٤۷    ، بالصافيعقود موجوداتمالیة و موجوداتسارة انخفاض قیمة خ
 )٥٥۸٬٦۰۱(  )٥٦۱٬۰۲۷(   مصروفات عمومیة وإداریة 

 )۲٥۲٬۰٦۸(  )۲۳۳٬۸٤۳(   مصروفات بیع وتوزیع 
 ٤٤۳٬۹۳۱  ٥۳٥٬۸۲٤   الربح قبل الفائدة والضریبة واإلھالك واإلطفاء

      
 )۱۲۹٬۷۷۸(  )۲۰٥٬۰٥٤(   تكالیف تمویل
 )۱۰٥٬٦۲۹(  )۱۹٤٬٤۲۰(   إھالك وإطفاء

 ۲۰۸٬٥۲٤  ۱۳٦٬۳٥۰   الضریبة الربح قبل
      

 )٤۱٬۲۸٤(  )٤۷٬۸۱٥(   ضریبة الدخل
 ۱٦۷٬۲٤۰  ۸۸٬٥۳٥   صافي ربح الفترة

      
      عائد إلى:

 ۱٦٦٬۹۸٤  ۸۷٬٤٤۰   مساھمي الشركة
 ۲٥٦  ۱٬۰۹٥   حصص غیر مسیطرة

   ۸۸٬٥۳٥  ۱٦۷٬۲٤۰ 
      

      العائد على السھم:
والمخفف على السھم من األرباح لمساھمي الشركة العائد األساسي 

 ۰٫۳۷  ۰٫۱۹  ۱٥٫۱۹ (لایر قطري) -
 
 
 



 شركات المناعي (ش.م.ق.ع.)مجمع 
 بیان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد

 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 المرحلیة المختصرة الموحدةمن ھذه البیانات المالیة ال یتجزأ تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءاً 
- ٦ - 

 
 فترة الستة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مراجعة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۱٦۷٬۲٤۰  ۸۸٬٥۳٥ صافي ربح الفترة
    

    الدخل الشامل اآلخر
    

    البنود التي ال یمكن إعادة تصنیفھا الحقًا في الربح أو الخسارة
    

 )۱٬۷٥۸(  - ) المنافع المحددةموجودإعادة قیاس التزام (
 –استثمارات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 -  )۱٬۸۰۷( صافي التغیر في القیمة العادلة 
    

    البنود التي یمكن إعادة تصنیفھا الحقًا في الربح أو الخسارة
 )٤۸٬٥۲۸(  )۹٬۱۰٤( فروق صرف عمالت أجنبیة -العملیات األجنبیة 

 -  )۳٬۰۳۱( من أدوات التحوطخسارة 
 )٥۰٬۲۸٦(  )۱۳٬۹٤۲( الضریبةمن صافي رة ، بالللفتاآلخر الدخل الشامل إجمالي 

    
 ۱۱٦٬۹٥٤  ۷٤٬٥۹۳ إجمالي الدخل الشامل للفترة

    
    عائد إلى:

 ۱۱۷٬٤۰۹  ۷۳٬٤٥۳ مساھمي الشركة
 )٤٥٥(  ۱٬۱٤۰ حصص غیر مسیطرة

 ۷٤٬٥۹۳  ۱۱٦٬۹٥٤ 
 
 
 

 



 مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع.)

 بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المختصر الموحد

 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 المرحلیة المختصرة الموحدةمن ھذه البیانات المالیة ال یتجزأ تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءاً 
- ۷ - 

 
  حقوق الملكیة العائدة إلى         

 رأس المال 
احتیاطي 
 قانوني

احتیاطي 
 استحواذ

احتیاطي 
 آخر

احتیاطي 
تحویل 
عمالت 
 أجنبیة

مقترح  أرباح
 توزیعھا

احتیاطي 
 أرباح مدورة قیمة عادلة

مساھمي 
 الشركة

حصص غیر 
 المجموع مسیطرة

 
ألف لایر 

 قطري
ألف لایر 

 قطري
ألف لایر 

 قطري
ألف لایر 

 قطري
ألف لایر 

 قطري
ألف لایر 

 قطري
ألف لایر 

 قطري
ألف لایر 

 قطري
 ألف لایر
 قطري

ألف لایر 
 قطري

ألف لایر 
 قطري

            
 ۱/  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ -الرصید 

 ۲٬٦۰٤٬٦٤٥ ۲٬٤۷۹ ۲٬٦۰۲٬۱٦٦ ۲٬۱۲۱٬۸۹۳ )۳۱٬۱۸۳( ۹۱٬۲۳۸ )۸٤٬۸٥۹( )۳٥٬۰۸۳( )۹۹۹٬٤۸۸( ۱٬۰۸۳٬٤٥٦ ٤٥٦٬۱۹۲ * (مدقق) (معدل) ۲۰۱۹ینایر 
تعدیل عند التطبیق المبدئي للمعیار 

 ۱٦الدولي للتقاریر المالیة رقم 
(بالصافي من الضریبة) (راجع 

 )۲٥٬۷۲٤( - )۲٥٬۷۲٤( )۲٥٬۷۲٤( - - - - - - - )۲/۳إیضاح 
 ۲٬٥۷۸٬۹۲۱ ۲٬٤۷۹ ۲٬٥۷٦٬٤٤۲ ۲٬۰۹٦٬۱٦۹ )۳۱٬۱۸۳( ۹۱٬۲۳۸ )۸٤٬۸٥۹( )۳٥٬۰۸۳( )۹۹۹٬٤۸۸( ۱٬۰۸۳٬٤٥٦ ٤٥٦٬۱۹۲ ۲۰۱۹ینایر  ۱ -الرصید المعدل 

 ۸۸٬٥۳٥ ۱٬۰۹٥ ۸۷٬٤٤۰ ۸۷٬٤٤۰ - - - - - - - ربح الفترة
 )۱۳٬۹٤۲( ٤٥ )۱۳٬۹۸۷( - )۱٬۸۰۷( - )۹٬۱٤۹( )۳٬۰۳۱( - - - الدخل الشامل اآلخر

 ۷٤٬٥۹۳ ۱٬۱٤۰ ۷۳٬٤٥۳ ۸۷٬٤٤۰ )۱٬۸۰۷( - )۹٬۱٤۹( )۳٬۰۳۱( - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة
 )۹۱٬۲۳۸( - )۹۱٬۲۳۸( - - )۹۱٬۲۳۸( - - - - - توزیعات أرباح مدفوعة

 ۲٬۰۰۸ - ۲٬۰۰۸ - - - - ۲٬۰۰۸ - - - تقییم دفعة مستندة لألسھم
 ٦٬۹۲۰ ٦٬۹۲۰ - - - - - - - - - تعدیالت أخرى

 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ -الرصید 
 ۲٫٥۷۱٫۲۰٤ ۱۰٬٥۳۹ ۲٬٥٦۰٬٦٦٥ ۲٬۱۸۳٬٦۰۹ )۳۲٬۹۹۰( - )۹٤٬۰۰۸( )۳٦٬۱۰٦( )۹۹۹٬٤۸۸( ۱٬۰۸۳٬٤٥٦ ٤٥٦٬۱۹۲ (مراجع)

            
 
 
 

 الصفحة التالیةبیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المختصر الموحد یتبع في 
 

۲٥* راجع إیضاح 



 مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع.)

 بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المختصر الموحد

 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 المرحلیة المختصرة الموحدةمن ھذه البیانات المالیة ال یتجزأ تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءاً 
- ۸ - 

 
 

  حقوق الملكیة العائدة إلى         

 رأس المال 
احتیاطي 
 قانوني

احتیاطي 
 احتیاطي آخر استحواذ

احتیاطي 
تحویل 
عمالت 
 أجنبیة

أرباح مقترح 
 توزیعھا

احتیاطي 
 أرباح مدورة قیمة عادلة 

مساھمي 
 الشركة

حصص 
غیر 

 المجموع مسیطرة

 
ألف لایر 

 قطري
ألف لایر 

 قطري
ألف لایر 

 قطري
ألف لایر 

 قطري
ألف لایر 

 قطري
ألف لایر 

 قطري
ألف لایر 

 قطري
ألف لایر 

 قطري
 ألف لایر
 قطري

ألف لایر 
 قطري

ألف لایر 
 قطري

            
 ۲٬۷٤۹٬۷٤۱ ۸٥٬۲۹۰ ۲٬٦٦٤٬٤٥۱ ۱٬۸۹۳٬٦۳۰ - ۱۸۲٬٤۷۷ ۱۳٬۰٤۹  )۳۷٦٬۲۹٥( )٥۸۸٬۰٥۸( ۱٬۰۸۳٬٤٥٦ ٤٥٦٬۱۹۲ )۱(مدققة) ( ۲۰۱۸ینایر  ۱

تعدیل عند تطبیق المعیار الدولي 
(صافي من  ۱٥للتقاریر المالیة رقم 

 )۳۷٫۲٦۰( )۷٫۰۲٦( )۳۰٫۲۳٤( )۳۰٫۲۳٤( - - - - - - - )۲الضریبة) (
تعدیل عند تطبیق المعیار الدولي 

(صافي من  ۹للتقاریر المالیة رقم 
 )٦۹٫٥۱۲( )۳٫۰٤۹( )٦٦٬٤٦۳( )۳٦٬۸۲۱( )۲۹٬٦٤۲( - - - - - - )۲الضریبة) (

 ۲٫٦٤۲٫۹٦۹ ۷٥٫۲۱٥ ۲٫٥٦۷٫۷٥٤ ۱٫۸۲٦٫٥۷٥ )۲۹٬٦٤۲( ۱۸۲٬٤۷۷ ۱۳٬۰٤۹ )۳۷٦٬۲۹٥( )٥۸۸٬۰٥۸( ۱٬۰۸۳٬٤٥٦ ٤٥٦٬۱۹۲ (معدل) ۲۰۱۸ینایر  ۱
 ۱٦۷٫۲٤۰ ۲٥٦ ۱٦٦٫۹۸٤ ۱٦٦٫۹۸٤ - - - - - - - ربح الفترة

 )٥۰٫۲۸٦( )۷۱۱( )٤۹٫٥۷٥( - - - )٤۷٫۸۱۷( )۱٫۷٥۸( - - - الدخل الشامل اآلخر
 ۱۱٦٫۹٥٤ )٤٥٥( ۱۱۷٫٤۰۹ ۱٦٦٫۹۸٤ - - )٤۷٫۸۱۷( )۱٫۷٥۸( - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 )۱۹۰٫۳٥۹( )۷٫۸۸۲( )۱۸۲٫٤۷۷( - - )۱۸۲٫٤۷۷( - - - - - توزیعات أرباح مدفوعة
تعدیل بسبب استحواذ على حصة 

 )۱۱٫۷٥۲( )۷۰٫۳۹۷( ٥۸٫٦٤٥ - - - - ۳٦٦٫٤۱۰ )۳۰۷٫۷٦٥( - - إضافیة في شركة تابعة
 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰ -الرصید 

 ۲٬٥٥۷٬۸۱۲ )۳٬٥۱۹( ۲٬٥٦۱٬۳۳۱ ۱٫۹۹۳٫٥٥۹ )۲۹٫٦٤۲( - )۳٤٬۷٦۸( )۱۱٬٦٤۳( )۸۹٥٫۸۲۳( ۱٫۰۸۳٫٤٥٦ ٤٥٦٫۱۹۲ (معدل) (مراجعة)

وحدة مفصح عنھا في البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الم ھیأ في إج االستحواذ علىالعادلة االحتیاطیة للموجودات والمطلوبات من للقیمة م یقیتالاالنتھاء من معدلة:  التعدیالت االفتتاحیة بسبب  )۱(
 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱تم تعدیلھا الحقا في البیانات المالیة السنویة الموحدة للسنة المنتھیة في  ۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة لفترة الستة المفصح عنھا في  ۹و المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۱٥معدلة: التعدیالت االنتقالیة الناتجة من تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  )۲(
 . ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لمالیة السنویة المدققة للسنة المنتھیة في تم تعدیلھا الحقا في البیانات ا ۲۰۱۸یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في 



 مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع.)

 بیان التدفقات النقدیة المرحلي المختصر الموحد

 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

  من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدةال یتجزأ تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءاً 
- ۹ - 

 
 لفترة الستة أشھر المنتھیة في   
 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰   
 (مراجعة)  (مراجعة)  إیضاح 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري   التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
      

 ۲۰۸٬٥۲٤  ۱۳٦٬۳٥۰   الربح قبل الضریبة
      تعدیالت لـ:

 ۱۰٥٬٦۲۹  ۱۹٤٬٤۲۰   إھالك وإطفاء
 ٤۹  ٥٥۱   ممتلكات وآالت ومعدات مشطوبة

 ۹٬۳۹۱  )۱۹٬۰٤۷(   بالصافي -خسارة انخفاض قیمة موجودات ومصروفات عقود 
 ۲۸۸  -   أدوات حقوق ملكیة -انخفاض قیمة موجودات مالیة 

 ۲٬۰۰۱  )۲٬۳۸۲(   (عكس مخصص) / مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة
 ۸۷۱  )۲۰۸(   (ربح) / خسارة من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 )۳٤۳(  )۱٦٬٥۹۳(   استبعاد استثمارات عقاریة ربح من
 )۳٬۳۷۸(  )۳٬٤٤۹(   إیرادات تمویل
 ۱۲۹٬۷۷۸  ۲۰٥٬۰٥٤   تكالیف تمویل

 )۲٦٬۲۹۲(  )۳۰٬٤۸۷(  ۷٫۸ حصة أرباح من شركات زمیلة ومشاریع مشتركة
 ۲٥٬۱۱٤  ۲۳٬٦۹۳   مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

 ٤٥۱٬٦۳۲  ٤۸۷٬۹۰۲   رأس المال العامل ربح التشغیل قبل التغیرات في
      

      التغیرات في رأس المال العامل:
 )۷۱٥٬٥۳٦(  )۲٥۸٬۷٦۲(   ذمم مدینة ومدفوعات مقدما 

 )۸٬۳۳۱(  )۱۲۸٬۰٦٤(   مخزون
 )۳٬٥٥۳(  ۱٦٬۰۱۱   مستحق من / إلى أطراف ذات عالقة 

 ٤۳۳٬٤۸۹  )۲۰۱٬۰۷۱(   ذمم دائنة ومستحقات
 ۱٥۷٬۷۰۱  )۸۳٬۹۸٤(   (المستخدم في) / الناتج من األنشطة التشغیلیة النقد

 )۱۱٤٬۸٦٦(  )۱۷۳٬۷٤۹(   فائدة مدفوعة
 )۱٤٬۳٦۲(  )۱٦٬۱٥۹(   مكافآت نھایة خدمة موظفین مدفوعة

 )٦٬۸۰٦(  )٥٬۳٤٦(   مساھمة األنشطة االجتماعیة والریاضیة المدفوعة
 ۲۱٫٦٦۷  )۲۷۹٬۲۳۸(   التشغیلیةصافي النقد الناتج من األنشطة 

      
      التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

 ۱٦٬۲٤۸  ۱۷٬۸٦۰  ۸ توزیعات أرباح مستلمة
 )٦۱۹(  )۱۸(  (ب) ٦ أدوات حقوق ملكیة -موجودات مالیة  استحواذ

 )۱٥۰٬۱۲۲(  )۹۲٬۱۱۲(  ۱۰ شراء ممتلكات وآالت ومعدات
 ٦٬۱٦۲  ۱٦٬۰٤٥   ممتلكات وآالت ومعداتمتحصالت من استبعاد 

 ٥٤٤  ۷٦٬۷۳۱   متحصالت من استبعاد استثمارات عقاریة
 )٦۸۰٬۹۸۲(  )٦٥٬۲۹۱(  ۹ إضافات إلى الشھرة والموجودات غیر الملموسة
 )۳۷۸٬۱٦۲(  -   زیادة في مساھمة غیر مسیطرة في شركة تابعة

 -  )۷۳٬٥۲۳(   شركة زمیلة استحواذصافي النقد من 
 )۱٬۱۸٦٬۹۳۱(  )۱۲۰٬۳۰۸(   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

      
 
 
 

 بیان التدفقات النقدیة المرحلي المختصر الموحد یتبع في الصفحة التالیة
 
 



  مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
  إیضاحات على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 

  من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدةال یتجزأ تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءاً 
- ۱۰ - 

 
 لفترة الستة أشھر المنتھیة في   
 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰   
 (مراجعة)  (مراجعة)  إیضاح 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري   
      

      التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 )۱۸۲٫٤۷۷(  )۹۱٬۲۳۸(  ۱۸ لمساھمي الشركة األم توزیعات أرباح مدفوعة
 )۷٫۸۸۲(  -   لحصص غیر مساھمة توزیعات أرباح مدفوعة
 -  )۱۰۹٬۹۰٦(  ۱۳ التزامات إیجار مدفوعة

 ۱٫٤۲۱٫۰۸٥  ٦۱۸٬۳۹۰   التغیر في القروض والتسھیالت التي تحمل فوائد
 ۱٫۲۳۰٫۷۲٦  ٤۱۷٬۲٤٦   األنشطة التمویلیة الناتج من صافي النقد

      
 ٦٥٫٤٦۲  ۱۷٬۷۰۰   صافي التغیر في النقد وما یعادلھ
 )۳٥٫٥۳٥(  )۱٦٬٦٦٤(   النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة 

 ۲۹٫۹۲۷  ۱٬۰۳٦  ۳ في نھایة الفترة النقد وما یعادلھ



  مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
  إیضاحات على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 

- ۱۱ - 

 الشركة عن معلومات ۱

والتجارة  االقتصادوزارة  لدى قطر دولة في قطریة مساھمة كشركة )ركة"ـ"الشي (المناع شركات مجمع تسجیل تم
 قطر. إن أسھم الشركة مدرجة في ، دولةلدوحةفي ا للشركة المسجلیقع المركز . )۱۲( رقم جاريت سجلبموجب 

 .رصة قطربو

والمشار إلیھا مجتمعة بـ "المجموعة")، في بیع وصیانة (األساسیة للشركة والشركات التابعة لھا  األنشطةتتمثل 
جھیزات التات الھندسیة لقطاع النفط والغاز، ، الخدمواالتصاالتالسیارات والمعدات الثقیلة، تكنولوجیا المعلومات 

زین، لتخالمكتبیة، المعدات الطبیة، األجھزة المنزلیة واإللكترونیة، مواد البناء وخدمات الدعم اللوجستي وخدمات ا
 ،ة المنشآت وخدمات السفرخدمات التقنیات الجیولوجیة، خدمات بیئیة وخدمات فحص المواد، خدمات إدارة وصیان

 الكریمة بالجملة والتجزئة.التداول في الذھب والمجوھرات والماس واللؤلؤ والساعات والفضة واألحجار 

البیانات المالیة  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰الستة أشھر المنتھیة في لفترة  البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة تتضمن
 :. فیما یلي قائمة بالشركات التابعة المحلیة واألجنبیة الھامة للمجموعةالتي تسیطر علیھاللشركة والشركات التابعة لھا 

  
حصة المجموعة 

 الفعلیة

 بلد التأسیس اسم الشركة التابعة
 یونیو ۳۰

۲۰۱۹ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۸ 
 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر المناعي التجاریة (ذ.م.م) شركة

 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر شركة مانویر (ذ.م.م)
 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر شركة الخلیج للمختبرات (ذ.م.م)

 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر سفریات الفضاء (ذ.م.م)
 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر ذ.م.مالفضاء للشحن 

 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر شركة قطر لوجستكس (ذ.م.م)
 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر شركة الخدمات التقنیة (ذ.م.م)
 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر شركة مانسوفت قطر (ذ.م.م)

 ۱۰۰ ۱۰۰ فرنسا جي إف آي انفورماتیك إس إیھ
 ۱۰۰ ۱۰۰ فرنسا بروجیسلس إس آیھ إسجي إف آي 

 ۱۰۰ ۱۰۰ فرنسا إس إیھ إسفانیال  -آدستونز 
 ۱۰۰ ۱۰۰ فرنسا بیزنیس دوكیومنت إس إیھ إس

 ۱۰۰ ۱۰۰ فرنسا نوفولسي إس إیھ إس
 ۱۰۰ ۱۰۰ فرنسا آیھ سللتقنیات إ میتاویر

 ۱۰۰ ۱۰۰ فرنسا جي إف آي إنفورماتیك إنتربرایس سولیوشنز إس إیھ
 ۱۰۰ ۱۰۰ فرنسا رووف فرانس

 ۱۰۰ ۱۰۰ لوكسمبرج تر)(سابقا كومبیوتاسنجي إف آي إنفراستركشر سیرفیسیز إس أیھ 
 ۱۰۰ ۱۰۰ لوكسمبرج إس أیھلایر سولیوشنز 

 ۱۰۰ ۱۰۰ بلجیكا جي إف آي إن في
 ۱۰۰ ۱۰۰ بلجیكا ریالدولمین إن في

 ۱۰۰ ۱۰۰ البرتغال ھأی سجي إف آي برتغال تكنولوجیز دي إنفورماكاو إ
 ۱۰۰ ۱۰۰ البرتغال روف كونسولتوریس إندیبیندیتس إس أي
 ۱۰۰ ۱۰۰ إسبانیا قروبو كوربوراتیفو جي إف آي نورتي

 



  مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
  إیضاحات على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 

- ۱۲ - 

 معلومات عن الشركة (تابع) ۱

  
حصة المجموعة 

 الفعلیة

 بلد التأسیس اسم الشركات التابعة
یونیو  ۳۰

۲۰۱۹ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۸ 
 ۱۰۰ ۱۰۰ إسبانیا إلسافاك كونسولتوریس إس 

 ۱۰۰ ۱۰۰ إسبانیا ي إف آي إنفورفماتیكا إس أیھجقروبو كوربوراتیفو 
 ۱۰۰ ۱۰۰ سویسرا جي إف آي العالمیة

 - ۸٦٫٥۷ فرنسا سوسیتیھ دي إنفورماتیك أیھ دي سیستمز
 ۱۰۰ ۱۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.مداماس 

 ۱۰۰ ۱۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة داماس للمجوھرات ذ.م.م.
 ۱۰۰ ۱۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة (DMCC)داماس للمجوھرات 

 ۱۰۰ ۱۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة ذ.م.م شركة دماس لصناعة المجوھرات
 ۱۰۰ ۱۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة العالمیة ذ.م.م بریمیوم انفستمنتس

 ۱۰۰ ۱۰۰ عمان داماس لللمجوھرات ذ.م.م (جوھرة الكون ش.م.م سابقا)
 ۱۰۰ ۱۰۰ البحرین شركة داماس ذ.م.م 

 ۱۰۰ ۱۰۰ الكویت شركة داماس للمجوھرات الكویت ذ.م.م
 ۱۰۰ ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة شركة داماس السعودیة المحدودة

    
 أساس اإلعداد وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة ۲

 أساس اإلعداد ۲/۱

ً لمعیار المحاسبة الدولي رقم ( ) "التقاریر المالیة ۳٤تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة وفقا
یة المرحلیة إن البیانات المالبموجب التكلفة التاریخیة فیما عد بعض األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة.  المرحلیة"

المختصرة الموحدة ال تحتوي على كل المعلومات واإلیضاحات المطلوبة إلعداد البیانات المالیة الموحدة الكاملة المعدة 
 ۳۱ما في ك الموحدة للمجموعةیجب قراءتھا بالمقارنة مع البیانات المالیة لذا وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

عن  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰. باإلضافة إلى ذلك، ال تعبر بالضرورة النتائج لفترة الستة أشھر المنتھیة في۲۰۱۸دیسمبر 
 .۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱النتائج المتوقعة للسنة المنتھیة في 

. تم وصف ۱٦المالیة للمجموعة التي یتم فیھا تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ھذه أول مجموعة من البیانات 
 .۲/۳التغییرات على السیاسات المحاسبیة الھامة في اإلیضاح 

 . ۲۰۱۹أغسطس  ٦تم التصریح بإصدار ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة من جانب مجلس إدارة الشركة في 

 حكام والتقدیراتاأل استخدام ۲/۲

یتطلب إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة من اإلدارة القیام بوضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر 
والمطلوبات والدخل والمصروفات الصادر عنھا التقریر. قد  موجوداتعلى تطبیق السیاسات المحاسبیة ومبالغ ال

تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. األحكام الھامة التي قامت بھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة 
حدة السنویة وتطبیقھا على البیانات المالیة المتم للمجموعة والمصادر الرئیسیة للشكوك حول التقدیرات ھي نفسھا التي 

والوارد  ۱٦األخیرة فیما عدا األحكام الھامة المتعلقة بمحاسبة المؤجر بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 .۲٫۳ذكرھا في اإلیضاح رقم 



  مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
  إیضاحات على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 

- ۱۳ - 

 أساس اإلعداد وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۲

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲/۳

 لموحدةا ناه، فإن السیاسات المحاسبیة المطبقة في ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرةباستثناء ما ھو موضح أد
 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱موحدة للمجموعة، كما في وللسنة المنتھیة في سنویة بیانات مالیة آخر في  مع تلك المطبقة تنسجم

سنة البیانات المالیة الموحدة للمجموعة كما في وللفي التغیرات في السیاسات المحاسبیة ومن المتوقع أیضا أن تنعكس 
 .۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

. أصبح عدد من ۲۰۱۹ینایر  ۱"اإلیجارات" من  ۱۷طبقت المجموعة مبدئیا المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 لبیانات المالیة للمجموعة.ولكن لیس لھا أثر جوھري على ا ۲۰۱۹ینایر  ۱المعاییر الجدیدة ساري المفعول بدءا من 

نموذج محاسبي واحد داخل المیزانیة العمومیة لإلیجارات. نتیجة لذلك  ۱٦أدخل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
ذات الصلة  موجوداتحق استخدام تمثل حقوقھا في استخدام ال موجوداتاعترفت المجموعة بصفتھا مستأجرا 

لتزاماتھا في القیام بدفع إیجارات. ظلت محاسبة المؤجر مماثلة للسیاسات المحاسبیة والتزامات اإلیجار التي تمثل ا
 السابقة.

باستخدام طریقة المنھج المستقبلي المعدل. بناء علیھ لم یتم  ۱٦طبقت المجموعة المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
ھي معلنة في السابق، بموجب معیار المحاسبة ، أي تم عرضھا كما ۲۰۱۸تعدیل معلومات المقارنة المعروضة لسنة 

 والتفسیرات ذات الصلة بھ. تفاصیل التغییرات في السیاسات المحاسبیة مفصح عنھا أدناه. ۱۷الدولي رقم 

 تعریف اإلیجار (أ)

في السابق كانت المجموعة تحدد عند إبرام العقد ما إذا كان الترتیب إیجارا أو یحتوي على إیجار بموجب تفسیر لجنة 
.  بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة تحدید ما إذا كان الترتیب یحتوي على إیجار ٤تفسیرات المعاییر الدولیة رقم 

ذا كان العقد یمثل أو یحتوي على إیجار استنادا إلى تعریف اإلیجار كما ھو تقوم المجموعة اآلن بتقییم ما إ ۱٦رقم 
 . أدناهموضح 

اختارت المجموعة تطبیق األسالیب العملیة لإلعفاء من تقییم  ۱٦عند االنتقال إلى المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
فقط على العقود التي  ۱٦ولي للتقاریر المالیة رقم المعامالت التي تكون بمثابة إیجارات. طبقت المجموعة المعیار الد

 ۱۷تم تحدیدھا سابقا على أنھا إیجارات. العقود التي لم یتم تحدیدھا كإیجارات بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 
یار عمن تفسیرات لجنة تفسیر المعاییر الدولیة لم یعاد تقییمھا. لذا فإن تعریف اإلیجار بموجب الم ٤والتفسیر رقم 

 .۲۰۱۹ینایر  ۱تم تطبیقھ فقط على العقود التي تم إبرامھا أو تغییرھا في أو بعد  ۱٦الدولي للتقاریر المالیة رقم 

محدد  ودموجیعتبر العقد على أنھ عقد إیجار أو یحتوي على إیجار لو كان ذلك العقد ینقل حق السیطرة على استخدام 
إذا  محدد تقیم المجموعة ما موجودان العقد ینقل حق السیطرة على استخدام لفترة زمنیة نظیر مقابل. لتقییم ما إذا ك

 كان:

بصورة صریحة أو ضمنیة ویجب أن یكون ممیزا من قد یتم تحدید ذلك  -محدد  موجودیتضمن استخدام العقد  -
ستبدال موضوعي لالالفعلي الممیز. لو كان لدى المورد حق  موجودناحیة فعلیة أو یمثل كل السعة المتاحة في ال

 .موجودعندھا ال یتم تحدید ال

 طوال فترة االستخدام، و موجودلدى المجموعة الحق في الحصول على المنافع االقتصادیة من استخدام ال -

. یكون لدى المجموعة الحق عندما یكون لدیھا موجوداالستخدام المباشر للالتوجیھ بلدى المجموعة الحق في  -
ت نادرة . في حاالموجودات الصلة األكثر بتغییر كیفیة وفي أي غرض سیتم استخدام الذ اتحقوق اتخاذ القرار

قد حددت مسبقا یكون لدى المجموعة  موجودالغرض الذي سیستخدم فیھ ال یةعندما یكون القرار حول كیفیة وماھ
 لو كان:  موجودالحق في االستخدام المباشر لل

 ؛ أوموجودلدى المجموعة الحق في تشغیل ال 

  موجودبطریقة تحدد مسبقا كیفیة وغرض استخدام ال موجودصممت الالمجموعة قد. 



  مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
  إیضاحات على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 

- ۱٤ - 

 أساس اإلعداد وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۲

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ۲/۳

 (ب) االنتقال

 كمستأجر

 .وسیارات متضمنة مباني مكاتب وصاالت عرض ومستودعات وعقارات (سكنیة) موجودات  ةتستأجر المجموعة عد
سنوات. ال تفرض عقود اإلیجار أیة تعھدات ولكنھ ال یمكن استخدام  ٥إلى  ۲متوسط مدة اإلیجار تتراوح ما بین 

 المستأجرة كضمانات لعملیات االقتراض. موجوداتال

حق االستخدام والتزام اإلیجار في تاریخ  موجودتعترف المجموعة ب ۱٦بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
حق االستخدام بالتكلفة والتي تشتمل على المبلغ المبدئي اللتزام اإلیجار معدال  موجودفي البدایة یتم قیاس بدء اإلیجار. 

قدیر لتكالیف مباشرة یتم تكبدھا وت بأیة مدفوعات إیجار تتم في أو قبل تاریخ بدایة اإلیجار مضافا إلیھا أي تكالیف أولیة
األساسي أو الموقع الكائن علیھ إلى وضعھ السابق ناقصا أیة حوافز  موجوداألساسي أو إعادة ال موجودتفكیك وإزالة ال

باستخدام طریقة القسط الثابت من تاریخ البدء وحتى نھایة  موجودإیجار مستلمة. في وقت الحق یھلك حق استخدام ال
حق االستخدام أو نھایة فترة اإلیجار، أیھما یأتي أوال. یتم تحدید األعمار اإلنتاجیة المقدرة  موجودتاجي لالعمر اإلن

 وجودمالممتلكات والمعدات. باإلضافة إلى ذلك یتم تخفیض حق استخدام الستخدام على نفس أساس اال موجودلحق 
 قیاسات معینة اللتزام اإلیجار.إعادة دوریا بخسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت، وتعدیلھ ب

تشتمل فترة اإلیجار المحددة من جانب المجموعة على فترة عقود إیجار غیر قابلة لإللغاء، فترات مغطاة بخیار تمدید 
اإلیجار في الحالة التي تكون فیھا المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنھا ستمارس ذلك الخیار والفترات المغطاة 

 لغاء ایجار في الحالة التي تكون فیھا المجموعة متأكدة على نحو معقول أنھا لن تمارس ذلك الخیار.بخیار إ

 مدفوعات اإلیجار المضمنة في قیاس التزام اإلیجار تشتمل على ما یلي:

 مدفوعات ثابتة؛ و )أ(

في الحالة التي تكون فیھا المجموعة متأكدة على نحو معقول من  يمدفوعات إیجار في فترة التجدید االختیار )ب(
أنھا ستمارس خیار التمدید والغرامات عن اإلنھاء المبكر لإلیجار ما لم تكن المجموعة متأكدة على نحو معقول 

 على أنھا لن تنھیھ مبكرا. 

ر في یة. یعاد قیاسھ عندما یكون ھناك تغیییقاس التزام اإلیجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعل
مدفوعات اإلیجار المستقبلیة ناشئ من التغییر في مؤشر أو سعر، لو كان ھناك تغییر في تقدیر المجموعة للمبلغ 
المتوقع أن یصبح مستحق الدفع بموجب ضمانة القیمة الباقیة، أو في حالة تغییر المجموعة لتقییمھا لما إذا كانت 

 ر الشراء أو التمدید أو اإلنھاء.ستمارس خیا

ستخدام حق اال موجودبھ على القیمة الدفتریة ل ةصلذي التزام اإلیجار بھذه الطریقة یتم إجراء تعدیل عند إعادة قیاس 
 حق االستخدام قد خفضت إلى صفر. موجودأو تسجیلھ في الربح أو الخسارة لو كانت القیمة الدفتریة ل

اختارت المجموعة عدم فصل المكونات األخرى غیر مكونات اإلیجار من مكونات اإلیجار وبدال عن ذلك تقوم 
 بالمحاسبة عن كل مكون إیجار والمكونات األخرى المصاحبة بخالف مكونات اإلیجار كمكون إیجار واحد. 



  مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
  إیضاحات على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 

- ۱٥ - 

 أساس اإلعداد وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۲

 (تابع) المحاسبیة الھامةالسیاسات  ۲/۳

 (تابع) االنتقال (ب)

 كمستأجر (تابع)

على  ۱٦تم تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۲۰۱۹ینایر  ۱بالنسبة لعقود اإلیجار التي تم الدخول فیھا قبل 
 النحو التالي:

  ۱۷على أنھا إیجارات تشغیلیة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم  المصنفة  اإلیجارات )۱(

اعترفت المجموعة بالتزامات اإلیجار فیما یتعلق باإلیجارات المصنفة سابقا على أنھا إیجارات تشغیلیة بموجب معیار 
ام یة ویتم خصمھا باستخد. تقاس التزامات اإلیجار ھذه بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار الباق۱۷المحاسبة الدولي رقم 

 . ۲۰۱۹ینایر  ۱معدل االقتراض اإلضافي كما في 

 حق االستخدام إما بـ: موجوداتتقاس 

منذ تاریخ البدایة، مخصومة  ۱٦قیمتھا الحالیة كما لو أنھ قد تم تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  )أ(
 األولي.باستخدام معدل اإلقراض لإلیجار في تاریخ التطبیق 

 مبلغ یعادل التزام اإلیجار، معدال بمبلغ أیة مدفوعات إیجار مدفوعة مقدما أو مستحقة. )ب(

 حق االستخدام على أساس كل إیجار على حدة. موجوداتطبقت المجموعة المنھج أعاله لتحدید 

على اإلیجارات  ۱٦رقم  استخدمت المجموعة األسالیب العملیة التالیة عند تطبیقھا المعیار الدولي للتقاریر المالیة
 اإلیجارات. ۱۷المصنفة سابقا على أنھا إیجارات تشغیلیة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 

 طبقت معدل خصم فردي على محفظة اإلیجارات ذات الخصائص المتماثلة. )أ(

 ۱۲ر لمدة حق االستخدام والتزامات اإلیجار ذات فترات اإلیجا موجوداتطبقت االستثناء في عدم االعتراف ب )ب(
 شھرا أو أقل. 

 استبعدت التكالیف المباشرة األولیة من قیاس موجود حق االستخدام في تاریخ التطبیق المبدئي. )ج(

 كما طبقت المجموعة أیضا األسالیب العملیة التالیة على أساس كل إیجار على حدة:

 المقیمة على موجوداتالذات  حق االستخدام والتزامات اإلیجار موجوداتطبقت االستثناء في عدم االعتراف ب )أ(
 . أنھا منخفضة القیمة

 استخدمت اإلدراك المتأخر عند تحدید مدة اإلیجار لو كان العقد یحتوي على خیارات لتمدید أو إنھاء اإلیجار.  )ب(

 اإلیجارات المصنفة سابقا على أنھا إیجارات تمویلیة )۲(

یتم تحدید القیمة  ۱۷تمویلیة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم بالنسبة لإلیجارات المصنفة سابقا على أنھا إیجارات 
اإلیجار والتزام اإلیجار  موجودبالقیمة الدفتریة ل ۲۰۱۹ینایر  ۱حق االستخدام والتزام اإلیجار في  موجودالدفتریة ل

 . ۲۰۱۹ینایر  ۱، مباشرة قبل ۱۷بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 



  مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
  إیضاحات على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 

- ۱٦ - 

 للسیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)أساس اإلعداد وملخص  ۲

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ۲/۳

 (تابع) االنتقال (ب)

 كمؤجر

لإلیجارات التي  ۱٦ال یطلب من المجموعة إجراء أیة تعدیالت عند االنتقال إلى المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
من  ۱٦تتصرف فیھا كمؤجر. قامت المجموعة بالمحاسبة عن إیجاراتھا وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 إیجار من الباطن. وجوداتمتاریخ التطبیق األولي. لیس لدى المجموعة أیة 

تقوم المجموعة بإجراء تقییم لكل إیجار عند البدء فیھ. في الحالة التي ینقل فیھا اإلیجار جمیع مخاطر وحوافز ملكیة 
األساسي المعني یتم تصنیفھ على أنھ إیجار تمویلي وخالفا لذلك یتم تصنیف كإیجار تشغیلي. كما تضع  موجودال

ا اعتبارا لمؤشرات معینة مثل ما إذا كان اإلیجار لجزء أساسي من العمر االقتصادي المجموعة أیضا في تقییمھ
 . موجودلل

تتعلق اإلیجارات التشغیلیة التي دخلت فیھا المجموعة بصفة أساسیة بأجھزة كمبیوتر وأجھزة والتي لھا فترات إیجار 
في نھایة فترة اإلیجار كما أن القیم  موجودسنوات. لیس ھناك خیار في اإلیجار لشراء ال ۳إلى  ۲تتراوح ما بین 

 الباقیة غیر المضمونة ال تمثل مخاطرا ھامة للمجموعة. 

 التغیر في األحكام والتقدیرات) ج( 

التقدیرات واألحكام الھامة المستخدمة في إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة تنسجم مع تلك 
فیما عدا التغییرات  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في یانات مالیة سنویة للمجموعة المستخدمة في إعداد آخر ب

 أدناه:المشار إلیھا 

نة في العدید من اإلیجارات في مختلف فئات حق االستخدام بالمجموعة. تستخدم مخیارات التمدید واإلنھاء مض )أ(
ھذه األحكام لمضاعفة المرونة التشغیلیة من حیث إدارة العقود. في الحاالت التي تتضمن فیھا عقود اإلیجار 

تجدید المؤكد ل والفترات غیر محددة أو تخضع للتجدید التلقائي، یتم تحدید مدة اإلیجار بوضع اعتبار لحالة العم
 للعقد. 

القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار یتم تحدیدھا باستخدام معدل الخصم الذي یمثل معدل اإلقراض اإلضافي الذي  )ب(
 وجودمینبغي على المستأجر دفعھ لالقتراض على مدى فترة مماثلة وبنفس الضمانة والمال الالزم للحصول على 

 في بیئة اقتصادیة مماثلة. حق االستخدام موجودبقیمة مماثلة ل

كمحفظة استنادا إلى خصائصھا المماثلة وقد قامت بتطبیق  موجوداتتحاسب المجموعة عن وتقوم بتعریف ال )ج(
في التقدیرات واالفتراضات التي تعكس حجم وتركیبة تلك  ۱٦متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 المحفظة. 

 المالیة والتقاریر القطاعیة والعائدات على السھم(د) األثر على البیانات 

من لایر قطري ألف  ۷٥۳٫۱۹۰مبلغ بـاعترفت المجموعة  ۱٦عند االنتقال إلى المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 ۲٥٫۷۲٤بمبلغ من التزامات اإلیجار مع االعتراف بالفرق لایر قطري ألف  ۷۷۸٫۹۱٤حقوق االستخدام و  موجودات

 في األرباح المدورة.ألف لایر قطري 

بالنسبة لإلیجارات المصنفة على أنھا إیجارات تشغیلیة قامت المجموعة بخصم مدفوعات عند قیاس التزامات اإلیجار 
إلى  %۲٫٥من معدالت اإلقراض اإلضافي في كل شركاتھا التابعة وعملیات باستخدام  ۲۰۱۹ینایر  ۱اإلیجار في 

٦%. 



  مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
  إیضاحات على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 

- ۱۷ - 

 أساس اإلعداد وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۲

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ۲/۳

 (د) األثر على البیانات المالیة والتقاریر القطاعیة والعائدات على السھم (تابع)

 ۲۰۱۹ینایر  ۱ 
 (ألف لایر قطري) 
  

 ٥۲٥٬۸٦٦ في البیانات المالیة الموحدةكما ھو مفصح عنھ  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ارتباط إیجار تشغیلي في 
 ۸٤٬۳٥۰  یضاف ارتباط إیجار تشغیلي لم یدرج في الرصید االفتتاحي

 ٦۱۰٬۲۱٦ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱التزام إیجار تشغیلي معدل كما في 
 ٥۳٦٬۹۳٤ ۲۰۱۹ینایر  ۱مخصومة باستخدام معدل اإلقراض اإلضافي في 

  استثناء من االعتراف بالنسبة لـ:ناقصا: 
 )۳٥٬۷۲۹( إیجارات قصیرة األجل -
 )۷٬۱٦۱( إیجارات موجودات منخفضة القیمة -

 ۲۸٤٬۸۷۰ خیارات تمدید وإنھاء من المؤكد على نحو معقول ممارستھا یضاف: 
 ۷۷۸٬۹۱٤ ۲۰۱۹ینایر  ۱التزامات إیجار معترف بھا في 

  منھا:
 ٥۹۳٬٥۳۸ التزامات إیجار متداولة

 ۱۸٥٬۳۷٦ التزامات إیجار غیر متداولة

أثر التغیر في السیاسة المحاسبیة على البنود التالیة في بیان الدخل المرحلي المختصر الموحد لفترة الستة أشھر 
 :۲۰۱۹یونیو  ۳۰المنتھیة في 

  
  ألف لایر قطري ۱٦٫٤٦۹انخفاض بمبلغ  -تكالیف مباشرة 

  ألف لایر قطري ٦۱٫۹۸۸انخفاض بمبلغ  -مصروفات عمومیة وإداریة 
  ألف لایر قطري ۲٦٫۱٤۱انخفاض بمبلغ  -مصروفات بیع وتوزیع 

  ألف لایر قطري ۱۱٫۹۷۸زیادة بمبلغ  -صافي تكالیف تمویل 
  لایر قطريألف  ۹٤٫۰۰٤زیادة بمبلغ  - إھالك وإطفاء

  لایر قطريألف  ۱۷۸بمبلغ  انخفاض - دخلضریبة  مصروف
  قطري ألف لایر ۱٫۲۰٦بمبلغ انخفاض  – ربح الفترة

  لایر قطري ألف ۱٫۱۸۸نقص بمبلغ  -الربح المنسوب إلى المساھمین 
  لایر قطري ألف ألف ۱۸نقص بمبلغ  - حصص غیر مسیطرةالربح المنسوب إلى 

  
نتیجة  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لایر قطري للسھم لفترة الستة أشھر المنتھیة في  ۰٫۰۰۳انخفضت العائدات على السھم بمبلغ 

 .۱٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم لتطبیق 

 المعاییر والتعدیالت والتفسیرات المصدرة ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول بعد

المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات على المعاییر التالیة التي تم إصدارھا ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول لفترة 
لم یتم تطبیقھا مبكرا في إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰الستة أشھر المنتھیة في 

 الموحدة:



  مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
  إیضاحات على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 

- ۱۸ - 

 أساس اإلعداد وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۲

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ۲/۳

 (تابع) المعاییر والتعدیالت والتفسیرات المصدرة ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول بعد

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت سریان المفعول تاریخ
التعدیالت على مرجعیات إطار العمل المفاھیمي في المعیار الدولي للتقاریر  ۲۰۲۰ینایر  ۱

 المالیة 
 )۳تعریف األعمال (التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
ومعیار المحاسبة  ۱رقم  تعریف األھمیة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

 )۸الدولي رقم 
 عقود التأمین ۱۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۲۰۲۱ینایر  ۱

متاحة للتطبیق االختیاري / تم 
تأجیل تاریخ سریان مفعولھا 

 بصورة غیر محددة 

بین مستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك  موجوداتبیع أو المشاركة ب
ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (التعدیالت 

 ).۲۸رقم 

 وأرصدة لدى البنوكنقد  ۳
 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰  ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مراجعة)  (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
      

 ٥۹۱٬٤٤٥  ۳۹۹٬۳۸۹  ۳۹۷٬۹۷۲ نقد وأرصدة لدى البنوك
 )۱۱٬۱٥۱(  )۸٬۳۸۹(  )٤٬۳٤٤( ناقصاً: الودائع الثابتة تحت الرھن

 ۳۹۳٬٦۲۸  ۳۹۱٬۰۰۰  ٥۸۰٬۲۹٤ 
 )٥٥۰٬۳٦۷(  )٤۰۷٬٦٦٤(  )۳۹۲٬٥۹۲( ناقصاً: سحب على المكشوف من البنوك

 ۲۹٬۹۲۷  )۱٦٬٦٦٤(  ۱٬۰۳٦ النقد وما یعادلھ

مخاطر ائتمانیة منخفضة من التعثر حیث أن ھذه البنوك منظمة بصورة جیدة من تم تقدیر أن لألرصدة لدى البنك 
جانب البنوك المركزیة في البلدان المعنیة. بناء علیھ تقدر إدارة المجموعة مخصص الخسارة على األرصدة لدى 

ھناك من بین األرصدة  شھرا. لیس ۱۲البنوك في نھایة فترة التقریر بمبلغ یعادل الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 
لدى البنوك في نھایة فترة التقریر ما تجاوز موعد استحقاقھ وباألخذ في االعتبار الخبرة التاریخیة للتعثر والتصنیفات 

 االئتمانیة الحالیة قدرت إدارة المجموعة أن الخسارة االئتمانیة المتوقعة عن ھذه األرصدة غیر ھامة.



  مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
  إیضاحات على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 

- ۱۹ - 

 ذمم مدینة ومدفوعات مقدما ٤
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۱٬۳۹۳٬۷٥۹  ۱٬۷۱۰٬۱۸۱ ذمم تجاریة مدینة
 ٥۳٤٬٤۲۷  ۱۸۱٬٥۳۰ بیع دیونذمم مدینة محولة إلى شركات 

 ٤۳٬۰۹٥  ٦۹٬٥۰۲ دفعات مقدمة للموردین، بالصافي
 ۱۹۳٬۱٤۹  ۱۸۹٬٤٦۳ أوراق قبض

 ً  ۱۳٦٬۲۹٥  ۱٤۹٬۲۹۹ مصروفات مدفوعة مقدما
 ۱۹٬٥٦۱  ۱۹٬۷۹٥ الودائع

 ۱٬٦۰۹٬۱٦۰  ۱٬۷۷٤٬۱۷٦ عقود موجودات
 ۲٦۲٬۱۹۸  ۳۲۸٬۸۸۰ ضریبة مستحقة

 ۱۳۰٬٥۰۳  ۲۱٤٬٦۹٥ أخرى
 ٤٬٦۳۷٬٥۲۱  ٤٬۳۲۲٬۱٤۷ 

 )۱۳۳٬۱٦۷(  )۱۱٦٬٥۸۱( عقود (ب) موجوداتناقصا: مخصص انخفاض ذمم مدینة و
 ٤٬٥۲۰٬۹٤۰  ٤٬۱۸۸٬۹۸۰ 
 تم عرضھا في بیان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد كما یلي:(أ)  

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)   (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۳٬۹۰۹٬٤۷۱  ٤٬۲۱۳٬۳۹۲ المتداولة
 ۲۷۹٬٥۰۹  ۳۰۷٬٥٤۸ غیر المتداولة

 ٤٬٥۲۰٬۹٤۰  ٤٬۱۸۸٬۹۸۰ 

 كما یلي:وموجودات العقد تم عرضھا ) حركة مخصص انخفاض الذمم المدینة ب(

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)   (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ٦۷٬۱٦۳  ۱۳۳٬۱٦۷ بدایة الفترة / السنة
 ٤۸٬۳۹۰  - ۹تعدیالت بسبب تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 ۱۱٥٬٥٥۳  ۱۳۳٬۱٦۷ ارصدة افتتاحیة معدلة
 ۱۷٬٦۱٤  )۱٦٫٥۸٦( الحركة خالل الفترة / السنة

 ۱۱٦٬٥۸۱  ۱۳۳٬۱٦۷ 



  مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
  إیضاحات على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 

- ۲۰ - 

 مخـزون ٥
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۱٬۱۱٤٬۲۳۰  ۱٬۰٤۸٬۱٦٥ باألمانةالذھب والمجوھرات األخرى، بالصافي من المخزون 
 ۱۰٥٬٥۸۳  ۲٤٥٬۰۹۳ أعمال قید التنفیذ

 ۳۹۰٬۹۱۸  ٤٤٤٬٥۱۱ بضاعة وقطع غیار وأدوات
 ۱٥۷٬۳٦۹  ۱٤۸٬۰۱۲ سیارات ومعدات ثقیلة

 ۲۱٬۷۲۹  ۳۲٬۰۳۲ لوازم صناعیة
 ٤٬۱۲٥  ٤٬۲۰٥ أخرى

 ۱٬۹۲۲٬۰۱۸  ۱٬۷۹۳٬۹٥٤ 
 )۱۳۰٬۳٦۹(  )۱۲۷٬۹۸۷( الحركةناقصاً: مخصص بضاعة متقادمة وبطیئة 

 ۱٬۷۹٤٬۰۳۱  ۱٬٦٦۳٬٥۸٥ 

 أدوات حقوق ملكیة –موجودات مالیة  ٦
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۱۰٬۱۹۹  ۸٬۳۹۱ موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أ)
 ۹۸۲  ۹۹۲ موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (ب)

 ۹٬۳۸۳  ۱۱٬۱۸۱ 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أ)
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۱۱٬۷٤۰  ۱۰٬۱۹۹ السنةبدایة الفترة / 
 )۱٬٥٤۱(  )۱٬۸۰۷( صافي التغیر في القیمة العادلة

 -  )۱( تعدیالت صرف العمالت
 ۱۰٬۱۹۹  ۸٬۳۹۱ نھایة الفترة / السنة

 (ب) الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  لایر قطريألف  
    

 ۲٦٬۹۷٦  ۹۸۲ بدایة الفترة / السنة
 )۲٦٬٥۳۱(  - ۹ناقصا: تعدیالت بسبب تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 ٤٤٥  ۹۸۲ الرصید االفتتاحي المعدل
 ٥۸۷  ۱۸ إضافات

 )۲۹۲(  - صافي التغیر في القیمة العادلة 
 ۲٤۲  )۸( تعدیالت صرف العمالت

 ۹۸۲  ۹۹۲ نھایة الفترة / السنة



  مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
  إیضاحات على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 

- ۲۱ - 

 في شركات مشاریع مشتركة استثمار ۷
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۱٦٬۹۹۱  ۱۸٬۰۸۸ بدایة الفترة / السنة
 ۱٬۲۰۲  ۷٦۳ حصة من ربح شركات المشاریع المشتركة

 )۱۰۲(  - مشروع مشتركاستبعاد 
 )۳(  )۱( تعدیالت صرف العمالت

 ۱۸٬۰۸۸  ۱۸٬۸٥۰ نھایة الفترة / السنة

 زمیلة في شركات استثمار ۸
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۱٬۲٤۸٬۳۲۳  ۱٬۲٦۷٬۲۲۷ بدایة الفترة / السنة
 )۲٬۸۰۳(  - االعتراف بشركة زمیلةإلغاء 

 ۱٬٤۸۷  - المستحوذ علیھا خالل الفترة/ السنة
 )٤۳٬۳٥۲(  )۱۷٬۸٦۰( توزیعات أرباح مستلمة

 ٦۳٬۸۱۱  ۲۹٬۷۲٤ حصة في أرباح شركات زمیلة
 )۲۳۹(  )۲۳( تعدیالت صرف العمالت

 ۱٬۲٦۷٬۲۲۷  ۱٬۲۷۹٬۰٦۸ نھایة الفترة / السنة 



  مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
  إیضاحات على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 

- ۲۲ - 

 ملموسة أخرى شھرة وموجودات غیر ۹
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 معدلة *   
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۳٬۷٥۸٬۱۸۱  ٤٬٤۰٤٬۰۱۰ بدایة الفترة / السنة
 ۷٥۷٬۹۳۰  ٦٤٬۷٦۰ ناشئة من دمج األعمال

 ۱۲٤٬۲٤۳  ٦٥٬۲۹۱ إضافات خالل الفترة / السنة
 )۱٬۹۹۰(  - استبعاد

 ۱٬۹۹۰  - إطفاء متعلق باستبعاد
 )۱۰۳٬۱٦۲(  )٤۹٬۱٥٦( مصروف للفترة / السنة

 )۱٬۸٥۷(  - تعدیالت
 )۱۳۱٬۳۲٥(  )۱۲٬۸۳۹( تعدیالت صرف العمالت

 ٤٬٤۰٤٬۰۱۰  ٤٬٤۷۲٬۰٦٦ نھایة الفترة / السنة 

 ۲٥راجع إیضاح  *

 ممتلكات وآالت ومعدات ۱۰
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ٦۲۱٬۲۹۸  ۷٦۸٬۲٤٦ بدایة الفترة / السنة-صافي القیمة الدفتریة 
 ۳٥٬۲۱۲  ٤٦٬٥۱۹ صافي-مستحوذ علیھا من خالل دمج األعمال 

 ۲۳۷٬٥۷۱  ۹۲٬۱۱۲ إضافات خالل الفترة / السنة
 )۳۱٬۸۲۱(  )٦٬۳۱۳( مشطوبات
 )۷۷٬۹۰۰(  )٤٦٬۳۷۱( استبعادات

 )۹٦٬۸٥٤(  )٤۹٬۰۰٦( مصروف الفترة / السنة
 ٥٤٬۸۰۱  ۳۰٬٥۳٤ إھالك متراكم متعلق باستبعادات / تعدیالت أخرى

 ۳۰٬۰۸۸  ٥٬۷٦۲ إھالك متراكم متعلق بمشطوبات خالل الفترة / السنة
 )٤٬۱٤۹(  ۲۳٤ تعدیالت صرف العمالت

 ۷٦۸٬۲٤٦  ۸٤۱٬۷۱۷ السنةنھایة الفترة / -صافي القیمة الدفتریة 



  مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
  إیضاحات على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 

- ۲۳ - 

  ات عقاریةاستثمار ۱۱
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۸۰٬۲۲٤  ٦۱٬۸۷۱ بدایة الفترة / السنة- صافي القیمة الدفتریة 
 )۳۷۳(  )٦۱٬۰۱۰( استبعاد / انخفاض قیمة خالل الفترة / السنة

 )۱۲٬۸۹۲(  - إعادة تصنیف إلى موجودات محتفظ بھا للبیع، بالصافي
 )٥٬۱۳۰(  )۲٬۲٥٥( مصروف الفترة / السنة

 ۱۷۲  ۱۳٬۷٦٤ إھالك متراكم متعلق باستبعادات
 )۱۳۰(  )۱۱( تعدیالت صرف العمالت

 ٦۱٬۸۷۱  ۱۲٬۳٥۹ نھایة الفترة / السنة-صافي القیمة الدفتریة 

ملیون  ۱٦٫٦خالل الفترة تم بیع عقارین محتفظ بھما في اإلمارات العربیة المتحدة وقد نتج ربح عن االستبعاد بمبلغ 
"الدخل اآلخر" في بیان الدخل المرحلي المختصر تم إدراجھ في ) ۲۰۱۸ملیون لایر قطري في سنة  ۰٫۳(لایر قطري 

 الموحد.

 وتسھیالت تحمل فوائدقروض  ۱۲
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۱٬٦٦۳٬۲۱۰  ۲٬۲۹٦٬۸۲٦ تسھیالت رأس المال العامل وغیرھا
 ٤٬۰۹۹٬۹۷٤  ٤٬۰۸٤٬۷٤۸ قروض ألجل

 ٦٬۳۸۱٬٥۷٥٬  ٤۷٦۳٬۱۸٤ 
 تم عرضھا في بیان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد كما یلي:

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۱٬۹۱۰٬۲۰۹  ۲٬٦۸٥٬۰٤٥ متداولة
 ۳٬۸٥۲٬۹۷٥  ۳٬٦۹٦٬٥۲۹ غیر متداولة

 ٦٬۳۸۱٬٥۷٥٬  ٤۷٦۳٬۱۸٤ 
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 التزامات إیجار ۱۳
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 -  - في بدایة الفترة / السنة
 -  ۷۷۸٬۹۱٤ ۱٦التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 -  ۲۹٬۳٦٥ إضافات خالل الفترة / السنة
 -  ۱۱٬۹۷۸ مصروف فائدة

 -  )۱۰۹٬۹۰٦( سداد مدفوعات إیجار
 -  ۲٬٥۷٥ تعدیالت صرف العمالت

 ۷۱۲٬۹۲٦  - 
 معروضة في بیان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد كما یلي:

 -  ٥۷۷٬۲۰٥ حصة غیر متداولة
 -  ۱۳٥٬۷۲۱ حصة متداولة

 ۷۱۲٬۹۲٦  - 
 ذمم دائنة ومستحقات  ۱٤

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۹۹٦٬۳۸٦  ۸۸۹٬۱٦٦ ذمم تجاریة دائنة
 ۳٬۹۳٤  ۳٬٥۳٤ توزیعات أرباح مستحقة الدفع

 ۳٦۰٬٤٦۹  ۲٤٤٬٦۸٤ دفعات مقدمة من عمالء
 ۹٤۱٬۷۸۹  ۹۷۲٬٤۹۸ مصروفات مستحقة الدفع وغیرھا
 ۱٬۱۰۳٬۱٤۰  ۱٬۱۹٤٬۸۷۰ ضریبة وتأمین اجتماعي مستحق

 ٤۷٤٬۱۸۸  ٤۷۰٬۹٤۳ مطلوبات لحمالي السندات
  ۳٬۷۷٥٬٦۹٥  ۳٬۸۷۹٬۹۰٦ 
    

 في بیان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد كما یلي: معروضة

 ۳٬٤۷٥٬٥۷٤  ۳٬۳٦٤٬٤٦۱ متداولة
 ٤۰٤٬۳۳۲  ٤۱۱٬۲۳٤ غیر متداولة

 ۳٬۷۷٥٬٦۹٥  ۳٬۸۷۹٬۹۰٦ 
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 رأس المال ۱٥
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

لایر قطري  ۱أسھم مصرح بھا ومصدرة ومدفوعة بالكامل بواقع 
 ٤٥٦٬۱۹۲ للسھم الواحد

 
٤٥٦٬۱۹۲ 

 ۲۰۱۹مارس  ۲۷حسب توجیھات ھیئة قطر لألسواق المالیة اعتمدت الجمعیة العمومیة غیر العادیة التي عقدت في 
لایر قطري لكل سھم مقابل كل سھم  ۱أسھم بقیمة اسمیة تبلغ  ۱۰لكل سھم، أي أنھ قد تمت مبادلة  ۱۰تقسیما بنسبة 

سھم  ٤٥٬٦۱۹٬۲۰۰ادة في عدد السھم المصرح بھا من ریاالت قطریة. أدى ذلك إلى زی ۱۰قدیم بقیمة اسمیة تبلغ 
. أصبح سھم ٤٥٦٬۱۹۲٬۰۰۰سھم إلى  ٤٥٬٦۱۹٬۲۰۰ورأس المال المصدر والمدفوع من  ٤٥٦٬۱۹۲٬۰۰۰إلى 

. نتیجة لذلك تم تعدیل المتوسط المرجح ۲۰۱۹یونیو  ۱۸إدراج األسھم الجدیدة في بورصة قطر ساري المفعول من 
 بأثر رجعي. عائدات على السھم واللعدد األسھم القائمة 

 قانوني احتیاطي     ۱٦

القانوني  حتیاطياالسنویاً من أرباح السنة إلى  %۱۰تحویل  یجبوفقاً ألحكام قانون الشركات التجاریة القطري، 
السنوي نتیجةً لبلوغ  التحویلقررت المجموعة وقف ھذا . من رأس المال المصدر %٥۰ حتیاطياالذلك یبلغ حتى 

ب حسإال في الحاالت المنصوص علیھا  حتیاطياالال یجوز توزیع ھذا القانوني الحد األدنى المطلوب.  حتیاطياال
 أیضاً على عالوة اإلصدار المستلمة مقابل أسھم مصدرة. حتیاطيیشتمل ھذا اال .القانون أعاله

 اإلیرادات ۱۷

البیانات المالیة السنویة األخیرة. یتم الحصول على  عملیات الشركة ومصادر إیراداتھا الرئیسیة ھي تلك المذكورة في
 إیراد المجموعة بصفة أساسیة من العقود مع العمالء.

 توزیع اإلیرادات )أ(

اإلیراد من العقود مع العمالء موزعا حسب خطوط المنتجات والخدمات الرئیسیة واألسواق الجغرافیة األساسیة واردة 
 التوالي.(ب) على  ۲۲(أ) و  ۲۲في اإلیضاحات 

 (ب) أرصدة العقود

 العقود والتزامات العقود من العقود مع العمالء: موجوداتیقدم الجدول التالي معلومات حول 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۱٬٦۰۹٬۱٦۰  ۱٬۷۷٤٬۱۷٦ العقود موجودات
 )۲۹٤٬٥۹٥(  )۳٤۸٬۰۰٦( التزامات العقود
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 توزیعات األرباح ۱۸

 ).۲۰۱۸ملیون لایر قطري في  ۱۸۲٫٥ملیون لایر قطري ( ۹۱٫۳دفعت الشركة خالل الفترة توزیعات أرباح بمبلغ 

 العائد على السھم ۱۹
 لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

 ۱٦٦٫۹۸٤  ۸۷٬٤٤۰ (ألف لایر قطري) -ربح الفترة العائد لمساھمي الشركة صافي 
 ٤٥٦٬۱۹۲٬۰۰۰  ٤٥٦٬۱۹۲٬۰۰۰ )۱٥(راجع إیضاح متوسط عدد األسھم المرجح في نھایة الفترة 

 ۰٫۳۷  ۰٫۱۹ (لایر قطري) - العائد األساسي والمخفف على السھم

 عالقةالطراف ذات األ ۲۰

 دارةاإل موظفيوأعضاء مجلس اإلدارة و ،المساھمین الرئیسیینو ،الشركات الزمیلة فيمثل األطراف ذات العالقة تت
التي تسیطر علیھا أو تشترك في السیطرة علیھا أو تتأثر بصورة جوھریة من قبل ھذه  والمنشآت ،مجموعةالعلیا لل

 ت.العالقة على أساس تجاري بح المعامالت مع األطراف ذاتسیاسات التسعیر وتتم  .األطراف

 أرصدة األطراف ذات العالقة
 .وغیرھا مشاریع مشتركةشركات أرصدة األطراف ذات العالقة بمبالغ مستحقة من وإلى شركات زمیلة وتتعلق 

 معامالت مع األطراف ذات العالقةال
 كما یلي: المختصرة الموحدةالبیانات المالیة المرحلیة المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في 

 لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

 ٥۰٬۷۲٥  ٤۷٬۳۳٦ مبیعات
 ۱٬۰۹۳  ۷۹٥ مشتریات

 وأعضاء مجلس اإلدارة دارة العلیااإل موظفي مكافآت
 لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مراجعة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۱٤٬٦۰۰  ۸٬۲۸۳ مكافآت قصیرة األجل 
 ٤٦٦  ٤۷۷ مكافآت نھایة الخدمة

 ۸٬۷٦۰  ۱٥٬۰٦٦ 
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 طارئة والتزاماتعھدات ت ۲۱
 التزامات طارئة أ)(

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱جمیع مراكز التقاضي المعلن عنھا في البیانات المالیة السنویة الموحدة للمجموعة كما في  )۱(
، فیما عدا قضیة قانونیة واحدة رفعتھا الھیئة العامة ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لم تتغیر على نحو جوھري كما في 

بشأنھا ضد حكم محكمة أول درجة للجمارك ضد إحدى الشركات التابعة للمجموعة والتي تم تقدیم استئناف 
الذي تم نقضھ من جانب المحكمة العلیا خالل الفترة. قدمت الشركة التابعة اآلن استئنافا لمحكمة النقض حیث و

أن إلدارة اوالمناقشة مع المستشار القانوني ترى تم حالیا تعلیق حكم المحكمة العلیا. استنادا إلى حقائق القضیة 
 ۳۰لم یتم تسجیل مخصص ألي دفعة محتملة من ھذه القضیة كما في رة وبناء علیھ المراكز ما زالت متطو

 . ۲۰۱۹یونیو 
 التسھیالت القائمة للمجموعة على النحو التالي: )۲(
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۸۲۳٬٥۳۳  ۷۷۷٬۲٥٤ خطابات ضمـان 
 ٦۸٬۳۲٥  ۸۱٬۸۳۸ اعتمادات مستندیة

 ۷٦۱٬۲٥۲  ۷۸۹٬۹۱۹ اعتمادات تحت الطلب
 ۱٬٦٤۹٬۰۱۱  ۱٬٦٥۳٬۱۱۰ 

عتمادات تحت الطلب من قبل بنوك لصالح موردي ذھب قاموا بإقراض المجموعة كمیات من الذھب یتم إصدار اال
 على أساس متغیر.

 التزامات ب)(
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

    التزامات رأسمالیة
متعاقد علیھا ولكن لم تصدر لھا  –أعمال رأسمالیة قید التنفیذ 

 ۱٥٬۹۰۰ مخصصات
 

۳۷٫۷٥۸ 

 شركات مشاریع مشتركة وشركات زمیلةمتعلقة بالتزامات طارئة وتعھدات  ج)(
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

    التزامات محتملة
 ۸۷٬۹۰۸  ۸۸٬۱٤٤ ضمـانو اعتمادات مستندیة
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 الصادر عنھا التقریر القطاعات ۲۲
 حسب القطاعات التشغیلیة أ)(

 قطاعات األعمال
تكنولوجیا 
 سیارات المعلومات

 أسواق
 اإللكترونیات

خدمات جیو 
 تقنیة

أعمال 
 السفر لوجستیة

خدمات 
 ھندسیة

تجارة 
 المجوھرات

تجزئة 
 المجموع قطاعات أخرى االتصاالت

 قطري لایرألف  
 لایرألف 

 قطري
 لایرألف 

 قطري
 لایرألف 

 قطري
 لایرألف 

 قطري
 لایرألف 

 قطري
 لایرألف 

 قطري لایرألف  قطري لایرألف  قطري
 لایرألف 

 قطري لایرألف  قطري
            

            (مراجعة) ۲۰۱۹یونیو  ۳۰
 ٥٬۷۰۰٬۲٥٥ ٥۸٬۹۸٦ - ٥۹۸٬۱۹۰ ۳٥٬۷٥۱ ۱٥٬۱۰۲ ۱۸٬۱۹۷ ۱۹٬۰٤۸ ۷۸٬٥۱۱ ۳٤۲٬۹٦۳ ٤٬٥۳۳٬٥۰۷ اإلیرادات

 ۱٬۲۲۷٬۷۸۳ ۳۰٬۰۷٤ - ۱٤٦٬٦۷۹ ٤٬۸۷۸ ۱۳٬۳۱۱ ٦٬۸٤٤ ٤٬۳٥۲ ۱٤٬٥٦٥ ۷۸٬٦٤٤ ۹۲۸٬٤۳٦ إجمالي األرباح
الربح قبل الفوائد والضرائب 

 ٥۳٥٬۸۲٤ ٤٦٬٥٦۰ ٦٬٤۹٤ ٤٥٬٥۱٤ )۸۷۷( ٦٬۱۷۹ ٤٬٥٤۸ )٤۱( ٥٬۷۳۸ ٤۸٬۲٤٦  ۳۷۳٬٤٦۳ واإلھالك واإلطفاء
 ۸۸٬٥۳٥ )۲۳۳( ۳۲٥ )۱۰٬۷۱۷( )٥٬۲۳۸( ۳٬۳۲۳ ٤٬۱٤۹ )۲٬۸۱٦( ۳٬٦۲۹ ۲۳٬۸٤۰ ۷۲٬۲۷۳ صافي ربح الفترة

 )۲۰٥٬۰٥٤( )۳۷٬۱۸٥( )٦٬۱٦۹( )۱۹٬۹۹۹( )۱٬٤۸٤( )۷۳۹( )۱۲٦( )۷۱٦( )۱٬۰٦٦( )۱۰٬۳۰۰( )۱۲۷٬۲۷۰( تكالیف تمویل
 )۱۹٤٬٤۲۰( )۹٬٦۰۸( - )۳٦٬۱۱٦( )۲٬۸۷۷( )۲٬۱۱۷( )۲۷۳( )۲٬۰٥۹( )۱٬۰٤۳( )۱٤٬۱۰٦( )۱۲٦٬۲۲۱( إھالك وإطفاء

            (مراجعة) ۲۰۱۹یونیو  ۳۰
 ۱٤٬۱۹۲٬۳۰۸ ۲٬۸٦٤٬٥۳۳ ۱٬۱۲۰٬۱۸۸ ۱٬۷۳۲٬٦٦۱ ۸۰٬٥۹٥ ٦۳٬۳٤۹ ۱۸٬٤۲۷ ٤۰٬۸۱٤ ۹٦٬۹۷۸ ٦٤۸٬۷۸۰ ۷٬٥۲٥٬۹۸۳ موجودات القطاع
 ۱۱٬٦۲۱٬۱۰٤ ٥٬٥۳۲٬۸۳۳ - ٦٤۸٬۹٤۳ ۸۰٬٥۱٤ ۳٦٬٦۲۸ ٦٬۱٤۰ ۱۷٬۸۰۳ ٤۲٬٦۰۷ ۱۳۰٬۷۷٥ ٥٬۱۲٤٬۸٦۱ مطلوبات القطاع
            معلومات أخرى:

            
            (مراجعة) ۲۰۱۹یونیو  ۳۰

ة الزمیل حصة في أرباح الشركات
 ۳۰٬٤۸۷ ۲۲۸ ٦٬٤۹٤ ۲۳٬۷٦٥ - - - - - - - وشركات المشاریع المشتركة

            
استثمار في الشركات الزمیلة 
 ۱٬۲۹۷٬۹۱۸ ۱۷٬۰۸۲ ۱٬۱۲۰٬۱۸۸ ۱٦۰٬٦٤۸ - - - - - - - وشركات المشاریع المشتركة



  مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
  إیضاحات على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 

- ۲۹ - 

 الصادر عنھا التقریر (تابع) القطاعات ۲۲

 )تابع(حسب القطاعات التشغیلیة  )أ(

 قطاعات األعمال
تكنولوجیا 
 سیارات المعلومات

 أسواق
 اإللكترونیات

خدمات جیو 
 تقنیة

أعمال 
 السفر لوجستیة

خدمات 
 ھندسیة

تجارة 
 المجوھرات

تجزئة 
 المجموع قطاعات أخرى االتصاالت

 ألف لایر قطري 
ألف لایر 

 قطري
ألف لایر 

 قطري
 ألف لایر
 قطري

ألف لایر 
 قطري

ألف لایر 
 قطري

ألف لایر 
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري قطري

 ألف لایر
 ألف لایر قطري قطري

            
            (مراجعة) ۸۲۰۱یونیو  ۳۰

  ٥٬۱۷۱٬۱٤٦  ٤۹٬۸۳٦ -  ٦٦۰٬۱۸۷   ٤۱٬۰٦۸   ۱٦٬٤۰٤   ۲۱٬۱۳٦   ۲٦٬٤٥۲   ۹٥٬۹٤۱  ۳۹۲٬٥٦۲  ۳٬۸٦۷٬٥٦۰ اإلیرادات
  ۱٬۲۰۲٬۹۱۳  ۲۷٬۲٦٥ -  ۱۹۲٬۲۷۲   ۹٬٤٦۰   ۱٤٬٥۷٥   ٦٬۸٦۰   ۸٬٥۰۸   ۱٥٬٥٦٥  ۸۲٬٤۲۰  ۸٤٥٬۹۸۸ إجمالي األرباح

األرباح قبل الفوائد والضرائب 
  ٤٤۳٬۹۳۱ ۷۹٬۷۸٦  ٦٥   ٤٥٬۲۸۷   ۷٥۳   ٥٬٤۱٥   ٤٬۱۲۱   ۱٬۱۸۰   ٥٬۰٥۲  ٤٤٬۸۷٤  ۲٥۷٬۳۹۸ واإلھالك واإلطفاء
  ۱٦۷٬۲٤۰  ٤۲٬۲٦٤ )٦٬۱۰٤(  ۱٤٬٥۳۹ )۱٬٦۹۲(   ٤٬۹۲٥   ۳٬۸٤۰  )٦٥۰(   ٤٬۰٥۸  ۲۳٬٤۸۳  ۸۲٬٥۷۷ صافي ربح الفترة

 )۱۲۹٬۷۷۸(  )۳۰٬٥٦۱( )٦٬۱٦۹(  )۱٤٬۹٥٥( )۸۲۳(  )۳۳٤(  )۱۲۰(  )٥۱۱(  )۷۲٤(  )٦٬۲٦۷( )٦۹٬۳۱٤( تكالیف تمویل
 )۱۰٥٬٦۲۹(  )٦٬۹٥۹( - )۱٥٬۲۰۸(  )۱٬٦۲۳(  )۱٥٦(  )۱٦۱(  )۱٬۳۱۹(  )۲۷۰(  )۱٥٬۱۲٤( )٦٤٬۸۰۹( إھالك وإطفاء

            (مدققة) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 ۱۳٬۰۰٥٬۷۸٤ ۲٬٦۸۸٬۲۲۲ ۱٬۱۱۳٬٦۹٤ ۱٬۷۰۷٬٦۹۱ ٦٥٬۰۹٥ ٤۱٬٤۸٦ ۱۷٬۲٥٤ ۳۷٬۰۹۲ ۸۳٬۷۰۹ ٦۲٤٬٥٥۹ ٦٬٦۲٦٬۹۸۲ موجودات القطاع
 ۱۰٬٤۰۱٬۱۳۹ ٤٬۹٥٦٬۲٥۳ - ٦۱۱٬۱٦۳ ٥۹٬۷۷٦ ۲۳٬۰۷۷ ۹٬۱۱٦ ۱۱٬۲٦٦ ۳۹٬۱٤۷ ۹٦٬۰۹۱ ٤٬٥۹٥٬۲٥۰ مطلوبات القطاع
            معلومات أخرى:

            
            (مراجعة) ۲۰۱۹یونیو  ۳۰

حصة في أرباح الشركات الزمیلة 
 ۲٦٫۲۹۲ ۷٦۹ ٦٥ ۲٥٫٤٥۸ - - - - - - - وشركات المشاریع المشتركة

            
            (مدققة) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

استثمار في شركات الزمیلة 
 ۱٫۲۸٥٫۳۱٥ ۱٦٫۸٥٤ ۱٫۱۱۳٫٦۹٤ ۱٥٤٫۷٦۷ - - - - - - - المشتركةوشركات المشاریع 

 



  مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
  إیضاحات على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 

- ۳۰ - 

 الصادر عنھا التقریر (تابع) القطاعات ۲۲
  حسب القطاعات الجغرافیة ب)(

  قطر 

دول مجلس 
التعاون الخلیجي 

 المجموع  أخرى  أوروبا  األخرى

  قطري لایرألف   قطري لایرألف   قطري لایرألف  (مراجعة) ۲۰۱۹یونیو  ۳۰
 لایرألف 

 قطري لایرألف   قطري
          

 ٥٬۷۰۰٬۲٥٥  ۲۱٬٥۳۱  ۳٬۳٥٥٬۸٦۹  ٥۹۸٬۱۹۰  ۱٬۷۲٤٬٦٦٥ اإلیرادات
 ۱٬۲۲۷٬۷۸۳  ٤٬۳٦۰  ۷۳۷٬۷٤۳  ۱٤٦٬٦۷۹  ۳۳۹٬۰۰۱ إجمالي الربح

األرباح قبل الفوائد والضرائب 
 ٥۳٥٬۸۲٤  ٤٬۸٤۳  ۲۲٦٬۸۳۷  ٥۲٬۰۰۸  ۲٥۲٬۱۳٦ واإلھالك واإلطفاء
 ۸۸٬٥۳٥  ٤٬٤۲۱  ۲۹٬۷۷٦  )٤٬۲۲۳(  ٥۸٬٥٦۱ صافي ربح الفترة

 )۲۰٥٬۰٥٤(  )۳٦(  )۳٥٬۱۸۸(  )۱۹٬۹۹۹(  )۱٤۹٬۸۳۱( تكالیف التمویل
 )۱۹٤٬٤۲۰(  )۱۹٤(  )۱۱٤٬۳٦۷(  )۳٦٬۱۱٦(  )٤۳٬۷٤۳( اإلھالك واإلطفاء

          
          (مراجعة) ۲۰۱۹یونیو  ۳۰

 ۱٤٬۱۹۲٬۳۰۸  ۳۹٬٤۹۹  ٥٬٦۹۸٬٥٥۹  ۲٬۸٥٤٬۱٤۲  ٥٬٦۰۰٬۱۰۸ موجودات القطاع
 ۱۱٬٦۲۱٬۱۰٤  ۱٥٬٥۲۷  ٤٬۳۰۷٬٤۷۷  ٦٥۲٬۷٥٦  ٦٬٦٤٥٬۳٤٤ مطلوبات القطاع

          
          معلومات أخرى

          )ة(مراجع ۲۰۱۹یونیو  ۳۰
الزمیلة حصة في أرباح الشركات 

 ۳۰٬٤۸۷  -  -  ۳۰٬۲٥۹  ۲۲۸ وشركات المشاریع المشتركة
          

استثمار في الشركات الزمیلة 
 ۱٬۲۹۷٬۹۱۸  -  -  ۱٬۲۸۰٬۸۳۷  ۱۷٬۰۸۱ وشركات المشاریع المشتركة

 

 قطر 

دول مجلس  
التعاون الخلیجي 

 المجموع  أخرى  أوروبا  األخرى

 ألف لایر قطري (مراجعة) ۸۲۰۱یونیو  ۳۰
 

  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري
ألف لایر 

 ألف لایر قطري  قطري
 

 
 

       

 ٥٫۱۷۱٫۱٤٦  ۳٦٫۳۳۰  ۲٫۷٤۳٫۷۲٥  ٦٦۰٫۱۸۷  ۱٫۷۳۰٫۹۰٤ اإلیرادات
 ۱٫۲۰۲٫۹۱۳  ٤٫٦۷٦  ٦۷٤٫۰۸٥  ۱۹۲٫۲۷۲  ۳۳۱٫۸۸۰ إجمالي الربح

األرباح قبل الفوائد والضرائب 
 ٤٤۳٫۹۳۱  ٤٫٥۰۰  ۱۳۸٫۰٥۰  ٤٥٫٥۹۱  ۲٥٥٫۷۹۰ واإلھالك واإلطفاء
 ۱٦۷٫۲٤۰  ۲٫٦۷۹  ۲۱٫۷٦۷  ۱٤٫۸٤۲  ۱۲۷٫۹٥۲ صافي ربح الفترة

 )۱۲۹٫۷۷۸(  )٥۰(  )۱٤٫۱٤۹(  )۱٤٫۹٥٥(  )۱۰۰٫٦۲٤( تكالیف التمویل
 )۱۰٥٫٦۲۹(  )۱٫۰۹۳(  )٦۲٫۱۱۳(  )۱٥٫۲۰۸(  )۲۷٫۲۱٥( اإلھالك واإلطفاء

          
          (مدققة) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 ۱۳٬۰۰٥٬۷۸٤  ٤۲٬۸۱۹  ٥٬۲۰۷٬۰۰۲  ۲٬۸۲۲٬٦۷۸  ٤٬۹۳۳٬۲۸٥ موجودات القطاع
 ۱۰٬٤۰۱٬۱۳۹  ۱٦٬۲۰۲  ۳٬۸٤۰٬۰٤۳  ٦۱٤٬۹۷۷  ٥٬۹۲۹٬۹۱۷ مطلوبات القطاع

          
          معلومات أخرى

          (مراجعة) ۸۲۰۱یونیو  ۳۰
الزمیلة  حصة في أرباح الشركات

 ۲٦٫۲۹۲  -  -  ۲٥٫٥۲۳  ۷٦۹ وشركات المشاریع المشتركة
          

          (مدققة) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
استثمار في الشركات الزمیلة 
 ۱٫۲۸٥٫۳۱٥  -  -  ۱٫۲٦۸٫٤٦۱  ۱٦٫۸٥٤ وشركات المشاریع المشتركة

 



  مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
  إیضاحات على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 

- ۳۱ - 

 قیاسات القیمة العادلة ۲۳

 لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة باستخدام تقنیة التقییم:تستخدم المجموعة الترتیب التالي 

: األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة یمكن للمجموعة ۱المستوى 
 الوصول إلیھا في تاریخ القیاس.

أو االلتزام إما بشكل  موجودیمكن مالحظتھا لل والتي ۱: مدخالت غیر األسعار المدرجة في المستوى ۲المستوى 
 مباشر أو بشكل غیر مباشر.

 : المدخالت التي ال یمكن مالحظتھا للموجود أو المطلوب.۳المستوى 

یوضح الجدول التالي المبالغ الدفتریة والقیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة متضمنة مستواھا في 
ة. ال یحتوي الجدول على معلومات القیمة العادلة بالنسبة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ترتیب القیمة العادل

التي ال تقاس بالقیمة العادلة في الحالة التي تكون فیھا القیمة الدفتریة مقارب معقول للقیمة العادلة. إضافة إلى ذلك، 
 لتزامات اإلیجار غیر مطلوب.ال وبالنسبة للسنة الحالیة فإن اإلفصاح عن القیمة العادلة

 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰القیمة العادلة كما في  
القیمة العادلة 

 (مراجعة)

 
الموجودات المالیة/ 

  التصنیف المطلوبات) المالیة(
القیمة العادلة 

 (مدققة)
تدرج القیمة 

 العادلة
  ألف لایر قطري ألف لایر قطري   
      

   ۳۹۷٫۹۷۲  مطفأةتكلفة  )۱( أرصدة لدى بنوك ونقد
 حسابات وذمم مدینة أخرى

   ۲٫٦٤٤٫٥٤٤  تكلفة مطفأة )۱(
موجودات مالیة بالقیمة 
العادلة من خالل الدخل 

 الشامل

بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل 
 ۳مستوى  ۸٫۳۹۱ ۸٫۳۹۱  الشامل اآلخر

موجودات مالیة بالقیمة 
العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة

العادلة من بالقیمة 
خالل الربح أو 

 ۳مستوى  ۹۹۲ ۹۹۲  الخسارة
مستحقات من أطراف ذات 

  ۸۰٬۷۰٦  تكلفة مطفأة )۱عالقة (
 

مسحوبات على المكشوف 
 )۱من بنوك (

مطلوبات مالیة 
   )۳۹۲٬٥۹۲(  أخرى

قروض وتسھیالت تحتسب 
 عنھا فائد

مطلوبات مالیة 
 ۲مستوى  )٦٬٤٤٥٬۹۳۲( )٦٬۳۸۱٬٥۷٤(  أخرى

حسابات دائنة ومستحقات 
)۱( 

مطلوبات مالیة 
  )۲٬٥٥۸٬٥۱۳(  أخرى

 

مستحقات ألطراف ذات 
 )۱عالقة (

مطلوبات مالیة 
  )٥٬٤٥۷(  أخرى

 

      
      
 



  مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
  إیضاحات على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 

- ۳۲ - 

 قیاسات القیمة العادلة (تابع) ۲۳

 
دیسمبر  ۳۱القیمة العادلة كما في 
۲۰۱۸ 

القیمة العادلة 
 (مراجعة)

 

الموجودات المالیة/ 
  التصنیف المطلوبات) المالیة(

القیمة العادلة 
 (مدققة)

تدرج القیمة 
 العادلة

  ألف لایر قطري ألف لایر قطري   
      

   ۳۹۹٬۳۸۹  تكلفة مطفأة )۱أرصدة لدى بنوك ونقد (
حسابات وذمم مدینة أخرى 

   ۲٬٥۳۳٬٥۹۷  تكلفة مطفأة )۱(
موجودات مالیة بالقیمة 

الدخل العادلة من خالل 
 الشامل

بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل 
 ۳مستوى  ۱۰٬۱۹۹ ۱۰٬۱۹۹  الشامل اآلخر

موجودات مالیة بالقیمة 
العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة

بالقیمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 ۳مستوى  ۹۸۲ ۹۸۲  الخسارة
مستحقات من أطراف ذات 

   ۹۱٬٥۳٥  تكلفة مطفأة )۱عالقة (
على المكشوف مسحوبات 
 )۱من بنوك (

مطلوبات مالیة 
   )٤۰۷٬٦٦٤(  أخرى

قروض وتسھیالت تحتسب 
 عنھا فائد

مطلوبات مالیة 
 ۲مستوى  )٥٬۸۰۸٬۲۱٦( )٥٬۷٦۳٬۱۸٤(  أخرى

حسابات دائنة ومستحقات 
)۱( 

مطلوبات مالیة 
   )۲٬٥۷۷٬٦٤۸(  أخرى

مستحقات ألطراف ذات 
 )۱عالقة (

مطلوبات مالیة 
   )۳٬۷۲٤(  أخرى

      
مثل  على أساس القیمة العادلة وفقا للمعلومات المتاحة لكل استثمار ۳تم قیاس االستثمارات المصنفة في المستوى 

 .صافي قیمة الموجود

من ترتیب  ۱كما لم یتم إجراء تحویالت إلى ومن المستوى  ۳والمستوى  ۲لم تكن ھناك تحویالت بین المستوى 
 .۲۰۱۹یونیو  ۳۰العادلة خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في قیاس القیمة 

لموجودات ا ھذهوالمطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة. ال تختلف القیم العادلة لالمالیة الموجودات ھذه تم تسجیل  )۱(
موحد الر المرحلي المختصوالمطلوبات المالیة اختالفًا جوھریًا عن قیمھا الدفتریة في بیان المركز المالي 

عدة نظًرا ألن ھذه الموجودات والمطلوبات إما تكون ذات آجال استحقاق قصیرة األجل أو أُعید تسعیرھا 
 سعار الفائدة.أل یةحركة السوقالعلى أساس  مرات

 

 

 

 



  مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
  إیضاحات على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 

- ۳۳ - 

 المقارنة معلومات     ۲٤

ختصرة المالیة المرحلیة المتمت إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طریقة العرض المتبعة في البیانات 
أو حقوق ملكیة فترة  موجوداتالموحدة للفترة الحالیة. لم یكن إلعادة التصنیف أي أثر على الربح أو إجمالي ال

 المقارنة.

 التعدیل     ۲٥

ھا بخالل السنة انتھت إحدى الشركات التابعة من القیم العادلة االحتیاطیة للموجودات والمطلوبات المالیة المتعرف 
 وجوداتمفي البیانات المالیة المدققة السنویة للسنة الماضیة. نتج عن ھذه الممارسة تغییرا في القیمة العادلة لبعض ال

غیر الملموسة المعترف بھا في البیانات المالیة المدققة للسنة الماضیة وبناء على ذلك في مصروف اإلطفاء للسنة. 
"تجمیع  ۳نة الماضیة وفقا لمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم لذا فقد قررت اإلدارة تعدیل ارقام الس

 األعمال".

 ملخص آثار التعدیالت أعاله على األرقام الصادرة سابقا على النحو التالي:

 
األرقام المعلنة 

 األرقام المعدلة  التعدیل  سابقا
      ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 ٤٬٤۰٤٬۰۱۰  )٥٬۱۸٤(  ٤٬٤۰۹٬۱۹٤ غیر ملموسة أخرى موجوداتشھرة و
 )۲٬۱۲۱٬۸۹۳(  ۱۰٬٤۱۲  )۲٬۱۳۲٬۳۰٥( أرباح مدورة *

 ۱۱۸٬۷۸۰  ۱٬٤٥۳  ۱۱۷٬۳۲۷ ضریبة مؤجلة اتموجود
 )۱۰٬٤٤۰(  )٦٬٦۸۱(  )۳٬۷٥۹( ضریبة مؤجلة اتالتزام

غیر  تموجوداالمعدلة للتم تعدیل األرباح المدورة بسبب مصروف اإلطفاء اإلضافي الناشئ من القیمة العادلة  *
الملموسة األخرى عند إكمال ممارسة تقییم القیمة العادلة بدون تمثیل بیان الدخل المرحلي المختصر الموحد 

دیسمبر  ۳۱وحتى  ۲۰۱۸یو لیو ۱المقارن حیث أن اإلطفاء اإلضافي یتعلق بفترة الستة أشھر المنتھیة في 
۲۰۱۸ . 

 األحداث الالحقة     ۲٦

لم تكن ھناك أحداث الحقة جوھریة في أعقاب تاریخ التقریر یكون لھا أثر على فھم البیانات المالیة المرحلیة 
 المختصرة الموحدة. 

 

 




