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 أ

إلى مجلس إدارة مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.   مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة تقريرعن  

 مقدمة 

عا  لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر المرفق لمجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق. )"الشركة"( وشركاتها التابعة )م
 والتغيرات في اآلخر    والدخل الشامل  أو الخسائر  حلألرباوالبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة    2022يونيو    30"المجموعة"( كما في  

داد حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن فترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة األخرى. تعد اإلدارة مسؤولة عن إع
عن  "التقارير المالية المرحلية" الصادر    ،34وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  

على   مجلس المعايير المحاسبية الدولي. وتنحصر مسؤوليتنا في إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة اعتمادا
 عملية المراجعة التي قمنا بها.

 نطاق المراجعة 

المالية المرحلية من خالل مراقب حسابات مستقل للمنشأة".   "مراجعة المعلومات  2410قمنا بإجراء مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي للمراجعة رقم  
األفراد المسؤولين عن األمور الماليّة والمحاسبيّة وتطبيق إجراءات   منوتتضّمن مراجعة البيانات المالية المرحلية االستفسار بشكل أساسي  

قيق  التحليل وإجراءات المراجعة األخرى. وتقل إجراءات عملية المراجعة في نطاقها عن إجراءات عملية التدقيق والتي تتم وفقاً لمعايير التد
اف جميع األمور الجوهرية التي يمكن اكتشافها أثناء عملية التدقيق، وبالتالي  الدولية، وبالتالي ال تمكننا من الحصول على التأكيد الالزم باكتش

 فإننا ال نبدي رأي تدقيق.

 النتيجة 

م إعدادها من استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستدعي االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يت
 "التقارير المالية المرحلية".  34حي الجوهرية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم كافة النوا

 فرع قطر –نيابة عن برايس ووترهاوس كوبرز  
 ( 120155سجل هيئة قطر لألسواق المالية رقم )

 وليد تهتموني 
 370سجل مراقبي الحسابات رقم 

 الدوحة، دولة قطر 
 2022أغسطس  14

http://www.pwc.com/me


 مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.
 بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر 

 2022يونيو  30في 

1 

 ديسمبر  31 يونيو  30
2022 2021 

 ألف لاير قطري  اإليضاحات
 )مراجعة(

 ألف لاير قطري 
 )مدققة( 

 * معدلة 
 الموجودات 

 الموجودات المتداولة
 1,039,061 98,556 3 النقد وشبه النقد

 4,954,683 2,624,518 4 ذمم مدينة تجارية وأخرى 
 1,939,536 1,978,632 5 مخزون 

 33,813 5,847 17 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

4,707,553 7,967,093 
- 9,324,973 21 موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع 

 7,967,093 14,032,526 المتداولة إجمالي الموجودات 

 الموجودات غير المتداولة 
 374,465 81,181 4 ذمم مدينة تجارية وأخرى 

 11,810 8,357 20 أدوات حقوق الملكية  -موجودات مالية  
 27,150 24,587 االستثمارات في شركات مشروع مشترك

 953,035 904,650 6 االستثمار في شركات زميلة 
 5,819,319 934,926 7 موجودات غير ملموسة 

 911,649 692,004 8 الممتلكات والمنشآت والمعدات 
 893 808 استثمارات عقارية 

 56,816 -  موجودات الضريبة المؤجلة 
 520,812 168,893 9 موجودات حق االنتفاع

 48,602 37,278 17 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 8,724,551 2,852,684 إجمالي الموجودات غير المتداولة 

 16,691,644 16,885,210 إجمالي الموجودات 

 المطلوبات وحقوق الملكية 
 المطلوبات 

 المطلوبات المتداولة
 313,096 268,125 3 سحوبات بنكية على المكشوف 

 191,515 76,265 9 اإليجار مطلوبات 
 3,213,385 5,131,426 10 قروض 

 5,343,281 1,842,386 11 ذمم دائنة تجارية وأخرى 
 4,543 585 17 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

7,318,787 9,065,820 
- 6,526,420 21 المطلوبات المرتبطة بالموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع 

 9,065,820 13,845,207 إجمالي المطلوبات المتداولة 

 المطلوبات غير المتداولة 
 24,377 -  مطلوبات الضريبة المؤجلة 

 352,931 104,117 9 مطلوبات اإليجار 
 4,541,932 613,781 10 قروض 

 86,695 91,904 11 ذمم دائنة تجارية وأخرى 
 420,028 138,670 للموظفين مكافآت نهاية الخدمة 

 5,425,963 948,472 إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

 14,491,783 14,793,679 إجمالي المطلوبات 

 22*راجع إيضاح 
 يستمر بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر في الصفحة التالية. 

 الحسابات المستقل مدرج في الصفحة أ.إن تقرير المراجعة لمراقب 
 جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  23إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.
 بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد المختصر 

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

3 

 فترة الستة أشهر المنتهية 
 2021يونيو  30 2022يونيو  30

 ألف لاير قطري  اإليضاحات
 )مراجعة(

 ألف لاير قطري 
 )مراجعة( 

 معاد عرضها* 

 2,420,466 2,694,495 14 إيرادات 
 ( 1,982,474) ( 2,205,192) تكاليف مباشرة 

 437,992 489,303الربح إجمالي

 2,950 5,508 حصة من نتائج شركات مشروع مشترك
 13,644 68 6 حصة من نتائج شركات زميلة 

 ( 10,967) ( 9,952) بالصافي  -االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وموجودات العقد 
 25,071 5,688 إيرادات أخرى 

 ( 152,712) ( 224,981) المصروفات العمومية واإلدارية 
 ( 92,870) ( 103,842)   مصروفات بيع وتوزيع

 223,108 161,792 الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

 ( 115,849) ( 120,686) تكاليف التمويل 
 ( 78,074) ( 80,711) استهالك وإطفاء 

 29,185 ( 39,605) قبل الضريبة )خسارة(/ ربح 

 ( 2,177) ( 1,208) ضريبة الدخل 

 27,008 ( 40,813) )الخسارة(/ الربح من العمليات المستمرة

 90,256 131,170 21 ربح من العمليات المتوقفة 

 117,264 90,357 صافي الربح للفترة 

 العائد إلى:
 117,109 90,238 الشركة  يمالك

 155 119 حصص غير مسيطرة 

90,357 117,264 

 ربحية السهم: 
 0,26 0,20 16ربحية السهم األساسية والمخفضة العائدة إلى مساهمي الشركة )لاير قطري( 

 21*راجع إيضاح 

 الصفحة أ.إن تقرير المراجعة لمراقب الحسابات المستقل مدرج في 
 جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  23إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.
 بيان الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموحد المختصر 

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

4 

 فترة الستة أشهر المنتهية 
 2021يونيو  30 2022يونيو  30 

 ألف لاير قطري 
 )مراجعة(

 ألف لاير قطري 
 )مراجعة( 

 معاد عرضها* 

 117,264 90,357 صافي الربح للفترة 

 دخل شامل آخر 

 الخسارةبنود قد يُعاد تصنيفها الى الربح أو  

 ( 10,355) ( 4,289) العمليات األجنبية  تحويلفي  فروق الصرف 

 ( 37,086)  ( 101,256) فروق الصرف في تحويل العمليات متوقفة 

 2,076 -  التغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات المالية المشتقة للعمليات المتوقفة 

 5,535 7,041 للعمليات المتوقفة تقييم المدفوعات على أساس األسهم 

 بنود لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة 

 -  36,449 صافي من الضرائب المتعلقة بالعمليات المتوقفة  –التغيير في الفرق االكتواري 

 ( 39,830) ( 62,055) إجمالي الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 77,434 28,302 إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد إلى: 
 77,262 28,183 الشركة  يمالك

 172 119 حصص غير مسيطرة 

28,302 77,434 

 ينشأ إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد إلى مالكي الشركة مما يلي: 
 16,653 ( 45,102) عمليات مستمرة 

 60,609 73,285 العمليات المتوقفة 

28,183 77,262 

 21*راجع إيضاح 

 تقرير عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مدرج في الصفحة رقم أ.
 المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة جزءا ال يتجزأ من هذه  23إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.
 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد المختصر 

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

5 

 حقوق الملكية العائدة إلى 

 رأس المال 
 احتياطي 

 قانوني  
احتياطي  
 استحواذ

 احتياطيات 
 أخرى  

احتياطي تحويل  
 عمالت أجنبية 

توزيعات أرباح  
 مقترحة 

احتياطي القيمة 
 أرباح مدورة  العادلة 

 مالكو
 الشركة 

حصص غير  
 إجمالي  مسيطرة

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

)مدقّق(   2022يناير    1/    2021ديسمبر    31الرصيد كما في  
 2,199,861 3,851  2,196,010  1,774,811 ( 32,990) 136,858 ( 156,450) ( 66,379) ( 999,488)  1,083,456 456,192 )كما تم تسجيله سابقاً(

 -- - 136,858- ( 136,858)-- -- - التعديل*
 2,199,861 3,851 2,196,010 1,911,669 ( 32,990)-( 156,450) ( 66,379) ( 999,488)  1,083,456 456,192 )معّدل( 2022يناير  1/  2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

 90,357 119 90,238 90,238 -- -- -- - ربح الفترة 
 ( 62,055)-( 62,055) -- - ( 105,545)  43,490 -- - الدخل الشامل اآلخر للفترة

 28,302 119 28,183 90,238 ( 105,545) 43,490 -- -إجمالي الدخل الشامل للفترة

 معامالت مع مالكي المجموعة:
 ( 136,858) -( 136,858) ( 136,858) -- -- -- - (15)إيضاح   المعتمدة  توزيعات األرباح

- 
 حركة حقوق الملكية األخرى: 

 226 593 ( 367) ( 367) -- -- -- - تعديالت أخرى 

 2,091,531 4,563 2,086,968 1,864,682 ( 32,990)-( 261,995) ( 22,889)  ( 999,488)  1,083,456 456,192 ( مراجعة) 2022يونيو  30في 

)مدقّق(   2021يناير  1/  2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
 2,050,850 1,356 2,049,494 1,642,496 ( 32,990)4,562 ( 39,952) ( 64,782)  ( 999,488)  1,083,456 456,192 )كما تم تسجيله سابقاً(

 -- - 4,562-( 4,562)  -- -- - التعديل* 

 2,050,850 1,356 2,049,494 1,647,058 ( 32,990)-( 39,952) ( 64,782)  ( 999,488)  1,083,456 456,192 )معّدل(  2021يناير  1/  2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
  

 117,264 155 117,109 117,109 -- -- --- ربح الفترة
 ( 39,830) 17 ( 39,847) -- - ( 47,458) 7,611 -- - الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 77,434 172 77,262 117,109 -- ( 47,458) 7,611 -- - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 معامالت مع مالكي المجموعة:
 ( 4,562) -( 4,562) ( 4,562) -- -- -- - ( 15)إيضاح  المعتمدة توزيعات األرباح

 حركة حقوق الملكية األخرى:
 2,539 945 1,594 -- -- 1,594 -- - تعديالت أخرى 

 2,126,261 2,473 2,123,788 1,759,605 ( 32,990)-( 87,410) ( 55,577)  ( 999,488)  1,083,456 456,192)مراجعة(  2021يونيو  30في 

 22*راجع إيضاح 

 إن تقرير المراجعة لمراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحة أ.
 المرحلية الموحدة المختصرة جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية  23إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.
 النقدية المرحلي الموحد المختصر بيان التدفقات 

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

6 

 فترة الستة أشهر المنتهية 

 1202يونيو  30 2022يونيو  30
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  اإليضاحات 

 )مراجعة(   )مراجعة(

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 )خسارة(/ ربح قبل الضريبة من:

 175,194 ( 39,605) عمليات مستمرة 

- 131,170 21 عمليات متوقفة 

 175,194 91,565 العمليات المتوقفة الربح قبل ضريبة الدخل بما في ذلك 

 تعديالت على: 

 243,382 80,711 استهالك وإطفاء 

 12,928 9,952 بالصافي  -خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وموجودات العقد 

 8,742 3,579 مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة 

 ( 926) ( 730) ومعداتربح من استبعاد ممتلكات ومنشآت 

 ( 10,500) -  أرباح استبعاد استثمارات عقارية 

 ( 4,245) -  أرباح استبعاد شركة تابعة 

 ( 119) -   عكس المخصصات

 ( 1,791) ( 1,730) إيرادات التمويل 

 173,667 120,686 تكاليف التمويل 

 ( 16,594) ( 5,576) حصة من نتائج شركة زميلة وشركات مشروع مشترك 

 32 251 8 شطب ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 294 - ربح من إلغاء االعتراف بموجودات حق االنتفاع ومطلوبات اإليجار

 22,705 13,636 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 602,769 312,344 ربح تشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل: 

 التغييرات في:

 ( 170,126) ( 387,082) ذمم مدينة تجارية وأخرى 

 75,114 ( 162,602) مخزون 

 ( 5,802) 32,063 مبالغ مستحقة من/ إلى أطراف ذات عالقة )بالصافي( 

 ( 241,018) 111,456 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 260,937 ( 87,236) التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 ( 160,143) ( 94,098) تكاليف تمويل مدفوعة 

 ( 18,328) ( 8,112) مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة للموظفين 

 ( 357) ( 6,585) مساهمة اجتماعية ورياضية مدفوعة 

 82,109 ( 196,031) النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية من العمليات المستمرة 

- ( 146,785) النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية من العمليات المتوقفة 

 82,109 ( 342,816) صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية 

 التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية 

 ( 2,032) -  الملكية أدوات حقوق  -استحواذ على موجودات مالية  

 8,835 2,847 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 19,949 11,349 توزيعات أرباح مستلمة 

 ( 681) -  استحواذ على استثمارات في شركات زميلة 

 ( 63,640) ( 141) إضافات إلى الشهرة والموجودات غير الملموسة 

 ( 33,639) -  االستحواذ على شركة تابعة صافي التدفقات النقدية من 

 4,245 -  متحصالت من استبعاد شركة تابعة 

 ( 75,243) ( 40,035) استحواذ على ممتلكات ومنشآت ومعدات

 1,792 1,730 فوائد مستلمة 

 19,255 -  متحصالت من بيع االستثمارات العقارية 

 ( 121,159) ( 24,250) عمليات مستمرة  -في األنشطة االستثمارية  ةالتدفقات النقدية المستخدم

- ( 278,353) عمليات متوقفة  -في األنشطة االستثمارية  ةالتدفقات النقدية المستخدم

 ( 121,159) ( 302,603) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 

 في الصفحة التالية.   المختصرالموحد  المرحلي  يستمر بيان التدفقات النقدية

 إن تقرير المراجعة لمراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحة أ.
 جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  23إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر )تتمة( 
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 فترة الستة أشهر المنتهية  
 1202يونيو  30 2022يونيو  30 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  اإليضاحات 
 )مراجعة(  )مراجعة( 

 النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية التدفقات 

 ( 103,342) ( 48,146) 9  دفعات مطلوبات اإليجار

 ( 4,562) ( 136,858) 15   توزيعات أرباح مدفوعة

 ( 103,311) 343,823 بالصافي -التدفقات النقدية من القروض 

التمويلية من العمليات  التدفقات النقدية الناتجة من / )المستخدمة في( األنشطة 
 ( 211,215) 158,819 المستمرة 

- ( 153,075) التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية من العمليات المتوقفة 

 ( 211,215) 5,744 التدفقات النقدية الناتجة من / )المستخدمة في( األنشطة التمويلية 

 ( 250,265) ( 639,675) النقد صافي التغير في النقد وشبه 

 867,104 724,830 النقد وشبه النقد في بداية الفترة 

 616,839 85,155 النقد وشبه النقد في نهاية الفترة بما فيه الموجودات المحتفظ بها للبيع 

- ( 257,898) ناقصاً: النقد وشبه النقد في نهاية الفترة من الموجودات المحتفظ بها للبيع 

 616,839 ( 172,743) 3   النقد وشبه النقد في نهاية الفترة / )سحوبات بنكية نقدية على المكشوف(

 إن تقرير المراجعة لمراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحة أ.
 يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة جزءا ال  23إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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اإليضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 معلومات عن الشركة  1

بموجب السجل   والصناعة  المناعي ش.م.ع.ق. )"الشركة"( مسجلة كشركة مساهمة قطرية في دولة قطر لدى وزارة التجارةإن مجمع شركات  
دولة قطر. والشركة مدرجة في بورصة    -، الدوحة  76، ص.ب ,ي. يقع المكتب المسجل للشركة في شارع المنطقة الصناعية الشرق12التجاري رقم  

 قطر. 

 هي شركة قطر لالستثمار وتطوير المشاريع القابضة ذ.م.م )كيبكو(. المسيطرة النهائيةإن الشركة  

عدات الثقيلة  تشمل األنشطة األساسية للشركة والشركات التابعة لها )يشار إليهم معاً باسم "المجموعة"( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوزيع الم 
بها وخدمات المتعلقة  النفط والغاز    والسيارات والخدمات  لقطاع  الهندسية  المواد والخدمات  الجيوتقنية والجيولوجية والبيئية واختبار  االختبارات 

التجارة  والخدمات اللوجستية والتخزين وأنظمة المكاتب والمعدات الطبية ومواد البناء وخدمات السفر والشحن واألجهزة المنزلية واإللكترونيات و
ة المرافق والتجارة في الذهب ومجوهرات الذهب واأللماس واللؤلؤ والساعات والفضة واألحجار الكريمة بالجملة والتمثيل وخدمات صيانة وإدار

 والتجزئة. 

على المعلومات المالية للشركة    2022يونيو    30تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في  
 عة التي تسيطر عليها.والشركات التاب 

السنوية الموحدة األخيرة كما في وللسنة المنتهية في  البيانات  لم يتغير هيكل المجموعة منذ   المالية  البيانات  )"أحدث    2021ديسمبر    31المالية 
 السنوية"(. 

 . 2022أغسطس  14الشركة بتاريخ   تم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة من قبل مجلس إدارة

 أساس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة  2

أساس اإلعداد  2-1

"التقارير المالية المرحلية" وفقاً لمبدأ    34تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً المعيار المحاسبي الدولي رقم  
املة من  التكلفة التاريخية باستثناء بعض األدوات المالية التي تم إدراجها بالقيمة العادلة. ال تتضمن جميع المعلومات المطلوبة لمجموعة ك

المالية الموحدة المدققة للمجموعة كما في البيانات  المعلومات المالية للمعايير الدولية للتقارير المالية، لذلك يجب قراءتها جنباً إلى جنب مع  
لضرورة ليست با  2022يونيو    30. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  2021ديسمبر    31وللسنة المنتهية في  

. ومع ذلك، تم تضمين إيضاحات تفسيرية مختارة لتفسير  2022ديسمبر    31مؤشراً على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  
 مالية سنوية.بيانات األحداث والمعامالت التي تعتبر جوهرية لفهم التغييرات في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ آخر 

ستخدام األحكام والتقديرات ا  2- 2

يقتضي إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة أن تقوم اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر في عملية تطبيق  
الفعلية عن هذه التقديرات. كانت السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج  

األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر األساسية لحاالت عدم التأكد من التقدير 
 وعة.وأهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية متوافقة مع تلك الموضحة في المعلومات المالية السنوية األخيرة للمجم

 السياسات المحاسبية الهامة  3- 2

المالية السنوية األخيرة للمجموعة  البيانات  المالية المرحلية الموحدة مع تلك المطبقة في  البيانات  تتوافق السياسات المحاسبية المطبقة في هذه  
 السياسة المحاسبية. ، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه أدناه كتغيير في 2021ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-3

 
 والمعدلة التي قامت المجموعة بتطبيقها المعايير الجديدة   •

 
على بدأ تطبيق عدد من المعايير الجديدة أو المعدلة في فترة التقرير الحالية. ولم يتعين على المجموعة أن تقوم بإجراء تغيير أو تعديالت  

 تصرة.سياستها المحاسبية بأثر رجعي حيث أنها ال تنطبق على المعلومات المالية المرحلية الموحدة المخ 

 
 أثر المعايير الجديدة الصادرة التي لم تقم المجموعة بعد بتطبيقها  •

 
جموعة. لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ليست إلزامية لفترة التقرير الحالية، والتي لم يتم تطبيقها من قبل الم

رات والتعديالت الجديدة التي سيتم تطبيقها على المعلومات المالية للمجموعة حسب إن إدارة المجموعة بصدد تقييم أثر هذه المعايير والتفسي
 وعند االقتضاء.

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية  •

 
 لمخزون وقرض الذهب:اسياسة 

 
المخزون والذهب كما هو ، قامت المجموعة بتغيير سياستها المحاسبية المتعلقة بقروض    22تيجة إلعادة البيان المفصح عنه في إيضاح  ن

 موضح أدناه.
 

تعترف المجموعة بمخزون الذهب في تاريخ نقل السيطرة على المخزون إلى المجموعة. يتم االعتراف بمخزون الذهب كمخزون عند التسليم  
 مع التزام مقابل بناًء على سعر السلع اآلجل للتاريخ المتوقع للتسوية في تاريخ التسليم. 

 
يرات الحقة في أسعار الذهب مع تكلفة المخزون على أساس أن هذه التغييرات هي جزء من الشراء والتكاليف األخرى  يتم تعديل أي تغي

 المتكبدة في إيصال المخزون إلى موقعه وحالته الحالية. 

 
 النقد وشبه النقد  3

 
 ديسمبر  31  يونيو  30 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

 )مدققة(   )مراجعة( 
    

 1,039,061  98,556 النقد وشبه النقد
 ( 1,135)  ( 3,174) نقد مقيد ناقصا:

 95,382  1,037,926 
 ( 313,096)  ( 268,125) ناقصا: سحوبات بنكية على المكشوف 

 724,830  ( 172,743) )سحوبات بنكية على المكشوف( / النقد وشبه النقد 

 
ألن هذه البنوك تخضع لرقابة عالية من قبل البنوك    سداد الدينمن عدم    األرصدة لدى البنوك على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضةيتم تقييم  

يعادل المركزية في البلدان المعنية. وفقًا لذلك، تقدر إدارة المجموعة مخصص الخسارة على األرصدة لدى البنوك في نهاية فترة التقرير بمبلغ  
نهاية فترة التقرير منخفضة القيمة االئتمانية، ومع األخذ في   شهًرا. لم تعد أي من األرصدة لدى البنوك في  12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  

والتصنيفات االئتمانية الحالية للبنك، فقد قدرت إدارة المجموعة أن الخسائر االئتمانية المتوقعة غير    سداد الديناالعتبار الخبرة التاريخية في عدم  
 جوهرية فيما يتعلق بهذه األرصدة. 
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 الذمم المدينة التجارية واألخرى  4
 

 ديسمبر  31  يونيو  30 
 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
 )مدققة(   )مراجعة( 
    

 2,243,362  1,213,560 ذمم مدينة تجارية 
 2,148,318  1,317,341 موجودات العقد
 375,175  1,755 ضرائب مدينة 

 432,064  -  شركات التخصيم )فاكتورينغ(  الىذمم مدينة محّولة  
 59,416  66,998 دفعات مقدمة لموردين 

 ً  136,666  58,285 مبالغ مدفوعة مقدما
 19,726  19,682 ودائع 
 144,257  88,305 أخرى 

 2,765,926  5,558,984 
 ( 229,836)  ( 60,227)  المدينة وموجودات العقدناقصاً: مخصص االنخفاض في قيمة الذمم 

 2,705,699  5,329,148 
 

 معروضة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر كالتالي:
 

   ديسمبر 31     يونيو 30  
 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
 )مدققة(   )مراجعة( 

    
 4,954,683  2,624,518 متداولة 

 374,465  81,181 غير متداولة 
 2,705,699  5,329,148 

 

 المخزون  5
 

 ديسمبر  31  يونيو  30 
 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
 )مدققة(   )مراجعة( 
 معدلة*    
    

 1,413,924  1,433,635  الذهب والمجوهرات األخرى، مخصوماً منها مخزون الشحنات
 133,680  47,425 أعمال قيد اإلنجاز 

 395,334  488,578   البضائع وقطع الغيار واألدوات
 127,335  131,839   مركبات ومعدات ثقيلة

 10,742  11,510 لوازم صناعية   
 4,868  5,356 أخرى 

 2,118,343  2,085,883 
 ( 146,347)  ( 139,711) ناقصاً: مخصص البنود المتقادمة وبطيئة الحركة 

 1,978,632  1,939,536 
 

 22*راجع إيضاح  
 

 االستثمارات في شركات زميلة  6
 

   يونيو 30  
 2022 
 ألف لاير قطري  

 )مراجعة( 

  
 953,035 بداية الفترة 

 ( 44,993) المستبعد خالل الفترة 
 ( 3,308) توزيعات أرباح مستلمة 

 68 حصة من نتائج شركات زميلة 
 ( 152) فرق الصرف األجنبي

 904,650   نهاية الفترة
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 الموجودات غير الملموسة  7

 

 
 والمنشآت والمعدات الممتلكات   8

 
   يونيو 30  

 2022 
 ألف لاير قطري  

 )مراجعة(  
  

 911,649   بداية الفترة -صافي القيمة الدفترية 
 40,035  إضافات خالل الفترة

 ( 8,969) استبعادات خالل الفترة 
 6,852 استهالك متراكم متعلق باالستبعادات 

 ( 36,602) المحمل للفترة 
 ( 251) ممتلكات ومنشآت ومعدات شطب 

 ( 220,508) موجودات محتفظ بها للبيع 
 ( 202) فرق الصرف األجنبي

 692,004 نهاية الفترة  -صافي القيمة الدفترية 
 
 
 

 عقود اإليجار  9
 

 موجودات حق االنتفاع  ( أ ) 
 

 يونيو  30 
 2022 
 ألف لاير قطري  
 )مراجعة( 
  

 520,812   في بداية الفترة
 ( 43,546)  تكلفة اإلطفاء للفترة 

 15,741   إضافات على موجودات حق االنتفاع خالل الفترة
 1,592 ( 1األثر من تعديالت عقود اإليجار ) 

 ( 232) فرق الصرف األجنبي
 ( 325,474) موجودات محتفظ بها للبيع 

 168,893 

 يونيو  30 ا

 2022 

ديسمبر  31 
2021 

 ألف لاير قطري  

 )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  

 ( مدققة)
    

 6,032,986  5,819,319 السنة  / بداية الفترة
 132,055  141 الفترةإضافات خالل 

 99,959  -  الناشئة عن اندماج األعمال 
 ( 4,421)  -  استبعادات 

 ( 151,751)  ( 476) إطفاء 
 -   ( 4,795,352) موجودات محتفظ بها للبيع 

( 289,509) )289,509(  ( 88,706) فرق الصرف األجنبي  
 5,819,319  934,926 السنة  / بداية الفترة
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 )تتمة(   عقود اإليجار  9
 

 مطلوبات اإليجار  ( ب ) 
 

 يونيو  30 
 2022 
 ألف لاير قطري  
   )مراجعة( 

 544,446   في بداية الفترة
 15,741 إضافات خالل الفترة

 1,577 ( 1األثر من تعديالت عقود اإليجار ) 
 4,511 مصروفات الفوائد 

 ( 48,146) دفعات اإليجار 
 ( 213) فرق الصرف األجنبي

 ( 337,534) محتفظ بها للبيع موجودات 

 180,382 
 

 معروضة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر كالتالي: 
 

 ديسمبر  31  يونيو  30 
 2022  2021 

 
 ألف لاير قطري 

 )مراجعة(
 ألف لاير قطري  

 )مدققة( 
    

 191,515  76,265 متداولة 
 352,931  104,117 غير متداولة 

 180,382  544,446 
 

 (:1إيضاح )
 

وافقت المجموعة والمؤجرون المعنيون، في حالة بعض عقود اإليجار، على تعديل مقابالت اإليجار مع عدم تغيير الشروط األخرى. في تاريخ  
عقود اإليجار المعّدلة ومعدل االقتراض اإلضافي سريان التعديل، قامت المجموعة بإعادة قياس التزام اإليجار بناًء على مدة اإليجار المتبقية وأسعار  

اإليجار مباشرة    للمجموعة. في تواريخ التعديل ذات الصلة، قامت المجموعة بإثبات الفرق بين القيمة الدفترية اللتزام عقد اإليجار المعّدل والتزام عقد
 قبل التعديل كتعديل على موجودات حق االنتفاع. 

 

 القروض  10
 

 ديسمبر  31  يونيو  30 
 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
 )مدققة(   )مراجعة( 
 معدلة*    

    

 1,979,805  2,290,619 تسهيالت رأس المال العامل وغيرها 
 470,426  500,271 قروض الذهب
 4,528,440  2,954,317   قروض ألجل

 776,646  -  مطلوبات لحاملي السندات 

 5,745,207  7,755,317 

 
 22*راجع إيضاح 

 
 معروضة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر كالتالي: 

 
 ديسمبر  31  يونيو  30 
 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
 )مدققة(   )مراجعة( 
    

 3,213,385  5,131,426 متداولة 
 4,541,932  613,781 غير متداولة 

 5,745,207  7,755,317 
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 الذمم الدائنة التجارية واألخرى  11

 
 ديسمبر  31  يونيو  30 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري  

 
 ألف لاير قطري 

 )مدققة(   )مراجعة( 
    

 1,859,342  578,985 ذمم دائنة تجارية 
 1,387,103  -  والضمان االجتماعي المستحقة الضرائب 

 1,070,637  1,092,076 مصروفات مستحقة وأخرى 
 1,108,929  262,034 مطلوبات العقد 

 3,965  1,195 توزيعات أرباح مستحقة 

 1,934,290  5,429,976 

 
 معروضة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر كالتالي: 

 
 ديسمبر  31  يونيو  30 
 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
 )مدققة(   )مراجعة( 
    

 5,343,281  1,842,386 متداولة 
 86,695  91,904 غير متداولة 

 1,934,290  5,429,976 

 
 رأس المال  12

 
 ديسمبر  31  يونيو  30 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
 )مدققة(   )مراجعة( 
    

 456,192  456,192 لاير قطري للسهم 1األسهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة بالكامل بواقع  

 
 احتياطيات  13

 
 االحتياطي القانوني  ( أ 

 
٪ من  10، يلزم تحويل  2021لسنة    8والمعدل بموجب القانون رقم   2015لسنة    11رقم    وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري 

٪ من رأس المال المصدر. قررت المجموعة وقف هذه التحويالت السنوية  50ربح السنة إلى احتياطي قانوني حتى يساوي هذا االحتياطي  
مليون لاير قطري،    933,4، تم تحويل مبلغ  2012لك، خالل  حيث وصل االحتياطي القانوني إلى الحد األقصى المطلوب. عالوة على ذ 

بل  وهو صافي مبلغ عالوة اإلصدار الناتج عن إصدار الحقوق، إلى االحتياطي القانوني وفقاً لمتطلبات القانون أعاله. هذا االحتياطي غير قا 
 األساسي للشركة.   للتوزيع إال في الظروف المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية القطري والنظام 

 
 احتياطي استحواذ  ( ب 

 
  مثل احتياطي االستحواذ الفرق بين االنخفاض / الزيادة في حقوق الملكية غير المسيطرة والمقابل المدفوع أو المستلم في حالة االستحواذ ي 

 خاصة بمساهمي الشركة. أو التصرف في الشركات التابعة دون تغيير في السيطرة ، ويتم االعتراف به مباشرة في حقوق الملكية ال 
 

 احتياطي تحويل عمالت أجنبية  ( ج 

 
 يتضمن احتياطي تحويل العمالت جميع فروق العملة األجنبية الناشئة من تحويل العمليات األجنبية في المعلومات المالية. 
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14 

 
 اإليرادات  14

 
المالية السنوية األخيرة. يتم الحصول على إيرادات المجموعة  البيانات  إن عمليات المجموعة وتدفقات اإليرادات الرئيسية هي تلك الموضحة في  

 بشكل أساسي من العقود المبرمة مع العمالء.

 
 فصل اإليرادات 

 
. إن إيرادات المجموعة 19المنتجات وخطوط الخدمة الرئيسية في إيضاح  تم إدراج اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء المفصولة حسب  

 المفصولة حسب الموقع الجغرافي موضحة أدناه

 
 يونيو  30  يونيو  30 
 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
 )مراجعة(   )مراجعة( 
    

 1,914,168  2,133,899 قطر 
 490,028  553,145 األخرى دول مجلس التعاون الخليجي 

  16,270  7,451 أخرى 
2,694,495  2,420,466 

 
 توزيعات األرباح  15

 
 مليون لاير قطري(.  4,6: 2021مليون لاير قطري ) 136,9خالل الفترة، وافق المساهمون على إيرادات توزيعات األرباح بقيمة 

 
 ربحية السهم  16

 
   لفترة الستة األشهر المنتهية في 

 يونيو  30  يونيو  30 
 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
 )مراجعة(   )مراجعة( 
    

 117,109  90,238 صافي ربح الفترة العائد لمالكي الشركة )بآالف الرياالت القطرية( 

 456,192,000  456,192,000 ( 12المتوسط المرجح لعدد األسهم في نهاية الفترة )راجع إيضاح 

 60,2  00,2 ربحية السهم األساسية والمخففة )لاير قطري( 
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   أطراف ذات عالقة  17

 
التي تخضع تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا للمجموعة والمنشآت  

للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو التي تخضع لنفوذ هؤالء األطراف بشكل جوهري. إن سياسات وشروط التسعير لهذه المعامالت على أساس 
  تجاري بحت.

 
 أرصدة األطراف ذات العالقة 

 
 وشركات المشاريع المشتركة وغيرها.تتعلق أرصدة األطراف ذات العالقة بالمبالغ المستحقة من وإلى الشركات الزميلة 

 
   ديسمبر 31     يونيو 30  

 2022  2021 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

 )مدققة(   )مراجعة( 

    
    مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 33,813  5,847 ذمم من المشاريع المشتركة والشركات الزميلة 
 48,602  37,278 المشتركة والشركات الزميلة، بالصافي قروض طويلة األجل للمشاريع 

 43,125  82,415 

    كالتالي: المرحلي المختصر الموحد وتم عرضها في بيان المركز المالي
 33,813  5,847 متداولة 

 48,602  37,278 غير متداولة 

 43,125  82,415 

    
    مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

 4,543  585 دائنة للمشاريع المشتركة والشركات الزميلة ذمم 

 
 معامالت األطراف ذات العالقة 

 
 فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة: 

 
   لفترة الستة األشهر المنتهية في 

   يونيو 30     يونيو 30  
 2022  2021 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

 )مراجعة(   )مراجعة( 

    
 35,595  20,355 مبيعات 

 653  1,215 مشتريات 

 
 تعويضات موظفي اإلدارة العليا 

 
 لفترة الستة األشهر المنتهية في  

   يونيو 30     يونيو 30  
 2022  2021 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

 )مراجعة(   )مراجعة( 

    

 5,482  5,499 منافع قصيرة األجل 
 306  426 مكافآت نهاية الخدمة 

 5,925  5,788 
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16 

 
 المطلوبات المحتملة واالرتباطات  18

 
 المطلوبات المحتملة أ(

 
بشكل جوهري كما  2021ديسمبر  31المالية السنوية الموحدة للمجموعة كما في البيانات لم تتغير أوضاع الدعاوى القضائية الواردة في  ( 1)

 .2022يونيو  30في 

 
 فيما يلي التسهيالت القائمة للمجموعة: ( 2)

 
   ديسمبر 31     يونيو 30  

 2022  2021 
 ألف لاير قطري  

 
 ألف لاير قطري 

 )مدققة(   )مراجعة( 
    

 1,381,836  1,008,402 خطابات ضمان

 40,058  40,640 خطابات اعتماد

 672,104  40,748 خطابات االعتماد االحتياطية 
 1,089,790  2,093,998 

 
 . غير ثابت للمجموعةيتم تقديم خطابات االعتماد االحتياطية من قبل البنوك لصالح موردي الذهب الذين أقرضوا الذهب على أساس 

 
 االرتباطات  ب(

 
   ديسمبر 31     يونيو 30  
 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

 )مدققة(   )مراجعة( 

    
    االرتباطات الرأسمالية 

 3,288  3,394 متعاقد عليها ولكن لم يتم رصد مخصص لها    -أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 

 
 المطلوبات المحتملة واالرتباطات المتعلقة بالمشاريع المشتركة والشركات الزميلة  ج(

 
   ديسمبر 31     يونيو 30  

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

 )مدققة(   )مراجعة( 
    

    المطلوبات المحتملة 

 38,372  38,463 خطابات ضمان

 38,019  37,581 خطابات اعتماد

 76,044  76,391 
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 معلومات عن القطاعات  19

 
 حسب قطاعات التشغيل 

 

تكنولوجيا   القطاع 
  المعلومات 

مجموعة  
  السيارات 

أسواق  
الطاقة  

  جيوتقنية خدمات   والصناعة 

  خدمات 
  الهندسة   سفر   لوجستية 

تجارة  
  المجوهرات 

اتصاالت  
 إجمالي   أخرى  بالتجزئة 

                      
                      )مراجعة(  2022يونيو  30

 2,694,495  60,745  -  553,145  48,933  16,308  11,990  26,988  100,532  429,594  1,446,260 إيرادات 

 489,303  26,460  -  140,224  6,315  15,080  6,853  7,261  16,452  80,005  190,653 مجمل الربح 

واالستهالك األرباح قبل الفوائد والضرائب  
 161,792  ( 50,999)  ( 6,592)  35,073  ( 2,955)  7,174  4,580  ( 379)  7,121  48,610  120,159 واإلطفاء 

                      
                      )مراجعة(  2022يونيو  30

 16,885,210  2,509,889  801,354  1,884,095  90,234  53,599  22,893  56,637  127,081  507,869  10,831,559 موجودات القطاعات 

 14,793,679  5,488,835  -  1,020,901  95,492  21,232  5,136  45,444  61,091  130,782  7,924,766 مطلوبات القطاع 

                      

 

تكنولوجيا   القطاع 
  المعلومات 

مجموعة 
  المركبات 

أسواق  
الطاقة  

  جيوتقنية خدمات   والصناعة 
خدمات قطر 

  الهندسة   سفريات   اللوجستية 
تجارة  

  المجوهرات 
اتصاالت  
 إجمالي   أخرى  بالتجزئة 

                      
                      )مراجعة( 2021يونيو  30

 2,420,466  44,354  -  490,028  37,747  7,672  11,274  26,786  113,590  445,091  1,243,924 إيرادات 

 437,992  20,566  -  132,898  7,210  6,536  6,446  7,898  19,905  72,346  164,187 مجمل الربح 

الفوائد والضرائب واالستهالك  األرباح قبل 
 223,108  4,793  ( 6,594)  60,160  ( 145)  1,018  4,192  2,766  10,780  40,478  105,660 واإلطفاء 

                      
                      )مدققة( 2021ديسمبر  31

 16,691,644  2,521,526  807,946  1,887,063  74,308  47,840  21,617  64,366  91,607  495,746  10,679,625 موجودات القطاعات 

 14,491,783  5,095,538  -  1,009,414  73,309  19,317  8,233  49,191  51,288  114,536  8,070,957 مطلوبات القطاع 
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 قياسات القيمة العادلة 20

 
 لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية من خالل طرق التقييم: التالي تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي

 
والتي يمكن للمجموعة الحصول عليها في تاريخ : األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة  1المستوى  

 قياس القيمة.

 
والقابلة للمالحظة سواء بالنسبة لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر   1: المدخالت األخرى بخالف األسعار المدرجة الواردة في المستوى  2المستوى  

 أو غير مباشر.

 
 للموجودات أو المطلوبات. : المدخالت التي ال يُمكن مالحظتها 3المستوى 

 
للقيمة العادلة.   يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي

لعادلة فيما إذا كانت القيمة الدفترية تقريبية معقولة  ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة ا 
  للقيمة العادلة.

 
 إجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  2022يونيو  30في 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( 

     الموجودات المالية 
 8,357 8,357 -  -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 8,357 8,357 -  -  إجمالي الموجودات المالية 

     

 
 إجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  2021ديسمبر  31كما في 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
 )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  

     الموجودات المالية 
 8,366 8,366 -  -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 3,444 3,444 -  -   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 11,810 11,810 -  -  إجمالي الموجودات المالية 

     

 
 بالقيمة العادلة بناًء على المعلومات المتاحة لكل استثمار مثل صافي قيمة الموجودات. 3تقييم االستثمارات المصنفة ضمن فئة المستوى تم 

 
خالل فترة الستة أشهر    1ولم تكن هناك تحويالت من وإلى قياسات القيمة العادلة من المستوى    3والمستوى    2لم تكن هناك تحويالت بين المستوى  

 : ال شيء لاير قطري(. 2021يونيو  30)  2022يونيو  30المنتهية في 

 
الي المرحلي  ال تختلف القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية في بيان المركز الم

ذات فترات استحقاق قصيرة األجل أو يعاد تسعيرها بشكل متكرر بناًء على حركة  الموحد المختصر، حيث إن هذه الموجودات والمطلوبات إما  
 السوق في أسعار الفائدة.
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 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
19 

 
 عمليات متوقفة  21

 
 الوصف  أ(

 
المستثمرين فيما يتعلق بصفقة الستبعاد كامل حصة  ، وافق مجلس اإلدارة على الدخول في مفاوضات حصرية مع مجموعة من  2022يناير    18في  

، وقعت المجموعة اتفاقية شراء أسهم مع المشتري لتنفيذ الصفقة المذكورة  2022أبريل    27المجموعة في إنيتوم إس. إيه جروب )"إنيتوم"(. في  
 أعاله. 

 
. أكملت المجموعة استبعادها الحقاً للفترة  2022يونيو    30ا في  وبالتالي تم عرض الموجودات والمطلوبات ذات الصلة على أنها محتفظ بها للبيع كم

(. تم إعادة عرض بيانات األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلية الموحدة المختصرة المكونة  23)إيضاح    2022يونيو    30المنتهية في  
 ارنة مع الفترة الحالية. للفترة المقارنة لعرض العمليات المتوقفة بشكل مستقل لتكون قابلة للمق

 
 األداء المالي ومعلومات التدفقات النقدية  ب(

 
 .2022يونيو  30إن األداء المالي والتدفقات النقدية للعمليات المتوقفة المعروضة تمثل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 
   يونيو 30   يونيو 30  

 2022 2021 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 )مراجعة( )مراجعة( 

   

 4,864,377 4,544,584 إيرادات 
 ( 4,740,611) ( 4,387,147) المصروفات 

 22,243 32,493 إيرادات أخرى 

 146,009 189,930 الربح قبل ضريبة الدخل 
   

 ( 55,753) ( 58,760) مصروف ضريبة الدخل 

 92,256 131,170 الربح بعد ضريبة الدخل للعمليات المتوقفة 

 
 الموجودات والمطلوبات لمجموعة االستبعاد والمصنفة كمحتفظ بها للبيع  ج(

 
  يونيو 30  

 2022 

 ألف لاير قطري 

 )مراجعة( 

  
  موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع 

 4,795,352 موجودات غير ملموسة 
 1,566,020 أرصدة مدينة 

 2,963,601 موجودات متداولة أخرى 

 9,324,973 مجموعة االستبعاد المحتفظ بها للبيعإجمالي موجودات  

  
  المطلوبات المرتبطة مباشرة بالموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع

 1,257,549 ذمم دائنة تجارية وأخرى 
 2,080,280 قروض 

 3,188,591 مطلوبات متداولة أخرى 

 6,526,420 إجمالي مطلوبات مجموعة االستبعاد المحتفظ بها للبيع

 



 مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.
  اإليضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 20 
 

 
 التعديل  22

 
   محاسبة داماس للذهب والمجوهرات    ( أ 

 
مع مؤسسات مالية معينة ألغراض رأس المال العامل. وفقاً لشروط هذه الترتيبات، لم يتم التمويلية  تدخل المجموعة في ترتيبات قرض الذهب  

تحصل فيه المجموعة على السيطرة على الذهب، ويتم تحديد السعر في تاريخ التسوية. في الفترات السابقة،  تحديد سعر الذهب في الوقت الذي  
 لم يتم تسجيل المخزون وقروض الذهب في البيانات المالية الموحدة المختصرة حتى يتم تثبيت سعر الذهب. 

 
معالجة المحاسبية لترتيبات قرض الذهب مع مراعاة الشروط التعاقدية  ، أعادت اإلدارة تقييم ال2022يونيو    30خالل نصف السنة المنتهية في  

ى لالتفاقيات ذات الصلة ورأت أن الترتيب هو ترتيب تمويلي وبالتالي يجب تسجيل مخزون الذهب وااللتزام المقابل عندما تسيطر المجموعة عل
 الذهب. 

 
ا  الدولي رقم  أخذت اإلدارة في عين االعتبار متطلبات االعتراف في المعيار  الدولي    2لمحاسبي  "المخزون"، ومؤشرات الرقابة في المعيار 

"البيانات المالية الموحدة"    10"اإليرادات من العقود مع العمالء" وتعريف الرقابة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    15للتقارير المالية رقم  
، وتحصل المجموعة على السيطرة على المخزون في تاريخ السحب. على 2الدولي رقم  ورأت أن المخزون يطابق تعريفه في المعيار المحاسبي  

ة بتعديل  هذا النحو، يجب على المجموعة االعتراف بالمخزون وااللتزامات المقابلة في البيانات المالية للسنة السابقة. نتيجة لذلك، قامت اإلدار
 كية المقابلة )غير المثبتة( في المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. أرقام المقارنة لالعتراف بمخزون الذهب والقروض البن

 
 احتياطي توزيعات أرباح مقترح  ( ب 

 
لتوزيعات األرباح التي وافق عليها مجلس اإلدارة قبل الموافقة عليها من قبل المساهمي  ن. خالل تاريخياً، أنشأت المجموعة احتياطياً اختيارياً 

اإلدارة سياستها المحاسبية وقررت عدم إنشاء مثل هذه االحتياطيات، وبالتالي تم تعديل المعلومات المالية المقارنة وفقاً للمعيار الفترة، غيرت  
الدولي رقم   الربح وإجمالي   8المحاسبي  تأثير على  التصنيف أي  يكن إلعادة  لم  المحاسبية واألخطاء". ومع ذلك،  التقديرات  "التغييرات في 

 وحقوق الملكية المعلن عنها لفترة المقارنة.  الموجودات
 

 فيما يلي ملخص لتأثيرات التعديالت المذكورة أعاله على األرقام المبلغ عنها سابقاً:
 

ديسمبر   31 -بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر 
   ملخص - 2021

 
   معدلة  التعديل     المسجل سابقا

       
 1,939,536  470,426  1,469,110 أ مخزون 

 3,213,385  470,426  2,742,959 أ جزء متداول  -قروض 

 -   ( 136,858)  136,858 ب توزيعات أرباح مقترحة 

 1,911,669  136,858  1,774,811 ب أرباح مدورة 

 
ديسمبر   31 - بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر

   ملخص - 2021يناير   1/  2020
 

 معدلة   التعديل   المسجل سابقا
       

 -   ( 4,562)  4,562 ب توزيعات أرباح مقترحة 

 1,647,058  4,562  1,642,496 ب أرباح مدورة 

 
 األحداث الالحقة  23

 
، أكملت المجموعة استبعاد استثمارها في إنيتوم بعد االنتهاء بشكل مالئم من الموافقات القانونية والتنظيمية  2022يونيو    30المنتهية في    بعد نهاية الفترة

 21في  مليار يورو    1,05اإللزامية. ونتيجة لذلك، قامت المجموعة بإلغاء توحيد استثمارها في إنيتوم واستلمت متحصالت نقدية من االستبعاد بلغت  
 . عالوة على ذلك، تمت تسوية الرصيد المتبقي من القرض المتعلق باالستحواذ مع بنك محلي.2022يوليو 
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