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  الكرام   تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين 
   ق.م.مجمع شركات المناعي ش

  
  الموحدة البيانات المالية حولتقرير 

يشار إليهم جميعًا (وشركاتها التابعة ") الشركة("ق .م.شركات المناعي ش لمجمع لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة
د ـوبيان الدخل الموحد وبيان الدخل الشامل الموح ٢٠١٢ديسمبر  ٣١والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في ") المجموعة"بـ

، وملخص ألهم  وبيان التدفقات النقدية الموحد و بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ
  . السياسات المحاسبية واإليضاحات المتممة األخرى

  
  الموحدة ولية اإلدارة عن البيانات الماليةؤ مس

 ةمسؤول يوعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ، وه ةعن إعداد البيانات المالية الموحد ةإن اإلدارة مسؤول
سواء الناتجه عن  الماديةراها ضرورية إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من األخطاء تكذلك عن إجراءات الرقابة الداخلية التي 

  .اإلختالس أو الخطأ
  
  ولية مراقبي الحساباتؤ مس

لقد تم تدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق . هاوليتنا هي إبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة استنادًا إلى أعمال التدقيق التي قمنا بإن مسؤ 
الدولية التي تتطلب أن نتقيد بمتطلبات آداب المهنة وأن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن 

  .ماديةخالية من أخطاء الموحدة البيانات المالية 
  

تم اختيار . شأن المبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها البيانات المالية الموحدةيشتمل التدقيق على القيام بإجراءات للحصول على أدلة ب
في البيانات المالية الموحدة ، سواء الناتجة عن اختالس  الماديةهذه اإلجراءات بناء على تقديرنا بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء 

والرقابـة الداخلية المتعلقة بإعداد الشركة للبيانات المالية الموحدة عند إجراء تقييم المخاطر نأخذ في االعتبار أنظمة الضبط . أو خطأ
وعرضها بصورة عادلة ، وذلك لغايات إعداد إجراءات تدقيق مناسبة  وليس لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة 

حاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة ويشتمل التدقيق أيضًا على تقييم مدى مالئمة السياسات الم. الداخلية للشركة
  .من قبل اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة

  
  .باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق كافية وتوفر أساسًا معقوًال يمكننا من إبداء رأينا

  
   الرأي
ديسمبر   ٣١كما في للمجموعة ، المركز المالي  المادية، من كافة النواحي  تظهر بعدالة الموحدة ماليةن البيانات الأرأينا في 

  .المالية الدولية للتقاريرلمعايير لالنقديـة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا  هاوتدفقاتها المالي ئأداو  ٢٠١٢
  
  



 

 

  

  
  الكرام   تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين 

  تتمة -  ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  

  آخرأمر 
من قبل مكتب تدقيق آخر والذي أبدى رأيًا  ٢٠١١ديسمبر  ٣١لقد تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .٢٠١٢فبراير  ٢٧تقريره المؤرخ  الموحدة في بدون تحفظ حول تلك البيانات المالية
  

  تأكيد أمر
  

  : ةالتالياألمور نلفت اإلنتباه إلى ، بدون التحفظ في رأينا 
إلنتهاء من المفاوضات مع شركائها حول وشك على اإحدى الشركات التابعة للمجموعة والتي ت ،شركة دماس الدولية المحدودة  )١

تحديد المطلوبات لم تستطع اإلدارة  حيث. ٢٠١٢ديسمبر  ٣١اإلنسحاب من اإلستثمارات في بعض الدول كما في 
  .عن تصفية تلك اإلستثماراتواإللتزامات الضريبية بصورة موثوقة التي يمكن أن تنشأ 

  
شركات زميلة ومشاريع في  هاإستثمارات بعض مليون لایر قطري من ١٨,٧ حصتها والبالغةالمجموعة  سجلت، السنة خالل  )٢

، بلغت القيمة  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في . على البيانات المالية المقدمة من إدارة تلك الشركات المستثمر فيها مشتركة بناءاً 
أسباب لإلعتقاد بأن البيانات المالية  عدم وجود أية هذا وبالرغم من. مليون لایر قطري ١٣٥,٨ مبلغالدفترية لتلك اإلستثمارات 

نتائج أعمال الشركات  المجموعة من تؤثر على حصةمن الممكن أن تعديالت إلدارة غير دقيقة ، فإنه قد تنتج المقدمة من ا
   .ولية للتدقيقللمعايير الد المالية وفقاً  هاتدقيق بياناتفي حال  والقيمة الدفترية لتلك اإلستثماراتالزميلة والمشاريع المشتركة 

  
  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

تتفق مع أحكام قانون الشركات  الموحدة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجموعةونؤكد أيضًا أنه في رأينا أن 
كما نؤكد أن المعلومات المالية الواردة في التقرير السنوي لمجلس  .للشركة األساسيوالنظام  ٢٠٠٢لسنة  ٥التجارية القطري رقم 

 ، د حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقناـلق. االدارة تتفق مع السجالت المحاسبية للشركة
اله أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له واعتقادنا لم تقع خالل السنة مخالفات ألحكام القانون المذكور أع وحسـب علمنا

  . أو مركزها المالي الشركةعلى نشاط  ماديتأثير 
  
  

  عـن إرنسـت ويــونــغ  
  
  
  

  فــراس قســــــوس  
  ـيـمحـاسـب قــانـون  
  ٢٣٦سجل مراقبي الحسابات رقم   
  ٢٠١٣فبراير  ٢٧ في ةالدوح  

  



  ق.م.مجمع شركات المناعي ش

  .الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية ٣٢إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٣ - 

 

  الموحدبيان المركز المالي 
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  
    ٢٠١١   ٢٠١٢  
  لایر قطريألف    لایر قطريألف   إيضاحات  
        

          المـوجـودات
          المتداولة الموجودات

 ٨٨,٢٩٣  ٣٤٤,٢٠٠ ٤ نقد وأرصدة لدى البنوك 
 ٥٣٢,٥٧٢  ٧٩٢,٢٧٧ ٥ ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة
 ٣,١٠٣  ٢٥,٨٨٦ ٦ ذات عالقةمبالغ مستحقة من أطراف 

 ٧٤٨,١٦٥  ٢,٦٠٣,٤٧٠ ٧ مخزون
   

  ١,٣٧٢,١٣٣  ٣,٧٦٥,٨٣٣ 
        

        المتداولة غير الموجودات
 ١,٤٢٨  ٦٦,٤٤٢ ٥ ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة

 -  ٨٧,٠٥٣ ٦ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 ١٤,٤٨٥  ٣٦,٨٠٤ ٨ استثمارات مالية متاحة للبيع 

 ١٤,٣٨٥  ٣٠,٩٣٣ ٩ استثمار في شركة مشروع مشترك 
 ١,١٤٧,٢٨١  ١,٢٣٣,٣٨٨ ١٠ استثمار في شركة زميلة

 ٧,٣١١  ١,١٨٢,٩٤٨ ١١ الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
 ٣٣٧,٣٨٩  ٣٣٣,٠١٢ ١٢ آالت ومعدات،عقارات

  -  ١٣٧,٤٣٥  ١٣ عقارات استثمارية
     
  ١,٥٢٢,٢٧٩  ٣,١٠٨,٠١٥ 
     

 ٢,٨٩٤,٤١٢  ٦,٨٧٣,٨٤٨  إجمالي الموجودات



  ق.م.مجمع شركات المناعي ش

  .الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية ٣٢إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٤ - 

 

  
  تتمة - بيان المركز المالي الموحد 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
    ٢٠١١   ٢٠١٢  
  لایر قطريألف    لایر قطريألف   إيضاحات  
        

         المساهمينالمطلوبات وحقوق 
        المطلوبات المتداولة 

      
 ٧٦,٤٩٢  ٧٤٠,٧٩٦ ١٤قروض وسلف تحمل فوائد

 - ٥,٩٨٤ ١٥مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
 ٨٥٦,٠٦٠  ١,٢٨٠,٢١٩ ١٦مصاريف مستحقةو ذمم دائنة 

 ١٦٤,٩٤٦   ٢٣٩,٣٢٥  ٤سحب على المكشوف من البنوك
     
  ١,٠٩٧,٤٩٨  ٢,٢٦٦,٣٢٤ 
       

       المطلوبات غير المتداولة
 ٣٩٠,٨٦٢  ١,٨٨٠,٦٨٤  ١٤قروض وسلف تحمل فوائد

 ٣٦,٥٠١ ٧٥,٨٨٨  ١٧مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 - ٢٥,٥٨٠  ١٦مصاريف مستحقة وذمم دائنة 

     
  ٤٢٧,٣٦٣  ١,٩٨٢,١٥٢ 
     

 ١,٥٢٤,٨٦١   ٤,٢٤٨,٤٧٦    إجمالي المطلوبات
         

     المساهمينحقوق 
 ٣٤٢,١٤٤  ٤٥٦,١٩٢ ١٨ رأس المال 

  ٥١٣,٢١٦   ١,٠٨٣,٤٥٦  ١٩ إحتياطي قانوني 
  ٨٠,١١٧   ٤,٦٣٠  إحتياطي إعادة تقييم 

 )١,١٨٠( )١,٨٣٨(إحتياطي تحويل عمالت أجنبية
 )١,٠٩٥(  -إحتياطي القيمة العادلة

 ١٨٨,١٧٩  ٢١٦,٦٩١ ٢٠أرباح نقدية مقترح توزيعها 
 ٢٤٧,٥٨٦  ٥٠٠,٩٠٣ أرباح مدورة

     
 ١,٣٦٨,٩٦٧  ٢,٢٦٠,٠٣٤  حقوق المساهمين بالشركة األم

 ٥٨٤  ٣٦٥,٣٣٨  الحقوق غير المسيطرة
     

 ١,٣٦٩,٥٥١  ٢,٦٢٥,٣٧٢  إجمالي حقوق المساهمين
     

 ٢,٨٩٤,٤١٢  ٦,٨٧٣,٨٤٨  المساهمينإجمالي المطلوبات وحقوق 
  

  .٢٠١٣فبراير  ٢٧ بتاريخ اإلدارةقبل  من الموحدة المالية البيانات هذه على الموافقة تمت
  
 

...................................    .................................  
  لاأليك غريو     سحيم بن عبداهللا بن خليفة آل ثاني

  و عضو  للمجموعة التنفيذي المدير    مجلس اإلدارة رئيس نائب
 اإلدارةمجلس                                                                                                                        



  ق.م.مجمع شركات المناعي ش

  .الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية ٣٢إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٥ - 

 

  بيان الدخل الموحد 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ المنتهية في للسنة

    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  إيضاحات  
          
  ٢,٢٩٢,٧٤٨    ٤,٧٧٧,٤٤٨ ٢٢  يرادات اإل

  )١,٧٩٨,٣٤١(    )٣,٨٤٥,٩٦٠(   التكاليف المباشرة
      

  ٤٩٤,٤٠٧    ٩٣١,٤٨٨   الربح اإلجمالي
          

  ١٩,٩٢٤    ٢٨٢,٥٠٦ ٢٣  إيرادات أخرى 
  ٦٥,٠٤٧    ٧٩,٨١٧ ١٠، ٩  حصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة

  )١٥٨,٩٦٠(    )٣٢١,٣١٦( ٢٤  مصاريف عمومية وٕادارية
  )٦٣,٣٨٨(    )٢٥٩,٦٠٠(   بيع وتوزيع مصاريف

         
  ٣٥٧,٠٣٠    ٧١٢,٨٩٥   األرباح قبل الفوائد واالستهالك واإلطفاء

  )٢٢,٧١٧(    )١٦٥,٣٩٦(   تكاليف التمويل
  )٣٩,٥٩١(    )٦٧,٠٨٧( ١٣، ١٢، ١١  اإلطفاءو  االستهالك

         
  ٢٩٤,٧٢٢    ٤٨٠,٤١٢   قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  السنة صافي ربح

  )١٥,٥٤٨(    )١٧,٧٤٧( ٢٧  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
         

  ٢٧٩,١٧٤    ٤٦٢,٦٦٥  قبل الضرائب صافي الربح من العمليات المستمرة
         

  -     )١,٨٥٣(   ضريبة الدخل
         

  ٢٧٩,١٧٤    ٤٦٠,٨١٢   بعد الضرائب صافي الربح من العمليات المستمرة
  -     ٢,٧٥٩ ٢٦ العمليات المتوقفةصافي الربح من 

         
  ٢٧٩,١٧٤    ٤٦٣,٥٧١   السنة بعد الضرائبصافي ربح 

          
          :إليعائد 

  ٢٧٩,١٦٣    ٤٠٠,٣١٢    المساهمين في الشركة األم
  ١١    ٦٣,٢٥٩    الحصص غير المسيطرة

          
    ٢٧٩,١٧٤    ٤٦٣,٥٧١  
          

  )لایر قطري(الربح األساسى والمخفف للسهم 
  ٩,٠١    ١٠,٤٣  ٢٥  )للمساهمين في الشركة األم عائد(

  )لایر قطري(الربح األساسى والمخفف للسهم 
عائد (من العمليات المستمرة                           

  ٩,٠١    ١٠,٣٨  ٢٥  )للمساهمين في الشركة األم



  ق.م.مجمع شركات المناعي ش

  .الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية ٣٢إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٦ - 

 

  

  بيان الدخل الشامل الموحد 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة

  
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    
          

  ٢٧٩,١٧٤    ٤٦٣,٥٧١   صافي ربح السنة بعد الضرائب 
      
         

          خرىاأل ةشاملال) الخسارة(بنود الدخل 
         متاحة للبيع مالية استثمارات
 إستبعاد تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد منمبالغ تم 
  متاحة للبيع مالية استثمارات

 

١,٠٩٥  
  

-  
 ستثماراتصافي الحركة في إحتياطي القيمة العادلة  لال

  متاحة للبيعال المالية
 

-  
  

)١,١٤٥(  
         

        إحتياطي تحويل عمالت أجنبية
  )٧٩٥(    )٢٥٨(  تعديالت في إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

         
  )١,٩٤٠(    ٨٣٧   للسنة خرىاأل ةشاملال) الخسارة(مجموع بنود الدخل  
          

  ٢٧٧,٢٣٤    ٤٦٤,٤٠٨   األخرى الشامل الدخل إجمالي
          

          :عائد إلى
  ٢٧٧,٢٢٣    ٤٠٠,٧٤٩    الشركة األم في مساهمين

  ١١    ٦٣,٦٥٩    الحصص غير المسيطرة
          
    ٢٧٧,٢٣٤    ٤٦٤,٤٠٨  



  ق.م.مجمع شركات المناعي ش

  .الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية ٣٢إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٧ - 

 

  
  الموحد  التدفقات النقديةبيان 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة

  
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  إيضاحات  
          

        األنشطة التشغيلية
  ٢٧٩,١٧٤    ٤٦٢,٦٦٥  قبل الضرائب صافي الربح من العمليات المستمرة
  -     ٢,٧٥٩   صافي الربح من العمليات المتوقفة
  ٢٧٩,١٧٤    ٤٦٥,٤٢٤   صافي ربح السنة قبل الضرائب

        :تعديالت للبنود التالية
  ٣٩,٥٩١    ٦٧,٠٨٧ ١٣، ١٢، ١١ اإلطفاء ، االستهالك 

  )٢,٥٦١(    ١,٨١٠ ٥ بالصافي ، اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة
  -     )١٠(    متاحة للبيع مالية استثمارات استبعادربح من 

  ٤,٦٠٩    )٩,٠٤٦( ٧  بالصافي، مخصص بضاعة متقادمة و بطيئة الحركة
  )٢,٠٥١(    )٨٩,٧٥٦( ٢٣  آالت ومعدات،ربح من استبعاد عقارات  

  ٢٢,٧١٧    ١٦٥,٣٩٦   تكاليف التمويل
  )٦٥,٠٤٧(    )٧٩,٨١٧( ١٠، ٩  حصة الشركة من أرباح شركة مشروع مشترك وشركة زميلة

  ٩,٠٥٧    ١٩,٧٢٤ ١٧ مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
       

  ٢٨٥,٤٨٩    ٥٤٠,٨١٢  :أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
        :التغيرات في رأس المال العامل
  )٥٩,٣٩٠(    )٧٧,٨٩٣(  ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة

  )٥٦,٠٥٠(    )٤٤١,٠٥٣(  المخزون
  )١,٥٩٣(    ١١٦,٢٨٥  من أطراف ذات عالقة /إلي مبالغ مستحقة

  ٢٢١,٤٣٠    ١١٣,٢٩٠  مصاريف مستحقةو  ذمم دائنة
         

  ٣٨٩,٨٨٦    ٢٥١,٤٤١  النقد الناتج من التشغيل 
  )٢٦,٩٤٣(    )١٦٦,٤٤٦(  تكاليف تمويل مدفوعة

  )٢,٣٧٠(    )٥,٦٦٩( ١٧ مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
  )٥,٧٧١(    )٦,٩٧٩(   مساهمة مدفوعة لألنشطة االجتماعية والرياضية

          
  ٣٥٤,٨٠٢    ٧٢,٣٤٧  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

  



  ق.م.مجمع شركات المناعي ش

  .الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية ٣٢إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٨ - 

 

  

  تتمة -الموحد  النقديةالتدفقات بيان 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري إيضاحات  
          

         األنشطة االستثمارية
  )٩٣,٧٢٢(    )٧٤,٦٨٦( ١٢ آالت ومعدات، عقارات شراء 

  ٧,٨١٢    ١٨٣,٢١٩  آالت ومعدات، عقارات  متحصالت من استبعاد
  )١,٠٨٧,٨٦٥(    )٤٦,١٣٦( ١٠ إستثمارات في شركات  زميلةشراء 

توزيعات أرباح مستلمة من شركة مشروع مشترك وشركة 
 زميلة

١٠، ٩ 
٢,٥٥٠    ٥٩,٣٥٥  

  -     ٥,٠١٠    مالية متاحة للبيع إستثماراتإستبعاد  متحصالت من
  -     )٨٦٨,٣٣١( ٣ شراء شركة تابعة بعد خصم النقد المستلم

       
  )١,١٧١,٢٢٥(    )٧٤١,٥٦٩(  المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي النقد 

       
        األنشطة التمويلية
  ٤٢٠,١٦٨    ٢٥٥,٠٨٤  فوائد تحمل وسلف قروضصافي الحركة في 

  ٣٩٩,١٦٨    ٦٨٤,٢٨٨ ١٨ متحصالت من إصدار اسهم حقوق أولوية
  )١٦٦,٣٢٠(    )١٨٨,١٧٩( ٢٠ توزيعات أرباح مدفوعة

         
  ٦٥٣,٠١٦    ٧٥١,١٩٣  النقد الناتج من األنشطة التمويليةصافي 

       
  )١٦٣,٤٠٧(    ٨١,٩٧١  في النقد والبنود المماثلة للنقد) النقص( الزيادة 

  ٨٦,٧٥٤    )٧٦,٦٥٣(  يناير ١النقد والبنود المماثلة للنقد في 
          

  )٧٦,٦٥٣(    ٥,٣١٨  ٤ ديسمبر ٣١النقد والبنود المماثلة للنقد في 
  



  ق.م.مجمع شركات المناعي ش

  .الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية ٣٢إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٩ - 

 

  
  في حقوق المساهمين الموحدبيان التغيرات 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة
     المساهمين في الشركة األمعائد إلى   

   رأس المال  
االحتياطي 
   القانوني

حتياطي إ
  إعادة التقييم

األرباح 
   المدورة

إحتياطي 
 القيمة العادلة

إحتياطي 
تحويل 
   العمالت

توزيعات 
 أرباح مقترحة

اسهم مجانية
   اإلجمالي   مقترحة

حصص غير
مسيطر 
  اإلجمالي   عليها

  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

                                  
 ٨٦٦,٤٤٨   ٨٦٥,٨٧٥٥٧٣  ١٦٦,٣٢٠٤٧,٥٢٠)٣٨٥(٥٠ ١٦٢,٢٩٩    ٢٣٧,٦٠٠١٧٢,٣٥٤٨٠,١١٧  ٢٠١١يناير  ١في الرصيد 

بعد خصم  صافي ربح السنة
  - - - الضريبة 

  
٢٧٩,١٦٣ - - - - 

 
٢٧٩,١٧٤  ١١ ٢٧٩,١٦٣ 

 )١,٩٤٠(  -)١,٩٤٠(  --)٧٩٥()١,١٤٥( -   ---شاملة أخرى عن السنةخسائر 
 ٢٧٧,٢٣٤  ٢٧٧,٢٢٣١١  --)٧٩٥()١,١٤٥(  ٢٧٩,١٦٣   --  -إجمالي الدخل الشامل للسنة

الحركة في اإلحتياطي القانوني 
 للشركات التابعة

-  )١,٢٨٢   -  )١,٢٨٢  -  -  -  -  -  -  -  
  -   -  -   )٤٧,٥٢٠(  -  -  -  -   -  -  ٤٧,٥٢٠أسهم مجانية مصدرة 

 توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
  )١٦٦,٣٢٠(  -  )١٦٦,٣٢٠(  - )١٦٦,٣٢٠(  -  -  -   -  -  - )٢٠إيضاح (

 توزيعات أرباح نقدية مقترحة
 )٢٠إيضاح (

-  -  -   )١٨٨,١٧٩  -  - )١٨٨,١٧٩  -  -  -  -  
  ٣٩٩,١٦٨  -  ٣٩٩,١٦٨  -  -  -  -  -   -  ٣٤٢,١٤٤  ٥٧,٠٢٤)١٨إيضاح ( أسهم حقوق أولوية

مساهمة لألنشطة االجتماعية  
 )٦,٩٧٩( - )٦,٩٧٩( - - - - )٦,٩٧٩(   - - -)١٦إيضاح ( ٢٠١١والرياضية 

               
 ١,٣٦٩,٥٥١   ٥٨٤    ١,٣٦٨,٩٦٧  -١٨٨,١٧٩)١,١٨٠()١,٠٩٥( ٢٤٧,٥٨٦    ٥١٣,٢١٦٨٠,١١٧  ٣٤٢,١٤٤   ٢٠١١ ديسمبر ٣١في الرصيد 



  ق.م.مجمع شركات المناعي ش

  .الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية ٣٢إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-١٠- 

 

  

  تتمة - بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة

     عائد إلى المساهمين في الشركة األم  

   رأس المال  
االحتياطي 
   القانوني

حتياطي إ
  إعادة التقييم

األرباح 
    المدورة

إحتياطي 
  القيمة العادلة

إحتياطي 
تحويل 
    العمالت

توزيعات 
    إلجماليا   أرباح مقترحة

حصص غير 
  اإلجمالي  مسيطر عليها

  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

                                    
١,٣٦٩,٥٥١  ١,٣٦٨,٩٦٧٥٨٤  ١٨٨,١٧٩)١,١٨٠()١,٠٩٥(٢٤٧,٥٨٦    ٣٤٢,١٤٤٥١٣,٢١٦٨٠,١١٧  ٢٠١٢يناير  ١في يد الرص
 ٤٦٣,٥٧١  ٤٠٠,٣١٢٦٣,٢٥٩  ---٤٠٠,٣١٢    ---بعد خصم الضريبة  افي ربح السنةص

 ٨٣٧  ٤٠٠ ٤٣٧  -)٦٥٨(١,٠٩٥-    ---شاملة أخرى عن السنة) خسائر(ايرادات 
            
  ٤٦٤,٤٠٨   ٦٣,٦٥٩  ٤٠٠,٧٤٩   -)٦٥٨(  ١,٠٩٥  ٤٠٠,٣١٢    --  -جمالي الدخل الشامل للسنةإ

  -  -  -   -  -  -  ٧٥,٤٨٧    )٧٥,٤٨٧(  -  -)١٢إيضاح (إعادة التقييم حتياطي الحركة في إ
  )١٨٨,١٧٩(   -  )١٨٨,١٧٩(   )١٨٨,١٧٩(  -  -  -    -  -  -)٢٠إيضاح (وزيعات أرباح نقدية مدفوعة ت
  -   -  -   ٢١٦,٦٩١  -  -  )٢١٦,٦٩١(    -  -  -)٢٠إيضاح (وزيعات أرباح نقدية مقترحة ت
  ٦٨٤,٢٨٨   -  ٦٨٤,٢٨٨   -  -  -  -    -  ٥٧٠,٢٤٠  ١١٤,٠٤٨)١٨إيضاح (سهم حقوق أولوية أ
إيضاح ( قوق غير مسيطرة من تجميع األعمالح
٣٠١,٠٩٥   ٣٠١,٠٩٥  -   -  -  -  -    -  -  - )٣  
 ٢٠١٢ساهمة لألنشطة االجتماعية  والرياضية م
  )٥,٧٩١(   -  )٥,٧٩١(   -  -  -  )٥,٧٩١(    -  -  - )١٦إيضاح (
             

٢,٦٢٥,٣٧٢    ٢,٢٦٠,٠٣٤٣٦٥,٣٣٨  ٢١٦,٦٩١)١,٨٣٨(-٥٠٠,٩٠٣    ١,٠٨٣,٤٥٦٤,٦٣٠  ٤٥٦,١٩٢  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في الرصيد 



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-١١- 

 

  
  نشاط الشركة ووضعها القانوني  ١

قطر لدى وزارة األعمال والتجارة تحت  دولة كشركة مساهمة قطرية في" ) الشركة( "  ق.م.ش تم تسجيل مجمع شركات المناعي  
وتتضمن . قطر ويتم تداول أسهم الشركة في بورصة قطر –يقع المركز الرئيسي للشركة في الدوحة  ).١٢(السجل التجاري رقم 

  )."المجموعة(" البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة والشركات التابعة لها والمشار إليها مجتمعة بـ 
  

خدمات ال ، واإلتصاالت بيع وصيانة السيارات والمعدات الثقيلة ، تكنولوجيا المعلومات تتمثل النشاطات األساسية للمجموعة في  
مواد البناء واألثاث ، ، ، المعدات الطبية ، األجهزة المنزلية واإللكترونية  تجارة التجهيزات المكتبية ،النفط والغازلقطاع  الهندسية
، خدمات بيئية وخدمات فحص المواد ، خدمات إدارة  ، خدمات التقنيات الجيولوجية دعم اللوجستي وخدمات التخزينخدمات ال

 واللؤلؤ الماس و والمجوهرات الذهب في التداول،  ، خدمات السفر والسياحة ، خدمات تمثيل شركات عالمية وصيانة المنشآت
  .والتجزئة بالجملة البيع أساس على الكريمة واألحجار والفضة والساعات

  
  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      ٢
  

  أسس اإلعداد   ٢/١        
قانون الشركات معايير الدولية للتقارير المالية والمتطلبات ذات الصلة من لل وفقاً  الموحدة للمجموعة أعدت البيانات المالية  

  .٢٠٠٢لسنة  ٥رقم  التجارية القطري
  

االالت إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء االراضي و المباني التي صنفت كعقارات و  تم        
  .معدات واألدوات المالية المشتقة واالستثمارات المالية المتاحة للبيع حيث يتم قياسها بالقيمة العادلةو 

  
. وهي العملة المستخدمة في أنشطة المجموعة وفي عرض بياناتها المالية باللایر القطري الموحدة لقد تم اعداد البيانات المالية  

  .ويتم تقريب المبالغ الي أقرب ألف ريـال قطري ما لم يذكر خالف ذلك
  

  أسس توحيد البيانات المالية   ٢/٢  
  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١ة في وشركاتها التابعموحدة تتكون من البيانات المالية للشركة إن البيانات المالية ال  

  
، ويستمر توحيدها حتى تاريخ  وهو تاريخ تحويل السيطرة للمجموعة يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ اإلقتناء  

يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة األم وبإستخدام سياسات محاسبية . توقف هذه السيطرة
عند إعداد البيانات المالية الموحدة يتم إستبعاد جميع األرصدة والمعامالت وأية أرباح أو خسائرغير محققة ناتجة  .متطابقة

  .بالكامل عن المعامالت بين شركات المجموعة  و كذلك يتم إستبعاد توزيعات األرباح



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-١٢- 

 

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      ٢
  

  توحيد البيانات المالية أسس   ٢/٢  
        

قتنيها المجموعة التى ال ت موجوداتالربح أو الخسارة وصافى ال الجزء من حصص غير المسيطرةحقوق أصحاب التمثل   
وفى إطار حقوق المساهمين فى بيان المركز المالي وتعرض مستقلة في بيان الدخل الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد 

  . حقوق المساهمين بالشركة األمالموحد، مستقلة عن 
  

التغير في نسبة ملكية . تنسب الخسائر في الشركة التابعة للحقوق غير المسيطر عليها حتى لو نتج عنه عجز في الرصيد    
إذا خسرة المجموعة السيطرة على شركة تابعة ، . الشركة التابعة ، بدون خسارة السيطرة ، يتم معالجتها كمعاملة حقوق الملكية

  :فإنها
  ومطلوبات الشركة التابعة) متضمنة الشهرة(تستبعد جميع موجودات. 

 تستبعد القيمة الدفترية ألي حقوق غير مسيطر عليها. 

 تستبعد فروقات التحويل التراكمية والمسجلة في حقوق الملكية. 

 تعترف بالقيمة العادلة للمتحصالت المستلمة. 

 به تعترف بالقيمة العادلة ألي إستثمار محتفظ. 

 تعترف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة. 

  ، تعيد تبويب حصة الشركة األم في المكونات المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة المدورة

  .حسب اإلقتضاء

  
ملكها المجموعة ، ويظهر كبند تمثل الحقوق غير المسيطر عليها الجزء من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات التي ال ت  

منفصل في بيان الدخل الموحد وبيان الدخل الشامل وضمن حقوق المساهمين في بيان المركز المالي الموحد منفصًال عن 
  .حقوق المساهمين في الشركة األم



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-١٣- 

 

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      ٢
  

  أسس توحيد البيانات المالية   ٢/٢  
  

  :تتضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة البيانات المالية للشركة وكل من الشركات التابعة لها والمدرجة أدناه  
  

 اســــم الشركـــــة بلد التأسيس %نسبة التملك 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١١ديسمبر  ٣١
 

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

100 100 
 )م.م.ذ(مانوير شركة  قطر

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

100 100 
 )م.م.ذ(سفريات الفضاء  قطر

100 100 
 )م.م.ذ(شركة قطر لوجستكس  قطر

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

100 100 
 )م.م.ذ(شركة مانسوفت قطر  قطر

100 100 
 شركة مانسوفت سولوشينز آند  سيستيمز برايفت ليمتيد  الهند

100 100 

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

100 100 
 تكسانيا سوليوشنز برايفت المحدودة   الهند

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

75 75 
 ) UtilNet(شركة أنظمة معلومات الشبكات  االردن

- 100 
 )ح.م.ش(جلوبال تريدنج سنتر  اإلمارات العربية المتحدة

- 66 
 داماس العالمية المحدودة اإلمارات العربية المتحدة

- 100 
 المركز العالمي لتجارة السيارات  تركيا

- 100 
 )م.م.ش(الحلول  المناعي للشبكات و ُعمان

- 100 
 .شركة الشبكات الخدمية  المملكة العربية السعودية

- 66 
 *  داماس المحدودة اإلمارات العربية المتحدة

- 66 
 *داماس للمجوهرات المحدودة اإلمارات العربية المتحدة



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-١٤- 

 

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      ٢
  

  البيانات الماليةأسس توحيد    ٢/٢  
  

 اســــم الشركـــــة بلد التأسيس  %نسبة التملك 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١١ديسمبر  ٣١

- 66 
  *.داماس للمجوهرات مركز دبي للسلع المتعددة اإلمارات العربية المتحدة

- 34 
 *.داماس العالمية المحدودة -المانع  اإلمارات العربية المتحدة

- 66 
   *.ايوديا للمجوهرات المحدودة العربية المتحدةاإلمارات 

- 66 
 *.تجارة الساعات و البصريات  المحدودة اإلمارات العربية المتحدة

 *م .م.ارشي للمجوهرات ذ اإلمارات العربية المتحدة  50 -

 *.فرحان للمجوهرات المحدودة اإلمارات العربية المتحدة 50 -

 * م.م.بريميم انفستمنت انترناشونال ذ  اإلمارات العربية المتحدة 66 -

  * م.م.داماس اس بى فى للمجوهرات ذ  اإلمارات العربية المتحدة 66 -
 * جوهرة الكون المحدودة ُعمان 46 -

 *داماس المحدودة البحرين 66 -

 *والغنام للمجوهرات المحدودة داماس الكويت  59 -

 *السعودية المحدودةداماس   المملكة العربية السعودية 65 -

  * ايسالندرز ديماس برايفت المحدودة  جزر المالديف 50 -
  *داماس  تايالند المحدودة تايالند 66 -

  
  .تم االستحواذ عليها خالل السنة من خالل داماس العالمية المحدودة    *



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-١٥- 

 

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      ٢
  

  السياسات المحاسبية واإلفصاحاتالتغيرات في    ٢/٣  
إن السياسات المحاسبية المستخدمة متطابقة مع تلك المستخدمة للسنة المالية السابقة بإستثناء التعديالت التالية للمعايير   

  : موعةولكن لم يكن لها عالقة بعمليات المج  ٢٠١٢يناير  ١ أو بعد الدولية للتقارير المالية التي يسري مفعولها إعتبارًا من
  

  المحتوى    المعيار
  .لموجودات األساسيةاالسترداد الضريبي ل - )معدل( ضرائب الدخل    ١٢معيار المحاسبة الدولي 

التضخم اإلقتصادي الحاد  -) تعديل(التطبيق األولي للمعاير الدولية للتقارير المالية      ١المعيار الدولي للتقارير المالية 
  .للذين يطبقون المعيار الول مرة بالنسبةوٕالغاء التواريخ المحددة 

  .المتطلبات المعدلة لإلفصاح الخاص بإلغاء التحقيق –اإلفصاحات : األدوات المالية     ٧المعيار الدولي للتقارير المالية 
  

  معايير أصدرت ولم يسري مفعولها بعد   ٢/٤  
تاريخ إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة والتي  تىفيما يلي المعايير التي أصدرت ولكنها لم تصبح سارية الفعول ح  

  . لها عالقة بعمليات المجموعة
  

  تاريخ السريان  المحتوى  المعيار

 عرض بنود الدخل الشامل األخرى –عرض البيانات المالية   ١المعيار الدولي للتقارير المالية  
  )تعديل(

  ٢٠١٢يوليو  ١ يسري مفعوله في

  ٢٠١٣يناير  ١يسري مفعوله في   )معدل(مكافَات الموظفين    ١٩المعيار الدولي للتقارير المالية  

  ٢٠١٥يناير  ١يسري مفعوله في   التصنيف والقياس: األدوات المالية  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

  ٢٠١٣يناير  ١في يسري مفعوله   قياس القيمة العادلة    ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية 
 ٢٧البيانات المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي   ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية 

  البيانات المالية المنفصلة 
  ٢٠١٣يناير  ١يسري مفعوله في 

  ٢٠١٣يناير  ١يسري مفعوله في   الترتيبات المشتركة   ١١المعيار الدولي للتقارير المالية 
  ٢٠١٣يناير  ١يسري مفعوله في   اإلفصاح عن التعامل مع مؤسسات أخرى   ١٢الدولي للتقارير المالية المعيار 

  

تدرس المجموعة آثار المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي يسري مفعولها لفترات محاسبية مستقبلية ولم تطبق مبكرًا   
  .أي منها



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-١٦- 

 

  

  تتمة - ة الهامةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبي      ٢
  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة    ٢/٥  
  

  النقد والبنود المماثلة للنقد    
لفترات النقدية والودائع قصيرة األجل من لدى البنوك و يتكون النقد و البنود المماثلة للنقد  ألغراض إعداد بيان التدفقات النقدية  

إن ،رصدة السحب على المكشوف من البنوك أالمحتجزة لإلستخدام و مخصوما منها األرصدة استحقاق ثالثة شهور أو اقل 
   .وجدت

  
  الذمم المدينة     

يتم تقدير مخصص . ية بعد خصم مخصص للمبالغ المتوقع عدم تحصيلهاموجودتظهر أرصدة المدينين بقيمة الفواتير ال  
وتشطب الديون المعدومة عندما ال يوجد  للمبالغ المشكوك في تحصيلها عندما ال يكون محتمًال تحصيل المبالغ بالكامل

  .إحتمال لسدادها
  
  مخزونال
 وأيقيم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحصيلها أيهما أقل بعد أخذ المخصصات للبضائع المتقادمة   

يتم إحتساب . وشكله الحاليتمثل التكاليف جميع المصاريف المتكبدة على كل منتج حتى وصوله إلى موقعه . بطيئة الحركة
  :تكلفة المخزون كما يلي

  
  .تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح للتكلفة  بضائع وقطع غيار

  .تكلفة الشراء على أساس المميزات الخاصة لكل وحدة  سيارات
ش الربح على األعمال تكلفة المواد المباشرة ، أجور العمال وتكاليف مباشرة أخرى بإضافة إلى هام  أعمال قيد التنفيذ

  .حتى ذلك التاريخ المنجزة
  .تكلفة الشراء على أساس الوارد أوًال ، صادر أوالً   أخرى

 

يتم تحديد . محددة سعيرت طرقيتم تحديد تكلفة المجوهرات الماسية، اللؤلؤ، والساعات واألحجار الكريمة األخرى على أساس   
بالذهب رسوم المتعلقة اليتم تضمين . نهاية السنة سعر الشراء فيتكلفة الذهب المملوكة للمجموعة على أساس مرجح متوسط 

يتم تحديد صافي القيمة الممكن تحصيلها على أساس سعر البيع التقديري بعد  .المخزون من المجوهرات الذهبية الخاصةفي 
  .افية متوقع صرفها حتى إتمام عملية الصنع أو البيعطرح أية تكاليف إض

    



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-١٧- 

 

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      ٢
  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة    ٢/٥  
  

  االدوات المالية
  

  الماليةالموجودات      
  

  االعتراف األولي و القياس     
لعادلة من خالل مالية مسجلة بالقيمة ابصفتها موجودات  39)(المحاسبي الدولي المعيار المالية فى إطار تصنف الموجودات   

مالية متاحة للبيع أو كمشتقات ثمارات محتفظ بها لحين االستحقاق أو موجودات إستاألرباح والخسائر أو قروض ومدينين أو 
  . المالية عند االعتراف األوليوتحدد المجموعة تبويب موجوداتها . فق الحاجةو  –فعالة  مالية تستخدم كأدوات تغطية

  
  .المالية بالقيمة العادلة زائد تكاليف المعاملةيعترف بالموجودات     

  
خالل إطار زمنى معين منصوص  موجودالمالية التى تستدعى تسليم ال موجوداتيتم االعتراف بالمشتريات أو المبيعات من ال   

أى في تاريخ التزام المجموعة بشراء أو بيع (فى تاريخ الشراء ) المشتريات المعتادة(انونا أو معترف به فى السوق عليه ق
  ).موجودال

  
  القياس الالحق    
  :المالية على تبويبها على النحو التالى موجوداتيعتمد القياس الالحق لل    

  
  القروض والمديونيات

بعد  مالية بمبالغ ثابتة أو ممكنة التحديد وهي غير مدرجة في سوق مالية عاملةموجودات القروض والمديونيات هي 
ناقص أي  االعتراف األولي تقاس القروض ذات الفوائد والمديونيات بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلى

المعادلة أى عالوات أو خصومات لالقتناء  وتراعى. باستخدام سعر الفائدة الفعلىتحسب التكلفة المطفأة . خسارة إنخفاض
من إيرادات ضيتم االعتراف باإلطفاء . عر الفائدة الفعلىوتتضمن تكاليف ورسوم المعاملة التى تعتبر جزء ال يتجزأ من س

  .يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض كبند منفصل في بيان الدخل. التمويل في بيان الدخل



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-١٨- 

 

  

  تتمة - المحاسبية الهامة أسس اإلعداد والسياسات      ٢
  

  تتمة - ملخص السياسات المحاسبية الهامة    ٢/٥  
  
  متاحة للبيعال المالية ستثماراتاإل    

هي تلك التي يتم تصنيفها كذلك وال تكون مؤهلة لُتصنف ملكية و  حقوق تتضمن أدوات المتاحة للبيع المالية االستثمارات  
  .العادلة من خالل األرباح والخسائربالقيمة  بغرض المتاجرة أو كإستثمارات

  
يتم إدراج  و متاحة للبيع بالقيمة العادلة مالية بعد التسجيل المبدئي ، يعاد الحقًا تقييم اإلستثمارات المصنفة كإستثمارات  

األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة التقييم في بيان الدخل الشامل ويتم إظهاره بالمجمل ضمن حقوق الملكية 
حتي يتم استبعاده ، وعند ذلك يتم تحويل األرباح و الخسائر المتراكمة المدرجة سابقًا في  "إحتياطي القيمة العادلة"تحت بند 

عند ذلك و  أو يعتبر االستثمار منخفض القيمة .ضمن إيرادات التشغيل األخري بيان الدخل الموحد للسنة حقوق الملكية الى
  .الخسائر المتراكمة المدرجة سابقًا في حقوق الملكية الى بيان الدخل الموحد للسنة تحويل يتم

        
  إلغاء تحقيق الموجودات المالية     

  
  الموجودات المالية    

في أي من ) أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة(الموجودات المالية يلغى تحقيق   
  :الحاالت التالية

    
 انتھاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات ، أو 
  أو أنها تتعهد بدفعها كاملة ودون تأخير كبير ، بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من الموجودات المجموعةقيام

أن تكون قد قامت فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو ) أ(وٕاما .بموجب ترتيبات التمرير. إلى طرف ثالث
  .االحتفاظ بها ولكنها حولت السيطرة على الموجوداتلم تقم فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو ب) ب(

 

ستقوم بتقييم ما  بموجب ترتيبات التمرير أو في استالم تدفقات نقدية من موجودات ابتحويل حقوقهقامت المجموعة في حال 
بجميع المخاطر ومنافع الموجودات ولم جوهريًا فظ ـحتتحول أو تلم ، إذا كانت فعال قد احتفظت بالمنافع وكافة المخاطر 

في تلك الحالة تحقق  .بالموجوداتالمجموعة ارتباط  إستمرار ودات بقدرـحول السيطرة على الموجودات ، يتم إدراج الموجت
 يتم قياس الموجودات المحمولة والمطلوبات المقابلة على أساس يعكس الحقوق واإللتزامات. المجموعة أيضًا مطلوبات مقابلة

اإلرتباط المستمر الذي يأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة يتم قياسة بالقية العادلة . التي احتفظت بها المجموعة
  .ية للموجودات أو أقصى مبلغ يمكن أن يطلب من المجموعة أن تسدده ، أيهما أقلموجودال



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-١٩- 

 

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      ٢
  

  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة ملخص    ٢/٥  
  

  قيمة األدوات المالية إنخفاض
مالى محدد أو مجموعة  موجودفى تاريخ اعداد كل ميزانية، تقوم المجموعة بتقدير ما إذا كان هناك دليال موضوعيا على أن   

ية قد اضمحلت قيمتها فقط فى المال موجوداتمعين أو مجموعة من ال موجودويتقرر أن . مالية قد اضمحلت قيمتها موجودات
حدوث ( موجودنتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف األولى بال موجودقيمة ال إنخفاضحالة وجود دليل موضوعى على 

 موجودويكون لهذه الخسارة اثر يمكن تقييمه بصورة يعتمد عليها على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من ال) خسارة
ة من ـالقيمة مؤشرات تعرض مدين أو مجموع نخفاضومن األدلة الموضوعية إل. المالية موجوداتالمالى أو مجموعة ال

، أو احتمال إفالس  المبلغ موجودالمدينين إلى صعوبات مالية جوهرية، أو وقوع إهمال أو تقصير فى سداد الفائدة أو 
 النقدية المستقبلية التدفقات فى قياسه يمكن انخفاض وجود إلى تشير واضحةقوائم  المقترض أو إعادة هيكلته ماليا، أو وجود

مثل التغيرات فى المتأخرات أو الظروف  موجوداتال لهذه األولى االعتراف منذ المالية موجوداتال مجموعة من المتوقعة
  . االقتصادية التى ترتبط بالتعثر

  
  االستثمارات المالية المتاحة للبيع

بالنسبة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع تقوم المجموعة فى تاريخ كل ميزانية بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعى على 
  . قيمة استثمار معين أو مجموعة من االستثمارات إنخفاض

  
فى حالة تبويب االستثمارات في حقوق الملكية كاستثمارات متاحة للبيع فإن الدليل الموضوعي قد يتضمن انخفاض جوهري 

القيمة، يتم استبعاد الخسارة  إنخفاضوفى حالة وجود دليل على . ومستمر للقيمة العادلة لهذه االستثمارات عن تكلفتها
 لهذا القيمة إنخفاض فى خسارة أية منها قتناء والقيمة العادلة الحالية مخصوًماالتى تحسب بالفرق بين تكلفة اال–التراكمية 

وال يمكن رد . من حقوق الملكية ويعاد االعتراف بها فى قائمة الدخل -فى قائمة الدخل بها سبق االعتراف المالى موجودال
م االعتراف بالزيادات فى القيمة العادلة بعد خسائر االنخفاض في قيمة استثمارات حقوق الملكية من خالل قائمة الدخل ويت

القيمة بناءا  إنخفاضوفى حالة تبويب أدوات الدين كمتاحة للبيع يتم تقييم  .القيمة مباشرة ضمن قائمة حقوق الملكية إنخفاض
الفائدة الفعلى  ويستمر استحقاق الفائدة بسعر. المالية المدرجة بالتكلفة المستهلكة موجوداتعلى العوامل المستخدمة فى ال

وفى حالة زيادة أو انخفاض القيمة ". فائدة ودخل مماثل"وتسجل كجزء من  موجودى على القيمة الدفترية المخفضة للموجودال
 إنخفاضالقيمة فى قائمة الدخل ترد خسائر  إنخفاضالعادلة لدين فى السنة التالية نتيجة لوقوع حدث بعد االعتراف بخسائر 

  .ئمة الدخلالقيمة من خالل قا
    



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٢٠- 

 

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      ٢
  

  تتمة - ملخص السياسات المحاسبية الهامة    ٢/٥  
  

  االدوات المالية    
  

  المالية مطلوباتال    
  االعتراف األولى والقياس     

ن خالل األرباح مالية بالقيمة العادلة م مطلوباتك 39 المعيار المحاسبي الدولي المالية فى إطار مطلوباتتصنف ال  
أو كمشتقات مالية مخصصة للتحوط االستثماري الفعال كلما كان ذلك مالئما، وتحدد المجموعة قروض وسلف ، والخسائر
  .ها المالية عند االعتراف األوليمطلوباتتبويب 

  
حالة القروض والمديونيات يتم االعتراف بها بالتكاليف المالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة، وفى  مطلوباتيتم االعتراف بال 

  .المنسوبة مباشرة إلى المعامالت
  
لية للمجموعة الدائنون التجاريون والحسابات الدائنة والحسابات الدائنة األخرى والسحب على الما مطلوباتوتتضمن ال 

  . المكشوف والقروض والسلف
  

  القياس الالحق
  :لية على تبويبها على النحو التالىالما مطلوباتيعتمد قياس ال

  
  القروض والمديونيات

يتم االعتراف  .باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلىاألولي تقاس القروض ذات الفوائد والسلف بالتكلفة المطفأة  بعد االعتراف
  .إطفاء سعر الفائدة الفعلي ، وكذا خالل عملية حسابمطلوباتباألرباح والخسائر فى قائمة الدخل عند سداد ال

  
وتراعى المعادلة أى عالوات أو خصومات لالقتناء وتتضمن تكاليف . باستخدام سعر الفائدة الفعلىتحسب التكلفة المطفأة   

من إيرادات التمويل في بيان ضيتم االعتراف باإلطفاء . عر الفائدة الفعلىورسوم المعاملة التى تعتبر جزء ال يتجزأ من س
  .يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض كبند منفصل في بيان الدخل .الدخل



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٢١- 

 

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      ٢
  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة    ٢/٥  
    

  إلغاء اإلعتراف    
ات مالية ـعندما تستبـدل مطلوب. بالمطلوباتيلغـى اإلعتراف بالمطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام   

لمطلوبات الحالية بشكل جوهري ، فإن هذا االستبدال لشروط الأو أن يتم تعديل  بشروط تعاقد مختلفة ة مع نفس المِقرضـحالي
في  ة الدفتريةسجيل الفرق في القيمأو التعديل يعامل كإلغاء لإلعتراف بالمطلوبات الحالية واإلعتراف بمطلوبات جديدة ويتم ت

  .بيان الدخل الموحد
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية
تحدد القيمة العادلة لألدوات المالية التى يتم تداولها بصورة نشطة فى السوق المالية المنظمة بالرجوع إلى أسعار التداول فى   

بالنسبة لألدوات المالية التى ال يتم . المعاملةالسوق المدرجة فى سعر اإلقفال في تاريخ عرض الميزانية دون خصم تكاليف 
  :تداولها فى سوق نشطة تقدر القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم التى قد تتضمن

  
   الحديثةالمعامالت المماثلة.  

 ية ألداة أخرى مماثلة بشكل جوهرىالرجوع إلى القيمة العادلة الحال. 

  أساليب أخرى للتقييمتحليل التدفق النقدى المخصوم أو أى .  

  
  األدوات المالية المشتقة

  .تدخل المجموعة في أدوات مالية مشتقة إلدارة تعرضها لمخاطر السوق
  

. يتم االعتراف األولى بهذه األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة فى تاريخ إبرام عقد المشتقة ويعاد قياسها بالقيمة العادلة
 عندما تكون القيمة العادلة لهاما تكون القيم العادلة لها موجبة وتدرج كمطلوبات مالية مالية عند موجوداتوتدرج المشتقات ك

أو مطلوبات غير متداولة إذا كان تاريخ  يتم عرض المشتقات كموجودات غير متداولة أو مطلوبات غير متداولة .سالبة
أما المشتقات األخرى . اإلستحقاق لالداة يتجاوز إثنا عشر شهرًا ومن غير المتوقع تحقيقها أو تسويتها خالل إثنا عشر شهراً 

  . فيتم عرضها كموجودات متداولة ومطلوبات متداولة
  

يتم و  .المشتقة التي ال تخضع لمحاسبة التحوط في الربح أو الخسارةيتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية 
  .شتقات المحتفظ بها للمتاجرةكم تقة التي ال تخضع لمحاسبة التحوطتصنيف األدوات المالية المش



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٢٢- 

 

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      ٢
  

  تتمة - ملخص السياسات المحاسبية الهامة    ٢/٥  
  

  وآالت ومعدات عقارات
وتتضمن . القيمة نخفاضأو الخسائر المتراكمة إل/يتم تسجيل عقار وآالت ومعدات بالتكلفة مخصوما منها اإلهالك المتراكم و  

هذه التكلفة تكلفة الجزء المستبدل من اآلالت أو المعدات وتكاليف االقتراض لمشروعات اإلنشاءات طويلة األجل فى حالة 
  .و اإلنشاءات تحت التنفيذ ال يتم إحتساب أي إستهالك عليهااألراضي  ،طات االعتراف الوفاء باشترا

  
عندما  إلي البند المناسب ضمن العقارات واآلالت والمعدات ويتم الحقًا تحويلهايتم تسجيل اإلنشاءات تحت التنفيذ بالتكلفة   

  .المتبعة للمجموعةالكها وفقا للسياسة ويتم  إسته .هذه الموجودات جاهزة للغرض الذي وجدت من أجله تصبح
  

القيمة العادلة بعد خصم االستهالك المتراكم على المباني وخسائر انخفاض القيمة المعترف بها بيتم قياس األراضي والمباني   
للموجودات ال تختلف يتم تنفيذ التقييمات في كثير من األحيان ما يكفي للتأكد من أن القيمة العادلة . بعد تاريخ إعادة التقييم

ويتم تسجيل فائض أعادة التقييم الي أحتياطي القيمة العادلة المدرجة في حقوق الملكية  .بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية
و الذي تم االعتراف به سابقا في  موجودوذلك بالقدر الذي يعكس أنخفاض أعادة التقييم لنفس ال، في البيانات المالية الموحدة

و  موجودو يتم أثبات عجز أعادة التقييم في بيان الدخل الموحد بأستثناء الفائض المدرج عن نفس ال. بيان الدخل الموحد
  .الذي تم االعتراف به سابقا

 
  :ية التالية التقدير  اإلنتاجيةاألعمار مدى القسط الثابت على  أساسعلى الموجودات يحتسب االستهالك على   

  
  سنوات  ٢٥ – ١٠  مباني

  سنوات  ١٠ – ٣  آالت ومعدات
  سنوات ٥ – ٣  أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

  سنوات ٥ – ٣  سيارات
  سنوات  ٥ – ٣  موجودات مؤجرة

  
 في بيان الدخلعند حدوثها  اح والصيانة واإلستبداالت والتحسينات غير األساسية كمصاريفموجوديتم تسجيل تكاليف ال  

  .شهراً  ٣٦يتم إطفاء تكلفة سيارات العرض على مدى  .، وأما اإلستبداالت والتحسينات األساسية فيتم رسملتها الموحد
  

يعاد النظر في القيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات لتحديد االنخفاض عند وجود أحداث أو تغيرات يحتمل معها عدم   
جود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة الممكن استردادها ، يتم في حالة و . استرداد القيمة الدفترية

تخفيض الموجودات إلى القيمة الممكن استردادها وهي قيمتها العادلة ناقصًا تكاليف البيع أو قيمتها في حال االستخدام أيهما 
  .أعلى



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٢٣- 

 

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      ٢
  

  تتمة - ملخص السياسات المحاسبية الهامة    ٢/٥  
  

ترسمل المصاريف المتكبدة الستبدال أي جزء من بنود العقارات واآلالت والمعدات يكون محتسبًا بصورة منفصلة ، وتشطب   
صادية المستقبلية المصروفات األخرى الالحقة تتم رسملتها فقط عندما تزيد من المنافع االقت. القيمة الدفترية للجزء المستبدل

  .يتم تسجيل جميع المصاريف األخرى في بيان الدخل الشامل حسب تكبدها. للعقارات واآلالت والمعدات ذات الصلة
  

يتم إلغاء تحقيق أي بند من العقارات واآلالت والمعدات عند استبعادها أو عندما ال يتوقع منافع اقتصادية مستقبًال من   
وهي الفرق في صافي المتحصالت (تم إدراج أي ربح أو خسارة تنشأ من إلغاء تحقيق الموجودات ي. استبعادها أو استخدامها

  .في بيان الدخل الشامل الموحد في السنة التي يلغى فيها تحقيق الموجودات) من االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات
  

اإلنتاجية للموجودات وطريقة االستهالك ويتم تعديلها للفترات  في نهاية كل سنة مالية يعاد النظر في القيمة المتبقية واألعمار  
  .المستقبلية إذا لزم األمر

  
  العقارات االستثمارية

تتكون اإلستثمارات العقارية من عقارات متحفظ بها لألغراض زيادة قيمتها الرأسمالية أو لتحقيق عائدات إيجارية أو اإلثنين    
 .أو اإلستخدام لإلنتاج أو لتوليد البضائع أو الخدامات أو ألغراض إدارية. ري العاديمعًا لغرض البيع ضمن النشاط التجا

   .إن وجد ، يتم إدراج اإلستثمارات العقاري بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم واإلنخفاض في القيمة
  

  . يتم تصنيف األراضي المحتفظ بها لإلستخدام غير المحدد كعقارات إستثمارية وال يتم إستهالكها  
  

تهاء من التطوير يتم أثناء فترة تطوير العقارات االستثمارية يتم إدراجها من ضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ وعند االن
دالت إهالك تؤدي الي تخفيض وذلك بأستخدام مع. لقسط الثابتويتم إهالكها علي أساس اإدراجها ضمن البند المناسب 

  :وذلك كالتالي  موجودالي القيمة المتبقية المتوقعة خالل عمر ال موجوداتالتكلفة هذه 
 

 .سنة  ٢٠         المباني -
  

ريف إصالحات وتتم معاملة أي نفقات ناتجة عن صيانة العقارات وفقًا للمعايير المخصايص المقبولة تعامل كبند مصا  
  .وصيانة وتحقق في الفترة التي تكبدت فيها

يتم إلغاء تحقيق العقارات االستثمارية عندما تستبعد أو عندما تسحب بصفة دائمة من االستخدام وال يتوقع منفعة اقتصادية 
حصالت االستبعاد الفرق بين صافي مت (في العقار تحقيقأي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء ال.مستقبلية من استبعادها

  .بيان الدخل الموحد  في فترة االستبعاديتم إدراجها في ) والقيمة الدفترية للموجودات



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٢٤- 

 

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      ٢
  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة    ٢/٥  
    

  اإلقتراضتكاليف 
تضاف تكلفة اإلقتراض المتعلقة بإقتناء أو تشيد أو إنتاج موجودات مؤهلة ، وهي الموجودات التي تستغرق فترة زمنية طويلة    

  .لتصبح جاهزة لإلستخدام أو البيع ، إلى تكلفة تلك الموجودات حتى تصبح جاهزة لإلستخدام أو البيع
  

المؤهلة  موجوداتيتم إنفاقها على ال حتييتم خصم اإليرادات االستثمارية المحققة من االستثمار المؤقت من القروض محددة 
  .من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة

  
  .المجموعة تكاليف التمويل األخرى كمصروف في الفترة التي تتكبدها فيها درجت
   

  الموجودات غير الملموسة
وتكون الموجودات غير الملموسة المشتراه ضمن . غير الملموسة المشتراه بصورة منفصلة تقاس مبدئيًا بالتكلفة الموجودات  

بعد اإلدراج المبدئي تسجل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقص . أعمال مجمعة هي القيمة العادلة كما في تاريخ الشراء
الموجودات غير الملموسة المنتجة داخليًا ، بإستثناء تكاليف التطوير . أي إطفـاء متراكم وأية خسائر إنخفاض متراكمة

  .المرسملة ، ال ترسمل وتدرج المصاريف في بيان الدخل الموحد في السنة التي تكبدت بها المصاريف
  

  .األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة يقرر إما أن تكون محددة أو غير محددة  
  

ملموسة الناتجة التي يتم اإلستحواذ عليها من خالل تجميع األعمال والتي يتم اإلعتراف بها بصورة الموجودات غير ال   
  ). والذي يعتبر تكلفتها(منفصلة عن الشهرة يعترف بها مبدئيًا بقيمتها العادلة في تاريخ اإلستحواذ عليها 

  
المتراكم وخسائر اإلنخفاض المتراكم على نفس األساس الذي عقب اإلعتراف المبدئي بها يتم عرضها بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء   

  .يتم التعامل به للموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة منفصلة



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٢٥- 

 

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      ٢
  

  تتمة - ملخص السياسات المحاسبية الهامة    ٢/٥  
  

  تتمة - الموجودات غير الملموسة  
الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية اإلقتصادية ويعاد النظر فيها   

تتم مراجعة فترة . لتحديد اإلنخفاض في أي وقت يظهر فيه دليل على إحتمال إنخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة
التغيرات في . ة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في نهاية كل سنة ماليةاإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموس

األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو الطريقة المتوقعة إلستهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية التي تتضمنها الموجودات تحتسب 
تدرج مصاريف اإلطفاء للموجودات . المحاسبيةبتعديل فترة اإلطفاء أو الطريقة ، أيهما أنسب ، وتعامل كتغيرات في التقديرات 

  .غير الملموسة محددة األعمار في بيان الدخل الموحد ضمن فئات المصاريف المناسبة لوظيفة الموجودات
  

الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة يتم اختبارها سنويًا لتحديد االنخفاض إما فرديًا أو على   
تتم مراجعة سنوية للموجودات غير الملموسة . ال يتم إطفاء هذه الموجودات غير الملموسة. ة اإليرادات النقديةمستوى وحد
  غير محددة 

  
وٕاذا لم تقرر االستمرارية يتم تطبيق التغيير في . العمر اإلنتاجي وذلك إلقرار استمرارية الموجودات بدون عمر إنتاجي محدد  

  .محدد إلى محدد للفترات المستقبليةالعمر اإلنتاجي من عمر غير 
  

رباح أو الخسائر الناتجة من إلغاء تحقيق موجودات غير ملموسة يتم قياسها بالفرق بين صافي عائدات اإلستبعاد والقيمة اال 
  .الدفترية للموجودات ويتم إدراجها في بيان الدخل الموحد عند إلغاء تحقيق الموجودات

  
  .كون من الشهر الناتجة عن تجميع األعمال واالسم التجاري وحقوق التوزيع وأخرىالموجودات غير الملموسة تت 
    



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٢٦- 

 

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      ٢
  

  تتمة - ملخص السياسات المحاسبية الهامة    ٢/٥  
  

  حصة الملكية في المشروعات المشتركة 
حيث يرتبط المشاركون بترتيبات تعاقدية لالشتراك فى . إدارته بالمشاركةللمجموعة حصة ملكية في مشروع مشترك يتم   

  . للمشروع يتطلب اإلرتباط باإلجماع على القرارات المالية والتشغيلية بين المشاركون. السيطرة على األنشطة االقتصادية
  

اإلستثمار مبدئيًا بالتكلفة ويتم تعديله  يتم تسجيل اإلستثمار في مشروع مشترك بإستخدام طريقة الملكية ، وفيها يتم تسجيل  
  .الحقًا بالتغيرات في حصة المجموعة من صافي الموجودات للمشروع المشترك بعد تاريخ الشراء

  
والخسائر غير المحققة  ألرباحيتم استبعاد ا. المشروع المشتركيتضمن بيان الدخل الموحد حصة المجموعة من نتائج عمليات   

  .بنسبة حصة المجموعة في الشركة الزميلةت بين المجموعة والشركة الزميلة الناتجة عن المعامال
  

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية تقرر المجموعة ما إذا كان من الضروري اإلعتراف بخسائر إنخفاض في القيمة عن   
  . إستثمارات في شركات مشروع مشترك

  
دليل موضوعي بأن اإلستثمارات في شركة المشروع المشترك قد في كل سنة مالية تقرر المجموعة ما إذا كان هنالك   

إنخفضت وٕاذا كان هنالك دليل على ذلك تحسب المجموعة مبلغ اإلنخفاض كالفرق بين مبلغ المسترد من المشروع المشترك 
  .وقيمته الدفترية ويتم إدراج الخسارة كنصيب من خسائر المشروع المشترك في بيان الدخل الموحد

  
فقدان السيطرة المشتركة في شركة المشروع المشترك تقيم المجموعة اإلستثمارات في شركة المشروع المشترك بالقيمة وعند   

للمشروع المشترك والقيمة العادلة لإلستثمار كأرباح أو الدفترية العادلة عند فقدان السيطرة يتم اإلعتراف باية فروق بين القيمة 
  .خسائر



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٢٧- 

 

  

  تتمة - والسياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد       ٢
  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة    ٢/٥  
 

  االستثمار في الشركات الزميلة              
لة هي أي مؤسسة تمارس الشركة الزمي. تحتسب استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة وفقًا لطريقة حقوق الملكية  

  .المجموعة عليها تأثيرًا هاماً 
  

ة ويتم تعديلها بالتغيرات وفقًا لطريقة حقوق الملكية تدرج االستثمارات في الشركة الزميلة في بيان المركز المالي الموحد بالتكلف  
يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في  .من صافي الموجودات للشركة الزميلة بعد تاريخ الشراءفي حصة المجموعة 
  .االنخفاض في القيمة ها لتحديدختبار إمار ويتم القيمة الدفترية لالستث

 

في حالة إدراج أي تغيير  ،يتضمن بيان الدخل الموحد حصة الشركة من الربح أو الخسارة في نتائج أعمال الشركة الزميلة   
مباشرة في حقوق مساهمي الشركة الزميلة ، تدرج المجموعة حصتها من هذه التغيرات وتفصح عنها في بيان التغيرات في 

يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة . حقوق المساهمين  الموحد
  .المجموعة في الشركة الزميلةبنسبة حصة 

  
تدرج حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركة الزميلة كبند منفصل في بيان الدخل الموحد ويمثل الربح والخسارة بعد   

  .إستبعاد الضرائب وحقوق األطراف غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة
  

ويتم  السياسات المحاسبية وفقًا لسياسات المجموعة عند . س التواريخ للتقارير الماليةتستخدم الشركة الزميلة والمجموعة نف       
  .الحاجة

  
قد إنخفضت وٕاذا كان موضوعي بأن اإلستثمارات في شركة زميلة  في كل سنة مالية تقرر المجموعة ما إذا كان هنالك دليل  

وقيمته الدفترية ويتم مبلغ المسترد من الشركة الزميلة  خفاض كالفرق بينهنالك دليل على ذلك تحسب المجموعة مبلغ اإلن
  .في بيان الدخل الموحدارة كنصيب من خسائر الشركة الزميلة إدراج الخس

  
بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة يتم الشركة الزميلة تقيم المجموعة اإلستثمارات في الزميلة وعند فقدان السيطرة على الشركة   

  .والقيمة العادلة لإلستثمار كأرباح أو خسائرللشركة الزميلة  ةروق بين القيمة الدفترياإلعتراف باية ف
  



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٢٨- 

 

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      ٢
  

  تتمة - ملخص السياسات المحاسبية الهامة    ٢/٥  
  
  إنخفاض الموجودات غير المالية    

إذا وجد . تقوم المجموعة بالتقييم في تاريخ كل بيان مركز مالي للتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض أي موجودات
أي مؤشر كهذا ، أو إذا كان ضروريًا إجراء اختبار سنوي لتحديد انخفاض أية موجودات ، تقوم المجموعة بعمل تقدير للمبلغ 

الممكن استرداده من أي موجودات هو القيمة العادلة ألي موجودات ناقصًا التكاليف  المبلغ. الممكن استرداده من الموجودات
حتى البيع أو قيمتها في حال االستخدام أيهما أعلى ، ويتم تحديده لكل موجودات بمفردها ، ما لم تكن الموجودات ال تنتج 

عندما تزيد القيمة الدفترية ألي . جودات أخرىإيرادات نقدية منفصلة بشكل كبير عن إيرادات موجودات أخرى أو مجموعة مو 
. موجودات عن المبلغ الممكن استرداده ، تعتبر الموجودات منخفضة القيمة ويتم تخفيضها إلى القيمة الممكن استردادها منها

تخدام نسبة خصم لقياس القيمة في حال االستخدام ، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باس
لتحديد القيمة العادلة ناقصًا . تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر الخاصة بالموجودات المعينة

  . التكاليف حتى البيع ، يتم استخدام نموذج تقييم مالئم
  

ف المناسبة لعمل الموجودات التي تدرج خسائر انخفاض العمليات المستمرة في بيان الدخل الموحد ضمن فئات المصاري  
انخفضت قيمتها ، باستثناء العقارات واآلالت والمعدات التي أعيد تقييمها سابقًا وتم تحويل إعادة التقييم إلى حقوق 

  .في هذه الحالة يتم إدراج االنخفاض أيضًا في حقوق المساهمين بقيمة أي تقييم سابق. المساهمين
  
  الشهرة      

. وعندما يتواجد ظروف قد تبرهن إنخفاض القيمة الدفترية) ديسمبر ٣١في (يتم إختبار الشهرة لخسارة اإلنخفاض بشكل سنوي   
يتم تحديد خسارة اإلنخفاض عن بتقييم المبالغ التي يمكن إستردادها من وحدة إيرادات نقدية أو مجموعة وحدات إيرادات نقدية 

ال . نت المبلغ المسترد من وحدة إيراد نقدية أقل من قيمتها الدفترية يتم إدراج خسارة إنخفاضإذا كا. والتي تتعلق بها الشهرة
  .يمكن عكس خسارة اإلنخفاض المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية

  
  الموجودات غير الملموسة       

إما بشكل فردي أو على مستوى ) رديسمب ٣١في (اإلنخفاض بشكل سنوي  لخسارةالموجودات غير الملموسة يتم إختبار      
  .وحدة اإليرادات النقفدية ، إيهما أنسب ، أو عند توفر الظروف بأن القيمة الدفترية قد تكون إنخفضت

  
  الذمم الدائنة    

الخدمات التي تم الحصول عليها ، سواء استلمت فاتورة  وأللمبالغ المستحقة الدفع مستقبًال عن البضائع  التزاماتيتم قيد   
  .المورد أم لم تستلم



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٢٩- 

 

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      ٢
  

  تتمة - ملخص السياسات المحاسبية الهامة    ٢/٥  
  

  المخصصات
ناشئ من أحداث سابقة ، وعندما يكون  المجموعةعلى ) قانوني أو حكمي(يتم تكوين مخصصات في حالة وجود إلتزام   

  .بصورة موثوقةمحتمًال سداد تكاليف هذا االلتزام بمبالغ محددة 
 

  األعمال المجمعة والشهرة    
) في تاريخ التبادل(يتم قياس تكلفة األعمال المجمعة كمجموع القيم العادلة . تحتسب األعمال المجمعة بإستخدام طريقة الشراء  

والمطلوبات المتكبدة أو الملتزم بها ، وادوات حقوق الملكية المصدرة من قبل المجموعة مقابل السيطرة  للموجودات المقدمة
إن الموجودات والمطلوبات المحددة . على الشركة المستحوذ عليها ، زائد أية تكاليف تتعلق مباشرة باألعمال المجمعة

"  ٣ي شروط التحقيق بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية والمطلوبات المحتملة للشركة المستحوذ عليها والتى تستوف
  .يتم تحقيقها بقيمتها العادلة في تاريخ اإلستحواذ" األعمال المجمعة

  
إن الشهرة المكتسبة في أعمال مجمعة يتم قياسها مبدئيًا بالتكلفة وهي زيادة تكلفة األعمال المجمعة على حصة المجموعة في   

إذا كانت تكلفة . ة للموجودات والمطلوبات المحددة والمطلوبات المحتملة للشركة المستحوذ عليها المحققةصافي القيمة العادل
اإلستحواذ أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة المستحوذ عليها ، يتم تحقيق الفارق مباشرة في بيان الدخل 

  . لفة ناقص أى خسائر إنخفاض في القيمة المتراكمةبعد التحقيق المبدئي ، يتم قياس الشهرة بالتك. الموحد
  
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين    

على أساس آخر راتب تحتسب المكافأة المستحقة . لجميع الموظفينباحتساب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المجموعة تقوم   
  .ة الموحدةحتي تاريخ إقفال البيانات المالي الخدمة لكل موظف ومدة

  
المجموعة مخصصًا لمساهمتها في صندوق التقاعد تحت إدارة الدولة للموظفين القطريين وفقًا لقانون التقاعد  تحتسب  

ليس على المجموعة  التزام بمدفوعات . تدرج مصاريف المساهمة ضمن تكاليف الموظفين في بيان الدخل الموحد. والمعاشات
  .اقهاتدرج المساهمات عند استحق. أخرى بعد هذه المساهمات



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٣٠- 

 

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      ٢
  

  تتمة - ملخص السياسات المحاسبية الهامة    ٢/٥  
  
  العمالت األجنبية     

ويتم تحويل الموجودات . تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في السوق في تاريخ المعاملة  
وتحول جميع . النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بالسوق في تاريخ بيان المركز الماليوالمطلوبات 

الموحد يتم تحويل جميع نتائج المركز المالي لمؤسسات المجموعة التي تملك عملة عمل  فروقات الصرف إلى بيان الدخل
  : غير عملة عرض المجموعة إلى عملة العرض كالتالي

  
 .جميع الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي يتم تحويلها بسعر إغالق في تاريخ بيان المركز المالي الموحد   )أ (

إال إذا ما كان متوسط غير معقول (جميع اإليرادات والمصروفات في بيان الدخل يتم تحويلها بمتوسط سعر الصرف    )ب (
في تاريخ المعامالت ، في تلك الحاالت يتم تحويلها بسعر الصرف في  المتراكم ألسعار الصرف السائدةوال يمثل التأثير 

 ).تواريخ تلك المعامالت

 .يتم إدراج جميع فروقات التحويل كبند منفصل في حقوق الملكية   )ج (

عند التوحيد ، يتم إدراج فروقات التحويل الناتجة عن ترجمة صافي اإلستثمارات في العمليات األجنبية والسلف وادوات 
أو بيعها ، يتم إدراج فروقات التحويل المدرجة عند إلغاء عملية أجنبية بشكل جزئي . لملكيةمالت األخرى في حقوق االع

  . في حقوق الملكية في بيان الدخل الموحد كجزء من الربح أو الخسارة عند البيع
  
  تحقق اإليرادات    

  
  مبيعات البضاعة وتقديم الخدمات    

إلى المشتري ، وعندما يمكن قياس اإليرادات  الجوهرية المبيعات عندما تنتقل منافع ومخاطر الملكيةتتحقق اإليرادات من   
  .بشكل موثوق

 

تتحقق اإليرادات من تقديم الخدمات عندما يكون من الممكن قياس العائدات من هذه األعمال بشكل موثوق وبالرجوع إلى   
  .صدار التقاريرنسبة اإلنجاز لألعمال المؤداة كما في تاريخ إ

  
  أرباح اإلستثمارات    

، على مبدأ اإلستحقاق عند  والشركة الزميلة مشتركالمشروع اليتم تسجيل األرباح من اإلستثمار ، عدا األرباح من شركة   
 .امن قبل الشركة المستثمر فيه وتتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يتم إقرارها. إقرار الحق في إستالم تلك األرباح



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٣١- 

 

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      ٢
  

  تتمة - ملخص السياسات المحاسبية الهامة    ٢/٥  
  

 إيرادات الفوائد    

المبلغ القائم  موجودعلى أساس اإلستحقاق إستنادًا إلى من ودائع البنوك ومبيعات اإلئتمان  يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد  
  .المطبقبإستخدام معدل سعر الفائدة 

  

   إيرادات اإليجارات     

 .يتم اإلعتراف بإيرادات اإليجارات على أساس اإلستحقاق    
  

    الرسومإيرادات     

  .الرسوم على أساس اإلستحقاقيتم اإلعتراف بإيرادات     
   

  )المجموعة كمستأجر(عقود اإليجارات      
إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية تمثل أو تحتوي على إيجار يعتمد على موضوع االتفاقية في تاريخ السريان أو ما إذا كان   

يتم تحديد هذا حتي إذا لم  . تنفيذ االتفاقية يعتمد على استخدام موجودات معينة أوأن االتفاقية تحول حق استخدام الموجودات
 .االتفاقية الحق صراحة في

  
فى بداية التأجير، يتم رسملة التأجير التمويلى الذى بناءا عليه تنتقل إلى المجموعة بصورة جوهرية جميع المخاطر والمزايا   

المرتبطة بتملك البند المؤجر للمجموعة بالقيمة العادلة للملكية المؤجرة أو القيمة الحالية للحد األدنى من المدفوعات االيجارية 
التمويل واالنخفاض فى التزام اإليجار للتوصل إلى ) مصروفات(يع المدفوعات االيجارية نسبيا بين أعباء ويتم توز . أيهما اقل

  . ويتم االعتراف برسوم التمويل فى بيان الدخل. سعر ثابت للفائدة على الرصيد المتبقى من االلتزام
  

  )المجموعة كمؤجر(عقود اإليجارات      
. عقد اإليجار ذات الصلة فترة مدي عقود اإليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت علىحتساب إيرادات اإليجار من إتم ي  

المؤجر  موجودتضاف التكاليف المباشرة األولية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي على القيمة الدفترية لل
 .عقد اإليجار فترةعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى يو 

    



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٣٢- 

 

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة    ٢  
  

  تتمة - ملخص السياسات المحاسبية الهامة    ٢/٥    
  

  استخدام التقديرات    
إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية تتطلب من اإلدارة عمل تقديرات وافتراضات قد   

الموجودات والمطلوبات المدرجة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ البيانات تؤثر على مبالغ 
وبالرغم من أن هذه التقديرات تتم بناء على معرفة اإلدارة باألحداث واألعمال ، قد تختلف النتائج . المالية الموحدة

  .النهائية الفعلية عن تلك التقديرات
  
تدرج مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي تتم فيها مراجعة . واالفتراضات بصورة منتظمةتتم مراجعة التقديرات   

التقدير إذا كانت المراجعة تؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة  المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت المراجعة تؤثر 
 .على الفترتين الحالية والمستقبلية

  
  الضرائب    
  لضرائب المستحقة طبقًا للقوانين واللوائح والتعليمات السارية في الدول التي تمتد إليها عمليات المجموعةتحتسب ا  



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٣٣- 

 

  

  تجميع األعمال     ٣  
  

  ")DIL("داماس الدولية المحدودة في شركة  تملك  ٣/١    
، وهي شركة ")DIL("٪ من أسهم التصويت في داماس الدولية المحدودة ٦٦ علي خالل العام، استحوذت المجموعة  

أعمال التجارة في الذهب االنشطة الرئيسية للشركة  هي  .في مركز دبي المالي العالمي مدرجةتوصية باألسهم و 
لقد تم احتساب . والمجوهرات والماس واللؤلؤ والساعات والفضة واألحجار الكريمة على أساس البيع بالجملة والتجزئة

 معيارللوفقا ") PPA("االنتهاء من توزيع سعر الشراء بالسنة قامت المجموعة  خالل. التملك التملك باستخدام طريقة
لتحديد بشكل منفصل الموجودات غير الملموسة والشهرة الناشئة    تجميع األعمال -   ٣ رقمتقارير المالية للالدولي 

وهي تمثل   غير الملموسة الموجوداتاالستحواذ و بناء علي ذلك تم قامت المجموعة بتحديد قيم المكتسبة من عن 
  . مليون لایر قطري ٤٤٢االسم التجاري و هو من المجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة و تبلغ قيمتة 

 
القيمة العادلة المعترف بها عند االقتناء

 ألف ريـال قطري
 الموجودات 

 عقارات وآالت ومعدات  ٦٩,٣٤٦

  إستثماريةعقارات   ١٤٠,٦٩٣
 الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى ٦٩٤,٣٣٩

 إستثمار في شركة مشروع مشترك وشركة زميلة  ٣٦,٠٥٧

 استثمارات مالية متاحة للبيع  ٢٦,٨٩٤

 محتفظ بها للبيع موجودات ٢٥,٥١٣

 مخزون  ١,٤٠٥,٢٠٦

 ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة  ٥٤٦,٩١٣

  نقد وأرصدة لدى البنوك  ٢٠١,٨٣٨
 

٣,١٤٦,٧٩٩ 
 
 المطلوبات  

 قروض وسلف تحمل فوائد وسحب على المكشوف من البنوك  ١,٨٩٩,٠٤٢

 مستحقات وذمم دائنة  ٣٤١,٥٠٥

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ٢٥,٣٣٢

٢,٢٦٥,٨٧٩ 



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٣٤- 

 

  

  تجميع األعمال     ٣  
  

  ")DIL("داماس الدولية المحدودة في شركة  تملك  ٣/١    
 

القيمة العادلة المعترف بها عند االقتناء
 ألف ريـال قطري

 محددة موجوداتإجمالى صافى ال ٨٨٠,٩٢٠

 حصة غير مسيطرة عند التجميع )٣٠١,٠٩٥(
 

 مجموع صافي الموجودات المحددة ٥٧٩,٨٢٥

 )١١إيضاح ( الشهرة الناشئة من التملك ٤٩٠,٣٤٤
 

 قيمة الشراء المحولة ١,٠٧٠,١٦٩

 

 النقد المدفوع ١,٠٧٠,١٦٩

 صافي النقد المستلم مع الشركة التابعة  )٢٠١,٨٣٨(

 

 )المتضمن في التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية( صافي التفقات النقدية الخارجة ٨٦٨,٣٣١

  
  :أيضاحات  
لایر  ١٨٤,٢٥قيمة ") DIL("داماس الدولية المحدودة  لشركة العوائد واألرباح بلغ نصيب المجموعة من قد  من تاريخ االقتناء،   

  .لایر قطري مليار ٢,٢٧حيث بلغت قيمة االيرادات للشركة  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١حتي  ٢٠١٢ابريل  ١عن الفترة من  قطري
 

التي دفعتها المجموعة للحصول علي المنافع اإلستراتيجية المحتملة بما مليون لایر قطري وهي العالوة  ٤٩٠،٣٤بلغت قيمة الشهرة   
  .فيها القدرة علي االدارة و الحصول علي االرباح المستقبلية

  
  



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٣٥- 

 

  

  النقد والبنود المماثلة للنقد     ٤
   :تظهر في بيان المركز المالي الموحد المبالغ التالية التيالمدرجة في بيان التدفقات النقدية يمثل النقد والبنود المماثلة للنقد   

  

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف  

  قطري ريـال
  ألف  

  قطري ريـال
        

  ٨٨,٢٩٣    ٣٤٤,٢٠٠  ونقد في الصندوقأرصدة لدى البنوك 

  -    )٩٩,٥٥٧(  ودائع  ثابتة وهامشية تحت الرهن 
        
  ٨٨,٢٩٣    ٢٤٤,٦٤٣  

  )١٦٤,٩٤٦(    )٢٣٩,٣٢٥(  حسابات سحب على المكشوف من البنوك
        
  ٧٦,٦٥٣(    ٥,٣١٨(  

  
  الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدمًا    ٥

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف  

  قطري ريـال
  ألف  

  قطري ريـال
      

 ٤٣٥,٤٤٥   ٧٤٢,٤٠٧  ذمم مدينة تجارية

  )١٣,٩٦٠(   )١٥١,٤٨٤(  مخصص إنخفاض الموجودات المالية: ناقصا 
    
  ٤٢١,٤٨٥   ٥٩٠,٩٢٣ 

 ٤٦,٤١٤   ٨١,٢٠٢  للموردينمبالغ مدفوعة مقدمًا 

 ٣٠,٦٥٨   ٢١,٧٦٠  أوراق قبض

 ٥,١٩٣   ٣٧,٣٠٦  مصروفات مدفوعة مقدما

  ١,٥٩٢   ١٥,٠٤٢  ودائع
  ١٧,٩٦٢   ٢٣,٥٥٤  إيرادات مستحقة

  -    ٤,٥٩٠  القيمة العادلة الموجبة للمشتقات
  ١٠,٦٩٦    ٨٤,٣٤٢  ذمم مدينة أخرى

    
  ٥٣٤,٠٠٠   ٨٥٨,٧١٩ 



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٣٦- 

 

  

  تتمة -الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدمًا    ٥
  

  :كالتالي الموحد المالي المركز بيان في الرصيد يظهر  
  

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف  

  قطري ريـال
  ألف  

  قطري ريـال
        

  ٥٣٢,٥٧٢   ٧٩٢,٢٧٧  المتداول الجزء
  ١,٤٢٨   ٦٦,٤٤٢  المتداول غير الجزء

  ٥٣٤,٠٠٠   ٨٥٨,٧١٩ 

  
لایر     ١٣,٩٦٠:  ٢٠١١(لایر قطري  ١٥١,٤٨٤إنخفضت قيمة موجودات مالية بقيمة أسمية قدرها  ٢٠١٢ديسمبر ٣١كما في   

  :كانت التحركات في مخصص انخفاض الموجودات المالية كالتالي). قطري
  

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف  

  قطري ريـال
  ألف  

  قطري ريـال
        

  ١٦,٥٢١    ١٣,٩٦٠  يناير ١في 
  -    ١٣٥,٧١٤  محول من تجميع االعمال 

  ١,٨٢٣    ٨,٧٨٤  المخصص للسنة
  )٤,٣٨٤(    )٦,٩٧٤(  المبالغ المستردة خالل السنة

        
  ١٣,٩٦٠    ١٥١,٤٨٤  ديسمبر ٣١في 

  



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٣٧- 

 

  

  تتمة -الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدمًا    ٥
  

  :ديسمبر كالتالي ٣١إن أعمار الموجودات المالية التي لم تنخفض قيمتها كما في   
  
  متأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة          

    اإلجمالي  
غير متأخرة أو 
  يوم ١٨٠أكثر من   يوم ١٨٠ – ٩١  يوم ٩٠ – ١    منخفضة القيمة

 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف  قطري ريـال ألف    لایر قطريألف    

                
٦٤,٦٤٠  ٢٣,٤٢٨  ١١٠,٣٨٩    ٤١٤,٢٢٦    ٦١٢,٦٨٣  ٢٠١٢  
٩,٨٩٥  ١٦,٩٤٢  ١٠٨,٠٥٥    ٣١٧,٢٥١    ٤٥٢,١٤٣   ٢٠١١  

  
أية ضمانات  ال تقوم المجموعة عادة بطلب. بناء على خبرة اإلدارة ، يتوقع أن تسترد بالكامل الذمم المدينة غير المنخفضة القيمة  

  .مقابل الذمم المدينة
  
  عالقة ذات أطراف من مستحقة مبالغ      ٦ 

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف  

  قطري ريـال
  ألف  

  قطري ريـال
        

  -    ٣٩,٨٨٧  و شركة زميلة مشترك مشروع شركةقروض طويلة االجل  من 
  ٣,١٠٣    ٢٥,٨٨٦  و شركة زميلة مشترك مشروع شركةمستحقة من  مدينة ذمم
  -    ٤٧,١٦٦  مستحقة من أصحاب الحصص غير المسيطرة مدينة ذمم
        
  ٣,١٠٣    ١١٢,٩٣٩  



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٣٨- 

 

  

  تتمة - عالقة ذات أطراف من مستحقة مبالغ      ٦
  

  :يظهر الرصيد في بيان المركز المالي الموحد كالتالي  
    

  ٢٠١١   ٢٠١٢ 

  ألف  
 ريـال قطري

  ألف  
 ريـال قطري

        
  ٣,١٠٣    ٢٥,٨٨٦  الجزء المتداول

  -    ٨٧,٠٥٣  الجزء غير المتداول
        
  ٣,١٠٣    ١١٢,٩٣٩  

  
تمثل القروض التي هي بدون فوائد ، ) وشركة المشروعات المشتركة الشركات الزميلة(ألطراف ذات عالقة القروض طويلة األجل   

هذه القروض هي في طبيعتها كدفعات لرأس المال العامل وليس من المتوقع أن . وليس لها أي فترات محددة للسدادغير مضمونة 
  .انات الماليةالبي ا في غضون أثني عشر شهر من تاريخ إقفاليتم سداده

  
  المخزون   ٧

٢٠١٢   ٢٠١١ 

  ألف
 ريـال قطري

  ألف  
 ريـال قطري

 ) ب -أ( الذهب و المجوهرات    ١,٦٦١,٤٥٠  -

 أعمال قيد التنفيذ ٤١٥,٢٦٢  ٣٨١,٣٦٥

 بضاعة وقطع غيار و أدوات ٣٨٤,٧٩٧  ٢٨٧,٧٤٩

 سيارات ومعدات ثقيلة  ٢٢٦,٤٨٤  ٩١,٤٩٨

 تجهيزات صناعية  ٢٨,٥٣٦  ١٤,٠٤٥

 أخرى  ٤,٥٦٦  ٥,٠١٣

 

٧٧٩,٦٧٠ 
 ٢,٧٢١,٠٩٥ 

)٣١,٥٠٥( 
 ناقصًا مخصص للبضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة )١١٧,٦٢٥( 

    

 ٢,٦٠٣,٤٧٠   ٧٤٨,١٦٥ 



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٣٩- 

 

   
   تتمة - المخزون  ٧

  

  :إيضاحات  
في سياق األعمال االعتيادية تقوم المجموعة بأقتراض الذهب علي أساس غير مثبت  ثم تقوم بتحويلة الي مجوهرات أو     )أ(

و تدخل المجموعة في عمليات بيع أجلة و . سبائك للمتاجرة و يتم بيعة لمختلف العمالء علي أساس ثابت أو غير مثبت 
يتم تخفيض مخاطر تقلبات أسعار الذهب عن طريق أقتراض الذهب  و. ذلك من أجل التقليل من مخاطر تقلب األسعار 

  .بأسعار غير مثبتة و بيعها فيما بعد لمصنعي المجوهرات و السبائك حيث يكون هناك قد ثبت السعر
ح عن وذلك بأستخدام القيمة العادلة و نتج عن ذلك رب ٢٠١٢ديسمبر  ٣١لقد تم أعادة تقييم العمليات األجلة المعلقة في    )ب(

  .مليون لایر قطري وقد تم إدراجة ضمن الحسابات المدينة االخري ٤,٥٩غير محقق بقيمة 
  

  :الحركة في المخصص للبضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة كانت كالتالي  
٢٠١٢   ٢٠١١ 

  ألف
 ريـال قطري

  ألف  
 ريـال قطري

  

 يناير ١الرصيد في   ٣١,٥٠٥  ٢٧,٢٠٣

 محول من تجميع االعمال  ١١٨,٨٤٢  -

 المخصص للسنة  ٦,١٦٦  ٤,٦٠٩

 المبالغ المستردة خالل السنة )١٥,٢١٢(  -

 المستخدم خالل السنة  )٢٠,٠٨٤(  -

 مبالغ مشطوبة  )٣,٥٩٢(  )٣٠٧(
  

 ديسمبر ٣١الرصيد في   ١١٧,٦٢٥    ٣١,٥٠٥ 



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٤٠- 

 

  

   للبيع متاحة مالية إستثمارات  ٨
  

٢٠١٢   ٢٠١١ 

  ألف 
 ريـال قطري

  ألف   
 ريـال قطري

  

 ةمتداول -إستثمارات متاحة للبيع -  ٣,٩٠٥

 ةغير متداول  -إستثمارات متاحة للبيع ٣٦,٨٠٤  ١٠,٥٨٠

٣٦,٨٠٤  ١٤,٤٨٥ 

    
بلغت االستثمارات فى  األسهم الغير متداولة المسجلة بالتكلفة ناقص خسائر االنخفاض مبلغ   ، ٢٠١٢ديسمبر  ٣١فى ": إيضاح  

لعدم توافر أسعار فى أسواق متداولة أو أى مصادر معتمدة لقيمتها ) مليون لایر قطرى ١٠,٦: ٢٠١١(مليون لایر قطرى  ٣٦,٨
  . العادلة

  
   مشترك مشروع شركة في ستثمارإ  ٩
  

  :علي النحو التالي  إستثمارات في شركات ذات مشروع مشتركالمجموعة تمتلك   
  

 اســــم الشركـــــة بلد التأسيس %نسبة التملك 

٢٠١٢ ٢٠١١ 

  

 )م.م.ذ(شركة ترانسفيلد مناعي فاسيليتيز مانجمنت سيرفيسيز   قطر ٪٥١  ٪٥١

  م.م.بسبلى بيرل جولرى ذ  اإلمارات العربية المتحدة ٪٥١  -
  م.م.روبرتو كوين ميدل إيست ذ  اإلمارات العربية المتحدة ٪٥١  -

  
  .موجوداتمناعي متخصصة في إدارة المرافق و ال ترانسفيلدشركة   

  

 اللؤلؤو  االلماسو  المجوهرات الذهبيةو متخصصتان في التجارة بالذهب  م.م.روبرتو كوين ميدل إيست ذو  م.م.بسبلى بيرل جولرى ذ  
  . الفضة واالحجار الكريمةو 



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٤١- 

 

  

  تتمة - مشترك مشروع شركة في ستثمارإ  ٩
  

، إال أنها ال تمتلك الصالحية إلتخاذ القرارات  الشركات الموضحة اعاله في حقوق ملكية% ٥١على الرغم من أن المجموعة تمتلك   
إلى موافقة كال الطرفين ،  اتالمالية والتشغيلية ، وال تمتلك تأثيرًا جوهريًا على هذا اإلستثمار ، ويحتاج إتخاذ القرارات في هذه الشرك

  :فيما يلي الحركة علي االستثمار و .ولذلك يعتبر هذا اإلستثمار مشروعًا مشتركاً 
  

٢٠١٢   ٢٠١١ 

  ألف
 ريـال قطري

  ألف  
 ريـال قطري

 

 يناير ١الرصيد في  ١٤,٣٨٥  ١١,٣٠٤

 االضافة  لإلستثمار من  تجميع األعمال ١٧,٧٣٨  -

)٢,٥٥٠( 
 األرباح المستلمة خالل السنة )٣,٥٧٠( 

  أرباح شركة مشروع مشترك الحصة من ٢,٣٨٠  ٥,٦٣١
 

 ديسمبر ٣١الرصيد في  ٣٠,٩٣٣  ١٤,٣٨٥

  
  : كما يليالمعلومات المالية الموجزة والمتعلقة بشركة المشروع المشترك ملخص  
 

 الموجودات  المطلوبات  اإليرادات الربح صافي

  ألف
 ريـال قطري

  ألف
 ريـال قطري

  ألف
 ريـال قطري

  ألف
 ريـال قطري

  
 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في   

 )م.م.ذ(ترانسفيلد مناعي فاسيليتيز مانجمنت سيرفيسيز شركة  ٤١,٨٢٦ ١٢,٠٣٧ ٨١,٥٢٧ ٥,٤٢٨

  م.م.بسبلى بيرل جولرى ذ  ٢١,٣١٥ ١٥,٩٦٦ ١٠,٤٠٩ )١,٢٠٩(
  م.م.روبرتو كوين ميدل إيست ذ  ٧,٩٩٥ ٧,١٥٥ ٦,٣١٧ )١٦٨(

  

٧١,١٣٦ ٣٥,١٥٨ ٩٨,٢٥٣ ٤,٠٥١ 

   رباحاأل من المجموعة حصة   ٢,٣٨٠



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٤٢- 

 

  

  تتمة - مشترك مشروع شركة في ستثمارإ  ٩
 

 الموجودات  المطلوبات  اإليرادات الربح صافي

  ألف
 ريـال قطري

  ألف
 ريـال قطري

  ألف
 ريـال قطري

  ألف
 ريـال قطري

 ٢٠١١ ديسمبر ٣١في   

 )م.م.ذ(شركة ترانسفيلد مناعي فاسيليتيز مانجمنت سيرفيسيز  ٤٨,٩٧٧ ١٧,٦١٦ ٩٢,٣٧٤ ١١,٠٤١

  

٤٨,٩٧٧ ١٧,٦١٦ ٩٢,٣٧٤ ١١,٠٤١ 

   رباحاأل من المجموعة حصة   ٥,٦٣١
 

   االستثمار في شركات زميلة   ١٠
  

  : علي النحو التالي تمتلك المجموعة إستثمارات في شركات زميلة  
  

 اســــم الشركـــــة بلد التأسيس %نسبة التملك 

٢٠١٢ ٢٠١١ 

  

 أكسيوم المحدودة اإلمارات العربية المتحدة %35 %35

  م.م.ديسو يابان فليو ستورز  ذ اإلمارات العربية المتحدة %51 -
 شركة ال تى سى انترنشونال جنرال تردينج  الكويت %35 -

  م.م.قطر ذ ال تى سى انترنشونال  قطر %50 -
 ديسو تردينج البحرين %35 -

  م.م.داماس ذ –شركة المانع للمجوهرات   قطر %49 -
  م.م.للمجوهرات ذالبركة  البحرين %33.33 -
 تانية كولكشن المحدودة تايالند %49 -

 م.م.سى أو داماس اسوشيتس ذتى   اإلمارات العربية المتحدة %51 -

  



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٤٣- 

 

  

  تتمة - االستثمار في شركات زميلة     ١٠
  
البيع بالتجزئة باإلضافة الي تقديم الخدمات و تصليح عدد من االجهزة ،  التوزيع بالجملة، و تتخصص في اإلستيراد  شركة أكسيوم   

  .الخلوية المعروفة
  

  .الفضة و االحجار الكريمة، ، اللؤلؤ، االلماس ، المجوهرات الذهبية ، في التجارة بالذهب  أما الشركات الزميلة متخصصة  
  

تى  م و.م.قطر ذ م وال تى سى انترنشونال.م.أو أكثر من حقوق ملكية شركة ديسو اليابانية ذ ٪٥٠بالرغم من أن المجموعة تملك    
م، فان المجموعة ال تملك السلطة للتحكم فى األنشطة المالية والتشغيلية فى هذه الشركات لذا ليس .م.سى أو داماس اسوشيتس ذ

  .اتاالعتبارية أو السيطرة المشتركة فى هذه الجه لديها السيطرة
 

  :الحركة علي االستثمار في شركات زميلة كالتالي  
  

٢٠١٢   ٢٠١١ 

  ألف
 ريـال قطري

  ألف  
 ريـال قطري

 

 يناير ١في   ١,١٤٧,٢٨١  -

 االضافة  لإلستثمار من  تجميع األعمال ١٨,٣١٩  -

  األستثمار خالل السنة ٤٦,١٣٦   ١,٠٨٧,٨٦٥
 األرباح المستلمة خالل السنة )٥٥,٧٨٥(  -

 الشركات الزميلة الحصة من أرباح ٧٧,٤٣٧  ٥٩,٤١٦

 

 ديسمبر ٣١في  ١,٢٣٣,٣٨٨  ١,١٤٧,٢٨١

  



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٤٤- 

 

  

  تتمة - االستثمار في شركات زميلة     ١٠
  

 : كما يلي للمجموعة باالستثمار في الشركات الزميلةالمعلومات المالية الموجزة والمتعلقة ملخص   

 الموجودات  المطلوبات  اإليرادات الربح صافي

  ألف
 ريـال قطري

  ألف
 ريـال قطري

  ألف
 ريـال قطري

  ألف
 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في  ريـال قطري

  

 أكسيوم المحدودة ١,٥١٤,١١٢ ٩٧٢,٢٠٩ ٧,٨٧٦,٠٤٠ ١٨٥,٨٨٣

  م.م.ديسو يابان فليو ستورز  ذ ٢٧,٠٠٨ ٧,٥٦٥ ٥٥,٧٩٨ ٦,٨٢٨
 جنرال تردينجشركة ال تى سى انترنشونال  ٤,٤٥٤ ١,٣٢٧ ٨,٨٤٨ ٩٦٢

  م.م.قطر ذ ال تى سى انترنشونال ٣٠,٢٨٦ ٧,٦٦٦ ٦٣,٤٦٩ ١٦,٩٩٠
 ديسو تردينج ٣,٤٨٩ ٢٧١ ٣,٧٥٦ ٢٨٧

  م.م.داماس ذ –شركة المانع للمجوهرات  ٣٧,٨٨٨ ٥,٦٦٣ ١٤٨,٧٣٥ ١٣,١٠٠
  م.م.البركة للمجوهرات ذ ٨,٣٣٨ ٢,٩٣٦ ١١,٤٨٠ ٥٦٢

 المحدودة تانية كولكشن ٥٧,٥٤٨ ٣١,٠٧٥ ٤٣,٨٥٩ ٥,٧٨٣

 م.م.تى سى أو داماس اسوشيتس ذ  ٢٣٤,٧٨٦ ١٣٤,٤١١ ٧٨,٧٤٧ ٩,٩٣٧

  

١,٩١٧,٩٠٩ ١,١٦٣,١٢٣ ٨,٢٩٠,٧٣٢ ٢٤٠,٣٣٢ 

  زميلة شركة أرباح من الشركة حصة   ٧٧,٤٣٧
  

 الموجودات  المطلوبات  اإليرادات الربح صافي

  ألف
 ريـال قطري

  ألف
 ريـال قطري

  ألف
 ريـال قطري

  ألف
 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في  ريـال قطري

  

 أكسيوم المحدودة ١,٩٦٠,٠٩٦ ١,٤٦٣,٤٩٢ ٧,٣٥٠,٥٣١ ١٦٩,٧٦٠

  زميلة شركة أرباح من الشركة حصة   ٥٩,٤١٦
  

توزيع سعر الشراء نتج . خالل العام قامت المجموعة باإلنتهاء من توزيع سعر الشراء لإلستثمارها في شركة زميلة أكسيوم المحدودة
كان نصيب المجموعة . مليون لایر قطري تحديدًا األسم التجاري وحقوق التوزيع ٢٢٠اإلعتراف بموجودات غير ململوسة بقيمة عن 

مليون لایر قطري  ٣٥٠من القيمة العادلة من صافي الموجودات المحددة في تاريخ الشراء متضمنة موجودات غير ملموسة بقيمة 
مليون لایر قطري ضمن القيمة الدفترية  ٧٣٨إن الشهرة الناتجة عن اإلستحواذ بلغت . ريمليون لایر قط ١,٠٨٨وسعر شراء بلغ 

.لإلستثمار في أكسيوم المحدودة



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٤٥- 

 

  

  الشهرة و الموجودات غير الملموسة     ١١
  
  

    حقوق التوزيع    األسماء التجارية    الشهرة
موجودات غير 
  اإلجمالي    ملموسة أخري

  ألف  
  ريـال قطري

  ألف  
  قطريريـال 

  ألف  
  ريـال قطري

  ألف  
  ريـال قطري

  ألف  
  ريـال قطري

                    
                    :التكلفة

  ١١,٩٤٩    ٥٥١    -    -    ١١,٣٩٨   ٢٠١٢يناير  ١في 
االضافة  من  تجميع 

  ١,١٨٤,٦٨٣    -    ٢٤,٣٣٩    ٦٧٠,٠٠٠    ٤٩٠,٣٤٤  )٣إيضاح ( األعمال
  )٥٥١(    )٥٥١(    -    -    -  االستبعادات

                    
  ١,١٩٦,٠٨١    -    ٢٤,٣٣٩    ٦٧٠,٠٠٠    ٥٠١,٧٤٢  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

                    :اإلطفاء وٕانخفاض القيمة
  ٤,٦٣٨    ٢٩٤    -    -    ٤,٣٤٤  ٢٠١٢يناير  ١في 

  ٨,٨٢٩    ٤٠    ٨,٧٨٩    -    -  اإلطفاء خالل السنة
  )٣٥٩(    )٣٥٩(    -    -    -  اإلطفاء لالستبعادات

التأثير من أسعار الصرف 
  -  االجنبية

  
-  

  
-  

  
٢٥    ٢٥  

                    
  ١٣,١٣٣    -    ٨,٧٨٩    -    ٤,٣٤٤  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
                    

                    :صافي القيمة الدفترية
  ١,١٨٢,٩٤٨    -    ١٥,٥٥٠    ٦٧٠,٠٠٠    ٤٩٧,٣٩٨  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
  



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٤٦- 

 

  

   تتمة - الشهرة و الموجودات غير الملموسة    ١١
    

  
    الشهرة

موجودات غير 
  اإلجمالي    ملموسة أخري

  ألف  
  ريـال قطري

  ألف  
  ريـال قطري

  ألف  
  ريـال قطري

            
            :التكلفة

  ١١,٩٤٩    ٥٥١    ١١,٣٩٨   ٢٠١١يناير  ١في 
            

  ١١,٩٤٩    ٥٥١    ١١,٣٩٨  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
            :اإلطفاء وٕانخفاض القيمة

  ١٢٢    ١٢٢    -  ٢٠١١يناير  ١في 
  ١٣٦    ١٣٦    -  اإلطفاء خالل السنة
  ٤,٣٤٤    -    ٤,٣٤٤  اإلطفاء لالستبعادات

  ٣٦    ٣٦    -  أجنبية عمالت تحويلفروق 
            

  ٤,٦٣٨    ٢٩٤    ٤,٣٤٤  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
            

            :صافي القيمة الدفترية
  ٧,٣١١    ٢٥٧    ٧,٠٥٤  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٤٧- 

 

   معداتالو  تالاآلو عقارات ال  ١٢

  آالت معداتأراضي و مباني 

أثاث وتركيبات 
 موجودات مؤجرة سياراتومعدات مكتبية

أعمال رأسمالية 
 اإلجمالي قيد التنفيذ

 

  ألف 
 لایر قطري

  ألف 
 لایر قطري

  ألف 
 لایر قطري

  ألف 
 لایر قطري

  ألف 
 لایر قطري

  ألف 
 لایر قطري

  ألف  
 لایر قطري

    :تقييم/التكلفة

 ٥٦١,٥٥٩ ٧٥,٣٢٣  ٤٢,٢٣٣ ٣١,٠٩٠ ٣٨,٤٠٦ ٧٢,٥٥١ ٣٠١,٩٥٦ ٢٠١٢يناير  ١كما في 
 ٦٩,٣٤٦ ٦,٤٢٢  - ٨٧٣ ١٧,٧٦٥ ٢,١٠٨ ٤٢,١٧٨ االضافة  من  تجميع األعمال

 ٧٤,٦٨٦ ٣,٩٩٧  ١٨,٢٤٤ ٦,٣٤٩ ١٦,٣٧٨ ١٠,٠٨١ ١٩,٦٣٧ إضافات 
 )١٤٧,٠٣٦( -  )١٣,٠٦٥( )٤,٥٧١( )٥,٤٧٤( )١,٢٩٥( )١٢٢,٦٣١( إستبعادات 
 - )٦٠,٣٦٧(  ٦٠١ )٦٠١( ١,٦٥١ ١١,٥٧٣ ٤٧,١٤٣ تحويالت

              

 ٥٥٨,٥٥٥ ٢٥,٣٧٥  ٤٨,٠١٣ ٣٣,١٤٠ ٦٨,٧٢٦ ٩٥,٠١٨ ٢٨٨,٢٨٣ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
   :االستهالك

 ٢٢٤,١٧٠ -  ١٩,٨٥٨ ١٦,٨٠٥ ٣١,٢٠٣ ٥٤,٤٦٧ ١٠١,٨٣٧ ٢٠١٢يناير  ١في 
 ٥٥,٠٠٠ -  ١٠,٧٥٤ ٥,٨٨٦ ١٤,٨٣٠ ٩,٣٣٨ ١٤,١٩٢ االستهالك للسنة

 )٥٣,٥٧٣( -  )٩,٤٦٩( )٣,٥٣٩( )٥,٣٦٦( )١,٢٩٥( )٣٣,٩٠٤( لالستبعادات 
 - -  ٦ )٦( - - - للتحويالت

 )٥٤( -  )١( ٤ )٦٩( ١٢ - فروقات الصرف للعمالت االجنبية 
              

 ٢٢٥,٥٤٣  -  ٢١,١٤٨  ١٩,١٥٠  ٤٠,٥٩٨  ٦٢,٥٢٢  ٨٢,١٢٥ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
              

              صافي القيمة الدفترية 

 ٣٣٣,٠١٢  ٢٥,٣٧٥  ٢٦,٨٦٥  ١٣,٩٩٠  ٢٨,١٢٨  ٣٢,٤٩٦  ٢٠٦,١٥٨ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
  



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٤٨- 

 

  

  تتمة -  معداتالو  تالاآلو عقارات ال  ١٢
  آالت معداتأراضي و مباني

أثاث وتركيبات 
 موجودات مؤجرة سياراتومعدات مكتبية

أعمال رأسمالية 
 اإلجمالي قيد التنفيذ

  ألف 
 لایر قطري

  ألف 
 لایر قطري

  ألف 
 لایر قطري

  ألف 
 لایر قطري

  ألف 
 لایر قطري

  ألف 
 لایر قطري

  ألف  
 لایر قطري

               :التكلفة

 ٤٨٣,٦٦٢ ١٣,٥٤١  ٣٦,٢٣٣ ٢٧,٢٣٣ ٣٤,١٨٧  ٧٠,٦٥٣ ٣٠١,٨١٥ ٢٠١١يناير  ١كما في 
 ٩٣,٧٢٢ ٦١,٩٠١  ١٣,٢٠٢ ٩,٩٨١ ٤,٨٨١  ٣,٦١٦ ١٤١ إضافات خالل السنة 

 - )١١٩(  ٥٥ - )١٠٠(  ١٦٤ - تحويالت
 )١٥,٨٢٥( -  )٧,٢٥٧( )٦,١٢٤( )٥٦٢(  )١,٨٨٢( - إستبعادات خالل السنة

             
 ٥٦١,٥٥٩ ٧٥,٣٢٣  ٤٢,٢٣٣ ٣١,٠٩٠ ٣٨,٤٠٦  ٧٢,٥٥١ ٣٠١,٩٥٦ ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

              
    :االستهالك

 ١٩٤,٦٨٢ -  ١٤,٨٩٤ ١٥,٢٦٨ ٢٦,٥٩٩  ٤٧,١٠٧ ٩٠,٨١٤ ٢٠١١يناير  ١في 
 ٣٩,٤٥٥ -  ٩,٨١٢ ٥,٢٢٣ ٥,٠٩٨  ٨,٢٩٩ ١١,٠٢٣ االستهالك للسنة

 )١٠,٠٦٤( -  )٤,٨٩٣( )٣,٦٨٦( )٥٤٩(  )٩٣٦( - لالستبعادات خالل السنة 
 - -  ٤٥ - )٤٣(  )٢( - للتحويالت

 ٩٧ -  - -  ٩٨  )١( - فروقات الصرف للعمالت االجنبية 

              

 ٢٢٤,١٧٠  -  ١٩,٨٥٨  ١٦,٨٠٥  ٣١,٢٠٣  ٥٤,٤٦٧  ١٠١,٨٣٧ ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

              

              صافي القيمة الدفترية 

 ٣٣٧,٣٨٩  ٧٥,٣٢٣  ٢٢,٣٧٥  ١٤,٢٨٥  ٧,٢٠٣  ١٨,٠٨٤  ٢٠١١ ٢٠٠,١١٩ديسمبر  ٣١في 



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٤٩- 

 

  
  تتمة -  معداتالو  تالاآلو عقارات ال  ١٢
  

  :إيضاح  
مليون لایر قطري وتم تحويل إحتياطي إعادة التقييم البالغ  ٨٨,٧خالل السنة ، كانت القيمة الدفترية لألراضي والمباني المستبعدة   

  .إلى األرباح المدورة مليون لایر قطري ٥٧,٥
  

  العقارات االستثمارية ١٣  
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 

  ألف  
  ريـال قطري

  ألف  
  ريـال قطري

        
  -    ١٤٠,٦٩٣  االضافة  من  تجميع األعمال

  -    )٣,٢٥٨(  االستهالك للسنة
        

  -    ١٣٧,٤٣٥  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
  

  :إيضاحات
 مليون لایر قطري مقابل تسهيالت ممنوحة للمجموعة ١٢٧,٦لدي البنك بلغت تكلفة االراضي و المباني المرهونة   ) أ(

مليون لایر قطري  مسجلة ضمن ملكية أصحاب الحقوق غير  ٣٥,٦بلغت تكلفة االراضي و المباني ) . ١٨إيضاح (
  .  المسيطرة علي ان تؤول منفعة الشركة اللمملوكة لهم للمجموعة

  
لایر قطري استنادا إلى تقييم أداء مليون  ٢١٥لعادلة لهذه العقارات االستثمارية ، بلغت القيمة ا٢٠١٢ديسمبر  ٣١في ) ب(

تم تحديد القيمة العادلة على أساس معايير التقييم من المعهد الملكي للمساحين . من قبل مقيمين مستقلين مؤهلين
. مناسبا يكون حسبما"  يمة المستخدمةالق"لمقارنة أو اتم تحديد القيمة العادلة على أساس القيمة السوقية . القانونيين

العائد ية و رباح  المستقبلاألوتستند التقييم للعقارات االستثمارية على التقييم الفردي، لكل نوع عقار على حد سواء، و 
  .المطلوب على أساس استراتيجية اإلدارة



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٥٠- 

 

  

  القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد   ١٤  
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 

  ألف  
  ريـال قطري

  ألف  
  ريـال قطري

        
  -    ٢,٠٤٨,٢٧٥  تسهيالت رأس المال العامل

  ٤٦٧,٣٥٤    ٥٤٦,٣٧٥  )ب(قرض ألجل 
  -    ٢٠,٠١١  )ج(  إيصاالت أمانة

  -    ٦,٨١٩  فواتير مخصومة 
        

  ٤٦٧,٣٥٤    ٢,٦٢١,٤٨٠  
  

  :يظهر الرصيد في بيان المركز المالي الموحد كالتالي    
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 

  ألف  
  ريـال قطري

  ألف  
  ريـال قطري

        

  ٧٦,٤٩٢    ٧٤٠,٧٩٦  الجزء المتداول
  ٣٩٠,٨٦٢    ١,٨٨٠,٦٨٤  الجزء غير المتداول

        

  ٤٦٧,٣٥٤    ٢,٦٢١,٤٨٠  
  

  :إيضاحات
خالل العام، حصلت المجموعة على قروض قصيرة األجل من البنوك التجارية أساسا لتمويل متطلبات رأس المال   ) أ( 

 .شهر ١٨اشهر إلى  ٦ولها تواريخ إستحقاق من   فائدة بأسعار تجاريةالقروض تحمل هذه . العامل
يمثل ذلك الرصيد المتبقي من تسهيالت قروض طويلة األجل التي تم الحصول عليها من بنوك تجارية لتمويل    ) ب(

اإلستحواذ على داماس العاليمة المحدودة والقروض تحمل فائدة بأسعار تجارية ويتم سدادها بأقساط ربع سنوية حتى 
األجل من بنوك تجارية بلغت قيمتها حصلت المجموعة على تسهيالت قروض طويلة  ٢٠١١وفي  ٢٠١٦مارس 
 .مليون دوالر أميركي لتمويل اإلستحواذ على أكسيوم المحدودة حيث تم سداد القرض بالكامل خالل السنة ١٤٠

 .يوما وتحمل فوائد بأسعار تجارية ١٢٠تمثل قروض مقابل إيصاالت أمانة مستحقة خالل   ) ج(
  :بالضمانات التالية من قبل البنوك ائدة القروض والسلفيات التي تحمل ف تم ضمان   )د( 

  
  ).٤إيضاح (مليون لایر قطري  ٩٩,٦ودائع ثابتة تبلغ    -
  .رهن المخزون والذمم المدينة على أساس التساوي مع البنوك   -  
  .إحالة بوليصة التأمين على أساس التساوي   -  
 لایر قطري مليون127.6 تكلفتها والمباني التي تبلغتضم األراضي والتي  ستثمارات العقارية لإل الرهن العقاري      -

 .)١٣إيضاح (



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٥١- 

 

  

  عالقة ذات ألطراف مستحقة مبالغ    ١٥
االرصدة  ناتجة عن المعامالت مع الكيانات ذات السيطرة المشتركة و الشركات الزميلة والتي تتم في سياق النشاط المعتاد   

  . للمجموعة
  

  ومصاريف مستحقة  دائنة ذمم    ١٦
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 

  ألف  
  ريـال قطري

  ألف  
  ريـال قطري

        

  ٢٢٤,٤٦٥    ٤٢٣,٥٠٠   دائنةتجاريين  ذمم
  ٤٦٥,٠٩٣    ٥٤٢,٢٧٠  مبالغ مقبوضة مقدمًا من العمالء

  ١٥٩,٥٢٣    ٣٣٤,٢٣٨  مصاريف مستحقة الدفع
  ٦,٩٧٩    ٥,٧٩١  والرياضية  االجتماعية لألنشطة مساهمة

        

  ٨٥٦,٠٦٠    ١,٣٠٥,٧٩٩  
  

  :يظهر الرصيد في بيان المركز المالي الموحد كالتالي  
  

  ٢٠١١ ٢٠١٢ 

  ألف  
  ريـال قطري

  ألف  
  ريـال قطري

        

  ٨٥٦,٠٦٠    ١,٢٨٠,٢١٩  الجزء المتداول
  -    ٢٥,٥٨٠  الجزء غير المتداول

        

  ٨٥٦,٠٦٠    ١,٣٠٥,٧٩٩  
  



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٥٢- 

 

  

  للموظفين الخدمة نهاية مكافأة   ١٧ 
  الحركة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدرج في بيان المركز المالي الموحد كالتالي  

  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف  

  لایر قطري
  ألف  

  لایر قطري
        

  ٢٩,٨١٤    ٣٦,٥٠١  يناير  ١في 
  ٩,٠٥٧    ١٩,٧٢٤  المخصص خالل السنة

  -    ٢٥,٣٣٢  )٣إيضاح ( االضافة للمخصص من  تجميع األعمال
  )٢,٣٧٠(    )٥,٦٦٩(  مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة 

        
  ٣٦,٥٠١    ٧٥,٨٨٨  ديسمبر  ٣١المخصص في 

  
  رأس المال  ١٨

٢٠١٢ ٢٠١١ 

  ألف
 ريـال قطري

  ألف 
 ريـال قطري

 

 لایر قطري للسهم ١٠رأس المال المصرح به والمصدر و المدفوع بالكامل بواقع  ٤٥٦,١٩٢ ٣٤٢,١٤٤

٢٠١٢ ٢٠١١ 

 عدد األسهم عدد األسهم

 )ألف سهم( )ألف سهم(

  

 ٢٠١٢يناير  ١في  ٣٤,٢١٤ ٢٣,٧٦٠

 أسهم مجانية مصدرة - ٤,٧٥٢

 أسهم حقوق أولوية  ١١,٤٠٥ ٥,٧٠٢

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  45.619  ٣٤,٢١٤



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٥٣- 

 

  

  تتمة – رأس المال  ١٨
أسعم  ٣ريـال قطري لكل  ٦٠سهم حقوق أولوية بواقع سهم واحد بسعر  ١١,٤٠٤,٨٠٠خالل السنة ، قامت المجموعة بإصدار   

  ).أسعم مملوكة ٥ريـال قطري لكل  ٧٠سهم واحد بسعر سهم حقوق أولوية بواقع  ٥,٧٠٢,٤٠٠إصدار : ٢٠١١(  مملوكة 
  

  االحتياطي القانوني    ١٩
٪ على األقل من ربح السنة إلى االحتياطي ١٠يجب تحويل  ٢٠٠٢لسنة ) ٥(وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم   

إن االحتياطي القانون غير قابل للتوزيع في العادة إال في . ٪ من رأس المال المصدر٥٠القانوني إلى أن يبلغ االحتياطي القانوني 
  .خالل السنة حصلت المجموعة .القانون المذكور أعاله الحاالت المنصوص عليها في

  
بعالوة إصار  ٢٠١٢سهم في نوفمبر  ١١,٤٠٤,٨٠٠حقوق إصدار   ٥٧٠,٢٤خالل السنة إستلمت المجموعة عالوة إصدار بلغت    

حقوق إصدار مليون من  ٣٤٢,١٤عالوة إصدار بلغت : ٢٠١١(لایر قطري للسهم والتي تم إدراجها في اإلحتياطي القانوني  ٥٠
  ).لایر قطري للسهم ٦٠بعالوة إصدار  ٢٠١١سهم في أكتوبر  ٥,٧٠٢,٤٠٠

  
 أرباح مقترح توزيعها  ٢٠ 

مليون ريـال قطري للعام  ٢١٦،٧وبقيمة إجمالية قدرها الواحد ريـال قطري للسهم  ٤،٧٥اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بواقع   
ريـال قطري للسهم  ٥,٥:  ٢٠١١للعام ( المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية القادم وهذه التوزيعات تخضع لموافقة،  ٢٠١٢

  ).مليون ريـال قطري ١٨٨،٢الواحد وبقيمة إجمالية قدرها 
  

  ).مليون لایر قطري ١٦٦,٣: ٢٠١١( مليون لایر قطري  ١٨٨,٢خالل السنة قامت الشركة بدفع توزيعات أرباح بقيمة   



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٥٤- 

 

  

  القطاعيةالبيانات     ٢١
تشغيل على  قطاع) ١١(عشر  أحدى لهاالمجموعة  على أساس منتجاتها وخدماتها و قطاعات تشغيليةتم تنظيم المجموعة إلى   

 :النحو التالي

  
  سيارات   -
  آليات ومعدات ثقيلة   -
  الخدمات الصناعية وخدمات النفط والغاز  -
  إمدادات صناعية  -
  تكنولوجيا المعلومات  -
  السفر  -
  الخدمات الهندسية  -
  خدمات تقنيات جيولوجية  -
  خدمات النقل واإلمداد  -
  المجوهرات تجارة  -
  أخرى  -

  
يتم تقييم أداء كل  .تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج قطاعات التشغيل بصورة منفصلة بهدف اتخاذ قرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء  

أسعار المعامالت . قطاع بناءًا على أرباح وخسائر التشغيل وتقييم بصفة دورية مقارنًة باألرباح والخسائر في البيانات المالية الموحدة
  .بين قطاعات التشغيل تتم ضمن النشاط اإلعتيادي وبطريقة مماثلة للمعامالت مع األطراف األخرى

  
كذا بنود  و .مباشرة من قبل قطاع التشغيل عليهاوالخصوم التي يتم التعامل  موجوداتالقطاعية تشمل الالموجودات والمطلوبات   

  :الجدول التالي يلخص أداء قطاعات التشغيل. الخصومو  موجوداتالمتعلقة بتلك ال الدخل أو النفقات



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٥٥- 

 

  

  )تتمة( البيانات القطاعية    ٢١
  :حسب قطاعات التشغيل    )  أ(

 أخرى اإلجمالي

  تجارة
 المجوهرات

  خدمات النقل
 واإلمداد

  خدمات تقنيات
 جيولوجية

  الخدمات
 السفر الهندسية 

  تكنولوجيا
 لمعلوماتا

  إمدادات
 صناعية

  الخدمات
  الصناعية

  وخدمات النفط 
 الغازو 

  آليات
 سيارات ومعدات ثقيلة

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  ق.ألف ر ق.ألف ر ق.ألف ر ق.ألف ر ق.ألف ر ق.ألف ر ق.ألف ر ق.رألف  ق.ألف ر ق.ألف ر ق.ألف ر ق.ألف ر

 اإليرادات ٧٣١,٥٩٩ ١٦٢,٢٧٨ ١٢١,٠٤٦ ١٥٩,٦٠٣ ٩٥٩,١١٢ ٤٢,١٦٩ ١٢٤,٤١٣ ٥٤,٦٩٦ ٣٢,٢٤٨ ٢,٢٧٤,٧٠٦ ١١٥,٥٧٨ ٤,٧٧٧,٤٤٨

 إجمالي الربح ١٤٤,٦٣٤ ٣٢,٠٦٩ ٣٧,٤٤٧ ٢٧,٥٨١ ١٣٩,٩٨٦ ٤٠,٨٠٦ ٢٩,٥٤٧ ٢٢,٨٦٦ ٩,٦٥٥ ٤١٩,١٦٩ ٢٧,٧٢٨ ٩٣١,٤٨٨

  أرباح القطاع ٧٠,٠٩١ ١٢,٧٥٨ ٣٢,١٤٨ ١٧,٨١٨ ٦٠,٩٦٨ ١٨,٠٦٦ ٤,٨٧٨ ٨,١٩٤ ٤,٥٢٢ ١٨٤,٧٤١ ٤٩,٣٨٧ ٤٦٣,٥٧١
 موجودات القطاع ٣٨٤,١٨٦ ٦٨,٢٤٨ ٣٦,٩٦٥ ٨٣,٩١٢ ٩٣٩,٥٣٧ ٩٠,٥١١ ١٠٨,٨١٥ ٥٠,١٤١ ١٠,٢٣٢ ٣,١٣٦,٨٩٤ ١,٩٦٤,٤٠٧ ٦,٨٧٣,٨٤٨

 مطلوبات القطاع ٩٥,٧٢٦ ١٧,٧٤٥ ٢٠,١٢٤ ٣٩,٠٠٦ ٧٧٣,٣٠٣ ١١٤,٣٨٢ ٩٤,٨٠٥ ٣٦,٩٢٣ ٣,٩٠٠ ٢,١٣٣,٠٦٩ ٩١٩,٤٩٣ ٤,٢٤٨,٤٧٦

 معلومات أخرى

٢٤,٨٧٢ ٥٤,٩٤٥ ٧٩,٨١٧ - - - - - - - - - 

حصة الشركة من أرباح شركة 
 مشروع مشترك وشركة زميلة

٨٥,٩٤٠ ١,١٧٨,٣٨١ ١,٢٦٤,٣٢١ - - - - - - - - - 

إستثمار في شركة مشروع مشترك 
 وشركة زميلة



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٥٦- 

 

  

  )تتمة( البيانات القطاعية    ٢١
  : )تتمة( حسب قطاعات التشغيل    )  أ(

  

 أخرى اإلجمالي

  تجارة
 المجوهرات

  خدمات النقل
 واإلمداد

  خدمات تقنيات
 جيولوجية

  الخدمات
 السفر الهندسية 

  تكنولوجيا
 لمعلوماتا

  إمدادات
 صناعية

  الخدمات
  الصناعية

  وخدمات النفط 
 الغازو 

  آليات
 سيارات ومعدات ثقيلة

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١في  ق.ألف ر ق.ألف ر ق.ألف ر ق.ر ألف ق.ألف ر ق.ألف ر ق.ألف ر ق.ألف ر ق.ألف ر ق.ألف ر ق.ألف ر ق.ألف ر

 اإليرادات ٦٤٧,٠٦٧ ١٤٩,٨٨٩ ١٠٥,٥٢٠ ١٤٩,٨٥٥ ٨٨٨,٧٣٠ ٤٨,٠٩١ ١١٧,٦٧٦ ٤٦,٥٧٧ ٣٠,٤٦٥ - ١٠٨,٨٧٨ ٢,٢٩٢,٧٤٨

 إجمالي الربح ١٢٨,١٠٢ ٣٢,٢٩٣ ٤٤,١٦٦ ٢٣,٣٢٤ ١٢٨,٩٢٤ ٤٧,٦٨٢ ٣٣,٩٧٧ ٢٠,٢٥٠ ٩,٢٨٦ - ٢٦,٤٠٣ ٤٩٤,٤٠٧

  أرباح القطاع ٦٤,١٦١ ١٨,١٤٢ ٣٨,٨٣٦ ١٥,٤١٤ ٥٦,٠٤٧ ٢٣,٠٢٤ ١٢,٢٩١ ٩,٠٥٨ ٤,٢٧٨ - ٣٧,٩٢٣ ٢٧٩,١٧٤
 موجودات القطاع ٢٢٠,٥٤٢ ٧٤,٠٤٧ ٢٩,٨٩٨ ٥٣,٩٥٨ ٧٦٢,٥٨٦ ٥٩,١٧٧ ٧٨,٨٤٨ ٣١,٤٨٨ ٩,٧٥٣ - ١,٥٧٤,١١٥ ٢,٨٩٤,٤١٢

 مطلوبات القطاع  ٤٣,٢٧١ ١٤,٤٠١ ٣١,٩٧٢ ١٤,٠٢٣ ٦٣٥,٣٨٤ ٣٩,٠٥٤ ٥٤,٧١٥ ١٦,٤٦٤ ٣,٩٤٤ - ٦٧١,٦٣٣ ١,٥٢٤,٨٦١

 معلومات أخرى

٦٥,٠٤٧ ٦٥,٠٤٧ - - - - - -  - - - - 

حصة الشركة من أرباح شركة مشروع 
 مشترك وشركة زميلة

١,١٦١,٦٦٦ ١,١٦١,٦٦٦ - - - - - - - - - - 

إستثمار في شركة مشروع مشترك 
 وشركة زميلة



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٥٧- 

 

  )تتمة( البيانات القطاعية    ٢١
  

      الجغرافية للقطاعات وفقا القطاعي التقرير  )  ب(
  

 أخرى اإلجمالي

  دول مجلس
 قطر التعاون الخليجي

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  ق.ألف ر ق.ألف ر ق.ألف ر ق.ألف ر

   

 اإليرادات ٢,٤٦٦,٣٧٣ ٢,٢٩٥,٥٠٨ ١٥,٥٦٧ ٤,٧٧٧,٤٤٨

 إجمالي الربح ٥٠٤,١٠٣ ٤٢٠,٦٣٩ ٦,٧٤٦ ٩٣١,٤٨٨

  أرباح القطاع ٢٣١,٦٥٠ ٢٣٢,٥٣٠ )٦٠٩( ٤٦٣,٥٧١
 موجودات القطاع ٢,٤٨٥,٤٤٧ ٤,٣٥٠,٤٤٨ ٣٧,٩٥٣ ٦,٨٧٣,٨٤٨

 مطلوبات القطاع ٢,٠٥٥,٧٢١ ٢,١٨٧,٩٥٩ ٤,٧٩٦ ٤,٢٤٨,٤٧٦

 معلومات أخرى

 حصة الشركة من أرباح شركة مشروع مشترك وشركة زميلة ٢,٩٥٣ ٧٦,٨٦٤ - ٧٩,٨١٧

 إستثمار في شركة مشروع مشترك وشركة زميلة ١٣,٧٦٨ ١,٢٥٠,٥٥٣ - ١,٢٦٤,٣٢١



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٥٨- 

 

  

  )تتمة( البيانات القطاعية    ٢١
  

     )تتمة( الجغرافية للقطاعات وفقا القطاعي التقرير  )  ب(
  

 أخرى اإلجمالي

  دول مجلس
 قطر التعاون الخليجي

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١في  ق.ألف ر ق.ألف ر ق.ألف ر ق.ألف ر

   

 اإليرادات ٢,٢٦٨,٤٤٨ ٩,١٨٥ ١٥,١١٥ ٢,٢٩٢,٧٤٨

 إجمالي الربح ٤٨٤,٤٨٠ ١,٠٤٨ ٨,٨٧٩ ٤٩٤,٤٠٧

  أرباح القطاع ٢١٩,٩٨٦ ٥٦,٧٠٣ ٢,٤٨٥ ٢٧٩,١٧٤
 موجودات القطاع ١,٧١٣,٦٤٤ ١,١٦٠,٥٥٦ ٢٠,٢١٢ ٢,٨٩٤,٤١٢

 مطلوبات القطاع ١,٥٠٤,٧٥٨ ١٨,٦١٧ ١,٤٨٦ ١,٥٢٤,٨٦١

 معلومات أخرى

 زميلة حصة الشركة من أرباح شركة مشروع مشترك وشركة ٥,٦٣١ ٥٩,٤١٦ - ٦٥,٠٤٧

 إستثمار في شركة مشروع مشترك وشركة زميلة ١٤,٣٨٥ ١,١٤٧,٢٨١ - ١,١٦١,٦٦٦



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٥٩- 

 

 

  اإليرادات   ٢٢
٢٠١٢ ٢٠١١ 

  ألف
 ريـال قطري

  ألف
 ريـال قطري

  

 إيرادات المبيعات ٤,٠٤١,٠٠٣ ١,٦٣٧,٦١١

 إيرادات الخدمات ٦٩٥,١١٢ ٦٢٢,٧٠٠

 المؤجرة المعداتإيرادات  ٢٤,٣٣٣ ٢٤,٢٨٢

 إيرادات تشغيل أخري  ١٧,٠٠٠ ٨,١٥٥

  

٢,٢٩٢,٧٤٨ 4.777.448  

  
  خرىأ يراداتإ  ٢٣

  ٢٠١١  ٢٠١٢ 

  ألف  
  ريـال قطري

  ألف
 ريـال قطري

        
  ٢,٠٥١    ٨٩,٧٥٦  ربح من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

 -    ٧٧,٦٣٠  المدينة المبالغ المستردة من مبالغ سبق شطبها للذمم

 -    ٧٧,١٤٥  "تيفاني " الربح من عملية أستبعاد قطاع 

 وبطيئة المتقادمة لبضاعةالمبالغ المستردة عن رد مخصص ا
  ١٥,٢١٢  الحركة

  
- 

  ١٧,٨٧٣    ٢٢,٧٦٣  إيرادات متنوعة
        
  ١٩,٩٢٤    ٢٨٢,٥٠٦  

 
 

 
 
 

 



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٦٠- 

 

  

  مصاريف عمومية وٕادارية  ٢٤

  
    

٢٠١٢ ٢٠١١ 

  ألف
 ريـال قطري

  ألف 
 ريـال قطري

 

       

 تكاليف الموظفين  ١٦١,١٠٠ ٩١,٦٦٢

 الرسوم القانونية والمهنية ٥٦,٥٨٩ ١٣,٦٢٧

  تصليح وصيانة ١٧,٤٣٥ ٥,٤١١
 إيجارات  ١٧,٣٣٦ ١٦,٤٨٩

 مصاريف سفر  ١٤,٨٠٤ ١١,٢٧١

 مصاريف االتصاالت ١١,٠٧١ ٦,٠٩٦

 العمالت االجنبيةخسارة فروق أسعار  ٨,٨٨٨ -

 يف مرافقمصار  ٦,٥٩٣ ١,٩٢٩

 مصرفية رسوم ٥,٥٦٨ ٤,٩٩٢

 تأمين ٦,٣٨٥  ٣٩٤

 مطبوعات وقرطاسية ٣,٥١٥ ٢,٣٣٦

 مصاريف أخرى  ١٢,٠٣٢ ٤,٧٥٣

      

158.960   ٣٢١,٣١٦  



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٦١- 

 

   
  العائد علي السهم  ٢٥
  

العائد على السهم بقسمة أرباح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل يتم إحتساب   
  .السنة

  
  

   

٢٠١٢ ٢٠١١ 

  ألف
 ريـال قطري

  ألف 
 ريـال قطري

 

   

٣٩٨,٤٩١ ٢٧٩,١٦٣ 

  بالشركة األم من العمليات المستمرة العائد للمساهمين  السنةربح 
  )ألف ريـال قطري(

- ١,٨٢١ 

  بالشركة األم من العمليات المتوقفة العائد للمساهمين  السنةربح 
  )ألف ريـال قطري(

  )ألف ريـال قطري(بالشركة األم العائد للمساهمين  السنةربح  ٤٠٠,٣١٢ ٢٧٩,١٦٣

  )ألف سهم(المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة  ٣٨,٣٨٨ ٣٠,٩٧٢

١٠,٤٣ ٩,٠١ 

        )باللایر للسهم(للسهم  والمخفف الربح األساسي
  )بالشركة األمالعائد للمساهمين (

١٠,٣٨ ٩,٠١ 

من العمليات المستمرة  )باللایر للسهم (للسهم  والمخفف الربح األساسي
  )بالشركة األمالعائد للمساهمين (



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٦٢- 

 

  
  المتوقفة العمليات   ٢٦

أكملت المجموعة اإلجراءات الخاصة بتحويل األعمال التجارية المتعلقة بقطاع تيفاني  ٢٠١٢يوليو  ٦في     
والتي تم تكوينها بالتعاون ) تي سي أو(م المكونة حديثًا .م.إلى الشركة تى سى أو داماس اسوشيتس ذ) التشغيل(

ليون لایر قطري بين أطراف التعاقد وفقًا لشروط م ٩٠,٥وتم اإلتفاق على مقابل التحويل بمبلغ ) تيفاني(مع شركة 
 ٪٥١مليون لایر قطري مقابل حصة تبلغ  ٤٦,١التعاقد النهائية مع تيفاني وقد قامت المجموعة بالمساهمة بمبلغ 

في تي سي أو والمجموعة لديها المقدرة على ممارسة نفوذ ملحوظ وٕاتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة التشغيلية 
  :  الربح المحقق من تحويل التشغيل ونتائج التشغيل حتى تاريخ التحويل كما يلي. والمالية

   

  ٢٠١٢  
  ألف  

 ريـال قطري
   
  ٩٠,٤٦٢  المقابل المستلم 
  )١٣,٣١٧( صافى الموجودات المستبعدة 
   

  ٧٧,١٤٥  "تيفاني"الربح من عملية أستبعاد قطاع 
 

أبريل  ١الفترة من   
يوليو  ٦وحتى 

٢٠١٢  

 بيان الدخل

  ألف
 ريـال قطري

   
  ١٢,٣٥٥ اإليرادات 

  )٦,٨٤٧( التكاليف المباشرة
   

  ٥,٥٠٨ الربح اإلجمالي
   

  )٢,٩٦٣( بيع وتوزيع مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف
  ٢١٤ إيرادات أخرى

   
  ٢,٧٥٩ الربح من العمليات المتوقفة 



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٦٣- 

 

  

  اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة   ٢٧
 

المدراء الرئيسيين الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة و األطراف ذات العالقة  تشمل  
التي تخضع للسيطرة أو السيطرة المشتركة وتلك التي يكون للمجموعة تأثير أو الجهات اإلعتبارية  للمجموعة

  .المجموعةهذه المعامالت من قبل إدارة شروط المتعلقة بالاألسعار و سياسة عتماد ايتم  .جوهري على نشاطها
    
  معامالت األطراف ذات العالقة  
  :المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل الموحد كالتالي  

٢٠١٢   ٢٠١١ 

  ألف
 قطري ريـال

  ألف  
 ريـال قطري

 

 مبيعات ١٤١,٧٠٠   ٤٠,١٠٤
 

 مشتريات ١٢,١٩٤   ٢,٠٩٦
 

 مكافأة كبار المسئولين باإلدارة ٣٣,٦٩١    ٢٦,٢٥٧

  
  أرصدة األطراف ذات العالقة  
  .على التوالي ١٥و  ٦المبالغ المستحقة من وٕالى األطراف ذات العالقة تم توضيحها بإيضاح رقم    

  
  شروط ونصوص المعامالت مع األطراف ذات العالقة   
. العالقة بشروط مماثلة للشروط مع األطراف األخرىإجراء المبيعات إلى والمشتريات من األطراف ذات يتم   

لم يكن هناك . األرصدة المستحقة في تاريخ إقفال السنة المالية غير مضمونة وال تحمل فوائد وتسدد نقداً 
  .ضمانات مقدمة أو مستلمة ألية مقبوضات أو مدفوعات ألطراف ذات عالقة

  
لم تسجل المجموعة أية إنخفاض في قيمة الذمم المدينة   .٢٠١٢ديسمبر  ٣١فيما يتعلق بالسنة المنتهية في   

وتم إجراء هذا التقييم لإلنخفاض في كل ). ال شيء: ٢٠١١(المتعلقة بالمبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة 
  .سنة مالية عن طريق تقييم المركز المالي لألطراف ذات العالقة والسوق التي يعمل ضمنها



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٦٤- 

 

  

  تتمة - طراف ذات العالقةاإلفصاحات عن األ   ٢٧
  

  مكافأة المدراء وكبار المسئولين باإلدارة  
  :بلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين بإدارة المجموعة للسنة كالتالي  

  
  ٢٠١١   ٢٠١٢ 

  ألف  
 ريـال قطري

  ألف  
 ريـال قطري

        

  ١٠,١٠٣    ١٥,٠٧١  مكافآت قصيرة األجل
  ٦٠٦    ٨٧٣  للموظفينمكافآت نهاية الخدمة 

        

  ١٠,٧٠٩    ١٥,٩٤٤  
  ١٥,٥٤٨    ١٧,٧٤٧  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

        

  ٢٦,٢٥٧    ٣٣,٦٩١  
 

  واالرتباطات المحتملة  اإللتزامات   ٢٨
  

  االلتزامات المحتملة  )أ(
متبادلة بين شركات المجموعة ، والتي يحق نصت بنود إتفاقية التسهيالت مع البنوك على وجود ضمانات   

  .بحسب اإلتفاقية ملتزاماتهإعن اإليفاء ب المقترضون للممولين إستخدامها إذا عجز
  

غير مشروط وغير قابل  مسؤولة بالتضامن واإلنفراد على نحو شركات المجموعةشركة من  وكذلك فإن كل  
  :القائمة على المجموعة غير النقدية التسهيالت، وفيما يلي مبالغ بصفتها مدين أصيل  للنقض

 

  ٢٠١١    ٢٠١٢  

  
  ألف

  ريـال قطري
  ألف  

  ريـال قطري
        

  ٢٩٩,٣٧٤    ٣٦٧,٦٥٢  خطابات ضمان
  ٤٠,٠٧٠    ٢٧٣,٦٣٢  اعتمادات مستندية

        

  ٣٣٩,٤٤٤  ٦٤١,٢٨٤ 



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٦٥- 

 

  

  تتمة -المحتملة واالرتباطات  اإللتزامات   ٢٨
   
  االرتباطات  )ب( 
  

  ٢٠١١    ٢٠١٢  اإللتزامات الرأسمالية

  
  ألف

  ريـال قطري
  ألف  

  ريـال قطري
        

  ٣,٩٣٣    ٥,٦٤١  متعاقد عليها ولكن لم تنفذ - مشاريع رأسمالية تحت التنفيذ
  

 إلتزامات اإليجارات التشغيلية الغير قابلة لإللغاء  

  ٢٠١١    ٢٠١٢  

  
  ألف

  ريـال قطري
  ألف  

  ريـال قطري
        

  ٤٤,٨١٧    ٩٦,٢٢٩  أقل من سنة
 ٦٦,٠٣٣  ١٢٧,٠١٣  سنة إلى خمس سنوات
 ١٨,٧٣١  ٧,٠٢١  أكثر من خمس سنوات

        

  ١٢٩,٥٨١    ٢٣٠,٢٦٣  
  

  لقيمة العادلة لألدوات المالية ا   ٢٩
  

  .موجودات مالية ومطلوبات ماليةتتكون األدوات المالية من   
  

. الموجودات المالية تشتمل على استثمارات مالية متاحة للبيع وذمم مدينة وأرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق  
وذمم دائنة و  البنوك من المكشوف على سحبو  فوائد تحمل وسلف قروضوالمطلوبات المالية تشتمل على 

  .مصاريف مستحقة
  

  .القيمة العادلة لألدوات المالية جوهريًا عن قيمتها الدفتريةال تختلف   
  

  تدرج القيمة العادلة  
تستخدم المجموعة التدرج . كان لدى المجموعة األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في   

  :قييمالتالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات الت
  

  .في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة) غير المعدلة(األسعار المتداولة   :  ١المستوى 
تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة           :   ٢المستوى 

  .المسجلة ، واضحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة
التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال           :  ٣المستوى 

  .تعتمد على بيانات سوقية واضحة



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٦٦- 

 

  
   تتمة - لقيمة العادلة لألدوات الماليةا   ٢٩

  

  ٣المستوى     ٢المستوى     ١المستوى     اإلجمالى

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  ألف

    ريـال قطري
  ألف

    ريـال قطري
  ألف

    ريـال قطري
  ألف

  ريـال قطري
        

               موجودات مدرجة بالقيمة العادلة
  -    ١,٦١٤   -    ١,٦١٤ استثمارات متاحة للبيع

  -    ٤,٥٩٠   -    ٤,٥٩٠ ذهب –عقود أجلة  
        
    ٦,٢٠٤    -   ٦,٢٠٤   -  

  
  ٣المستوى     ٢المستوى     ١المستوى     اإلجمالى

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  ألف

    ريـال قطري
  ألف

    ريـال قطري
  ألف

    ريـال قطري
  ألف

  ريـال قطري
       

                موجودات مدرجة بالقيمة العادلة
  -    -   ٣,٩٠٥   ٣,٩٠٥ استثمارات متاحة للبيع

 
للقيمة  ٢والمستوى  ١المستوى ، لم تحدث تحويالت بين  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١خـالل السـنة المالية المنتهية في   

 .للقيمة العادلة ٣العادلة ، ولم تحدث تحويالت إلى أو من مستوى 
  

  إدارة المخاطر المالية  ٣٠
  

  األهداف والسياسات  
وعة  بخالف المشتقات المالية علي ذمم دائنة ومصاريف مستحقة الرئيسية للمجمالمالية تشتمل المطلوبات   

. ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقةفوائد وقروض تحمل وحسابات مكشوفة لدى البنوك وأرصدة دائنة أخرى 
ولدى المجموعة . الغرض األساسي لهذه المطلوبات المالية هو الحصول على تمويل لعمليات المجموعة

أرصدة وأرصدة لدى أطراف ذات عالقة و  للبيع متاحة مالية استثماراتو ذمم مدينة موجودات مالية مختلفة مثل 
وهي ناتجة مباشرة مستحقة من أطراف ذات عالقة وودائع قصيرة األجل لدى البنوك واألرصدة المدينة األخرى 

  .من عمليات المجموعة
  

إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر   
يقوم إدارة المجموعة . مخاطر أسعار االسهم و مخاطر أسعار الفائدةالسيولة مثل مخاطر العمالت األجنبية و 

واما المخاطر . بمراقبة وأدارة المخاطر الناشئة من عمليات المجموعة عن طريق تقارير المخاطر الداخلية
  :الرئيسية يتم مناقشتها أدناه



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٦٧- 

 

  

  تتمة - إدارة المخاطر المالية  ٣٠ 
  

  مخاطر السوق  
مخاطر القيمة العادلة الناشئة عن التدفق النقدى المستقبلى لألدوات المالية والتى سوف إن مخاطر السوق هى   

مخاطر سعر : أنواع من المخاطر وهى وتتضمن أسعار السوق أربعة . ى سعر السوقتتذبذب نتيجة للتغيرات ف
   .ومخاطر أخرى مثل مخاطر أسعار حقوق المليكة ومخاطر األسعار طر العملةالفائدة ، ومخا

 

  مخاطر أسعار الفائدة  
مخاطر معدل الفائدة هى مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية التى سوف تتذبذب   

إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات فى معدالت الفائدة فى السوق . نتيجة للتغيرات فى معدالت فائدة السوق
وحسابات مكشوفة  تحمل فوائد وقروض) ودائع تحت الطلب( المجموعة لدى البنوكتتعلق بشكل أساسي بأرصدة 

  :ديسمبر ٣١فيما يلي ملّخص يبّين مدى تعّرض المجموعة لمخاطر معدالت الفائدة كما في  .لدى البنوك
  

  ٢٠١١  ٢٠١٢ 

  ألف  
    ريـال قطري

  ألف
  ريـال قطري

          

  ٢٨,٩٥٨    ٢٣,٩١٢  البنوك لدى أرصدة
  )١٦٤,٩٤٦(    )٢٣٩,٣٢٥(  البنوك من المكشوف على سحب
  )٤٦٧,٣٥٤(    )٢,٦٢١,٤٨٠(  فوائد تحمل وسلف قروض

          

  )٦٠٣,٣٤٢(    )٢,٨٣٦,٨٩٣(  



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٦٨- 

 

   
  تتمة -إدارة المخاطر المالية   ٣٠

  
  تتمة -مخاطر أسعار الفائدة   
  .فائدة عائمةالمجموعة معرضة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة بما أنها تقترض بأسعار إن   

  
الجدول التالي يعكس حساسية بيان الدخل الشامل الموحد لتغيرات معقولة محتملة في أسعار الفائدة ، مع ثبات   

إن حساسية بيان الدخل الموحد هو تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على . جميع المتغيرات األخرى
 ٣١ات المالية والمطلوبات المالية بأسعار فائدة عائمة كما في ربح المجموعة لسنة واحدة ، بناء على الموجود

  :ديسمبر
  

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
        

  ٢٥/- +    ٢٥/- +  نقطة أساس
        

  ١,٥٠٨/+ -     ٧,٠٩٢/+ -  )ألف لایر قطرى(التأثير على ربح السنة 
  

 مخاطر اإلئتمان  

تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم مقدرة الطرف المتعاقد معه على الوفاء بالمبالغ المستحقة عليه وبذلك يتسبب في   
تبنت المجموعة سياسة للتعامل فقط مع أطراف ذات مالءة مالية عالية ، إن . تحمل المجموعة لخسائر مالية

جيد ، ويتم  يلدى بنوك ذات تصنيف ائتمانة مودعمخاطر االئتمان على الحسابات البنكية محدودة وذلك كونها 
تتوزع مبالغ التسهيالت اإلئتمانية . متابعة تعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان مع األطراف األخرى بشكل مستمر

على عدد من األطراف ذوي مالءة مالية عالية ، ويتم الحد من تعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان عن طريق 
إن شروط البيع العادية بالمجموعة  .ي يتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل اإلدارةمنح سقوف إئتمانية والت

  .الخدمة/يومًا من تاريخ البيع ٦٠ -  ٣٠تتطلب سداد المبالغ خالل 



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٦٩- 

 

  

  تتمة -إدارة المخاطر المالية   ٣٠
  

  تتمة -  مخاطر اإلئتمان  
، يكون تعرض المجموعة للمخاطر  للمجموعة األخرىبالنسبة للمخاطر االئتمانية الناشئة من الموجودات المالية   

  :من عجز العمالء عن السداد ، ويكون أقصى مخاطر مساويًا للقيمة الدفترية لهذه الموجودات على النحو التالي
  

  ٢٠١١  ٢٠١٢ 

  ألف  
    ريـال قطري

  ألف
  ريـال قطري

        

  ٨٥,٠٧٣    ٣٣٥,٤٢٣  )باستثناء النقد فى الصندوق( أرصدة لدى البنوك
  ٤٨٢,٣٩٣    ٧٤٠,٢١١  وأخرى مدينة ذمم

  ٣,١٠٣    ١١٢,٩٣٩  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
        

  ٥٧٠,٥٦٩    ١,١٨٨,٥٧٣  
  

  مخاطر أسعار األسهم   
يوضح الجدول التالى حساسية التغيرات المتراكمة فى القيمة العادلة للتغييرات المحتملة فى أسعار األسهم مع   

يتوقع أن يكون تأثير إنخفاض أسعار األسهم مساويًا ومقابًال لتأثير الزيادات فيه . ثبات كل المتغيرات األخرى
  : كما يلى

  
  

التغير فى أسعار 
  األسهم

التأثير فى بيان 
الدخل الشامل 

  الموحد
التغير فى أسعار 

  األسهم

التأثير فى بيان 
الدخل الشامل 

  الموحد
  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١٢  
  ألف لایر قطرى    لایر قطرى ألف    
          

  ٣٩٠  ٪١٠  -  ٪١٠  المدرجة
  



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٧٠- 

 

  

  تتمة -إدارة المخاطر المالية   ٣٠
  

  تتمة – مخاطر أسعار األسهم  
  

  .خطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار العمالت األجنبيةمخاطر العمالت األجنبية هي   
  

يـال ترى اإلدارة أن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت ضئيل بما أن معظم تعامالت المجموعة تتم إما بالر   
ال تعرض األرصدة في دول مجلس التعاون الخليجي ما عدا الدينار الكويتي   .القطري أو الدوالر األمريكي

  .المجموعة لمخاطر عمالت هامة حيث أن قيمة تلك العمالت مثبتة أمام الدوالر األميركي
  

يوضح الجدول التالي حساسية أرباح المجموعة للتغيرات المحتملة على أسعار الفائدة لسنة واحدة مع ثبات كافة   
  .التغيرات األخرى

  

 النقص  في سعر اليورو/الزيادة  
ى واعمالت والجنيه االسترلين
    مقابل األخرى

التأثير على الربح قبل 
  الضريبة

  لایر قطريألف     اللایر القطري  
        

٦٩٤    ٪٣+  ٢٠١٢  
  - ٦٩٤(    ٪٣(  
        
  +٢٢٩    ٪٣  

٢٢٩(    ٪٣ -  ٢٠١١(  
  

  مخاطر السيولة  
إن وسيلة المجموعة  .تتمثل مخاطر السيولة في عدم استطاعة المجموعة الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها  

إلدارة مخاطر السيولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائمًا سيولة كافية لسداد التزاماتها عند 
استحقاقها ، في الظروف العادية وغير العادية ، ودون أن تتكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة 

  .وعةالمجم
  

إن شروط البيع بالمجموعة . السيولة لديها بالتأكد من وجود تسهيالت بنكية مخاطر نقصتحد المجموعة من    
  .يومًا من تاريخ الفاتورة ٦٠ – ٣٠تتطلب سداد المبالغ خالل 



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٧١- 

 

  

  تتمة -إدارة المخاطر المالية   ٣٠
  

  تتمة - مخاطر السيولة   
 على بناء ديسمبر ٣١ في المخصومة غير المجموعة مطلوبات استحقاق مواعيد يلخص التالي الجدول  

  :بالسوق  الحالية الفائدة أسعار و التعاقدية المدفوعات
  

  
  

  

      ٥ – ١    ١٢ – ٦    ستة من أقل  
  اإلجمالي    سنوات    شهر    أشهر  

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 
  ألف

  لایر قطري
  ألف  

  لایر قطري
  ألف  

  لایر قطري
  ألف  

  لایر قطري
                

  ٧٦٣,٥٢٩    -    -    ٧٦٣,٥٢٩  مصاريف مستحقةو  ذمم دائنة
  ٥,٩٨٤    -    -    ٥,٩٨٤  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

  ٢,٧٨٩,٠٣٠    ١,٩٧٩,٤٢٠    ٨٠٩,٦١٠    -  قروض وسلف تحمل فوائد
  ٢٣٩,٣٢٥    -    -    ٢٣٩,٣٢٥  سحب على المكشوف من البنوك

                

  ٣,٧٩٧,٨٦٨    ١,٩٧٩,٤٢٠    ٨٠٩,٦١٠    ١,٠٠٨,٨٣٨  اإلجمالي

      ٥ – ١    ١٢ – ٦    ستة من أقل  
  اإلجمالي    سنوات    شهر    أشهر  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في 
  ألف

  لایر قطري
  ألف  

  لایر قطري
  ألف  

  لایر قطري
  ألف  

  لایر قطري
                

  ٣٩٠,٩٦٧    -    -    ٣٩٠,٩٦٧  ومصاريف مستحقة ذمم دائنة
  ٤٦٧,٣٥٤    ٣٩٠,٨٦٢    ٧٦,٤٩٢    -  قروض وسلف تحمل فوائد

  ١٦٤,٩٤٦    -    -    ١٦٤,٩٤٦  سحب على المكشوف من البنوك
                

  ١,٠٢٣,٢٦٧    ٣٩٠,٨٦٢    ٧٦,٤٩٢    ٥٥٥,٩١٣  اإلجمالي



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٧٢- 

 

  

  تتمة -إدارة المخاطر المالية   ٣٠
  

  رأس المال إدارة  
على زيادة المردود على حقوق  المحافظةتقوم المجموعة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على اإلستمرار مع   

لم يحصل تغيير على االستراتيجية . المساهمين من خالل إستغالل المزيج األمثل لنسب الدين إلى رأس المال
  .٢٠١١العامة للمجموعة عما كانت عليه سنة 

  
جمالي حقوق تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال بإستخدام معدل اإلستعداد والذي يمثل صافي الدين مقسوم على إ  

وحسابات بنكية ) ١٤إيضاح (المساهمين وتدرج المجموعة ضمن صافي الدين القروض التي تحمل فوائد 
  .مكشوفة ناقصًا منها أرصدة البنك والنقد

  معدل االستعداد  
تأخذ المجموعة في اعتبارها عند إجراء هذه المراجعة . تقوم المجموعة بمراجعة هيكل رأس المال بشكل دوري  

  .ة رأس المال والمخاطر المرتبطة بكل فئة من رأس المالتكلف
  

  :إن معدل االستعداد في نهاية السنة هو كاآلتي  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف   

  ريـال قطري
  ألف  

  ريـال قطري 
    

  ٦٣٢,٣٠٠    ٢,٨٦٠,٨٠٥  الدين  
 )٨٨,٢٩٣(  )٣٤٤,٢٠٠(  أرصدة لدى البنوك ونقد

    

 ٥٤٤,٠٠٧  ٢,٥١٦,٦٠٥ الدين صافي

    

 ١,٣٦٩,٥٥١  ٢,٦٢٥,٣٧٢ حقوق المساهمينإجمالى 

    

 ١:  ٠,٤٠  ١:  ٠,٩٦ معدل االستعداد

  



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٧٣- 

 

  

 والمصادر الرئيسية للشك فى التقديرات التقديرات والقرارات المحاسبية الهامة   ٣١ 
  

اإلدارة عمل تقديرات  إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية تتطلب من
وافتراضات قد تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المدرجة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة 

وبالرغم من أن هذه التقديرات تتم بناء على معرفة اإلدارة باألحداث واألعمال . في تاريخ البيانات المالية الموحدة
  .الفعلية عن تلك التقديرات، قد تختلف النتائج النهائية 

  
تدرج مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي تتم فيها . تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بصورة منتظمة

مراجعة التقدير إذا كانت المراجعة تؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة  المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت 
 .الفترتين الحالية والمستقبليةالمراجعة تؤثر على 

    
  األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات  
يتم التقدير . تحدد المجموعة األعمار اإلنتاجية التقديرية للعقارات واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالك  

في . والتقادم الفني أو التجاريبعد أن يؤخذ في االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبيعي 
ية واألعمار اإلنتاجية للموجودات ويتم تعديل قيمة اإلستهالك نهاية كل سنة مالية يعاد النظر في القيمة المتبق

  .مستقبًال عندما تعتقد اإلدراة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة
  

  انخفاض قيمة الذمم المدينة  
تقوم المجموعة بعمل تقدير لألرصدة التجارية المدينة الممكن تحصيلها عندما ال يكون من المحتمل تحصيل   

أما بالنسبة للمبالغ الفردية غير الهامة . يتم هذا التقدير للمبالغ المدينة الهامة على أساس فردي. المبالغ بالكامل
صورة جماعية ويحتسب لها مخصص بناء على طول الفترة ولكنها استحقت السداد منذ فترة طويلة فيتم تقديرها ب

 .على استحقاقهامضت الزمنية التي 
 

 ٢٠١١( ألف ريـال قطري ٧٤٢,٤٠٧في تاريخ بيان المركز المالي الموحد بلغ إجمالي رصيد المدينين التجاريين   
 ريـال قطريألف  ١٥١,٤٨٤وبلغ المخصص للديون المشكوك في تحصيلها ) لایر قطري ألف ٤٣٥,٤٤٥: 
وأي فرق بين المبالغ التي يتم تحصيلها بالفعل مستقبًال والمبالغ ). قطري ألف ريـال ١٣,٩٦٠:  ٢٠١١(

  .المتوقعة يتم إدراجه في بيان الدخل الشامل الموحد
  



   ق.م.مجمع شركات المناعي ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
-٧٤- 

 

  

 تتمة -والمصادر الرئيسية للشك فى التقديرات  التقديرات والقرارات المحاسبية الهامة   ٣١

  
  المخزون انخفاض قيمة   
في حال وجود بضاعة قديمة أو غير . درج البضاعة في السجالت بالتكلفة أو القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقلت  

يتم هذا التقدير على أساس فردي للبضاعة . صالحة لالستخدام يتم تقدير صافي القيمة الممكن تحقيقها منها
كنها قديمة أو غير صالحة لالستخدام فيتم التقدير بصورة أما البضاعة الفردية غير الهامة ول. الفردية الهامة

 جماعية لها ويحتسب لها مخصص وفقًا لنوع البضاعة ودرجة التقادم و عدم الصالحية على أساس أسعار البيع
  .المتوقعة

  

:  ٢٠١١(لایر قطري  ألف ٢,٧٢١,٠٩٥في تاريخ بيان المركز المالي الموحد بلغت قيمة إجمالي البضاعة    
لایر قطري  ألف ١١٧,٦٢٥، وتم أخذ مخصصات للبضاعة المتقادمة بمبلغ  ) لایر قطري ألف ٧٧٩,٦٧٠

وأي فرق بين المبالغ التي تحقق بالفعل مستقبًال والمبالغ المتوقعة فيتم ). لایر قطري ألف ٣١,٥٠٥: ٢٠١١(
  .إدراجه في بيان الدخل الشامل الموحد

  

  مبدأ االستمرارية  
بتقييم مقدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها وأقتنعت بأن المجموعة تملك الموارد التي تجعلها قامت اإلدارة   

قادرة على االستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور ، باإلضافة إلى ذلك فإن إدارة المجموعة ليست على علم 
عليه تقوم اإلدارة في إعداد البيانات المالية و . بأي مشكالت جوهرية تلقى بالشك على مقدرة المجموعة باالستمرار

   .الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية
  

  أرقام المقارنة   ٣٢
لتتفق مع عرض تصنيف بيانات  ٢٠١١تم إعادة تصنيف بعض الحسابات في البيانات المالية الموحدة لسنة   

يجب اإلبقاء .  ن المعلن عنها سابقاً إعادة التصنيف على أرباح أو حقوق المساهمي ولكن ال تؤثر ٢٠١٢لسنة 
إعادة تصنيف أرقام المقارنة  كانعلى عرض وتصنيف البنود في البيانات المالية من فترة إلى أخرى إال إذا 

 .الموحدة يوفر معلومات أكثر موثوقية وذات الصلة لمستخدمي البيانات المالية

 


