
  

  
  
  
  

  
  
 
 
 
 

  )ق.م.ش( مجمع شركات المناعي

  قطر –الدوحة 

 

  المختصرة المرحليةالموحدة البيانات المالية 

  ٢٠١١ يونيو ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

  المستقل  لمدققل  مع تقرير المراجعة



  )ق.م.ش(مجمع شركات المناعي 

  البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 

 ٢٠١١يونيو  ٣٠ لفترة الستة أشهر المنتهية في

  

  
  
 

  
  ةـصفح                     الفهرس

  
  

  --  اإلدارة مجلس تقرير
  

       --  المستقل مدققللتقرير المراجعة 
             

  ٢ - ١  المرحلي المختصرالموحد بيان المركز المالي 
  

  ٣  المختصر الموحد المرحلي بيان الدخل
  

  ٤  بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر
  

  ٥  المختصر بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد المرحلي
  

  ٦  المختصر بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي
  

  ١٣ - ٧  ت حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرةإيضاحا
      



 

 

  
  
  

  
  
  

 اإلدارة مجلس تقرير
  
  

 يونيو ٣٠               في المنتهية لفترةل %١١بنسبة  األرباح صافيوزيادة % ١٣المبيعات بنسبة  عن زيادة علني أن يسر مجلس اإلدارة
٢٠١١.  

  
  .العام الماضي الفترة من نفس عنقطري  ريـالمليون  ١٢٦،١ًا مقارنة بـ قطري  االً ريـ يونمل ١٤٠،٥  األرباح صافيوقد بلغ 

 
الذي سجله عن نفس الفترة من عام قطري  ريـال ٤،٤٢وذلك من مستوى قطري  ريـال ٤،٩٣كما زاد العائد على السهم عن الفترة إلى 

٢٠١٠ .  
  

 مليون ٢٨٥،١ إلى ليصل المال رأس زيادةتمت   ٢٠١١في فبراير  عقدا اللذين وعقب اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية
  .الواحد للسهم قطري ريـال ١٠ بقيمة مجانًيا سهًما مليون ٤،٧٥بإصدار وذلك   قطري ريـال

  
  .٢٠١١في أكسيوم خالل يونيو % ٣٥إستحوذت المجموعة على 

  
  

                 
 

  محمد علي محمد الكبيسي   
 دارةمجلس اإلعضو  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

   ٣١٢٣٠ر . ق 
  للبيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرةتقرير المراجعة 

  
  المحترمين           المساهمين/ السادة

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

  
 
وكل  ٢٠١١يونيو  ٣٠كما في ) ق.م.ش( كات المناعيلمجمع شر المرفق  بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر بمراجعة قمنا لقد

لفترة الستة أشهر المنتهية في من بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية الموحدة المرحلية المختصرة 
وفقًا لمعيار  الموحدةالمرحلية  بيانات الماليةدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه الاإلإن . ، وبعض اإليضاحات التفسيرية ٢٠١١يونيو  ٣٠

إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ". التقارير المالية المرحلية) "٣٤(المحاسبة الـدولي رقـم 
  .إستنادًا إلى مراجعتنا

مدقق الحسابات مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل ) "٢٤١٠(ليات المراجعة رقم قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعم لقد
تتضمن مراجعة المعلومات المالية الـمرحلية القيام باجراء اإلستفسارات ، بشكل رئيسي من األشخاص المسؤولين عن  ."المستقل للمنشأة

نطاق القيام بالتدقيق وفقًا  عنإن نطاق المراجعة يقل جوهريًا  .جراءات مراجعة أخرىتحليلية وإ  األمور المالية والمحاسبية ، وٕاتباع إجراءات
وتبعًا  .للمعايير الدولية للتدقيق ، وبالتالي ، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق

  .لذلك فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها

إلى أعمال مراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم  ستناداً إ
  ".التقارير المالية المرحلية) "٣٤(إعدادها ، من جميع النواحي الجوهرية ، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  
  

  ديلويت آند توشعن 
 

        
     

  محمد عثمان باهيميا  
  )١٠٣(سجل مراقبي الحسابات رقم 

  ٢٠١١أغسطس  ٩
  قطر  -الدوحة  



  )ق.م.ش(مجمع شركات المناعي 

  يان المركز المالي الموحد المرحلي المختصرب

 ٢٠١١يونيو  ٣٠ كما في

  تشكل االيضاحات المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
- ١  -  

  
   ٢٠١٠ديسمبر ٣١  ٢٠١١يونيو  ٣٠    
  )مدققة(  )مراجعة(  إيضاح  
  قطري ريـاللف أ  قطري ريـالألف     

        الموجودات
        :الموجودات المتداولة

 ٨٦,٧٥٤ ٥٤,١٣٠    أرصدة لدى البنوكنقد و 
 ٣٩٣,٧٦٠ ٣٤٨,١٢٧    وأوراق قبض نة مديذمم 

 ١,٥١٠ ١,٦٤٤    شركة مشروع مشتركمطلوب من 
 ٦٩٦,٧٢٤ ٧٢٦,٣٦٢    مخزون

 ٤٧,٣٢٤ ٣٧,٥٨٧    دفعات مقدمة إلى موّردين
  ٣١,٦٥٦  ٦٢,١٥٦    مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

 ١,٢٥٧,٧٢٨ ١,٢٣٠,٠٠٦    مجموع الموجودات المتداولة
        

        :ير المتداولةالموجودات غ
  ١١,٨٢٧  ١١,٧٥٧    الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى

  ٥,٢٥٤ ٤,٦٠٤  ٣  استثمارات متاحه للبيع
 --  ١,٠٩٨,٨٦٦  ٤  إستثمارات في شركة زميلة

 ١١,٣٠٤ ١٣,٧٩١    إستثمار في شركة مشروع مشترك
 ٢,١٤٢ ١,٤٢٨    طويلة األجل –ذمم مدينة 

  ٢٨٨,٩٨٠  ٣١٤,٠٠٨  ٥  ممتلكات ومصنع ومعدات
  ٣١٩,٥٠٧  ١,٤٤٤,٤٥٤    مجموع الموجودات غير المتداولة

 ١,٥٧٧,٢٣٥  ٢,٦٧٤,٤٦٠    مجموع الموجودات
  



  )ق.م.ش(مجمع شركات المناعي 

  يان المركز المالي الموحد المرحلي المختصرب

 ٢٠١١يونيو  ٣٠ كما في

  تشكل االيضاحات المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
- ٢  -  

  
   ٢٠١٠ديسمبر ٣١  ٢٠١١يونيو  ٣٠    
  )مدققة(  )مراجعة(  إيضاح  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف     

        المطلوبات وحقوق المساهمين
        :المطلوبات المتداولة

 ٤٧,١٨٦ ٨٦,٨٠٠    ة جارية مدينةحسابات بنكي
 --  ٧٤,٦٧١    قرض بنكي

 --  ٤٥٥,٣١٢    المقترض من مساهمين
 ٢١٢,٦٣٩ ٢٥٢,٨٢٥    ذمم دائنة

  ٢٤٣,٦٢٢  ٣٥٣,٥١١    من عمالء اً مقدم دفعات مستلمة
 ١٧٧,٥٢٦ ١٤٤,١٠٣    مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
  ٦٨٠,٩٧٣ ١,٣٦٧,٢٢٢    مجموع المطلوبات المتداولة

       
       :طلوبات غير المتداولةالم

  --  ٤٣٥,٢٧٩    قرض بنكي
  ٢٩,٨١٤  ٣٣,١٦٨    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 ٢٩,٨١٤ ٤٦٨,٤٤٧    مجموع المطلوبات غير المتداولة
 ٧١٠,٧٨٧  ١,٨٣٥,٦٦٩    مجموع المطلوبات

        
        :حقوق المساهمين

  ٢٣٧,٦٠٠  ٢٨٥,١٢٠  ٦  رأس المال
  ١٧٢,٣٥٤  ١٧١,٠٧٢    احتياطي قانوني

 ٨٠,١١٧ ٨٠,١١٧    احتياطي إعادة تقييم
 )٣٨٥( )٣٨٠(    إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

  ٥٠  )٦٠٠(    إحتياطي القيمة العادلة
  ١٦٦,٣٢٠  --    مقترح توزيعها نقدية أرباح

  ٤٧,٥٢٠  --    أسهم مجانية مقترح توزيعها
  ١٦٢,٢٩٩  ٣٠٢,٨٣٦    أرباح مدورة

  ٨٦٥,٨٧٥  ٨٣٨,١٦٥    كة األممجموع حقوق المساهمين بالشر 
  ٥٧٣  ٦٢٦    مجموع األقلية غير المسيطرة
  ٨٦٦,٤٤٨  ٨٣٨,٧٩١    مجموع حقوق المساهمين

  ١,٥٧٧,٢٣٥  ٢,٦٧٤,٤٦٠    مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

  .٢٠١١ أغسطس ٩ بتاريخ مجلس اإلدارة والمدير التنفيذيعلى هذه البيانات المالية من قبل عضو تمت الموافقة 
  

  محمد علي محمد الكبيسي  
  مجلس اإلدارةعضو  

  آليك غريوال  
  التنفيذي المدير



  )ق.م.ش(مجمع شركات المناعي 

  بيان الدخل الموحد المرحلي المختصر

 ٢٠١١يونيو  ٣٠ نتهية فيلفترة الستة أشهر الم

  تشكل االيضاحات المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
- ٣  -  

  
  يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في     
    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف     
        

  ٩٦٨,٥٦٦  ١,٠٩٧,٦٢٣    اإليرادات
  )٧٣٦,٢٥٧(  )٨٦٢,٥٢١(     المباشرةتكاليف ال

  ٢٣٢,٣٠٩  ٢٣٥,١٠٢    إجمالي الربح  
        

  ٩٤٠  ١١,٦٢٥    إيرادات أخرى
  ١,٠٠٠  ٢,١٠٤    إيرادات إستثمار

 ٢,٦٠١  ١٣,٤٨٨    مشروع مشترك زميلة وشركة حصة الشركة من أرباح شركة
  )٦٦,٩١٠(  )٧٣,١٣٣(    مصاريف إدارية وعمومية 

  )٣٠,٦٣٤(  )٣٢,٤٠٥(    بيع وتوزيع مصاريف 
  )٥,٨١٦(  )٥,٢١٧(    ممتلكات ومصنع ومعدات إستهالك 

  )١,٩٣٧(  )٣,٧٦٩(    تكاليف تمويل 
  ١٣١,٥٥٣  ١٤٧,٧٩٥    صافي ربح الفترة قبل مكافأة مجلس اإلدارة

  )٥,٤٣٢(  )٧,٢٠٥(    مكافأة مجلس اإلدارة
 ١٢٦,١٢١  ١٤٠,٥٩٠    صافي ربح الفترة

        موزع على
  ١٢٦,١٢١  ١٤٠,٥٣٧    بالشركة األم نحصة المساهمي

  --   ٥٣    حصة األقلية غير المسيطرة
    ١٢٦,١٢١  ١٤٠,٥٩٠  

  ٤،٤٢  ٤،٩٣  ٧  )ق.ر) (األساسي و المعدل(على السهم من األرباح  العائد
  ٢٨,٥١٢,٠٠٠  ٢٨,٥١٢,٠٠٠    متوسط عدد األسهم المرجح

  



  )ق.م.ش(مجمع شركات المناعي 

  بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر

 ٢٠١١يونيو  ٣٠ لفترة الستة أشهر المنتهية في

  تشكل االيضاحات المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
- ٤  -  

  
  يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في     
    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح  
  قطري ريـالألف   قطري ريـاللف أ    
        

  ١٢٦,١٢١  ١٤٠,٥٩٠    صافي ربح الفترة
        

        بنود الدخل الشامل األخرى
  --   )٦٥٠(    صافي الحركة في القيمة العادلة

  ٢٤  ٥    صافي الحركة في إحتياطي تحويل عمالت أجنبية
  ٢٤  )٦٤٥(    مجموعة بنود الدخل الشامل األخرى

 ١٢٦,١٤٥  ١٣٩,٩٤٥    للفترةإجمالي الدخل الشامل 
        

        إجمالي الدخل الشامل موزع على
  ١٢٦,١٤٥  ١٣٩,٨٩٢    المساهمين بالشركة األم

  --   ٥٣    حقوق األقلية غير المسيطرة
    ١٢٦,١٤٥  ١٣٩,٩٤٥  



  )ق.م.ش(مجمع شركات المناعي 

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد المرحلي المختصر

 ٢٠١١يونيو  ٣٠ لفترة الستة أشهر المنتهية في

  تشكل االيضاحات المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
- ٥  -  

  

    مجموع حقوق المساهمين بالشركة األم  
  

  رأس المال
إحتياطي 
  قانوني

إحتياطي 
  أرباح مدورة  إعادة تقييم

حتياطي إ
القيمة 
  العادلة

إحتياطي 
  تحويل عمالت

 نقدية أرباح
مقترح 
  توزيعها

أسهم مجانية   
  المجموع  مقترح توزيعها

حقوق األقلية 
  المجموع  غير المسيطرة

 ريـالألف   
  قطري

 ريـالألف 
 قطري

 ريـالألف 
 قطري

 ريـالألف 
 قطري

 ريـالألف 
 قطري

 ريـالألف 
 قطري

 ريـالألف 
 قطري

 لريـاألف 
 قطري

 ريـالألف 
 قطري

 ريـالألف 
 قطري

 ريـالألف 
 قطري

                        
  ٧٢٤,٩٥٢  --  ٧٢٤,٩٥٢  ٧٩,٢٠٠  ٧٩,٢٠٠  --  --  ١٥٥,٦٨١  ٨٠,١١٧  ١٧٢,٣٥٤  ١٥٨,٤٠٠  )مدققة( - ٢٠١٠يناير  ١الرصيد في 

  ١٢٦,١٢١  --   ١٢٦,١٢١  --     --   --   ١٢٦,١٢١  --  --  -- إجمالي الدخل الشامل للفترة
  --   --   --   )٧٩,٢٠٠(  --   --   --   --   --  -- ٧٩,٢٠٠  جانيةإصدار أسهم م

  )٧٩,٢٠٠(  --   )٧٩,٢٠٠(  --   )٧٩,٢٠٠(  --   --   --   --  --  --   توزيعات أرباح نقديه مدفوعة
  ٧٧١,٨٧٣  --  ٧٧١,٨٧٣  --  --  --  --  ٢٨١,٨٠٢  ٨٠,١١٧  ١٧٢,٣٥٤  ٢٣٧,٦٠٠  )مراجعة( - ٢٠١٠يونيو  ٣٠الرصيد في 

                        
  ٨٦٦,٤٤٨  ٥٧٣  ٨٦٥,٨٧٥  ٤٧,٥٢٠  ١٦٦,٣٢٠  )٣٨٥(  ٥٠  ١٦٢,٢٩٩  ٨٠,١١٧  ١٧٢,٣٥٤  ٢٣٧,٦٠٠  )مدققة( - ٢٠١١ر يناي ١الرصيد في 

  ١٣٩,٩٤٥  ٥٣  ١٣٩,٨٩٢  --   --   ٥  )٦٥٠(  ١٤٠,٥٣٧  --   --   --  إجمالي الدخل الشامل للفترة
  --   --   --   )٤٧,٥٢٠(  --   --   --   --   --   --  ٤٧,٥٢٠  إصدار أسهم مجانية

  )١٦٦,٣٢٠(  --   )١٦٦,٣٢٠(  --   )١٦٦,٣٢٠(  --   --   --   --   --   --   وعةتوزيعات أرباح نقديه مدف
  )١,٢٨٢(  --   )١,٢٨٢(  --   --   --   --   --   --   )١,٢٨٢(  --   الحركة خالل الفترة

  ٨٣٨,٧٩١  ٦٢٦  ٨٣٨,١٦٥  --  --  )٣٨٠(  )٦٠٠(  ٣٠٢,٨٣٦  ٨٠,١١٧  ١٧١,٠٧٢  ٢٨٥,١٢٠  )مراجعة( - ٢٠١١يونيو  ٣٠الرصيد في 



  )ق.م.ش(مجمع شركات المناعي 

  بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي المختصر

 ٢٠١١يونيو  ٣٠ لفترة الستة أشهر المنتهية في

  جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرةتشكل االيضاحات المرفقة 
 - ٦ - 

  
  يونيو ٣٠ نتهية فيلفترة الستة أشهر الم   
   ٢٠١٠  ٢٠١١  
  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح 
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف    
       

  ١٦٦,٧١٢  ٢٦٠,٠٣٤    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
        

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )٦,٠٧١(  )١,٠٨٧,٨٦٥(    ستثماراتإ شراء

  )٣٢,٢١٤(  )٤٧,٣٤٧(    ع ومعداتشراء ممتلكات ومصن
  ٥,٧٦٢  ٣,٢٨٤    من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات المقبوض
  ٧١٤  ٧١٤    طويلة األجل –حسابات مدينة  صدةر في أالحركة 

  )٣١,٨٠٩(  )١,١٣١,٢١٤(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
        

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )٧٩,٢٠٠(  )١٦٦,٣٢٠(    توزيعات أرباح مدفوعة

  --  ٥٠٩,٩٥٠    قرض بنكي
 -- ٤٥٥,٣١٢    المقترض من مساهمين

  )٧٩,٢٠٠(  ٧٩٨,٩٤٢    المستخدم في األنشطة التمويلية صافي النقد
        

  ٥٥,٧٠٣  )٧٢,٢٣٨(    النقد وشبه الزيادة في النقد )النقص( صافي
  ٨٥,٨٢٨  ٣٩,٥٦٨    في بداية الفترة  - النقد  وشبه النقد
 ١٤١,٥٣١ )٣٢,٦٧٠(  ٨  في نهاية الفترة -النقد  وشبه النقد



  )ق.م.ش(مجمع شركات المناعي 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 ٢٠١١يونيو  ٣٠ لفترة الستة أشهر المنتهية في

 - ٧ - 

  
  الوضع القانوني والنشاط  .١

 السجل وزارة األعمال والتجارة تحت لدى قطر دولة في مسجلة قطرية مساهمة كشركة  )الشركة (المناعي  شركات مجمع تسجيل تم
وتتضمن البيانات الماليه . قطر ويتم تداول اسهم الشركه في بورصة قطر- الدوحه يقع المركز الرئيسي للشركه في. )١٢( رقم التجاري

  .)المجموعة(الموحدة على البيانات الماليه للشركه والشركات التابعه لها والمشار إليها مجتمعه بـ

خدمات اآلليات الثقيلة، تكنولوجيا سة لقطاعي النفط والغاز، تجارة السيارات، تجارة و دفي خدمات هن األساسية للمجموعة األنشطةتتمثل 
، الخدمات اللوجستية والتخزين، الخدمات الجيو تقنية، اتالطبية، التجهيزات المنزلية واإللكترونيالمعلومات، التجهيزات المكتبية، المعدات 

  .ارة وتمثيل الشركات العالميةار المواد، مرافق الصيانة وٕادارة المنشآت، خدمات السفر والسياحة، تجبخدمات جيولوجية، بيئية، وٕاخت
  
  أسس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية الهامة .٢

إن . الخاص بالتقارير المالية المرحلية) ٣٤(تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
لبيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة متفقة مع السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه ا

، بإستثناء بعض المعايير والتفسيرات الجديدة والمعّدلة والتي أصبحت سارية  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١البيانات المالية للسنة المنتهية في 
،  للمجموعهجوهري على المبالغ التي تم اإلفصاح عنها أو على المركز المالي المفعول خالل الفترة الحالية ، ولكن لم تؤثر بشكل 

  .واإليضاحات المرفقة بها ٢٠١٠ويجب قراءة هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة مقترنة مع البيانات المالية الموحدة لسنة 

  .لمبدأ التكلفة التاريخيةتم إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وفقًا 

 إن البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة لبيانات مالية كاملة يتم إعدادها وفقاً 
بالضرورة مؤشرًا للنتائج  ٢٠١١يونيو  ٣٠باإلضافة إلى ذلك ، ال تعتبر النتائج للستة أشهر المنتهية في . للمعايير الدولية للتقارير المالية

  .٢٠١١ديسمبر  ٣١التي يمكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في 
  

 إستثمارات متاحه للبيع .٣
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١يونيو  ٣٠  
  )مدققة(  )مراجعة(  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ٥,٢٠٤  ٥,٢٥٤  إستثمارات
  ٥٠  )٦٥٠(  الحركة في القيمة العادلة

  ٥,٢٥٤  ٤,٦٠٤  
  
  
  
  



  )ق.م.ش(مجمع شركات المناعي 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 ٢٠١١يونيو  ٣٠ لفترة الستة أشهر المنتهية في

 - ٨ - 

  
  إستثمارات في شركة زميلة .٤

  . في أكسيوم المحدودة ، ومقرها اإلمارات العربية المتحدة% ٣٥إستحوذت المجموعة خالل الفترة على نسبة 

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١يونيو  ٣٠  
  )مدققة(  )مراجعة(  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  --  ١,٠٨٧,٨٦٥  إستثمار في أكسيوم المحدودة
  --  ١١,٠٠١  نسبة المجموعة في األرباح

  ١,٠٩٨,٨٦٦  --  
  
 

 ممتلكات ومصنع ومعدات .٥
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١يونيو  ٣٠  
  )مدققة(  )مراجعة(  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ٢١٨,٠٣٢  ٢٨٨,٩٨٠  الرصيد اإلبتدائي- صافي القيمة الدفترية 
  ١١٤,٥٨١  ٤٧,٣٤٧  إضافات 

  )٧,١٦٢(  )٢,٥٨٢(  عادات إستب
  )٣٦,٤٧١(  )١٩,٧٣٧(  السنة/ مصروف االستهالك خالل الفترة 

  ٢٨٨,٩٨٠  ٣١٤,٠٠٨  الرصيد النهائي- صافي القيمة الدفترية 
  
 
  رأس المال .٦

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١يونيو  ٣٠  
  )مدققة(  )مراجعة(  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

سهمًا مصرح بها ومصدرة  )٢٣,٧٦٠,٠٠٠:  ٢٠١٠( ٢٨,٥١٢,٠٠٠
  ٢٣٧,٦٠٠  ٢٨٥,١٢٠  قطري للسهم الواحد ريـال ١٠بواقع امل ومدفوعة بالك

مجلس اإلدارة  إقتراح على تمت الموافقة،  ٢٠١١ فبراير ٢٣بتاريخ  المنعقد عادية للمساهمينالعمومية غير الجمعية الإجتماع  بموجب
  .مملوكة خمسة أسهمل كل مجاني واحد سهمبواقع  مجانيةبإصدار أسهم 

  



  )ق.م.ش(مجمع شركات المناعي 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 ٢٠١١يونيو  ٣٠ لفترة الستة أشهر المنتهية في

 - ٩ -  

 
 على السهمالعائد  .٧

  يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  )مراجعة(  )مراجعة(  
      

  ١٢٦,١٢٠,٦٣٥  ١٤٠,٥٣٧,٢٩٥  )ق.ر( –صافي ربح الفترة 
  ٢٨,٥١٢,٠٠٠  ٢٨,٥١٢,٠٠٠  متوسط عدد األسهم المرجح في نهاية الفترة 

  ٤،٤٢  ٤،٩٣  )ق،ر( –) األساسي و المعدل(  العائد األساسي على السهم
  
 
 النقد وشبه النقد .٨

  :شبه النقد على األرصدة التالية و النقدبند   يشتمل ، ألغراض بيان التدفقات النقدية

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠  ٢٠١١يونيو  ٣٠  
  )مراجعة(  )مراجعة(  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ١٤٨,٠٠١  ٥٤,١٣٠ أرصدة لدى البنوك ونقد
  )٦,٤٧٠(  )٨٦,٨٠٠( مدينة جارية حسابات بنكية

  )١٤١,٥٣١  )٣٢,٦٧٠  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  )ق.م.ش(مجمع شركات المناعي 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 ٢٠١١يونيو  ٣٠ لفترة الستة أشهر المنتهية في

 - ١٠  -  

  
  عالقةأطراف ذات  .٩

  لمعامالت مع األطراف ذات العالقةا )أ 
في ملك حصة العليا للشركة والشركات التي ت وأعضاء مجلس اإلدارة وطاقم اإلدارةالمساهمين الرئيسيين في تتمثل األطراف ذات العالقة 

  .تالمعامالت مع األطراف ذات العالقة على أساس تجاري بحسياسات التسعير و تتم  .المجموعة

  :الظاهرة ضمن بيان الدخل للفترةوفيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة و 

  يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  )مراجعة(  )مراجعة(  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ١٩,٧٥٨  ١٩,٦٨١  المبيعات
  ٧٩٨  ٩٧٠  المشتريات
 ٥,٠٠٠ --  إستثمارات

  وأعضاء مجلس اإلدارة طاقم االدارة العليا مكافأة )ب 
  يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  )مراجعة(  )مراجعة(  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   
      

  ٥,٤٣٢  ٧,٢٠٥  أعضاء مجلس اإلدارةمكافأة 
      

      :طاقم اإلدارة العليامنافع 
  ٣,٥٨٧  ٣,٧٨٦  منافع قصيرة االجل 
  ٢٥٣  ٢٧٧  منافع نهاية الخدمة

  ٩,٢٧٢  ١١,٢٦٨  المجموع
  
  
  

  
  
  
  



  )ق.م.ش(مجمع شركات المناعي 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 ٢٠١١يونيو  ٣٠ لفترة الستة أشهر المنتهية في

 - ١١  -  

  
 تعهدات وٕالتزامات طارئة .١٠

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١يونيو  ٣٠  
  )مدققة(  )مراجعة(  
  قطري ريـالألف   قطري ريـالألف   

      طارئةإلتزامات  )أ 
  ٢٣١,٢٧٥  ٢٨٨,٩٤٩  ضمـانات بنكيـة

  ٩,٦٣٢  ٣٨,٩٣٤  إعتمادات مستندية
  ٢٤٠,٩٠٧  ٣٢٧,٨٨٣  

      تعهدات  )ب 
  ٤٤,٥٨٨  ٢٤,٥٩٨  إلتزامات رأسمالية .١
     التأجيرإلتزامات  .٢

  ٤١,٩٥٨ ٤٤,٦٣٥  أقل من سنه
  ٧٨,٦٩٩ ٦٥,٠٥٥      سنوات ٥ -  ١

  ١٧,٤٤١ ٢٢,١٨٥  سنوات ٥أكثر من 
  ١٣٨,٠٩٨ ١٣١,٨٧٥  

 
  



  )ق.م.ش(مجمع شركات المناعي 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 ٢٠١١يونيو  ٣٠ لفترة الستة أشهر المنتهية في

 - ١٢  -  

 
 التحليل القطاعي .١١

 ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في    

  سيارات  
آليات 
  ومعدات

  خدمات الطاقة
  والصناعة

  
مستلزمات 
  صناعيه

تكنولوجيا 
  المعلومات

السياحة 
  والسفر

خدمات 
  هندسية

خدمات تقنيات 
  جيولوجية

قسم األجهزة 
  المنزلية

أعمال النقل 
  المجموع  أخرى  والشحن

  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعه(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  ألعمالقطاعات ا

  
 ريـالألف 

  قطري
 ريـالألف 

  قطري
 ريـالألف 

  قطري
  ريـالألف 

  قطري
 ريـالألف 

  قطري
 ريـالألف 

  قطري
 ريـالألف 

  قطري
 ريـالألف 

  قطري
 ريـالألف 

  قطري
 ريـالألف 

  قطري
 ريـالألف 

  قطري
 ريـالألف 

  قطري
                 

  ١,٠٩٧,٦٢٣  )١٠,٦٠٤(  ١٢,٥٧٤  ٧٠,٩٨٠  ٢٠,٢٩٩  ٦٠٧١٢  ٢٥,٦٥٣  ٤٢٦,٤٢٤ ٦٥,٢٦٣  ٥٢,٩٩٠  ٦٥,٣٤١  ٣٠٧,٩٩١  اإليرادات
  ١٤٠,٥٩٠  ١٤,٠٠٤  ٢,١٩٧  ٢,٠٨٠  ٣,٤١٥  ٦,٥١٨  ١٤,٠٩٤  ٣٠,١٠٧ ٧,٤٤٦  ٢٤,١٥٥  ٧,٨٢٠  ٢٨,٧٥٤  صافي األرباح

  
     
 ٢٠١٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في    

  سيارات  
آليات 
  ومعدات

  خدمات الطاقة
  والصناعة

  
مستلزمات 
  صناعيه

تكنولوجيا 
  المعلومات

السياحة 
  والسفر

خدمات 
  هندسية

خدمات تقنيات 
  جيولوجية

قسم األجهزة 
  المنزلية

أعمال النقل 
  المجموع  أخرى  والشحن

  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعه(  )مراجعة(  )اجعةمر (  )مراجعة(  قطاعات األعمال

  
 ريـالألف 

  قطري
 ريـالألف 

  قطري
 ريـالألف 

  قطري
  ريـالألف 

  قطري
 ريـالألف 

  قطري
 ريـالألف 

  قطري
 ريـالألف 

  قطري
 ريـالألف 

  قطري
 ريـالألف 

  قطري
 ريـالألف 

  قطري
 لريـاألف 

  قطري
 ريـالألف 

  قطري
                 

  ٩٦٨,٥٦٦  )١,٣٠٩(  ١٣,٢٨٧  ٥٤,٩٢٩  ١٨,٠٥٧  ٥٧,٥٩١  ٢٠,٥٢٢  ٣١٧,٧٦٤ ٧٨,٨٥٩  ٥٤,٠٧٧  ٦٣,٦١٨  ٢٩١,١٧١  اإليرادات
  ١٢٦,١٢١  )٥,٢٥٣(  ١,٣٥٦  ٢,٢٤٢  ٧٧٥  ٧,٣٨١  ١١,٥٩٢  ٢٥,٦١٦ ٩,٣٤٧  ٢٩,٠٨٩  ٩,٢٤٤  ٣٤,٧٣٢  صافي األرباح

  
  



  )ق.م.ش(مجمع شركات المناعي 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 ٢٠١١يونيو  ٣٠ لفترة الستة أشهر المنتهية في

 - ١٣  -  

  
  أرقام المقارنة .١٢

  . الحاليه للفترةسنه السابقه لتتماشى مع عرض البيانات الماليه ال/أرقام المقارنه للفتره بعضتصنيف تم إعادة 

  


