
 
 . ق.م.مجمع شركاث المناعي ش 

 المرحلي المختصر الموحذالمالي المركز  بيان
 1322سبتمبر  03كما في 

 
 1322سبتمبر  03 البيان 

 (غير مذققت )
 1323 ديسمبر 02

 (مذققت)

 ألف ريال قطري ألف ريال قطري 
   الموجوداث 

   :الموجوداث المتذاولت
 453963 373494 ذ وأرصذة نذي انبىىك قو

 4763593 4573444 رمم مذَىت وأوراق قبط 

 5753953 9373365  مخسون

 393453 963945 دفعاث مقذمت إنً مىّردَه 

 4,3565 563,35 مصارَف مذفىعت مقذمًا وأرصذة مذَىت أخري 

 261,26211 261,963,3 مجموع الموجوداث المتذاولت

   :الموجوداث غير المتذاولت

 53,35 3354, طىَهت األجم  –رمم مذَىت 

 63563 33373  متاحت نهبُع استثماراث

 3433,, 3436,, شركت مشروع مشترك  فياستثمار 

 - 3,5935,4, زمُهت شركت فياستثمار 

 3459,, 3954,, أخري مىستهم غُر ومىجىداث انشهرة

 5443743 4,53353 ممتهكاث ومصىع ومعذاث

 0296,32 267216211 مجموع الموجوداث غير المتذاولت 

 ,26,22610 162726221 مجموع الموجوداث
 

   المطلوباث وحقوق المساهميه 
   :المطلوباث المتذاولت 
 393,45 973354 حساباث جارَت مذَىت 

 - ,93359 قروض بىكُت
 - 36634,5 مه انمساهمُهسهفُاث 

 5,53547 5553557 دائىت ممر 
 5343555 44,3579 مه عمالء دفعاث مقذمت

 993655, 693433, اث وأرصذة دائىت أخري قمستح

 136920, 260236,22 مجموع المطلوباث المتذاولت

 :المطلوباث غير المتذاولت
  

 - 3463597 قروض بىكُت
 5734,3 433999 مخصص مكافأة وهاَت انخذمت نهمىظفُه

 196127 ,,72363 المتذاولتمجموع المطلوباث غير 

 2236212 261736200 مجموع المطلوباث 

   :حقوق المساهميه  
 5493533 5463,53 رأش انمال 

 953463, 9,3395, احتُاطٍ قاوىوٍ 
 9,,433 9,,433 احتُاطٍ إعادة تقُُم 

 (446) (,54) أجىبُت عمالث تحىَم إحتُاطٍ      
 63 (3,,3,) انعادنت انقُمت إحتُاطٍ      

 553453, - أرباح مقترح تىزَعها 
 393653 - أسهم مجاوُت مقترح تىزَعها

 553577, 4563753 أرباح مذورة

 4563496 9336701  األم بالشركت المساهميه حقوق مجموع     
 694 32, المسيطرة غير األقليت حقوق     

 6771,,1 ,932637 مجموع حقوق المساهميه 

 ,26,22610 162726221 المطلوباث وحقوق المساهميهمجموع 
 

  



...

031322

 
 1322سبتمبر  03 البيان 

 (غير مذققت )
 53,3سبتمبر  43
 (غُر مذققت)

 أنف رَال قطرٌ قطريألف ريال  

26,076119 ,333,3,57 

261916,09 ,3,,43993 

00,6,93 4593466 

162,2 ,3333 

276232 53464 

716737433,9 

2396913 74369, 

7262,, 363554 

2692,43555 

27697, 43359 

12769,, ,443994 

226032 43345 

1306,,7,963935

 

1306,12,9639,4 

00 54 

1306,,7,963935

2.2751,5

116,2163335436,53333

 

  



...

031322

 
 1322سبتمبر  03
 (غير مذققت )

 53,3سبتمبر  43
 (غُر مذققت)

 أنف رَال قطرٌ ألف ريال قطري 

1306,,7 22,627, 

  

262,3  

19, ,59 

267,, ,59 

1316291,963494

 

13162,, ,963436 

00 54 

1316291,963494

  

 


