
  . ق.م.مجمع شركات المناعي ش

  والدخل الشاملالموحد المرحلي  بيان الدخل

  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠المنتهية في  أشهر سعة لفترة الت

  
 

  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠  البيان 

  )غير مدققة(

  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠

  )غير مدققة (

 ألف ريال قطري ألف ريال قطري  

 ١،٤٧٥،٠١٨ ١،٤٤١،١٢٩  اإليرادات  

 )١،١٦٢،٠٤٢( )١،١١٣،٧٧٤(  اإليرادات  تكاليف

 ٣١٢،٩٧٦ ٣٢٧،٣٥٥  إجمالي الربح  

    

 ٦،٤٤٣ ٣،٨٥٣  إيرادات أخرى

 ٢،٢٦٤  ٣،٤١٧  مشروع مشترك الحصة الشركة من أرباح شركة 

 )١٠٥،٥٥٩( )٩٣،٥٧١(  مصاريف إدارية وعمومية 

 )٤٤،٤٥٧( )٤٥،٢٢٣(  ف بيع وتوزيع يمصار

 )٨،٠٥٨(  )٣،٤٢٧(  تكاليف تمويل

 )٩،٦٥٨(  )٨،٦٢٦(  مصنع ومعدات، إستهالك ممتلكات 

 )٧،٥٩٧( )٨،٠٣٢(  مكافآت مجلس اإلدارة

  ١٤٦،٣٥٤  ١٧٥،٧٤٦  المصالح غير المسيطرةقبل ربح الصافي 

   ٢٨  مصالح غير مسيطرة

  ١٤٦،٣٥٤  ١٧٥،٧١٨   إجمالي الدخل الشامل للفترة 

  ٦,١٦  ٧,٤٠  .)ق.ر(العائد األساسي والمخفض على السهم 

  ٢٣،٧٦٠،٠٠٠  ٢٣،٧٦٠،٠٠٠  متوسط عدد األسهم المرجح  

  

  
  

  



  . ق.م.���� �آ�ت ا������ ش 
  ا������  ا��������ن ا���آ� ا����� 

 ��  ١٠٢٠!� ���  ٣٠آ�� 
  

  ٢٠١٠!� ���  ٣٠  ا����ن 
) %&'�� ��((  

  ٢٠٠٩ د+*��� ٣١
)%&'��(  

  أ�2 ر+�ل '/�ي  أ�2 ر+�ل '/�ي  
      ا����4دات 

      :ا����4دات ا�� �او�% 
 ١٦٩،٣٥٢ ١٢٤،٨٦٢  � وأر�ة ��ى ا����ك ��

� وأوراق ��� �� ٢٧٢،٠٢٩ ٣١١،٨٨٩  ذ�  ��
 �$ ١،٤٧٢ ١،٠٤٥  �+$�ب �( أ)'اف ذات 

 )� ٧٤،٤٩٢ ٥٠،٣٤٢  د012ت ����� إ�. ��ّرد
 ٥٣١،١٩٧ ٦١١،٥٨١  �45ون

� أ6'ى ��8�2� ����0ً وأر�ة ����9 � ١٧،٨١٤ ٢٦،٦٧٣  �:0ر
 ١،٠٦٦،٣٥٦ ١،١٢٦،٣٩٢  ����ع ا����4دات ا�� �او�%

      :ا�� �او�%ا����4دات )�� 
�  ا<=>;0رات?0=�@A�$�   ٢٠٤ ٥،٢٠٤ 
 ���� اCDE  –ذ�  ��$��(  ٢،٨٥٦ ٢،١٤٢ 

 ٨،٨٧٢ ١٠،٧٥٩  I'آ� �F'وع �F='ك  ��ا<=>;0ر 
 - ٧،٠٥٤  ا<=�Kاذ JI'ة

 ٢١٨،٠٣٢ ٢٨٨،١٨٥  �;=$0Mت و�:�@ و�1�ات
 ٢٢٩،٩٦٤ ٣١٣،٣٤٤  ����ع ا����4دات )�� ا�� �او�% 

 ١،٢٩٦،٣٢٠ ١،٤٣٩،٧٣٦  ����ع ا����4دات
  

      ا��/����ت و�&�ق ا��*�ه��= 
      :ا��/����ت ا�� �او�% 
 ����� �� ٨٣،٥٢٤  ٤،٠٠٢  ?0N0Oت 0Dر

 ��Pدا  �١٩٨،٧٩٨ ٢٢٨،٥٧٩  ذ 
� ١٠٤،٠٤٢ ٢٠٦،٨٥٤  �( R;8ء د012ت ����

K=O�� أ6'ى ��Pة دا� ١٥٧،٩٦٩ ١٥٠،٠٣٨  0ت وأر

 ٥٤٤،٣٣٣ ٥٨٩،٤٧٣  ����ع ا��/����ت ا�� �او�%
      :ا��/����ت )�� ا�� �او�%

)AST�;$� �� ا�5���0J� ةU20M� V:5�  ٢٧،٠٣٥ ٢٨،٢٢١ 
 ٢٧،٠٣٥ ٢٨،٢٢١  ����ع ا��/����ت )�� ا�� �او�%

      :�&�ق ا��*�ه��=  
  ١٥٨،٤٠٠  ٢٣٧،٦٠٠  رأس ا�;0ل 

 Y���0� Y(0A=?١٧٢،٣٥٤ ١٧٢،٣٥٤  ا 
  AA�Z إ08دة Y(0A=?٨٠،١١٧ ٨٠،١١٧  ا 

 0J1� ٧٩،٢٠٠ -  أر0Nح ��='ح �Zز
0J1�� ��='ح �ZزA�0]�  J>٧٩،٢٠٠ -  أ 

  ١٥٥،٦٨١  ٣٣١،٣٩٩  أر0Nح ��ورة



 ٧٢٤،٩٥٢ ٨٢١،٤٧٠   BCD �*�ه�� ا�A�آ% ا@م �&�ق �*�ه��=
 - ٥٧٢  �: 'A^ _�0�AO+'ة

 ١،٢٩٦،٣٢٠ ١،٤٣٩،٧٣٦  ����ع ا��/����ت و�&�ق ا��*�ه��=
 

 

 

 


