
  
  . ق.م.مجمع شركات المناعي ش 

  الموحد المرحلي المختصربیان المركز المالي 
  3201سبتمبر  30كما في 

  
  2013سبتمبر  30  

  )غیر مدققة (
  2012 دیسمبر 31

  )مدققة(
  ألف ریال قطري  ألف ریال قطري  

      الموجودات 
      :الموجودات المتداولة

 344.200 150.426  د وأرصدة لدى البنوك قن
 792.277 757.746   ًامقدممصاریف مدفوعة وذمم مدینة 

 25.886 26.259  دفعات مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 2.603.470 3.372.667    مخزون

 -  96.141  هامش الذمم الدائنة مقابل الذهب
  3.403.239 3.765.833 

      :الموجودات غیر المتداولة
 50.681 39.752   ومصاریف مدفوعة مقدمًا ذمم مدینة

 73.641 95.498  دفعات مستحقة من أطراف ذات عالقة
 36.804 42.957  استثمارات متاحة للبیع

 30.933 24.637  ات مشاریع مشتركةشرك فياستثمار 
 1.233.388 1.267.889  ات زمیلةشرك فياستثمار 
 1.231.458 1.225.868  أخرى ملموسة غیر وموجودات الشھرة

 333.012 339.267  ممتلكات ومصنع ومعدات
 93.108 89.702  استثمارات عقاریة

  3.125.570 3.083.025 
 6.848.858 6.528.809  مجموع الموجودات

  

      المطلوبات وحقوق المساھمین 
      :المطلوبات المتداولة 

 740.796  1.062.181  قروض بنكیة
 5.984  5.116  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

 1.280.219 1.382.574  مستحقة الدفعذمم دائنة ومبالغ 
 239.325 503.005   حسابات سحب على المكشوف من البنوك

  2.952.876 2.266.324 
      :المطلوبات غیر المتداولة

 1.880.684 711.047  قروض بنكیة
 75.888 84.184  مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

 25.580 36.120  ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
  831.351 1.982.152 

 4.248.476 3.784.227  مجموع المطلوبات 
      :حقوق المساھمین  

  456.192  456.192  رأس المال 
 1.083.456 1.083.456  احتیاطي قانوني 

 4.630 4.630  احتیاطي إعادة تقییم 
 )1.838( )4.404(  أجنبیة عمالت تحویل إحتیاطي      

 216.691 -   أرباح مقترح توزیعھا 
  500.903  791.137  أرباح مدورة

 2.260.034 2.331.011   بالشركة األم المساھمین حقوق مجموع     
 340.348 413.571  المسیطرة غیر األقلیة حقوق     

 2.600.382 2.744.582  مجموع حقوق المساھمین 
 6.848.858 6.528.809  مجموع المطلوبات وحقوق المساھمین

  
   



  
  
  
  

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

   المرحلي المختصرالشامل الموحد   بيان الدخل
   3201سبتمبر  30المنتهية في  لفترة التسعة أشهر 

  
  
 

  2013سبتمبر  30  البيان 
  )غیر مدققة (

  2012سبتمبر  30
  )غیر مدققة(

  ألف ریال قطري  ألف ریال قطري  
 299.900 363.939  صافي ربح الفترة 

    األخرى )الخسارة/(بنود الدخل الشامل

 )717( )3.049(  صافي الحركة في إحتياطي تحويل عمالت أجنبية  

 )717( )3.049(  للفترةاألخرى  )الخسارة/ (مجموع بنود الدخل الشامل 

  299.183  360.890  إجمالي الدخل الشامل  للفترة  
     :موزع على إجمالي الدخل الشامل

 257.370 287.668  حصة المساهمين بالشركة 

 41.813 73.222  حصة األقلية غير المسيطرة
  360.890  299.183  
    

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



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

   الموحد المرحلي المختصر بيان الدخل
   3201سبتمبر  30المنتهية في  لفترة التسعة أشهر 

 
  2013سبتمبر  30  

  )غیر مدققة (
  2012سبتمبر  30
  )غیر مدققة(

  ألف ریال قطري  ألف ریال قطري  
 3.232.435 4.104.369  اإليرادات  

 )2.621.537( )3.305.965(  تكاليف اإليرادات 

 610.898 798.404  إجمالي الربح  

 255.001 173.935  إيرادات أخرى

 49.418  84.929  حصة الشركة من أرباح شركة زميلة وشركة مشروع مشترك 

 )274.016( )285.268(  مصاريف إدارية وعمومية 

 )160.519( )259.511(  ف بيع وتوزيع يمصار

 )480.782(  512.489  الربح قبل الفائدة، االستهالك، واإلطفاء

 )125.193(  )78.730(  تكاليف تمويل 

 )48.104( )56.320(  وإطفاء   إستهالك

 307.485 377.439  ربح الفترة قبل مكافآت مجلس اإلدارة  

 )10.350( )13.500(  مكافآت مجلس اإلدارة  

 297.135 363.939  صافي ربح الفترة من عمليات جارية

 2.765 -  صافي ربح الفترة من عمليات متوقفة
  299.900  363.939   الفترةصافي ربح 

     :علىموزع 

 258.391  290.234  حصة المساهمين بالشركة 

 41.509 73.705  حصة األقلية غير المسيطرة
  363.939  299.900  

  : العائد على السهم
موزع على  العائد األساسي والمخفض على السهم

  .)ق.ر( مساهمي الشركة

  
  

 

  6.36  7.55  
     

 


