
  و الشركات التابعة له ).ق .م .ش(مجمع شركات المناعي 
  الموحد  بيان الدخل

   ١٢٠١مارس  ٣١لفترة الثالث أشهر  المنتهية في 
  

   

  ٢٠١١مارس  ٣١  
  )غير مدققة(

  ٢٠١٠مارس  ٣١
  )غير مدققة (

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري   

 ٤٩٨،٦٨٨ ٥٥٤،٣٣٤  اإليرادات  

 )٣٧٨،٥٨٩( )٤٢٨،٠٨٠(  تكاليف اإليرادات 

 ١٢٠،٠٩٩ ١٢٦،٢٥٤  إجمالي الربح  

    

 ٢،٣٣٦ ٣،٥٠٥  إيرادات أخرى

 ١،٥٠٨  ١،٣٩٥  حصة الشركة من أرباح شركة المشروع مشترك 

 )٣٩،٨٣٤(  )٤١،٨٤٩(  مصاريف إدارية وعمومية 

 )١٥،٣٤٠( )١٧،٠٨٩(  مصاريف بيع وتوزيع 

 )٢،٨٥٦( )٢،٩١٠(   وٕاهالك إستهالك

 )٨٥٥( )٩٨٧(  تمويلتكاليف 

   صافي الربح للفترة
  :موزع على

٦٥،٠٥٨  ٦٨،٣١٩  

  المساهمين بالشركة األم  
  حقوق األقلية غير المسيطرة

٦٨،٤٣٣  
)١١٤( 

٦٥،٠٥٨  
 

  ٦٥،٠٥٨  ٦٨،٣١٩  
  ٢,٢٨  ٢,٤٠  .)ق.ر(العائد األساسي والمخفض على السهم 

  ٢٨،٥١٢،٠٠٠  ٢٨،٥١٢،٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسھم
 

  
 

    



  
  و الشركات التابعة له ).ق .م .ش(شركات المناعي  مجمع

  بيان المركز المالي الموحد  
  ١٢٠١مارس  ٣١في كما     

  ٢٠١١مارس  ٣١    
  )غير مدققة (

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١
  )مدققة(  

  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
      الموجودات 

      : الموجودات المتداولة
 ٨٦،٧٥٤ ٧٤،١٤٤  نقد وأرصدة لدى البنوك 

 ٣٩٣،٧٦٠ ٣١٦،٥٩٢  ذمم مدينة وأوراق قبض 

 ١،٥١٠ ١،٧٢٥  مطلوب من شركة مشروع مشترك 

 ٦٩٦،٧٢٤ ٦٩٤،٦٨٥  مخزون

 ٤٧،٣٢٤ ٤٥،١٠٦  دفعات مقدمة إلى موّردين 

 ٣١،٦٥٦ ٥٠،٤٨٧  مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 

 ١،٢٥٧،٧٢٨ ١،١٨٢،٧٣٩  مجموع الموجودات المتداولة

      :غير المتداولةالموجودات 
 ٢،١٤٢ ٢،١٤٢  طويلة األجل  –ذمم مدينة 

 ٥،٢٥٤ ٤،٧٨٩   متوفرة للبيع استثمارات

 ١١،٣٠٤ ١٢،٦٩٨  استثمار في شركة مشروع مشترك 

 ١١،٨٢٧ ١١،٧٩٢  شهرة وموجودات غير ملموسة 

 ٢٨٨،٩٨٠ ٢٩٩،٧٧٦  ممتلكات ومصنع ومعدات

 ٣١٩،٥٠٧ ٣٣١،١٩٧  مجموع الموجودات غير المتداولة 

 ١،٥٧٧،٢٣٥ ١،٥١٣،٩٣٦  مجموع الموجودات

      المطلوبات وحقوق المساهمين 
      :المطلوبات المتداولة 

 ٤٧،١٨٦ ١٠٠،٣٨٢  قروض بنكية وحسابات جارية مدينة 

 ٢١٢،٦٣٩ ٢٣٣،٦٧٣  ذمم دائنة

 ٢٤٣،٦٢٢ ٢٤٥،٢٩٦  دفعات مستلمة مقدما من عمالء

 ١٧٧،٥٢٦ ١٣٥،٠١٦  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 ٦٨٠،٩٧٣ ٧١٤،٣٦٧  مجموع المطلوبات المتداولة

      :المطلوبات غير المتداولة
 ٢٩،٨١٤ ٣٢،٨٣٨  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 ٧١٠،٧٨٧ ٧٤٧،٢٠٥  مجموع المطلوبات غير المتداولة

      :حقوق المساهمين  
  ٢٣٧،٦٠٠  ٢٨٥،١٢٠  رأس المال 

 ١٧٢،٣٥٤ ١٧١،٠٧٢  احتياطي قانوني 

 ٨٠،١١٧ ٨٠،١١٧  احتياطي إعادة تقييم 

 )٣٥٨( )٣٥٦(   تحويل عمالت أجنبية  احتياطي

 ٥٠ )٤١٥(   القيمة العادلة  احتياطي

 ١٦٦،٣٢٠  -  أرباح مقترح توزيعها 

 ٤٧،٥٢٠ -  مقترح توزيعها أسهم مجانية 

  ١٦٢،٢٩٩  ٢٣٠،٧٣٢  أرباح مدورة
  مجموع حقوق المساهمين بالشركة األم 
  حقوق األقلية غير المسيطرة 

٧٦٦،٢٧٠  
٤٦١  

٨٦٥،٨٧٥  
٥٧٣  

  ٨٦٦،٤٤٨  ٧٦٦،٧٣١  مجموع حقوق المساهمين  
 ١،٥٧٧،٢٣٥ ١،٥١٣،٩٣٦  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

  
  
  
 

   



  
  

  و الشركات التابعة له ).ق .م .ش(مجمع شركات المناعي 
  الموحد  الشامل الدخلبيان 

   ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالث أشهر  المنتهية في 
  

  ٢٠١١مارس  ٣١  
  )غير مدققة(

  ٢٠١٠مارس  ٣١
  )غير مدققة (

 لایر قطريألف  لایر قطريألف    

 ٦٥،٠٥٨ ٦٨،٣١٩   صافي الربح للفترة

    

    بنود الدخل الشامل األخرى 

    

 - )٤٦٥(  العادلةصافي الحركة في احتياطي القيمة 

 )٣٨٣( ٢٩  صافي الحركة في احتياطي تحويل عمالت أجنبية

  )٣٨٣(  )٤٣٦(  مجموع بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
  ٦٤،٦٧٥  ٦٧،٨٨٣  إجمالي الدخل الشامل للفترة

  :موزع على
  المساهمين بالشركة األم 

  حقوق األقلية غير المسيطرة

  
٦٧،٩٩٧  

)١١٤(  

  
٦٤،٦٧٥  

  
  ٦٤،٦٧٥  ٦٧،٨٨٣  

 
 


