
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 

  ) ق.م.ش (الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي
   قطر–الدوحة 
  

  و تقرير مدقق الحسابات المستقل البيانات المالية
  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 



  
  ) ق. م . ش  (ة لتجارة اللحوم والمواشي الشركة القطري

   قطر–الدوحة 
  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  
  هـــرسالفـ

  
  --                  مراقبي الحساباتتقرير 

  صفحة                      
  

   ٢ – ١                  الميزانية العمومية
  ٣                    الدخلبيان 

  ٤               المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
   ٦ – ٥                  بيان التدفقات النقدية 

  ١٩ – ٧                 البيانات المالية إيضاحات حول 
  
  
  
  



  
 
 
  
  

   ٣٢٢٢٢ر . ق 
  

   المستقل الحساباتدققير مرتق
 
  

  المساهمين     المحترمين/ السادة
  ) .ق.م.ش (ة لتجارة اللحوم والمواشي الشركة القطري

  الدوحة ـ قطـر
  
  

  المقدمـة  
) " الـشركة  ( " ريـة لتجـارةاللحوم والمواشـي    للـشركة القط  قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة        

خل ،  وكـل مـن بيانـات الـد        ٢٠٠٦ديسمبر   31من الميزانية العمومية كما في      ، والتي تتكون    . ق.م.ش
اً للسياسات المحاسبية    وملخص ية للسنة المنتهية بذلك التاريخ     ، والتدفقات النقد   التغييرات في حقوق المساهمين   

  .وإيضاحات تفسيرية أخرى الهامة 
  

  مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقـاً للمعـايير الدوليـة              إن اإلدارة مسؤولة      

وتشمل هذه المسؤولية تصميم ، تطبيق واإلحتفاظ برقابة داخليـة لغرض إعداد وعـرض             . للتقارير المالية   
، وتشمل  البيانات المالية بصورة عادلة خاليةً من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ                  

  .مسؤولية االدارة إختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف
  

  مسؤولية مدقق الحسابات
لقد قمنا بتدقيقنا وفقـاً للمعـايير       . إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات إستناداً إلى تدقيقنا              

المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطـيط وإجـراء             الدولية للتدقيق ، وتتطلب تلك      
  .التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من اخطاء جوهرية

  
  



  
  
  

يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانـات                
 ، بما في ذلك تقييم مخـاطر االخطـاء          المهني تستند اإلجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات      . الية  الم

وعند القيام بتقييم تلك المخـاطر ،       . الجوهرية في البيانات المالية ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ            
نشأة والمتعلقة باإلعداد والعــرض العـادل       يأخذ مدقق الحسابات في اإلعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للم        

للبيانات المالية ، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض إبـداء رأي                 
يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات المحاسـبية المتبعـة           . لية الرقابة الداخلية لدى الشركة    حول فعا 

  .سبية المعدة من قبل االدارة ، وكذلك تقييم العرض االجمالي للبيانات المالية ومعقولية التقديرات المحا
  

  .نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق   
  

  الـرأي
بـالغ مجموعهـا    لم تقم الشركة باإلعتراف بخسائر بيع إلستثمارات محققة خالل العـام الحـالي وال             

، والتي كان يجـب     ) المساهمين( ريال قطري والتي تم أخذ مخصص لها ضمن حقوق الملكية            ٣,٤٠٤,٣٥٤
 إلسـتثماراتها    نتيجة للهبوط الدائم    خسائر افة إلى ذلك لم تقم الشركة بأخذ      تسجيلها ضمن بيان الدخل ، باإلض     

إن أثر هذه الخـسائر الغيـر       . الدخل   في بيان    ٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١ ريال قطري كما في      ١,٧٧٠,٩٤٠بمبلغ  
 هو إنخفـاض فـي صـافي األربـاح بمبلـغ      ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١مسجلة على بيان الدخل للسنة المنتهية في    

  . ريال قطري ٠,١٧  بمبلغ ريال قطري ، وكذلك إنخفاض على عائد السهم الواحد٥,١٧٥,٢٩٤
  
أن  ، المالية للشركة ونتائج أعمالها  البياناتوبإستثناء تأثير ماورد في الفقرة السابقة علىفي رأينـا ،   

للـشركة  البيانـات الماليـة تظهـر بصورة عادلـة ، من جميع النواحي الجوهريــة ، الوضـع المـالي           
وأدائهـا المـالي ،      ٢٠٠٦ديسمبر   31 كما في    . ق.م.ش) " الشركة  ( "  رية لتجارةاللحوم والمواشي  القط

  .ة بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهي
  
  
  
  
  
  



  
  متطلبات قانونية وتشريعية أخرى

 حول البيانات المالية المرفقة ، قامت حكومة دولة قطر بإستعادة األرض )١١( و )٨(  في اإليضاحينكما يرد
 ريال قطري ٢٠,٠٠٠,٠٠٠بلغ المقدمة كمساهمة عينية في حصتها في رأس مال الشركة المقدر قيمتها بم

 كما ل نقداً ،الحقاً بتسديد حصتها من رأس مال الشركة بالكامالحكومة قامت وقد  ، بحسب عقد تأسيس الشركة
لم يتم عقد إجتماع .  بتأجير األرض المشار إليها إلى الشركة لمدة خمس وعشرون عاماً قامت الحكومة أيضاً

همين لتعديل النظام األساسي للشركة كما لم يتم إطالعنا على أي رأي للجمعية العمومية الغير عادية للمسا
  .قانوني حول هذا اإلجراء 

  
قانون الشركات عليه تتضمن كل ما نص ن البيانات المالية أ ، وبإستثناء تأثير الفقرة السابقة  ،برأينا

أن و فيها إثباتهوجوب وعقد تأسيس الشركة على  والنظام األساسي ٢٠٠٢ لسنة ٥التجارية القطري رقم 
دارة إلمع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس االشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأنها متفقة 
 كما وقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات بإستثناء ما ورد في تقريرنا حول خسائر اإلستثمارات ،

لم تقع خالل السنة ، في حدود المعلومات التي توافرت لدينا ، ونه أوالتي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا 
ألحكام النظام األساسي وعقد  الشركات التجارية القطري المشار إليه أعاله أومخالفات ألحكام قانون المالية 

  . في مركزها المالي أو في نشاط الشركة بشكل جوهري على وجه قد يؤثر تأسيس الشركة
  
  
  ند توش ديلويت آعن                

  
  
  

   محمد عثمان باهيميا                                  قطر                -الدوحة  
   ١٠٣سجل مراقبي الحسابات رقم               ٢٠٠٧ فبراير ٢٥  



   )ق. م . ش  (مواشي الشركة القطرية لتجارة اللحوم وال
   قطر–الدوحة 
  

   الميزانية العمومية
  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١كما في 

 -- -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - --- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - -  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦إيضاح   

  )معدلة(
  ---  ------------  ------------  
  ريال قطري   ريال قطري    

        الموجودات 
        :متداولة الموجودات ال

  ١٣٧,٠٨٦,٥٥٣  ١٥١,٤٨٣,٣٠٨  ٤  لدى البنوك نقد وأرصدة 
  ٢,٧٨٢,٧٧٦  ١٤,٨٢٠,١٤٢     ذمم مدينة 
  ٩,٨٤٥,٤٤٢  ١٠,٠٥٨,٧٩١  ٥   مخزون

  ٣,٠٥٤,٠٣٧  ٥,٨٤٠,٧٧٠  ٦   مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
    ------------  ------------  

  ١٥٢,٧٦٨,٨٠٨  ١٨٢,٢٠٣,٠١١    مجموع الموجودات المتداولة 
        

  ٢٥,٠٨٢,٢٠٠  ١٥,٢٧٠,٨٠٠  ٧  استثمارات 
  ٢٦,١٩٠,٥٨٨  ٧,٣٨٦,٤٢٤  ٨    ومعداتممتلكات

    ------------  ------------  
  ٢٠٤,٠٤١,٥٩٦  ٢٠٤,٨٦٠,٢٣٥    مجموع الموجودات 

    =============  =============  
  
  
  

 وتم التوقيع عليها نيابة ٢٠٠٧  مارس١تمت الموافقة على هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
  : عن المجلس من قبل 

  
  
  

                                  
  سلطان جوهر العبداهللا /             السيد   خالد بن محمد الخاطر/ السيد                
  المدير العام           مجلس اإلدارةرئيس             
  والعضو المنتدب            

  
  

  
   البيانات الماليةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه 

 - ١ -   



   )ق. م . ش  (واشي قطرية لتجارة اللحوم والمالشركة ال
   قطر–الدوحة 
  

   الميزانية العمومية
  ٢٠٠٦ ديسمبر 31كما في 

-- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - --  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  إيضاح   

  )معدلة(
  ---  -----------  -----------  
  ريال قطري   ريال قطري     

        ساهمينالمالمطلوبات وحقوق 
        :متداولة المطلوبات ال

  ١٥,٣٦٨,٢٠٤  ١٩,٥٢٢,٧٥٩    ذمم دائنة 
  ٧٩٥,٢٣٦  ٩٠٢,٦٥٥  ٩  مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

    -----------  -----------  
  ١٦,١٦٣,٤٤٠  ٢٠,٤٢٥,٤١٤    مجموع المطلوبات المتداولة 

    -----------  -----------  
        :متداولة غير المطلوبات ال

  ٢٣٩,٨٣٧  ٣٥٩,٣٢١  ١٠  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ١١  المطلوب إلى حكومة دولة قطر 

    -----------  -----------  
  ١٠,٢٣٩,٨٣٧  ١٠,٣٩٥,٣٢١    مجموع المطلوبات غير المتداولة

    -----------  -----------  
  ٢٦,٤٠٣,٢٧٧  ٣٠,٨٢٠,٧٣٥    مجموع المطلوبات 

    -----------  -----------  
        :المساهمين حقوق 

  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٦٥,٠٠٠,٠٠٠  ١٢  رأس المال 
  ٢,٣٦٣,٩٨٩  ٣,١١٩,٥٩٥  ١٣  احتياطي قانوني 

  ٥,٦٦٦,١٥٥  )٤,٢٠١,١٣٥(    احتياطي تقييم اإلستثمارات
  ١٩,٦٠٨,١٧٥  ١٠,١٢١,٠٤٠      أرباح مدورة 

    -----------  -----------  
 ١٧٧,٦٣٨,٣١٩ ١٧٤,٠٣٩,٥٠٠     المساهمين حقوق مجموع

    -----------  -----------  
 ٢٠٤,٠٤١,٥٩٦ ٢٠٤,٨٦٠,٢٣٥   المساهمين مجموع المطلوبات وحقوق 

    ============  ===========  
  

  
  

   إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
 - ٢ –  



   )ق. م . ش  (واشي لتجارة اللحوم والمالشركة القطرية 
   قطر–الدوحة 
  

  بيان الدخل 
    ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - -- -- - - -- - - -- - - -- - - --  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  إيضاح  
  ----  -----------  ----------- 
  ريال قطري  ريال قطري    
  

  ٤٧,٧٣٥,٠٦٤  ٨٧,٨٦٢,٤٦١  ١٤  مبيعات ال
  )٤٤,٩٠٠,٢٨٦(  )٨٣,١٣٠,٩٥٦(  ١٥  تكلفة المبيعات 

    -----------  ----------- 
  ٢,٨٣٤,٧٧٨  ٤,٧٣١,٥٠٥    الربحمجمل 

        
  ٢٤,٨٥٥,٧٧٨  ٧,٩٩٦,٤٤٣  ١٧  إيرادات أخرى 

  )٤,٨٢٦,٥١٠(  )٤,٩٣٤,٥٠٠(  ١٦  مصاريف إدارية وعمومية 
  )٢٢٤,١٥٧(  )٢٣٧,٣٩٠(  ٨   ممتلكات ومعداتستهالكإ

    -----------  ----------- 
  ٢٢,٦٣٩,٨٨٩  ٧,٥٥٦,٠٥٨    السنة ربح صافي 

    ===========  ===========  
  ٠,٧٥  ٠,٢٥  ١٨  )خفضاألساسي والم( على السهم المرجح المعدل العائد 

    ===========  ===========  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
 - ٣ - 



  ) ق. م . ش  (ة لتجارة اللحوم والمواشي القطريالشركة 
   قطر–الدوحة 

   المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
   ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في 

 - - -- - - -- - - -- - - -- -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - - -- - - --- -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- -  
  

  احتياطي قانوني  رأس المال
  احتياطي

  تقييم اإلستثمارات
  أرباح
  المجموع   مدورة

  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------ 
  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  

  ١٥٢,٢٦٢,٩٦٢  )٧٦٧,٧٢٥(  ٢,٩٣٠,٦٨٧  ١٠٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠   )معدل (٢٠٠٥ يناير ١الرصيد في 
  ٢,٧٣٥,٤٦٨  - -     ٢,٧٣٥,٤٦٨  - -     - -        تقييم اإلستثمارات احتياطييالحركة فصافي 

  ٢٢,٦٣٩,٨٨٩  ٢٢,٦٣٩,٨٨٩  - -     - -     - -      لفترة ا صافي ربح
  - -     )٢,٢٦٣,٩٨٩(  - -     ٢,٢٦٣,٩٨٩  - -      المحول إلى اإلحتياطي القانوني

  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------ 
  ١٧٧,٦٣٨,٣١٩  ١٩,٦٠٨,١٧٥  ٥,٦٦٦,١٥٥  ٢,٣٦٣,٩٨٩  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  - -     )١٥,٠٠٠,٠٠٠(  - -     - -      ١٥,٠٠٠,٠٠٠  تحويل من أرباح محتجزة إلى رأس المال
  )٩,٨٦٧,٢٩٠(  - -      )٩,٨٦٧,٢٩٠(  - -      - -     الحركة في احتياطي تقييم اإلستثماراتصافي 

  )١,٢٨٧,٥٨٧(  )١,٢٨٧,٥٨٧(  - -     - -      - -     مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
  ٧,٥٥٦,٠٥٨  ٧,٥٥٦,٠٥٨  - -     - -      - -     صافي ربح السنة 

  - -     )٧٥٥,٦٠٦(  - -     ٧٥٥,٦٠٦  - -     المحول إلى االحتياطي القانوني 
  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------ 

  ١٧٤,٠٣٩,٥٠٠  ١٠,١٢١,٠٤٠  )٤,٢٠١,١٣٥(  ٣,١١٩,٥٩٥  ١٦٥,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  ============  ============  ============  ============  ============ 

  

 إن دفع هذه المكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة . ٢٠٠٦ للسنة رة كمكافأة ألعضاء مجلس اإلداه مقترح دفعي ريال قطر٧٠٠,٠٠٠مبلغ   أعالهالتشمل األرباح المدورة - 
 . من النظام األساسي للشركة ٣٤ قة الجمعية العمومية وذلك بحسب المادةخاضع لمواف

  

ة إلى رأس ح المدور ريال قطري من األربا١٥,٠٠٠,٠٠٠على تحويل مبلغ   ،٢٠٠٦ إبريل ١٢ وافقت الجمعية العمومية للمساهمين في إجتماعها المنعقد بتاريخ  - 
 . سهم لل ريال ٥,٥المدفوع من رأس المال لتصبح قيمة السهم المدفوعة غير المال كمساهمة للجزء 

  
  
  

   البيانات الماليةن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه إ
 - ٤ - 



  ) ق. م . ش (  لتجارة اللحوم والمواشي الشركة القطرية
   قطر–الدوحة 
  

  نقدية بيان التدفقات ال
  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في 

-- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - --  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  
  -------------  -------------  
  يرريال قط  يرريال قط  

      :التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
  ٢٢,٦٣٩,٨٨٩  ٧,٥٥٦,٠٥٨  السنةصافي ربح 

      :تعديالت 
  ٧٣١,٤٩٣  ١,١٢٧,٠٨٢      إستهالك موجودات ثابتة

  ١٩٧,٣٠٤  ٢٤١,٥٩٧      مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
المخزون من التغيرات في القيمة     الربح الناتج في 

العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع المنسوبة إلى 
  )٢,٤٢٩,٢٢٦(  ١,٥٥٩,٠٤٨  التغيرات في األسعار

  )١٩,٨٧٧,٤٧٢(  ٢٧٨,١٧٢  ستثمارات  أرباح بيع ا   
  -------------  -------------  
  ١,٢٦١,٩٨٨  ١٠,٧٦١,٩٥٧  

  )٢,٧٤٢,٩٣٩(  )١٢,٠٣٧,٣٦٦(  ذمم مدينة 
  )٧,٠٧٠,٤٧٠(  )١,٧٧٢,٣٩٧(  مخزون

  )٩٨١,٣٧١(  )٢,٧٨٦,٧٣٣(      مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
  ١٤,٥٨٢,٩٦٤  ٤,١٥٤,٥٥٥  ذمم دائنة
  ٦٧٦,٩٣٩  ١٠٧,٤١٩  ات وأرصدة دائنة أخرىمستحق

  -------------  -------------  
  ٥,٧٢٧,١١١  )١,٥٧٢,٥٦٥(  التدفق النقدي من التشغيل 

  )١٢,٠٠٠(  )٨٦,١١٣(  دفعات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  - -     )١,٢٨٧,٥٨٧(  دفعات مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

  -------------  -------------  
  ٥,٧١٥,١١١   )٢,٩٤٦,٢٦٥(  األنشطة التشغيليةالناتج من ) خدم في تسالم(  النقد صافي

  -------------  -------------  
  

   إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
 - ٥ -   



  ) ق. م . ش  (ة لتجارة اللحوم والمواشي الشركة القطري
   قطر–الدوحة 
  

  ة بيان التدفقات النقدي
  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  

-- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - --  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  إيضاح  
  ----  -------------  -------------  
  ريـال قطـري  ريـال قطـري    

        :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
  )٣,١٤١,٦٢٩(  )٢,٣٢٢,٩١٨(     ومعدات  ممتلكات    شراء

  - -      ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ١١   الحكومة  المقبوض عن مساهمة
  ١٤,٥٩٣,٦٩٨  ٩,٠٦١,٨٧٢     من بيع استثمارات     المقبوض

  ٧,٨٧٧,٥٦٣  )٩,٣٩٥,٩٣٤(        صافي التغيرات في اإلستثمارات 
    -------------  -------------  

  ١٩,٣٢٩,٦٣٢  ١٧,٣٤٣,٠٢٠   األنشطة االستثماريةي النقد الناتج منصاف
    -------------  -------------  

  ٢٥,٠٤٤,٧٤٣  ١٤,٣٩٦,٧٥٥  وشبه النقدصافي الزيادة في النقد 
  ٥٧,٠٤١,٨١٠  ٨٢,٠٨٦,٥٥٣  النقد وشبه النقد في بداية السنة 

    -------------  -------------  
  ٨٢,٠٨٦,٥٥٣  ٩٦,٤٨٣,٣٠٨  ٢١                    النقد وشبه النقد في نهاية السنة

    =============  =============  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

 - ٦-  



  ) ق. م . ش  (ة لتجارة اللحوم والمواشي الشركة القطري
   قطر–الدوحة 
  
  البيانات المالية إيضاحات حول 
   ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

- - - -- - - --- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -  
  :نشاط الشركة تأسيس و – ١

بموجب قرار في دولة قطر   .ق. م . ش ) مواشي ( الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي  تم تأسيس
 كشركة مساهمة قطرية بموجب ٢٠٠٣ يوليو ٢٩ المؤرخ في ٢٠٠٣ لسنة ٧٥ االقتصاد والتجارة رقم يروز
 ٢٠٠٤يناير  ٢٠وقد تم إشهار الشركة بتاريخ .  ٢٠٠٢لسنة  ) ٥( رقم  حكام قانون الشركات التجاريةأ

  .بموجب قرار الجمعية العامة التأسيسية 
  

نقل المواشي ،  األعالفوتجارة المواشي ، ومشتقاتها تجارة اللحوم  الرئيسية في الشركة تتمثل أنشطة
 تقوم . في دولة قطر العامةإدارة المقصب اآللي والمقاصب والمواشي مخلفات وواألعالف ، معالجة الجلود 

  .بممارسة كافة أنشطتها تبعاً ألحكام الشريعة اإلسالمية الشركة 
  

   .األهاليكل من المقصب اآللي ومقصب و  مقصب مدينة الخور ،  إدارة وتشغيلتباشر الشركة كذلك
  
  :لجديدة والمعدلة  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية ا– ٢

قامت الشركة خالل السنة الحالية بتطبيق جميع المعايير الجديدة والمعدلة والتي أصدرتها هيئة معايير المحاسبية 
الدولية ، وتفسيرات الهيئة الدولية للتقارير المالية والتي تنطبق على نشاط الشركة والتي يسري تاريخ تطبيقها 

  تطبيق هذه المعايير والتفسيرات، ومن غير المتوقع أن يؤثر ٢٠٠٦ يناير ١ للفترات المحاسبية المبتدئة في
  . جوهري على البيانات المالية للشركة للسنة الحالية أو السنوات المحاسبية السابقة الجديدة بشكل

  
  :المعايير الجديدة 

  ) .اإلفصاح( والمتعلق باألدوات المالية ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 
  . والمتعلق بقاطاعات التشغيل ٨ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم - 
  

  :التعديالت الجديدة 
  . اإلفصاح عن رأس المال – ١ معيار المحاسبة الدولي رقم  التعديل في- 
  

  :التفسيرات الجديدة 
المالية خالل فترات التضخم  التقارير – ٢٩ والمتعلق بتطبيق منهج التعديل الخاص بالمعيار رقم ٧ تفسير رقم - 

  .اإلقتصادي 
  " .المشتقات لألدوات المالية الضمنية "  والمتعلق بإعادة تقدير ٩ تفسير رقم - 
  . والمتعلق بالتقارير المالية المرحلية وإنخفاض القيمة ١٠ تفسير رقم - 
   . معامالت أسهم الخزينة-٢ ، المعيار الدولي لتقارير المالية رقم ١١ تفسير رقم - 

  .منافع والتنازل ل والمتلعلق بترتيبات خدمات ا١٢ تفسير رقم - 
  
  

 - ٧ -  
  



  
  :لسياسات المحاسبية الهامة ا -٣

 والمتعلق بقياس وتقييم ٣٩بإستثناء المعيار رقم  للمعايير الدولية للتقارير الماليةتم إعداد البيانات المالية وفقاً 
تم اتباعها في التي هم السياسات المحاسبية عرضاً ألوفيما يلي ، مل والذي لم يتم تطبيقه بالكااألدوات المالية 

   : البيانات الماليةإعداد
  
   :  أسس إعداد البيانات المالية– أ

  حيث تظهر بالقيمةناء المخزون واالستثماراتباستثتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية 
  .  العادلةالسوقية

  
  :ينة  ذمم مد–ب 

 ويتم تقدير .لديون المشكوك في تحصيلها لمخصصات بالصافي بعد طرح أي تظهر الذمم المدينة 
  . نهاية السنة ل اإلدارة للذمم بصورة تفصيلية فيالمخصص بناءاً على مراجعة تفصيلية من قب

  
  : مخزون – ج

القيمة العادلة يتم احتساب .  تكاليف البيع المقدرة مخزون المواشي بالقيمة العادلة مطروحاً منهيظهر 
  . هوالصفات الجينيأ الصنف أووفقاً للسعر السوقي للمواشي التي بنفس العمر للمواشي 

  

   .نهاية السنةتستخدم الشركة نظام الجرد الدوري إلثبات قيمة المخزون في 
  

  :اإلستثمارات  –د 
غراض المتاجرة وال تنوي الشركة تمثل اإلستثمارات المتاحة للبيع موجودات مالية غير محتفظ بها أل

اإلحتفاظ بها حتى تاريخ إستحقاقها وتشمل اإلستثمارات المتاحة للبيع على اإلستثمار في شركات مدرجة 
  .وغير مدرجة 

  
يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة ضمن حقوق 

فإنه أعاله ، حاسبية الهامة  كما تم ذكره ضمن السياسات الم٣٩اً لمعيار رقم وخالف) المساهمين(الملكية 
األرباح أو الخسائر المتراكمة الظاهرة ضمن حقوق الملكية إلي بيان الدخل في حال بيع لم يتم تحويل 

قيمة  كذلك لم يتم تحويل التدني في. هذه اإلستثمارات أو إنخفاض قيمتها أو تحصيلها أو التخلص منها 
 األرباح  هذا التدني ، إلىإستمراريةدل على في حال وجود مؤشرات موضوعية ت ، أي إستثمار
 في حال عدم توفر قيمة سوقية عادلة يمكن اإلسترشاد .لتي تم تصنيفها ضمن حقوق الملكية والخسائر ا

يف المعاملة مطروحاً منها بها لتقييم اإلستثمارات ، فإن هذه اإلستثمارات تقيم بالكلفة الفعلية شاملة تكال
  .قيمة أي تدني دائم 

  
   : ومعداتممتلكات – و

بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم ، ويتم احتساب االستهالك  داتعممتلكات ، مصنع ومتظهر 
  .بموجب طريقة  القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية المقدرة لها 

  
   .واإلستشارات  والتقييم ألجور المهنية مثل دراسات الجدوىمل اف المشاريع قيد اإلنجاز تشتكالي

  
   : في قيمة الموجودات الدائمنخفاضاإل – ز

يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الشركة في تاريخ كل ميزانية عمومية وذلك بهدف تحديد ما إذا 
 وجود مثل هذه المؤشرات يتم وفي حالة. كانت هناك أية مؤشرات تدل على تدني قيم هذه الموجودات 

خسارة التدني في قيمة الموجودات عندما تكون القيمة الدفترية  القابلة لالسترداد ويتم تسجيل تقدير القيمة
  .لتلك الموجودات أعلى من قيمتها القابلة لالسترداد في بيان الدخل 

  
  

 - ٨ -  
  



  
  : مخصصات –ز 

سواء أكان قانونياً أو تقديرياً لى الشركة التزام  عيكونمخصصات في نهاية السنة عندما أخذ يتم 
وذلك نتيجة أحداث سابقة ويشترط أيضاً أن تكون تكاليف تسوية هذه االلتزامات محتملة ويمكن 

  .تقديرها بشكل معقول 
  

  : مكافأة نهاية الخدمة –ح 
خدمة ووفقاً للسياسة بأخذ مخصص كامل لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين على أساس فترة التقوم الشركة  - 

  . ووفقاً ألحكام قانون العمل القطري المعمول بها في الشركة 
  

   .ق التقاعدومن رواتب الموظفين القطريين وعالواتهم لصند % ١٠تساهم الشركة بدفع ما قيمته  - 
  
  
  : تحقق اإليرادات – ط

مكن تحديد ويصبح من المتتحقق اإليرادات عند نقل المخاطر الهامة وملكية البضاعة إلى المشتري 
   .اإليرادات بصورة معتمدة 

  
  
  : العمالت األجنبية – ك

يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالريال القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ 
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية في تاريخ . إجراء كل معاملة 

الميزانية العمومية إلى الريال القطري بموجب أسعار الصرف السائدة في تاريخ الميزانية العمومية 
  .وتدرج فروق العملة الناتجة من عمليات التحويل في بيان الدخل 

  
  : النقد وشبه النقد – ل

  .يوماً  ٩٠ وحسابات البنوك الجارية والودائع البنكية التي تستحق خالل أقل من  النقد منيتكون
  
  : األدوات المالية – م

  :الموجودات المالية 
نة ، األرصدة تتمثل الموجودات المالية الرئيسية للشركة في النقد في الصندوق ولدى البنوك ، الذمم المدي

 ستثمارات لية بالقيمة اإلسمية فيما عدا اإلتظهر جميع الموجودات الما . اراتستثمالمدينة األخرى واإل
  .بالقيمة العادلة تظهر حيث حية والمواشي ال

  
  :المطلوبات المالية 

تظهر جميع المطلوبات .  واألرصدة الدائنة األخرى  ، المستحقاتتتضمن المطلوبات المالية الذمم الدائنة
   .اإلسميةالمالية بقيمتها 
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  :لدى البنوك  نقد وأرصدة – ٤
   ديسمبر٣١كما في  
 ---------------------  
 ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  
 ---------------  ---------------  

  ريال قطري  ريال قطري  
  ١٦٢,٨٧٥  ٢٧٩,٦٥٥  نقد في الصندوق
      :   نقد لدى البنوك 
  ١١,٩٩٠,٤٣٣  ٣,٥٩١,٧٨٥     حسابات جارية
  ٣٤,٩٣٣,٢٤٥  ١٦,٧٠٣,٥٣٤     حسابات توفير 

  ٣٥,٠٠٠,٠٠٠  ٧٥,٩٠٨,٣٣٤   شهور٣   ودائع ألجل لمدة 
  ---------------  ---------------  

  ٨٢,٠٨٦,٥٥٣  ٩٦,٤٨٣,٣٠٨     مجموع النقد وشبه النقد
  ---------------  ---------------  

  ٥٥,٠٠٠,٠٠٠  ٥٥,٠٠٠,٠٠٠   شهور ٦ودائع ألجل لمدة 
  ---------------  ---------------  

  ١٣٧,٠٨٦,٥٥٣  ١٥١,٤٨٣,٣٠٨  مجموع النقد وأرصدة البنوك 
  ================  ================  
  

  : مخزون  – ٥
   ديسمبر٣١كما في  
 ---------------------  
 ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  
 ---------------  ---------------  

  ريال قطري  ريال قطري  
  ٩,٦٩٠,٣١٢  ٨,٩٤٧,٦٧٠)                                            أ ( مواشي 
  ٢٢,٥٢٠  ٣٩٣,٢٦٠  أعالف

  ١٣٢,٦١٠  ٧١٧,٨٦١  خرى أ
  ---------------  ---------------  

  ٩,٨٤٥,٤٤٢  ١٠,٠٥٨,٧٩١  وع ــالمجم
  ================  ================  
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   :للقيمة الدفترية للمواشيتسوية  -أ 
  
   ديسمبر٣١كما في   
  ---------------------  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  
  ---------------  ---------------  
  ريال قطري  ريال قطري  

  ٣٤٢,١٦٠  ٩,٦٩٠,٣١٢   في بداية السنة–القيمة الدفترية 
  ٤٢,٨٣٦,٠٢٠  ٦٣,٥٣١,٠٤٤   المشتريات :يضاف 

  ---------------  ---------------  
  ٤٣,١٧٨,١٨٠  ٧٣,٢٢١,٣٥٦  تكلفة المواشي المتاحة للبيع

 القيمة العادلة مطروحاً التغيرات فيالربح الناتج من 
  ٢,٤٢٩,٢٢٦  ١,٥٥٩,٠٤٨   المنسوبة إلى التغيرات في األسعارمنها تكاليف البيع
  )٣٥,٩١٧,٠٩٤(  )٦٥,٨٣٢,٧٣٤(   )١٥إيضاح ( تكلفة المبيعات 

  ---------------  ---------------  
  ٩,٦٩٠,٣١٢  ٨,٩٤٧,٦٧٠   للمواشيرصيد القيمة العادلة

  ================  ================  
ضمن  بقرة ٧٧و   )٢٠٠٥عام لل ٢٥,١٤١(خاروف  ٢١,٠٨٨  :٢٠٠٦ ديسمبر ٣١كما في لشركة يوجد لدى ا
  .) ٢٠٠٥عام ل ل١٤(المخزون 

  
  : مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى – ٦
   ديسمبر ٣١كما في   
  ---------------------  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  
  ---------------  ---------------  
  قطريريال   ريال قطري  

  ٢,١٦٧,٤١١  ٣,١٨٣,٨٧٣     أرباح مستحقة من ودائع بنكية 
  ٢٢٨,٥٣٩  ١٣٤,٧٠٦     قروض وسلف الموظفين
  ٦٤٢,٧٨٧  ١,٢٢٤,٧٨٢     مصاريف مدفوعة مقدماً

  ١٥,٣٠٠  ١,٢٩٧,٤٠٩     تأمينات مستردة
  ---------------  ---------------  

  ٣,٠٥٤,٠٣٧  ٥,٨٤٠,٧٧٠  وع ــالمجم
  ================  ================  
  
  :استثمارات  – ٧

  :إستثمارات متاحة للبيع 
   ديسمبر ٣١كما في   
  ---------------------  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  
  ---------------  ---------------  
  ريال قطري  ريال قطري  

      :مدرجة اإلستثمارات ال
  ١٤,٣٤٦,٠٤٥  ١٢,٤٠١,٩٣٥   بالتكلفة –   أسهم شركات قطرية محلية 

  ٥,٦٦٦,١٥٥  )٤,٢٠١,١٣٥(  صافي التغير في القيمة العادلة:    يضاف 
  ---------------  ---------------  
  ٢٠,٠١٢,٢٠٠  ٨,٢٠٠,٨٠٠   بالقيمة العادلة– الرصيد في نهاية السنة   

  ٥,٠٧٠,٠٠٠  ٧,٠٧٠,٠٠٠  غير مدرجة اإلستثمارات ال
  ---------------  ---------------  

  ٢٥,٠٨٢,٢٠٠  ١٥,٢٧٠,٨٠٠  ع وــالمجم
  ===============  ===============  
  
  

- ١١ -  



   : ومعداتممتلكات – ٨
  

  أدوات ومعدات  أثاث ومفروشات  أرض 
  أجهزة 
 المقصب اآللي معدات   سيارات  حاسب آلي

   أسماليةر مشاريع
  المجموع  *قيد اإلنجاز

  ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   قطري ريال   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   
                  :التكلفة 

  ٢٦,٩٧١,٥٠٤  ٣,١١٥,٢٥٤  ١,١٩٦,٥٦٨  ١,٧٠٦,٨٤٧  ٤٨٣,٣٤٤  ١٢٤,٤٥٨  ٣٤٥,٠٣٣  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٦ يناير ١الرصيد كما في 
  ٢,٣٢٢,٩١٨  ٧٨٥,٦٧٧  ٣٣٤,٢٦١  ١,٠٥٧,٦٢٢  ١٢,٩٩٠  --     ١٣٢,٣٦٨  --     إضافات 
  )٢٠,٠٠٠,٠٠(  --     --     --     --     --     --     )٢٠,٠٠٠,٠٠٠(  استبعادات

  ٩,٢٩٤,٤٢٢  ٣,٩٠٠,٩٣١  ١,٥٣٠,٨٢٩  ٢,٧٦٤,٤٦٩  ٤٩٦,٣٣٤  ١٢٤,٤٥٨  ٤٧٧,٤٠١  --     ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  

                  : اإلستهالك

  ٧٨٠,٩١٦  --     ٢٨٢,٨٤١  ٢٢٠,٤١٠  ١٥٠,٦٣٩  ٣٧,٧٧١  ٨٩,٢٥٥  --     ٢٠٠٦ يناير ١الرصيد كما في 
  ١,١٢٧,٠٨٢  --     ٤٧٦,١٣١  ٤١٥,٧٥٨  ١٢٢,٠٣٧  ٢٤,٨٩٣  ٨٨,٢٦٣  --     استهالك السنة

  --     --     --     --     --     --     --     --     استبعادات
  ١,٩٠٧,٩٩٨  --     ٧٥٨,٩٧٢  ٦٣٦,١٦٨  ٢٧٢,٦٧٦  ٦٢,٦٦٤  ١٧٧,٥١٨  --     ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  
  :صافي القيمة الدفترية 

                

  ٧,٣٨٦,٤٢٤  ٣,٩٠٠,٩٣١  ٧٧١,٨٥٧  ٢,١٢٨,٣٠١  ٢٢٣,٦٥٨  ٦١,٧٩٤  ٢٩٩,٨٨٣  --     ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  ٢٦,١٩٠,٥٨٨  ٣,١١٥,٢٥٤  ٩١٣,٧٢٧  ١,٤٨٦,٤٣٧  ٣٣٢,٧٠٥  ٨٦,٦٨٧  ٢٥٥,٧٧٨  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١كما في الرصيد 

  
    --     %١٤,٢٨  %٢٠-%١٤,٢٨   % ٢٥   % ٢٠   %٢٠  --     نسب اإلستهالك

  

  .بها مستقبالً العمل بدء وى وإستثمارات لمشاريع سوف يتم تشمل تكاليف مشاريع رأسمالية قيد اإلنجاز على دراسات جد*   
ركة بقيمة ة للش مساهمتها في رأس المال والتي كانت مسجلة في السجالت المحاسبيدولة قطر بإسترجاع األرض والتي تمثل  حكومةخالل السنة الحالية ، قامت  -أ 

    . )١١إيضاح  ( إعادة تأجيرها للشركة ريال قطري كما قامت ب٢٠,٠٠٠,٠٠٠
  . معدات المقصب اآللي مقامة على أراضي مستأجرة من قبل الحكومة لمدة خمس وعشرون عاماً قابلة للتجديد -ب

  

    :الدخل على النحو التالي ستهالك في بيان  اإلفو تم توزيع مصر– جـ
  ريريال قط  

  ٨٩٩,٦٩٢  تكلفة المبيعات
  ٢٣٧,٣٩٠  اإلستهالك

  ١,١٢٧,٠٨٢           المجمــوع

- ١٢ -  



  :صدة دائنة أخرى ر مستحقات وأ– ٩
   ديسمبر ٣١كما في   
  ---------------------  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  
  -----------  -----------  
  ريال قطري  ريال قطري  

  ٦٥,١٥٣  ٢٠٣,٢٣٨  مصاريف مستحقة 
  ٣٠٣,٩٤٥  ٤٣١,٦٥٧   بدل إجازة وتذاكر مخصص

  ٧٣,٢٨٨  - -     محتجزات 
  ٣٥٢,٨٥٠  ٢٦٧,٧٦٠  مكافآت 

  -----------  -----------  
  ٧٩٥,٢٣٦  ٩٠٢,٦٥٥  وعــالمجم

  =============  =============  
  

  : مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين – ١٠
   ديسمبر ٣١كما في   
  ---------------------  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  
  -----------  -----------  
  ريال قطري  ريال قطري  

  ٥٤,٥٣٣  ٢٣٩,٨٣٧  الرصيد كما في بداية السنة 
  ١٩٧,٣٠٤  ٢٤١,٥٩٧  مخصصات مكونة خالل السنة 

  )١٢,٠٠٠(  )٨٦,١١٣(  مدفوعات خالل السنة 
  -----------  -----------  

  ٢٣٩,٨٣٧  ٣٩٥,٣٢١  الرصيد كما في نهاية السنة 
  =============  =============  
  

  : إلى حكومة دولة قطر المطلوب - ١١
 وبموجب عقد تأسيس ، سهماً ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم من أسهم الشركة البالغة ٢,٠٠٠,٠٠٠تمتلك حكومة دولة قطر 

 مليون ٢٠مها بمبلغ الشركة فإن حصة الحكومة تسدد مقابل أموال غير نقدية وذلك بواسطة أرض مقدمة تم تقيي
المتبقية من قمية % ٥٠ومن مساهمة الحكومة  % ٥٠عتبر نصف قيمة األرض سداد لنسبة ت.  قطري ريال

   .إجمالي التزامات الشركة تجاه الحكومة . داولة األرض تظهر ضمن االلتزامات غير المت
  

ري والتي  ريال قط٢٠,٠٠٠,٠٠٠ة قيمتها  البالغخالل السنة الحالية ، قامت حكومة دولة قطر بإسترجاع األرض
 كما  سنوياً ريال قطري١,٠٠٠,٠٠٠وقامت بتأجيرها للشركة بمبلغ . تمثل قيمة مساهمتها في رأس مال الشركة 

  . نقداً رياالً قطرياً  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠قامت بتسديد رأسمالها البالغة 
  
  
  
  
  
  
  
  

 - ١٣ -  



  :  رأس المال– ١٢
   ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في  
  ---------------------  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  
  ------------  ------------  
  ريال قطري  ريال قطري  

      :يتكون رأس المال من 
 %    ٥٠ سهم مصدر ومسدد بنسبة ٣٠,٠٠٠,٠٠٠

  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ) ريال قطري للسهم الواحد ١٠بقيمة إسمية قدرها ( 
  --  ١٥,٠٠٠,٠٠٠  تحويل من أرباح محتجزة إلى رأس المال

  ------------  ------------  
  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٦٥,٠٠٠,٠٠٠  
  =============  =============  

  
 ريال ١٥,٠٠٠,٠٠٠تحويل مبلغ  /  توزيع٢٠٠٦ إبريل ١٢ خالل إجتماع الجمعية العمومية من قرر المساهمين

ة مقابل الجزء  ريال قطري لكل سهم من األرباح المدورة إلى حساب رأس المال كمساهم٠,٥٠قطري أي بواقع 
 سهم ٣٠,٠٠٠,٠٠٠كون من تالتحويل ، فإن رأس المال للشركة ي/عد هذا التوزيع ب. الغير مدفوع من رأس المال 

  . ريال قطري مدفوعة للسهم الواحد ٥,٥ ريال قطري للسهم الواحد وبقيمة ١٠بقيمة 
   

  :االحتياطي القانوني  – ١٣
 قانون الشركات التجارية القطري والنظام األساسي للشركة بمقدار تم تكوين اإلحتياطي القانوني وفقاً ألحكام

من رأس المال المدفوع % ٥٠يتم تكوين هذا اإلحتياطي إلى أن تبلغ قيمته . من صافي ربح السنة % ١٠
كما يتم أيضاً وبحسب . التجارية واليجوز توزيعه أو أي جزء منه إال في الحاالت المحددة بقانون الشركات 

 إضافة عالوة إصدار األسهم المصدرة الجديدة والموافق عليها من قبل ١٩٢الشركات القطري رقم قانون 
  . المساهمين إلى هذا اإلحتياطي 

  
   :مبيعاتال – ١٤
   ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في  
  ---------------------  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦   
  ------------  ------------  
  ريال قطري   ريال قطري   
  ٣٤,٢٤٥,٣٦٣  ٦٣,٩١٣,٥٩٧  يعات لحوممب

  ٥,٤٣١,٥٦٢  ١١,٧١٧,٩٤١  مبيعات مواشي 
الربح الناتج من التغيرات في القيمة العادلة مطروحاً 
  ٢,٤٢٩,٢٢٦  ١,٥٥٩,٠٤٨  منها تكاليف البيع المنسوبة إلى التغيرات في األسعار

  ٣,٤٩٣,٧٨٧  ٦,٢٤٣,٧٥٩  مبيعات جلود 
  ١,٨٤٨,٠٧٣  ٣,٨٥٤,١١١  إيرادات ذبح
  ٢٨٧,٠٥٣  ٥٧٤,٠٠٥  مبيعات أخرى

  ------------  ------------  
  ٤٧,٧٣٥,٠٦٤  ٨٧,٨٦٢,٤٦١  المجمــوع

  =============  =============  
  
  
  

- ١٤ –  



  : تكلفة المبيعات – ١٥
   ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في  
  ---------------------  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦   
  ------------  ------------  
  ريال قطري    قطري ريال  

  ٣٥,٩١٧,٠٩٤  ٦٥,٨٣٢,٧٣٤   )٥إيضاح ( تكلفة الخراف المباعة 
  ٢,٣٢٥,٨٩٢  ٦,٥٥٠,٦٢٣  تكلفة مبيعات المالحم

  ٩٧٠,٩١٤  ٢,٢٦٢,٦٨٩  تكلفة األعالف المستهلكة 
  ٢,٨٥٣,٠٣٠  ٣,٩٥٦,٥٠٦  رواتب ، أجور وبدالت أخرى

  ٥٠٧,٣٣٦  ٨٩٠,٠٢٠  إستهالك 
  ٩٣٦,٥٠٠  ١,٦٨١,٨٧٢  إيجارات المقاصب 

  ١,٣٨٩,٥٢٠  ١,٩٥٦,٥١٢  تكاليف أخرى
  ------------  ------------  

  ٤٤,٩٠٠,٢٨٦  ٨٣,١٣٠,٩٥٦  المجمــوع
  =============  =============  
  
  
  : مصاريف إدارية وعمومية – ٦١
   ديسمبر ٣١كما في   
  ---------------------  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦   
  -----------  ------------  
  ريال قطري   ل قطري ريا  

  ٢,٧٢٩,٦٥٤  ٢,٧٢٨,٨٩٧  رواتب موظفين وبدالت أخرى 
  ٥٧٤,٥٥٠  ٩,٠٧٥  استشارات

  ١٩٩,٨٨٠  ٢٢٦,٧٩٧  مصاريف مهنية ومحاماة
  ١٥٦,٠٠٠  ٨٦٠,٧٢٥  إيجارات

  ١١,٤٩٧  ١٥,٥٨٦  صيانة وإصالحات 
  ٩,١١٨  ٢,٧٦٢  مصاريف بنكية
  ١٠٦,٣١٣  ١٢٥,٢٧٠  سفر ومهمات
  ٧٣,٨٥٣  ٨٩,٥٥١  هاتف وبريد 

  ٢٢٢,٧٥٩  ٢٢٤,٢٦٣  رسوم واشتراكات
  ٢١٠,٩١٧  ١٧٤,٣٣٩  مصاريف متنوعة 

  ٣٧٦,٣٧٣  ٣٠٤,٢٠٠  مصاريف الجمعية العمومية 
  ١٤٩,٠٩٦  ١٧٢,٢٥٢  دعاية وإعالن

  ٦,٥٠٠  ٧٨٣  تطوير موقع االنترنت
  -----------  ------------  

  ٤,٨٢٦,٥١٠  ٤,٩٣٤,٥٠٠  المجمــوع
  =============  =============  

  
  
  

- ١٥ -  
  



  
  : إيرادات أخرى – ٧١
   ديسمبر ٣١كما في   
  ---------------------  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦   
  ------------  ------------  
  ريال قطري   ريال قطري   

  ٤,٦٨٤,٩٢٤  ٤,٧٨٠,٦٢٥  أرباح ودائع بنكية 
  ١٩,٨٧٧,٤٧٢  ٢٧٨,١٧٢  أرباح بيع إستثماراتصافي 

  ٢٠٦,٢٧٥  ٩٠٩,٣٥٦  توزيعات أرباح 
  ٨٧,١٠٧  ٢,٠٢٨,٢٩٠  إيرادات متنوعة 

  ------------  ------------  
  ٢٤,٨٥٥,٧٧٨  ٧,٩٩٦,٤٤٣  المجمــوع

  ==============  ==============  
  
  :العائد على السهم  – ٨١

 ل السنةئمة خال الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القاتقسيم صافي ربح السنةيحتسب العائد على السهم ب
  :كالتالي 

   ديسمبر ٣١كما في   
  ---------------------  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦   
  ------------  ------------  
  ريال قطري   ريال قطري   
  

  ٢٢,٦٣٩,٨٨٩  ٧,٥٥٦,٠٥٨  صافي ربح السنة 
  ============  ============  

  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  المرجح لعدد األسهم المتوسط 
  ============  ============  

  ٠,٧٥   ٠,٢٥  العائد على السهم
  ============  ============  
  
  
  
  
  
  

- ١٦ -  
  



  
   : مكافأة اإلدارة العليا– ١٩

  :كما يلي دارة العليا خالل العام إن مكافأة اإل
   ديسمبر ٣١كما في   
  ---------------------  
  ٢٠٠٥   ٢٠٠٦   
  ------------  ------------  
  ريال قطري   قطري ريال   

  ٩٢٣,٢١١  ١,٢٤٤,١٤٤  منافع قصيرة األجل 
  ============  ============  
  

فإنه سيتم منح أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة خاضعة لموافقة المساهمين كما باإلضافة إلى المبالغ المذكورة أعاله ، 
   .المساهمينأفصح عنه في بيان  التغيرات في حقوق 

  
  :لتزامات الطارئة  التعهدات واإل– ٠٢
   ديسمبر ٣١كما في   
  ---------------------  
  ٢٠٠٥   ٢٠٠٦   
  ------------  ------------  
  ريال قطري   ريال قطري   

      :تعهدات 
  ١,٩٢٠,٤٧٩  ٦١١,٨٣٦     ترتيبات تعاقدية

  ============  ============  
      :التزامات طارئة 

  ٢٦٤,٨٦٩  ١,٢٣٥,٣٩٨     خطابات ضمان
  ============  ============  

  ١٥,١٩٣,٦٥٢  ١٩,١٦٢,٩٢٠    اعتمادات مستندية 
  ============  ============  

  
  

  : النقد وشبه النقد – ١٢
   ديسمبر ٣١كما في  
 ---------------------  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦ إيضاح
----  ------------  ------------  

  ريال قطري   ريال قطري   
  ١٣٧,٠٨٦,٥٥٣  ١٥١,٤٨٣,٣٠٨  ٤           صندوق ولدى البنوك               نقد في ال
  )٥٥,٠٠٠,٠٠٠(  )٥٥,٠٠٠,٠٠٠(  ودائع ألجل تستحق بعد تسعين يوماً: يطرح 

  ------------  ------------  
  ٨٢,٠٨٦,٥٥٣  ٩٦,٤٨٣,٣٠٨  
  ============  ============  

  
  
  

- ١٧ -  



  
  
   : المعلومات القطاعية– ٢٢
  .  ، تم تنظيم أعمال الشركة في قطاع أساسي واحد وتمارس الشركة أعمالها داخل دولة قطر غراض إداريةأل
  
  :وإدارة المخاطر  اإلدوات المالية – ٣٢

تشمل الموجودات المالية للشركة النقد . تتمثل األدوات المالية في كل من الموجودات والمطلوبات المالية 
أما المطلوبات المالية فتشمل الذمم الدائنة . ستثمارات المتاحة للبيع والذمم المدينة واألرصدة لدى البنوك ، اال
  . واألرصدة الدائنة األخرى 

  
حول البيانات ) ٣(تم االفصاح عن السياسات المحاسبية الهامة للموجودات والمطلوبات في اإليضاح رقم 

  . المالية 
  
  : مخاطر التمويل -أ 

 في اًانخفاضالشركة  ال تتوقع .التمويل الناتجة عن التغير في أسعار المواشي الشركة معرضة لمخاطر 
أخرى عقود أدوات مالية مشتقة  ، ولهذا لم تقم اإلدارة بالدخول في القريبأسعار المواشي في المستقبل 

سباً تقوم الشركة بمراجعة أسعار المواشي بشكل اعتيادي تح.  من مخاطر انخفاض أسعار المواشي للتحوط
  .مخاطر التمويل ل

  
  :  مخاطر العملة – ب

قيمة األدوات المالية بسبب تذبذب معدل سعر صرف تغيير مخاطر العملة هي المخاطر التي تتمثل في 
  .ومن ناحية أخرى ،  فإن الشركة لم تتعرض لمثل هذه المخاطر . العمالت االجنبية 

  
  :  مخاطرة اإلئتمان – ج

فشل طرف من اطراف احدى األدوات المالية في سداد التزاماته متسبباً في خسائر تتمثل مخاطر االئتمان في 
اما .  مؤسسات مالية ذات سمعة ومالءة مالية لدىتم ايداع النقد واإليرادات المتحصلة . مالية للشركة 

شركة بأخذ مخاطر االئتمان على المدينون فهي محدودة اذ انها موزعة على عدد كبير من العمالء كما تقوم ال
  . الرهونات المناسبة 

  
  :  مخاطر السيولة – د

. ل مخاطر السيولة في المخاطر الناجمة عن صعوبة توفير الشركة لألموال لمواجهة إلتزاماتها المالية تتمث
تنشأ مخاطر السيولة من عدم القدرة على تحصيل األقساط من العمالء عندما تستحق ، والتي تتعلق باألنشطة 

  .وتؤكد اإلدارة ان النقد متوفر بصورة كافية بحيث يضمن تغطية اية التزامات مستقبلية . ة التمويلي
  
  

 - ١٨ –  
  
  
  



  
  :تعديالت فترات سابقة  – ٢٤ 

 قيمة في ريال قطري يمثل الزيادة ١٠٠,٠٠٠خالل السنة الحالية قررت إدارة الشركة إعادة تصنيف مبلغ 
 المطلوبة والتي دفعت من قبل الحكومة من إلتزامات إلى حقوق رسوم اإلكتتاب المقبوضة عن قيمة الرسوم

   . الفترات السابقة والحالية فيالمساهمين 
  

   :أرقام المقارنة  – ٢٥
   . السابق لتتماشى مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحاليةتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للعام 
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