
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لمواشي (مواشي) ش.م.ق او ا لشركة القطرية لتجارة اللحوم 
 البيانات المالية المرحلية المختصرة

 لفترة التسعة اشھر المنتھية
 (غير مدققة) في 

                                                     2012/09/30



  المختصر المركز المالي المرحلي بيان
  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في كما 

  

          سبتمبر  ٣٠
٢٠١٢  

  )غير مدققة(
ديسمبر           ٣١

 )مدققة( ٢٠١١
     الموجودات

     
     الموجودات غير المتداولة

 16,871,809  19,020,240  ممتلكات ومعدات
 32,563,651  30,887,502   مشاريع تحت التنفيذ

 6,245,750  8,030,250   عقاري راستثما
 27,250,020  26,987,220  للبيعمتاحة  موجودات مالية
 758,885  -  زميلة ةاستثمار فى شرك

 3,116,855  -  موجودات بيولوجية
 86,806,970  84,925,212إجمالي الموجودات غير المتداولة

     الموجودات المتداولة
 6,953,092  15,808,469  مخزون
 ٣٥٠،٣٠٣،٩٢٩  334,796,189  وموجودات أخرىمدينون 

 2,544,180  2,544,180  شركة زميلة مستحق من
 27,206,151  151,333,908  ما يعادله نقد وال

 ٣٨٧،٠٠٧،٣٥٢  504,482,746  إجمالي الموجودات المتداولة
 ٤٧٣،٨١٤،٣٢٢  589,407,958  إجمالي الموجودات

  
  المطلوبات و حقوق الملكية

 
  

      المطلوبات

  مطلوبات غير متداولة
 

  
 3,777,394  4,445,255   مكافآت نھاية خدمة الموظفين
 10,000,000  10,000,000  مستحق الي حكومة دولة قطر

 ١٣،٧٧٧،٣٩٤  14,445,255  إجمالى المطلوبات غير المتداولة
     مطلوبات متداولة

 ٤٧،٩٣٦،٠٥٩  211,960,579 دائنون
 ١٤٧،٥٤٥،٩٦٢  103,258,782  مرابحة 

 ١٩٥،٤٨٢،٠٢١  315,219,361   إجمالي المطلوبات المتداولة
 ٢٠٩،٢٥٩،٤١٥  329,664,616  المطلوبات إجمالي

  حقوق الملكية
 

  
 180,000,000  180,000,000  رأس المال

 19,821,065  19,821,065  احتياطي قانوني
 370,717  ١٠٧،٩١٨   احتياطي القيمة العادلة

 (5,897,163)  (10,010,156)  االجنبية العمالت تقييم احتياطي
 ٧٠،٢٦٠،٢٨٨  69,824,515  مرحلةأرباح  

 ٢٦٤،٥٥٤،٩٠٧  259,743,342  إجمالي حقوق الملكية
     الملكية وحقوق المطلوبات إجمالي

   589,407,958  ٤٧٣،٨١٤،٣٢٢  
 
  
 

  
 أحمد ناصر سريع الكعبي/ السيد  نايف عيد ثاني الثاني/ الشيخ

 والعضو المنتدبالرئيس التنفيذي   رئيس مجلس اإلدارة 



 
  المختصر المرحلي الشامل الدخل بيان

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلل

)غير مدققة(  سبتمبر ٣٠ة أشھر المنتھية في للتسع    
       
      ٢٠١١    ٢٠١٢ 
         

 ١٨٢،٨١٥،٥٠٩   ٢٣٦،٤٧٥،٣١٨    المبيعات
 (372,896,217)   (497,627,581)    تكلفة المبيعات
 )١٩٠،٠٨٠،٧٠٨(   )٢٦١،١٥٢،٢٦٣(    مجمل الربح

      
 (25,626,953)   (24,212,762)    مصروفات إدارية وعمومية

 -   (758,885)     زميلةال ةشركال أعمال من نتائج الشركة حصة
 -   1,673,025     قيمة المخزون الزراعى التغيرات في 

 -   1,784,500     التغير في القيمة العادلة لالستثمار العقاري
 246,447,649   334,280,415     الدعم الحكومي

 ١٠،٨١٦،٥٤٠   ١٠،٤٦٢،٢٧١     ادات أخرىريا
 41,556,528   62,076,301     ربح الفترة 

           

 2.31  3.45     العائد األساسي والمخفض على السھم  
  
  

  ١٨ ٠٠٠ ٠٠٠                  ١٨ ٠٠٠ ٠٠٠                                                             المتوسط المرجح لعدد األسھم خالل الفترة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


