
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )مواشي (الشرآة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي
  )شرآة مساهمة قطرية(

  دولة قطر -الدوحة 
  
  

  
  تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

  والبيانات المالية
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  
  

 

  
  )مواشي(مواشي الشرآة القطرية لتجارة اللحوم وال

  )شرآة مساهمة قطرية (
   دولة قطر-الدوحة 

  

  
  فهرس

  

  
 بيـــــــان صفحة 

                                      تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

  أ ١ ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ آما في بيان المرآز المالي
 

  ٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في   الشاملبيان الدخل
 

  ب ٢
 

  جـ ٣ ٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في  المساهمينن التغيرات في حقوق بيا
 

  د ٤ ٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في بيان التدفقات النقدية 
 

 إيضاحات   
 ٢٩ - ١ ١٨ - ٥ ٢٠٠٩  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات المالية 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  



  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

١٠٦١٨٠٨٦٦  
  

  
  

  : إلى المستقلينتقــريـر مراقـبي الـحسـابات
  

   المحترمينالمساهمين/ السادة 
  )مواشي(الشرآة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي 

  )شرآة مساهمة قطرية(
   دولـــــة قطــــر-الدوحـــة 

  
  تقرير حول البيانات المالية

  
مساهمة  شرآة  (،  )مواشي(طرية لتجارة اللحوم والمواشي     للشرآة الق لقد دققنا البيانات المالية المرفقة      

ا في    بيان المرآز المالي   من   والتي تتكون    دولة قطر،    -الدوحة  ،  )قطرية سمبر    ٣١  آم ان   ٢٠٠٩ دي  وبي
دخل  شامل ال وق  ال ي حق رات ف ان التغي ساهمينوبي ك   الم ي ذل ة ف سنة المنتهي ة لل دفقات النقدي ان الت  وبي

    .ياسات المحاسبية المهمة واإليضاحات األخرىملخصًا للسآذلك التاريخ، و
  

   البيانات الماليةعنمسؤولية اإلدارة 
  

ك                شكل عادل وذل ة وعرضها ب ة    إن إدارة الشرآة مسؤولة عن إعداد البيانات المالي ايير الدولي ا للمع  وفق
 تتعلق داخلية إلعداد التقارير المالية، وتشتمل هذه المسؤولية على تصميم وتطبيق والمحافظة على رقابة

ة   ات مالي ة عرض بيان ة من تكون بإعداد وعدال سبب الغش أو أخطاء  أيخالي ة سواء آانت ب  جوهري
ي ظل     ة ف بية معقول ديرات محاس ل تق ة، وعم بية مالئم ات محاس ق سياس ار وتطبي ذلك اختي أ، وآ الخط

  . الظروف
  

  مراقب الحساباتمسؤولية 
  

شته في                   ان هذه البي  علىإن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي       م مناق ا ت تثناء م دقيقنا، باس ى ت تنادا إل ة اس ات المالي
ر ة فاتالفق دقيق      التالي ة للت ايير الدولي ا للمع دقيق وفق ا بالت د قمن زم    .  ق ب أن نلت ايير تتطل ذه المع إن ه

ا إذا آانت                أبالمتطلبات األخالقية و   ول حول م د معق ى تأآي دقيق للحصول عل ذ الت وم بتخطيط وتنفي ن نق
  . الجوهريةاألخطاء المالية خالية من البيانات

  
واردة في                تتضمن   عملية التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واإلفصاحات ال

ة ات المالي ى  . البيان راءات عل ك اإلج د تل ديرتعتم ود   تق اطر وج يم مخ ك تقي ي ذل ا ف دقق بم اء الم  أخط
ين           ع. جوهرية سواء آانت بسبب الغش أو الخطأ       دقق بع ار ند تقييم تلك المخاطر يأخذ الم ة   اإلعتب  الرقاب

تدقيق مناسبة في  ية للشرآة وذلك لتصميم إجراءات الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض البيانات المال     
داء رأي          ة          حول ظل الظروف وليس لغرض إب ة الداخلي ة الرقاب شرآة  مدى فعالي دقيق       لل شمل الت ا ي ، آم

ا              تقييمًا لمدى مالءم   ي قامت به ة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية الت
  . وآذلك تقييمًا للعرض العام للبيانات المالية،اإلدارة

  
  . نعتمد عليه عند إبداء رأيناباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها آافية ومالئمة لتكون أساسًا

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
 
ال قطري           ألرض عدم احتساب إيجار     حولتفسير اإلدارة   لم نحصل على     - ون ري الغ ملي  أم عوينه والب

 .حسب العقد المبرم ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١عن السنة المنتهية في 
  

ا هو                 - ين م ستلمة من العمالء وب ين المصادقات الم لم نحصل على تفسير حول سبب وجود فروقات ب
 .٢٠٠٩ ديسمبر ٣١آما في   ريال قطري٨٥٢٫٦٩٩ بقيمة السجالت المحاسبية للشرآةمثبت في 

 
  الــــرأي

  

واحي    وباستثناء ما هو مذآور أعاله فإن  برأينا ة الن ة  البيانات المالية تظهر بعدالة من آاف  المرآز  الجوهري
ارة اللحوم والمواشي          المالي   ة لتج ة     (،  )مواشي (للشرآة القطري ة   -الدوحة   ،  )شرآة مساهمة قطري  دول
ايير         وأدائها ٢٠٠٩  ديسمبر ٣١آما في    قطر ا للمع اريخ وفق ذلك الت  المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية ب

  .الدولية إلعداد التقارير المالية
  

  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
  

ة      فإن   ،)١٣( وإيضاح رقم     وباستثناء ما هو مذآور أعاله،     برأينا أيضاً  شرآة تمسك حسابات منتظم  وأنال
ا ة معه ة متفق ات المالي ات  ،البيان ع البيان ق م ر مجلس اإلدارة تتف ي تقري واردة ف ة ال ات المالي  وأن المعلوم

شرآة،   ة                           المالية لل ات جوهري ا حدوث مخالف ى علمن م يصل إل دينا ل وفرت ل ي ت  وفي حدود المعلومات الت
ًا        أو لنظام الشرآة األساسي خالل     ٢٠٠٢ لسنة   ٥ رقم   لقانون الشرآات التجارية    السنة على وجه يؤثر مادي

ى نشاط الشرآة أو مرآزها المالي، ولقد حصلنا من اإلدارة على المعلومات واالستفسارات التي رأيناها عل
  .ة ألداء مهمتنايضرور

  

   وشرآاهطالل أبو غزاله
  
  
  

  حازم أحمد السرخي
  )١١٩سجل مراقبي الحسابات رقم (
  

  ٢٠١٠  مارس٢الدوحة في 



  

  
  

  

  )مواشي(ية لتجارة اللحوم والمواشي الشرآة القطر
  )شرآة مساهمة قطرية(

  دولة قطر - الدوحة
  بيـــان أ                            

  ٢٠٠٩  ديسمبر٣١ آما في بيان المرآز المالي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـاح  إيضـــ ٢٠٠٩      ٢٠٠٨      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      ريال قطري  ريال قطري
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الموجودات   
 الموجــودات المتداولـــة   

 نقد في الصندوق ولدى البنوك - ٤ - ٤٧٫١٠٧٫٤٥٨ ٤٨٫١٥٢٫٨٢٩
 المدينون ومبالغ مدفوعة مقدمًا - ٥ - ١٠٣٫٣٨٦٫١٠٨ ٩٦٫٢٠٦٫١٠١
 المخزون - ٦ -  ٤٤٫٣٩٥٫٤٩٧ ٣٧٫٩٦٤٫٣٤٣

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع الموجودات المتداولة  ١٩٤٫٨٨٩٫٠٦٣ ١٨٢٫٣٢٣٫٢٧٣
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولةالموجودات غير المتدا   
 استثمارات - ٧ - ٣٤٫٠٣٧٫٩٥٨ ٣٤٫٥٩٢٫٢٠٠
 استثمارات في أراضي  ٣٫٥٦٩٫٠٠٠ ٣٫١٢٢٫٨٧٥
 مشاريع رأسمالية تحت التنفيذ  - ٨ - ٣٣٫١٢٣٫٥١٢ ٣٢٫٩٠٨٫٢٨٤
 ممتلكات وآالت ومعدات - ٩ - ١٨٫١٣٤٫١٩٧ ١٠٫٩١٦٫٧٢٠
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع الموجودات غير المتداولة ٨٨٫٨٦٤٫٦٦٧ ٨١٫٥٤٠٫٠٧٩
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع الموجودات   ٢٨٣٫٧٥٣٫٧٣٠ ٢٦٣٫٨٦٣٫٣٥٢
======== ==========   

 حقوق المساهمين والمطلوبات    
 المطلوبات المتداولة   

 الدائنون والمصاريف المستحقة - ١٠ - ٢٤٫٠٦٥٫٠٢٦ ٢٩٫٠٨٤٫٥٩٢
 القبوالت البنكية  ٣٩٫٥٠٧٫٩٩٨ --

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المتداولةمجموع المطلوبات  ٦٣٫٥٧٣٫٠٢٤ ٢٩٫٠٨٤٫٥٩٢
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المطلوبات غير المتداولة   
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - ١١ - ٢٫٧١٦٫١٠٢ ١٫٣٢٨٫٦٦٦
 المطلوب إلى حكومة دولة قطر - ١٢ - ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع المطلوبات غير المتداولة  ١٢٫٧١٦٫١٠٢ ١١٫٣٢٨٫٦٦٦
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع المطلوبات  ٧٦٫٢٨٩٫١٢٦ ٤٠٫٤١٣٫٢٥٨
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حقوق المساهمين   
 رأس المال - ١٣ - ١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 احتياطي قانوني - ١٤ - ٩٫٧٧٤٫٩٥٤ ٧٫٨٨١٫٣١٩

 ستثمارات لإلاحتياطي القيمة العادلة - ١٥ - )٨٧٠٫٧٨٣( )٩٠٧٫٧٨٣(
  األجنبياحتياطي تحويل النقد    )٣٫٢٠٨٫٨٤٥(  --

 توزيعات مقترحة  ١٠٫٥٠٠٫٠٠٠ ٣١٫٧٥٠٫٠٠٠
 أرباح مرحلة  ١١٫٢٦٩٫٢٧٨ ٤٫٧٢٦٫٥٥٨

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بيان جـ-مين صافي حقوق المساه  ٢٠٧٫٤٦٤٫٦٠٤ ٢٢٣٫٤٥٠٫٠٩٤
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حقوق المساهمين والمطلوبات مجموع   ٢٨٣٫٧٥٣٫٧٣٠ ٢٦٣٫٨٦٣٫٣٥٢
======== ==========   

  :  وتم توقيعها نيابة عن المجلس من قبل٢٠١٠  مارس٢لموافقة على هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  اتتم
  

....................................         ....................................                                         
  سلطان جوهر العبد اهللا/ السيد                             لخاطرخالد بن محمد ا/       السيد

          المــديــر العــــام                                                   رئيس مجلس اإلدارة       
  

   تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية٢٩ إلى ١ من إن اإليضاحات المرفقة
- ١ -   



  

  
  
  
  

  )مواشي(القطرية لتجارة اللحوم والمواشي الشرآة 
  )شرآة مساهمة قطرية(

   دولة قطر-الدوحة 
   بيـــان ب                        

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في الشامل بيان الدخل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضـــاح ٢٠٠٩      ٢٠٠٨    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ريال قطري    ريال قطري  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المبيعات - ١٦ - ١٦٤٫٧٤٥٫٣٥٦ ١٣٢٫٣٢٤٫٧٢٠
 تكلفة المبيعات - ١٧ - )٢٤٦٫٦٥٨٫٠٢٩( )١٧١٫٩٨٩٫٣٠٢(

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) خسارة(مجمل   )٨١٫٩١٢٫٦٧٣( )٣٩٫٦٦٤٫٥٨٢(
 إيرادات أخرى - ١٨ - ٤٫١٧٢٫١٧٦ ٧٫٠٤١٫٧١٦

 مصاريف عمومية وإدارية - ١٩ - )٢٠٫٣٧١٫٠١١( )١٣٫٨٤٦٫٣٩٢(
 تغطية تثبيت أسعار البيع من حكومة دولة قطر - ٢٠ - ١١٧٫٦٧٨٫٥٢٨ ٨٨٫٧٠٠٫٣٠٤

 زميلةخسائر من االستثمار في شرآة   )٥٩١٫٢٤٢( --
  أراضي استثمارات فيدة تقييمإعا) خسائر(أرباح   ٤٤٦٫١٢٥ )٢٫٨٩٩٫٨٠٩(

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربح السنة قبل مخصص المساهمة في األنشطة   ١٩٫٤٢١٫٩٠٣ ٣٩٫٣٣١٫٢٣٧
  تماعية والرياضيةاالج

  مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية  )٤٨٥٫٥٤٨(  --
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيان جـ ، د -السنة ربح   ١٨٫٩٣٦٫٣٥٥ ٣٩٫٣٣١٫٢٣٧
========== ==========   

 ربحية السهم   
 ربح السهم الواحد   ١٫٠٥ ١٫٣١

========== ==========   
   السنةخاللعدد األسهم المرجح لمتوسط ال  ١٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠

========== ==========   
  بيان الدخل الشامل اآلخر     

  ربح السنة   ١٨٫٩٣٦٫٣٥٥ ٣٩٫٣٣١٫٢٣٧
 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع - ١٥ -  ٣٧٫٠٠٠  )١٫١٢٩٫٩٧٠(

  صافي التغير في احتياطي تحويل النقد األجنبي    )٣٫٢٠٨٫٨٤٥(  --
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بيان جـ- الشامل خالل السنة إجمالي الدخل   ١٥٫٧٦٤٫٥١٠  ٣٨٫٢٠١٫٢٦٧
========== ==========    

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  

   تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية٢٩ إلى ١إن اإليضاحات المرفقة من 
  

- ٢ -  
  
  

  



  

 )مواشي(الشرآة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي 
  )شرآة مساهمة قطرية (

   دولة قطر-الدوحة 
  بيـــان جـ            

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ المنتهية في للسنةالمساهمين بيان التغيرات في حقوق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     
   رأس المال

  
  احتياطي قانوني 

  احتياطي القيمة 
   لإلستثماراتالعادلة

ياطي تحويل احت
  النقد األجنبي

   
  توزيعات مقترحة 

   
   أرباح مرحلة 

     
   المجموع   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري   ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري   ريال قطري
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨٦٫٠٤٨٫٨٢٧  ١٫٨٧٨٫٤٤٥  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  --  ٢٢٢٫١٨٧  ٣٫٩٤٨٫١٩٥  ١٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١آما في 
                

  --  --  )١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  --  --  --  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  الزيادة في رأس المال
  )٨٠٠٫٠٠٠(  )٨٠٠٫٠٠٠(  --  --  --  --  --  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

  ٣٨٫٢٠١٫٢٦٧  ٣٩٫٣٣١٫٢٣٧  --  --  )١٫١٢٩٫٩٧٠(  --  --   بيان ب-الدخل الشامل للسنة إجمالي 
  --  )٣٫٩٣٣٫١٢٤(  --  --  --  ٣٫٩٣٣٫١٢٤  --  المحول إلى االحتياطي القانوني

  --  )٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  --  --  --  --  ٢٠٠٨أرباح نقدية مقترح توزيعها لسنة 
  --  )١٫٧٥٠٫٠٠٠(  ١٫٧٥٠٫٠٠٠  --  --  --  --  ترحةالمقمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٢٣٫٤٥٠٫٠٩٤  ٤٫٧٢٦٫٥٥٨  ٣١٫٧٥٠٫٠٠٠  --  )٩٠٧٫٧٨٣(  ٧٫٨٨١٫٣١٩  ١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠   بيان أ- ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١آما في 
                

  )٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  --  )٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  --  --  --  --  توزيعات أرباح مدفوعة
  )١٫٧٥٠٫٠٠٠(  --  )١٫٧٥٠٫٠٠٠(  --  --  --  --  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

  ١٥٫٧٦٤٫٥١٠  ١٨٫٩٣٦٫٣٥٥  --  )٣٫٢٠٨٫٨٤٥(  ٣٧٫٠٠٠  --  --  يان ب ب-إجمالي الدخل الشامل للسنة 
  --  )١٫٨٩٣٫٦٣٥(  --  --  --  ١٫٨٩٣٫٦٣٥  --  المحول إلى االحتياطي القانوني

  --  )٩٫٠٠٠٫٠٠٠(  ٩٫٠٠٠٫٠٠٠  --  --  --  --  ٢٠٠٩أرباح نقدية مقترح توزيعها لسنة 
  --  )١٫٥٠٠٫٠٠٠(  ١٫٥٠٠٫٠٠٠  --  --  --  --  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٧٫٤٦٤٫٦٠٤  ١١٫٢٦٩٫٢٧٨  ١٠٫٥٠٠٫٠٠٠  )٣٫٢٠٨٫٨٤٥(  )٨٧٠٫٧٨٣(  ٩٫٧٧٤٫٩٥٤ ١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠   بيان أ- ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١آما في 
========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  

 

ريال ٩٫٠٠٠٫٠٠٠أي ما يعادل )  ريال قطري١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠القيمة االسمية لرأس المال والبالغة (من رأس مال الشرآة بالكامل % ٥اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية قدرها  -
 .ريال قطري لكل سهم، إن هذه التوزيعات خاضعة لموافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوي) ٠٫٥(قطري بواقع 

  

 المكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة خاضع ، إن دفع٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ ريال قطري للسنة المنتهية في ١٫٥٠٠٫٠٠٠اقترح مجلس اإلدارة توزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  -
 .من النظام األساسي للشرآة) ٤٣(لموافقة الجمعية العمومية السنوي وذلك وفقًا للمادة 

 
  من هذه البيانات الماليةال يتجزأ  تشكل جزءًا ٢٩ إلى ١ من إن اإليضاحات المرفقة

- ٣ - 



  

  
  )مواشي(الشرآة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي 

  )شرآة مساهمة قطرية(
  دولة قطر - الدوحة

                                                                                                                       بيـــان د
     ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                  إيضـاح ٢٠٠٩      ٢٠٠٨    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ريال قطري      ريال قطري
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   
   بيان ب-ربح السنة   ١٨٫٩٣٦٫٣٥٥ ٣٩٫٣٣١٫٢٣٧

 تعديالت لــ   
 استهالآات ممتلكات وآالت ومعدات  ٢٫٩١٤٫٢٩٣ ١٫٧٧٦٫٩٩٦

 بيع استثمارات) أرباح(  -- )٤٢٨٫٩٠٩(
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  ١٫٣٨٧٫٤٣٦ ٦٦٠٫٨٤٠

  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   ٧٠١٫٦١١  --
  الناتج من التغير في القيمة العادلة للمخزون)الربح(  )٧٫٢٢١٫٨٤٨( )٦٫٧٢٧٫٨٢٥(

 استثمارات في أراضيخسائر إعادة تقييم ) أرباح(  )٤٤٦٫١٢٥( ٢٫٨٩٩٫٨٠٩
 استثمارات في أراضي بيع )أرباح(  -- )١٫٦٠٢٫٦٥٨(

 االستثمار في شرآة زميلةخسائر   ٥٩١٫٢٤٢ --
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  رأس المال العاملالتغيرات فيربح التشغيل قبل   ١٦٫٨٦٢٫٩٦٤ ٣٥٫٩٠٩٫٤٩٠
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية   
 لمدينون ومبالغ مدفوعة مقدمًافي ا) الزيادة(  )٧٫٨٨١٫٦١٨( )٧١٫٨١٢٫١٠٧(
  المخزونفي) الزيادة(النقص  ٣٫٤٠٨ )١٠٫٩٤٤٫٠٣٤(

  والمصاريف المستحقةفي الدائنون الزيادة) النقص(  )٥٫٠٢٥٫٢٤١( ٤٫٤١٦٫٣٤٩
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األنشطة التشغيلية ) المستخدم في(لمتوفر من اصافي النقد   ٣٫٩٥٩٫٥١٣ )٤٢٫٤٣٠٫٣٠٢(
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    
  ومشاريع رأسمالية تحت التنفيذ  ممتلكات وآالت ومعداتراءش  )١١٫٢٦٧٫٨٥٥( )١٧٫٧٢٧٫٦٦٣(

 المتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات  -- ٤١٫٤٣٩
 شراء استثمارات في أراضي  -- )٦٫٠٢٢٫٦٨٤(

 المتحصل من بيع استثمارات في أراضي  -- ١٨٫٨٥٥٫٦٩٣
  استثمارات بيعالمتحصل من  -- ٢٫٣١٠٫٧٧٦
  يوم١٨٠ تستحق بعد -بنكية ودائع   -- ٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األنشطة االستثماريةالمتوفر من ) المستخدم في (صافي النقد  )١١٫٢٦٧٫٨٥٥( ٥٢٫٤٥٧٫٥٦١
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة    
 توزيعات أرباح مدفوعة  )٣١٫٧٤٤٫٣٢٥( )٨٠٠٫٠٠٠(

  قبوالت بنكية   ٣٩٫٥٠٧٫٩٩٨  --
  احتياطي تحويل النقد األجنبي  )١٫٥٠٠٫٧٠٢(  --

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التمويليةاألنشطة  )المستخدم في (المتوفر من صافي النقد  ٦٫٢٦٢٫٩٧١ )٨٠٠٫٠٠٠(
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في النقد والنقد المعادل الزيادة ) النقص(صافي   )١٫٠٤٥٫٣٧١( ٩٫٢٢٧٫٢٥٩
 ية السنةالنقد والنقد المعادل في بدا  ٤٨٫١٥٢٫٨٢٩ ٣٨٫٩٢٥٫٥٧٠

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة - ٢١ - ٤٧٫١٠٧٫٤٥٨ ٤٨٫١٥٢٫٨٢٩
========= =========   

  

      يان التدفقات النقدية معلومات إضافية لب
      حرآات غير نقدية

  --  ٣٫٠٦٠٫٠٨٦   رأسمالية تحت التنفيذمشاريعممتلكات وآالت ومعدات محولة من 
  =========  =========  

   تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية٢٩ إلى ١إن اإليضاحات المرفقة من 
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  )مواشي(حوم والمواشي الشرآة القطرية لتجارة الل

  )شرآة مساهمة قطرية(
  دولة قطر - الدوحة

  
  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكيــان القانوني والنشــاط -١

آشرآة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير ) مواشي(تأسست الشرآة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي  -
 وفقًا ألحكام قانون الشرآات التجارية، وقد تم تسجيل الشرآة ٢٠٠٣لسنة ) ٧٥(االقتصاد والتجارة رقم 

 .٢٠٠٣ ديسمبر ١٦ بتاريخ ٢٦٩١١تحت رقم بالسجل التجاري 
  

ي تجارة اللحوم ومشتقاتها، تجارة المواشي واألعالف، معالجة الجلود ومخلفات تزاول الشرآة نشاطها ف-
  .لي والمقاصب العامة في دولة قطرالمواشي وإدارة المقصب اآل

 
  .ة في السودانتتضمن حسابات الشرآة موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال فرع الشرآ -

  
  تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة  -٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :٢٠٠٩ ديسمبر ٣١المعدلة التالية للسنة المنتهية في  تطبيق المعايير المحاسبية الدولية اإلدارة تبنت
  

 .ة والسارية المفعول في ذلك التاريخعرض البيانات المالي -١معيار المحاسبة الدولي رقم  
  .اإلفصاحات: األدوات المالية - ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
  . القطاعات التشغيلية- ٨المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

  
دية على  وجود تأثيرات مااإلدارة تتوقع التالية والتطبيق المعايير المحاسبية الدولية أيضًا ب اإلدارة قامت

 : نتيجة لتطبيق تلك المعاييرللشرآةالبيانات المالية 
  

 .اندماج األعمال - ٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 .بيان التدفق النقدي -٧معيار المحاسبة الدولي رقم  
 .السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء -٨معيار المحاسبة الدولي رقم  
 .اإليراد -١٨عيار المحاسبة الدولي رقم م 
 .البيانات المالية الموحدة والمنفصلة -٢٧معيار المحاسبة الدولي رقم  
 .المحاسبة عن االستثمارات في المنشآت الزميلة -٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم  
 .العرض: األدوات المالية -٣٢معيار المحاسبة الدولي رقم  
 .انخفاض قيمة األصول -٣٦م معيار المحاسبة الدولي رق 
 .األصول غير الملموسة -٣٨معيار المحاسبة الدولي رقم  
 .عقارات استثمارية -٤٠معيار المحاسبة الدولي رقم  
 . الزراعة- ٤١معيار المحاسبة الدولي رقم  

  
  .بتاريخ إعداد البيانات المالية، آانت هذه المعايير وتفسيراتها قد صدرت ولكن لم تطبق

  

 . عقود اإليجار-١٧لمحاسبة الدولي رقم معيار ا 
 .األسهم الدفع على أساس - ٢المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
  .التصنيف والقياس:  األدوات المالية، الجزء األول- ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

  

سيرات        نتيجة للشرآة وجود تأثيرات مادية على البيانات المالية        اإلدارةال تتوقع    ايير والتف ك المع  لتطبيق تل
  .في المستقبل
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  : المتبعة في إعداد البيانات المالية الهامةالسياسات المحاسبية  -٣

  
   بالنظمبيان االلتزام  .أ

تم إعداد البيانات المالية المرفقة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير   
  .ة الدوليةالمحاسب

  
  أسس إعداد البيانات المالية  .ب
تم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع، ومشتقات   

  .األدوات المالية، واألصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة
  
 العرف المحاسبي .جـ
تم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا المخزون واالستثمارات المتاحة للبيع  

 آما هو مبين في اإليضاحات ذات واالستثمارات في أراضي حيث ظهرت وفقًا للقيمة العادلة
 .العالقة
 

 الذمم المدينة .د
مالية الرصيد المستحق من الفواتير الصادرة للمبيعات يمثل بند الذمم المدينة الظاهر في البيانات ال 

بالقيمة الصافية القابلة للتحصيل بعد طرح مخصص للديون بيان المرآز المالي باالجل، وتظهر في 
المشكوك فيها وتقوم اإلدارة بمراجعة أرصدة الذمم المدينة في نهاية السنة ودراسة ضرورة 

ها إذا دعت الحاجة لذلك بناءا على تقديراتها احتساب مخصص للديون المشكوك في تحصيل
 .وخبراتها في هذا المجال

 
 المخزون .هـ
ان مرآز     عند االعتراف المبدئي بها وفي تاريخ آل           واإلنتاج الزراعي  يتم تقييم مخزون المواشي     بي

ع،      تكاليف المقدرة ال بالقيمة العادلة مطروحًا منها      مالي د نقطة البي راف بأي       عن تم االعت اح أو     وي ة أرب
ًا             الشامل خسائر ناجمة عن إعادة التقييم ضمن بيان الدخل        ة للمواشي وفق ة العادل ساب القيم  ويتم احت
  .لسعر السوق للمواشي التي بنفس العمر أو الصنف

  

 .تكلفة المشتريات حسب المتوسط المرجح: واألعالفاللحوم المجمدة 
 

  االستثمارات  .و
  :مدرجةاستثمارات 

 المتاحة للبيع بالقيمة العادلة، ويتم ترحيل األرباح أو الخسائر الناتجة  المسعرةاالستثماراتيتم تقييم   
عن التغير في القيمة العادلة إلى احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق المساهمين تحت احتياطي 

و الخسائر ، وفي حالة البيع أو انخفاض قيمة االستثمار فإن األرباح أ لالستثماراتالقيمة العادلة
  .الدخل الشامل بيانالمتراآمة والمحملة على احتياطي القيمة العادلة يتم إظهارها ضمن 

  

  :غير مدرجةاستثمارات 
  

االستثمارات التي ال يمكن تقدير قيمها العادلة بموثوقية ظهرت بالتكلفة مطروحًا منها مخصص 
  .عادلة لهاإمكانية تقدير القيمة اللحين انخفاض القيمة، إن وجد، وذلك 

 
 : زميلةشرآةاستثمارات في  

تعرف الشرآة الزميلة بأنها تلك الشرآات التي تمارس عليها الشرآة تأثيرًا هامًا وليس سيطرة، 
والمقصود بالتأثير الهام القدرة على المشارآة في السياسات المالية والتشغيلية للشرآة المستثمر 

  .بها، وليس السيطرة عليها
  

لتشغيل واألصول وااللتزامات للشرآة الزميلة متضمنة في البيانات المالية باستخدام إن نتائج ا
طريقة حقوق الملكية باستثناء االستثمار المحتفظ به لغرض البيع، االستثمارات في شرآات زميلة 

شراء يتم االعتراف بها ببيان المرآز المالي بالتكلفة المعدلة بناءًا على األحداث الالحقة لتاريخ ال
وبناءًا على حصة الشرآة األم في صافي األصول للشرآة الزميلة مطروحًا منها أي انخفاض في 

 .إن الخسائر في الشرآات الزميلة التي تتعدى حصة الشرآة األم فيها ال يتم االعتراف بها. القيمة
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 الممتلكات واآلالت والمعدات .ز
ة الممت      ا االستهال            كات واآلال  ليتم إثبات آاف ا منه ة مطروح ة التاريخي دات بالتكلف راآم   ت والمع ك المت

ك      تتبع الشرآة  .، إن وجد  واالنخفاض في القيمة   ى تل  طريقة القسط الثابت في احتساب االستهالك عل
  : لها وفقًا للنسب التاليةالممتلكات واآلالت والمعدات عن طريق توزيعها على األعمار اإلنتاجية 

  
            %                          ٣٣٫٣٣ - ١٤٫٢٨لي                           معدات المقصب اآل

  %٢٥ - ١٤٫٢٨                                    سيارات وآليات
            %٢٥ - ١٠                      أجهزة حاسب آلي          

  %٢٠معدات زراعية وعدد وأدوات                  
  %٢٠ - ٥باني وإنشاءات                                  م

  %٢٥ - ١٠أثاث ومفروشات                                
  

ه      سن طاقت اجي لألصل أو تح ر اإلنت ن العم د م ي تزي سينات الت دات والتح ة التجدي ملة تكلف تم رس ت
ة    ر المادي افات غي ة واإلض صيانة االعتيادي اليف ال ا تك ة أم صاريف  اإلنتاجي ى الم ا عل تم تحميله  في

  .مباشرة
  

ل          سجلة لألص ة الم ذف القيم تم ح دات في ات واآلالت والمع ك الممتلك ن تل تبعاد أي م ة اس ي حال ف
ح                المستبعد واالستهالك المتراآم في تاريخ االستبعاد من الدفاتر المحاسبية وترحيل النتيجة سواء رب

 . المالية التي حدث فيها االستبعاد وذلك في السنة الشاملأو خسارة إلى بيان الدخل
  

  

 استثمارات في أراضي .ح
بيان ويتم إدراجها في  . االرتفاع في قيمتها الرأسماليةتمثل أراضي تم شراؤها بهدف االستفادة من 

 . الشامل بالقيمة العادلة ويرحل فرق إعادة التقييم إلى بيان الدخلالمرآز المالي
  

 تنفيذمشاريع رأسمالية تحت ال .ط
تتضمن آافة التكاليف المتكبدة على المشاريع الرأسمالية التي ال تزال قيد التنفيذ، وعند االنتهاء من  

 .تنفيذها يتم تحويلها إلى بند الممتلكات واآلالت والمعدات واستهالآها بعد ذلك
  

   للموظفين ومساهمات التقاعدمكافأة نهاية الخدمة  .ي
 للموظفين مكافأة نهائية يتم دفعها مقابل الخدمات التي يقدمها الموظف تمثل مكافأة نهاية الخدمة  

للشرآة على أساس المستحقات المنصوص عليها في عقود التوظيف وتحتسب مكافأة نهاية الخدمة 
على أساس آخر راتب وعلى أساس فترة الخدمة في تاريخ إصدار التقارير، ويدرج هذا المخصص 

  .ولة في بيان المرآز الماليضمن المطلوبات غير المتدا
  

 فإن المساهمات من قبل الشرآة ٢٠٠٢لسنة ) ٢٤(بموجب قانون التقاعد والمعاشات القطري رقم 
في برنامج صندوق التقاعد الحكومي للموظفين القطريين يتم احتسابها آنسبة من رواتب الموظفين 

  .القطريين، وتكون هذه االلتزامات محدودة بمبالغ المساهمات
  
 الدائنون والمصاريف المستحقة .ك
يتم تسجيل االلتزامات مستحقة الدفع والمتعلقة بالبضائع المستلمة أو الخدمات المؤداة بمجرد  

 . استحقاقها بغض النظر عن استالم أو عدم استالم الفواتير المؤيدة لها
  

 مخصصات أخرى .ل
ات المخصصات في          الي     يتم إثب ان المرآز الم د وجود    بي ى            عن انوني أو حكمي عل زام ق شرآة  الت  ال

شرآة نتيجة ألحداث سابقة سيتطلب استخدام موارد        زام    ال سوية االلت ا        .  لت ات المخصص وفق تم إثب وي
ان للعامل            ألفضل التقديرات المتوفرة أو قد يتم استخدام أسلوب خصم التدفقات النقدية الخارجة إذا آ

 .الزمني تأثير مادي
  
  تحقق اإليراد .م
تم    ات        ي ر عملي بض، وال تعتب ستحق الق ستلم أو الم الي الم ل الم ة للمقاب ة العادل رادات بالقيم اس اإلي  قي

رادات                   رادات، وتخفض اإلي اج اإلي ات إنت تبادل البضائع والخدمات التي لها نفس النوع والقيمة بعملي
  .بمرتجعات العمالء المحتملة والخصومات والمخصصات المشابهة
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  ائعبيع البض
  :يتم االعتراف باإليرادات الناتجة من بيع البضائع عندما تستوفي الشروط التالية  

  

  .قيام الشرآة بتحويل المخاطر الهامة وعوائد ملكية البضائع إلى المشتري •
ة     • ي الرقاب يما ف ة وال س ادة بالملكي ة ع ة المرتبط ستمرة بالدرج ي اإلدارة الم دور ف شرآة ب راك ال دم إش ع

  .البضائع المباعةالفعالة على 
  .يكون من الممكن قياس حجم اإليرادات بطريقة موثوقة •
  .يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعامالت إلى الشرآة •
  .يكون من الممكن قياس التكاليف المتكبدة أو التي ستتكبد مستقبًال ذات العالقة بالمعامالت بطريقة موثوقة •

  

  اتتقديم الخدم
يتم االعتراف باإليراد الناتج عن عقود تقديم الخدمات بالرجوع إلى نسبة إنجاز العمليات في تاريخ البيانات  

  :المالية، ومن الممكن قياس نتائج العمليات بطريقة موثوقة عند استيفاء الشروط التالية
  

  .يكون من الممكن قياس حجم اإليرادات بطريقة موثوقة •
  .فق منافع اقتصادية إلى الشرآةيكون من المحتمل تد •
  .يكون من الممكن قياس نسبة اإلنجاز في تاريخ البيانات المالية بطريقة موثوقة •
 .يكون من الممكن قياس التكاليف المتكبدة، أو التي سيتم تكبدها ذات العالقة بالعمليات بطريقة موثوقة •

  

ديم الخدمات فقط           عندما ال تستوفى المعايير أو الشروط السابقة، فإنه يتم اال          عتراف باإليرادات الناتجة من تق
  .بالحد الذي يمكن من استرداد المصاريف المعترف بها

  

  توزيعات األرباح وإيرادات الفوائد 
ستحق                      ات، وي يتم االعتراف بإيرادات توزيع أرباح االستثمارات بعد أن يعلن حق المساهمين في استالم دفع

  .ن وبالرجوع إلى المبلغ األصلي القائم وسعر الفائدة الفعال المستخدمإيراد الفائدة على أساس الزم
  

  الدخل التأجيري 
ي     ود الت ى البن الرجوع إل دد ب ت ومح شكل ثاب تثمارية ب ات االس أجيري من الممتلك دخل الت راف بال تم االعت ي

  .تخص ذلك في عقد التأجير ذو العالقة
  

 المنح الحكومية .ن
منح الحكومية متضمنة المنح غير النقدية بالقيمة العادلة إال حين توفر ضمانة معقولة ال يتم االعتراف بال

يعترف بالمنح الحكومية آدخل خالل . على التزام الشرآة بالشروط المتعلقة بهذه المنح وضمان استالمها
ح وفقًا لنمط ونظام المدة الزمنية الالزمة لمطابقتها مع التكاليف المحددة التي يفترض تعويضها بواسطة المن

يتم االعتراف بالمنح الحكومية  التي يكون شرطها األساسي قيام الشرآة بشراء أو إنشاء أو امتالك . معين
أصول غير متداولة آدخل مؤجل في بيان المرآز المالي وتحول إلى بيان الدخل الشامل على أساس منظم 

العالقة، أما المنح الحكومية األخرى المستلمة ومنطقي استنادًا إلى األعمال اإلنتاجية لألصول ذات 
آتعويضات عن المصاريف أو خسائر تم تكبدها من قبل أو بهدف الدعم المالي الفوري للشرآة بدون أن 
يترتب أية تكاليف مستقبلية، ويتم االعتراف بهذه المنح في بيان الدخل الشامل في الفترة التي تصبح فيها هذه 

 .المنح مستحقة القبض
  

 النقد والنقد المعادل .س
يشتمل النقد والنقد المعادل على النقد في الصندوق وأرصدة الحسابات الجارية وتحت الطلب والودائع لدى 

 . يومًا٩٠البنوك التي تستحق خالل 
  

 العمالت األجنبية ع
تم  س         ي صرف ال عار ال ري بأس ال القط ة بالري العمالت األجنبي تم ب ي ت امالت الت د المع راء   قي ت إج ائدة وق

ات   ودات والمطلوب ول الموج ا تح امالت، آم ةالمع ري     المالي ال القط ى الري ة إل العمالت األجنبي سجلة ب  الم
ل         المرآز المالي بيان  بأسعار الصرف السائدة في تاريخ       ات التحوي ، وتدرج جميع الفروقات الناتجة عن عملي

 . الشاملضمن بيان الدخل
  

 انخفاض قيمة الموجودات .ف
 احتمال وجود  لتحديدالمرآز الماليبيان تقوم الشرآة بمراجعة القيمة الدفترية لموجوداتها في تاريخ  

مؤشرات على االنخفاض في قيمتها، وفي حالة وجود هذه المؤشرات تقوم الشرآة بتقدير القيمة القابلة 
حقق من وجود زيادة في يتم تسجيل االنخفاض في قيمة الموجودات عند الت. لالسترداد لتلك الموجودات

 وتسجل خسائر انخفاض قيمة الموجودات في بيان الدخل. القيمة الدفترية عن القيمة الممكن استردادها
 .الشامل

  

 توزيعات األرباح.ص
تم               ومكافأة مجلس اإلدارة   يتم إثبات توزيعات األرباح على المساهمين       ي ي سنة الت شرآة في ال ى ال  آالتزام عل

 .ك التوزيعات من قبل الجمعية العمومية للشرآةفيها اعتماد تل
- ٨ -  



  

  
  
  

 نقد في الصندوق ولدى البنوك .٤
  : يتألف هذا البند مما يلي 

  

      ٢٠٠٨     ٢٠٠٩ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٩٦٫٩٩٣ ٢٦١٫٠٢٦ نقد في الصندوق
 ٢٣٫١٩٢٫٢٩٨ ٤٦٫٨٤٦٫٤٣٢ نقد لدى البنوك

 ٢٤٫٧٦٣٫٥٣٨ --  يوم٩٠ لمدة -ودائع لدى البنوك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٤٨٫١٥٢٫٨٢٩ ٤٧٫١٠٧٫٤٥٨  بيان أ-المجموع 
 ========= ========= 

  
 المدينون ومبالغ مدفوعة مقدمًا .٥

  :  يتألف هذا البند مما يلي-أ  
  
  

      ٢٠٠٨     ٢٠٠٩ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ريال قطري  ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٦٦٫٨١٢٫٦٧٣ ٧١٫٣٧١٫٣٣٢ تغطية تثبيت أسعار البيع من حكومة دولة قطر
 ٢٥٫٤٩٣٫٤٧٨ ٢٧٫١٣٧٫٢٥٧ )ب( ٥ إيضاح -مدينون تجاريون 
  --  ١٫٤٧١٫٢٨٩  خطابات ضمان
 ١٫٢٠٩٫٦٠٨ ١٫٢٠٣٫٤٤٧ تأمينات مستردة

 ٨٨٩٫٩٩٣ ١٫٠٩١٫٦٩٧ مصاريف مدفوعة مقدمًا
 ١٫١٩٦٫٣٥٤ ١٫٠٢٩٫٢٨٩ ذمم موظفين

 ٣٩٤٫٠٩٣ ١٢٫١١١ اإليرادات المستحقة
 ٢٠٩٫٩٠٢ ٦٩٫٦٨٦ أخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٩٦٫٢٠٦٫١٠١ ١٠٣٫٣٨٦٫١٠٨  بيان أ-المجموع 
 ========= ========= 

  

  مدينون تجاريون - ب
  : ما يليآ  خالل السنةبند هذا ال      آانت الحرآة على

  
  

      ٢٠٠٨     ٢٠٠٩ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٥٫٤٩٣٫٤٧٨ ٢٧٫٨٣٨٫٨٦٨ إجمالي المدينون التجاريون
 -- )٧٠١٫٦١١( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٥٫٤٩٣٫٤٧٨ ٢٧٫١٣٧٫٢٥٧ )أ  ( ٥إيضاح  - الصافي
 ========= ========= 

  

غ      ثالثة عمالء أآبر  تترآز الذمم المدينة في ذمة        -جـ شرآة بمبل ال قطري      ١٤٫٠٥٧٫٢٥٦ لل شكلون  ري ا   وي  م
  .ريونجا من إجمالي المدينون الت%٥٠ه نسبت

  
 المخزون .٦

  :  يتألف هذا البند مما يلي-أ  
  

      ٢٠٠٨     ٢٠٠٩ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ريال قطري  قطريريال    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٨٫٩٥٣٫٧٤٦ ٣٦٫٦٦٥٫٨٥٠ )ب (٦ إيضاح -المواشي 
 ٩٫٠١٠٫٥٩٧ ٧٫٧٢٩٫٦٤٧ )جـ (٦ إنتاج زراعي وأعالف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٣٧٫٩٦٤٫٣٤٣ ٤٤٫٣٩٥٫٤٩٧  بيان أ-المجموع 
 ========= ========= 

  

- ٩ -  



  

  
  

  تسوية القيمة الدفترية للمواشي-ب
  : تألف هذا البند مما يليي     

 

  

      ٢٠٠٨     ٢٠٠٩ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٥٫٢٠١٫٢٢٥ ٢٨٫٩٥٣٫٧٤٦ رصيد أول السنة
 ١٥٦٫٤٣٣٫٩٧٤ ٢٠٦٫٣٦٢٫٨٧٦ مشتريات خالل السنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٧١٫٦٣٥٫١٩٩ ٢٣٥٫٣١٦٫٦٢٢ تكلفة المواشي المتاحة للبيع
 

  

  --  )٧٨٧٫٢٨٦(  فروقات تقييم النقد األجنبي في بداية السنة
الربح الناتج عن التغيرات في القيمة العادلة مطروحًا منها 

 ليف المقدرة عند نقطة البيعالتكا
٣٫٨٤٠٫٥٣٦ ٦٫٣٧٥٫٤١٦ 

 )١٤٦٫٥٢١٫٩٨٩( )٢٠٤٫٢٣٨٫٩٠٢( ١٧ إيضاح -  المباعة  واللحوم المجمدةتكلفة المواشي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٨٫٩٥٣٫٧٤٦ ٣٦٫٦٦٥٫٨٥٠ )أ  ( ٦ إيضاح - القيمة العادلة للمواشي 
 ========= ========= 

  

  تسوية القيمة الدفترية لإلنتاج الزراعي واألعالف- جـ 
  : يتألف هذا البند مما يلي  

  

      ٢٠٠٨     ٢٠٠٩ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ريال قطري  ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٦٫٨٨٣٫٢١٥٦٫١٢٣٫٣٠٨ تاح للبيعمتكلفة اإلنتاج الزراعي واألعالف ال
الربح الناتج عن التغيرات في القيمة العادلة مطروحًا منها 

 التكاليف المقدرة عند نقطة البيع
٢٫٨٨٧٫٢٨٩ ٨٤٦٫٤٣٢ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٩٫٠١٠٫٥٩٧ ٧٫٧٢٩٫٦٤٧ )أ  ( ٦ إيضاح -القيمة العادلة لإلنتاج الزراعي واألعالف 
 ========= ========= 

  

م  بقرة لعا٢١١( بقرة ١٤٠ و) ٢٠٠٨ خاروف لعام ٣٧٫٢٤١(  خاروف٥٦٫٥٩٠عدد   يوجد لدى الشرآة-د
 .٢٠٠٩ ديسمبر ٣١آما في ) ٢٠٠٨

  

 استثمارات .٧
  :  يتألف هذا البند مما يلي-أ  

  

      ٢٠٠٨     ٢٠٠٩ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ريال قطري  يريال قطر   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٫٨٤٠٫٠٠٠١٫٨٠٣٫٠٠٠ )ب (٧ إيضاح - مدرجةاستثمارات 
 - )بالتكلفة(استثمارات في شرآات محلية غير مدرجة 

 )جـ (٧إيضاح 
٧٫٠٧٠٫٠٠٠ ٧٫٠٧٠٫٠٠٠ 

 - )بالتكلفة(استثمارات في شرآات خارجية غير مدرجة 
 )د (٧إيضاح 

٢٠٫٧١٩٫٢٠٠ ٢٠٫٧١٩٫٢٠٠ 

 ٤٫٤٠٨٫٧٥٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠ )هـ (٧ إيضاح -  زميلةشرآةاستثمار في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٣٤٫٥٩٢٫٢٠٠ ٣٤٫٠٣٧٫٩٥٨  بيان أ- المجموع
 ========= ========= 

  

  :  آما يليالمدرجة آانت الحرآة على االستثمارات -ب
  

      ٢٠٠٨     ٢٠٠٩ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٤٫٨١٤٫٨٣٧ ١٫٨٠٣٫٠٠٠ الرصيد في بداية السنة
 )٢٫٨١١٫٩٥٣( -- القيمة العادلة لالستثمارات المباعة

 )١٩٩٫٨٨٤( ٣٧٫٠٠٠ ١٥ إيضاح - تعديالت القيمة العادلة في نهاية السنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٫٨٠٣٫٠٠٠ ١٫٨٤٠٫٠٠٠ )أ  ( ٧ إيضاح -  الرصيد في نهاية السنة
 ========= ========= 

- ١٠ -  



  

  
  
  

  
  

  

   : آما يلي بالتكلفة محلية غير مدرجة في شرآاتآانت الحرآة على االستثمارات -جـ
  

      ٢٠٠٨     ٢٠٠٩ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٤٫٠٤٠٫٠٠٠ ٤٫٠٤٠٫٠٠٠ )خ.ق.م.ش(شرآة السيف للمشاريع السياحية 
 ٣٫٠٣٠٫٠٠٠ ٣٫٠٣٠٫٠٠٠ الشرآة الوطنية للمطاعم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٧٫٠٧٠٫٠٠٠ ٧٫٠٧٠٫٠٠٠ )أ  ( ٧ إيضاح -  الرصيد في نهاية السنة
 ========= ========= 

  

  : آما يلي بالتكلفةشرآات خارجية غير مدرجة في اتآانت الحرآة على االستثمار -د
  

      ٢٠٠٨     ٢٠٠٩ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ شرآة بوابة أمواج للتطوير
 ١٠٫٧١٩٫٢٠٠ ١٠٫٧١٩٫٢٠٠ شرآة ريل ماروك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٠٫٧١٩٫٢٠٠ ٢٠٫٧١٩٫٢٠٠ )أ  ( ٧ إيضاح -  الرصيد في نهاية السنة
 ========= ========= 

  

  : آما يليزميلةشرآة آانت الحرآة على االستثمار في  -هـ
  

 ٢٠٠٨     ٢٠٠٩      النسبة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   ريال قطري ريال قطري   %   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ %٥٠ الشرآة القطرية البحرينية لتجارة األغذية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥٫٠٠٠٫٠٠٠    اإلجمالي
  --  )٥٩١٫٢٤٢(    الخسائر المتراآمة من االستثمار في شرآة زميلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٫٤٠٨٫٧٥٨  )أ  ( ٧ إيضاح -  الرصيد في نهاية السنة
  ========= ========= 

  

 مشاريع رأسمالية تحت التنفيذ  .٨
  : يتألف هذا البند مما يلي  

  

      ٢٠٠٨     ٢٠٠٩ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ريال قطري  ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٤٫٤١٧٫٠٣٥ ٢٥٫١٣٨٫٧٨٥ مشروع أم عوينه
 ٤٫٨٣٧٫٣٩٩ ٧٫٧٥٨٫٩٢٨ مشروع المقصب اآللي

  ١٫٨٨٢٫٣٤١  ٥٫٦٠٤٫٠٧٧  فرع السودان مشاريع
 ٦٧٢٫٧٠٤ ٨٨٥٫٩٩٩ مشروع أم صالل
 ٦٠٠٫٤٣٢  ٧٥١٫٦٤٩  برنامج األوريون
 ٣٤٠٫٤٠٠ ٤٠٥٫٠٠٠ مشروع الوآرة

 ٢٤٥٫٩٣٤ ٢٤٥٫٩٣٤ مزرعة تربية أغنام السودان
 ٢٩١٫٨٠٠  ٣٦٠٫٠٠٠  مشروع الريان
 ١٠٢٫٢٠٩ ١٠٢٫٢٠٩ مزرعة الروبيان

 ١٢٫٢٨٠  ١٢٫٢٨٠  مزرعة حظيرة مواشي سوريا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٣٣٫٤٠٢٫٥٣٤ ٤١٫٢٦٤٫٨٦١ المجموع
  --  )٢٦٧٫٩٣٣(   تقييم النقد األجنبي في بداية السنةفروقات

 )٤٩٤٫٢٥٠( )٧٫٧٥٨٫٩٢٨( )مشروع المقصب اآللي(المحول إلى الممتلكات واآلالت والمعدات 
مزرعة الروبيان، مزرعة حظيرة (المحول إلى المصاريف اإلدارية 

  ) سوريا-مواشي 
)١١٤٫٤٨٨(  --  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٣٢٫٩٠٨٫٢٨٤ ٣٣٫١٢٣٫٥١٢  بيان أ-الصافي 
 ========= ========= 

 
  

- ١١ -  



  آالت ومعداتممتلكات و     .٩
  : تاريخ البيانات المالية على النحو التاليوحًا منها االستهالك المتراآم ب مطر التاريخيةبالتكلفة االالت والمعداتالممتلكات وتم إظهار  -أ   

  

      أراضي   
  )السودان   (

 معدات المقصب 
   وآلياتسيارات       اآللي

  أجهزة    
  حاسب آلي 

راعية معدات ز
  وعدد وأدوات

    مباني 
  وإنشاءات

أثاث    
  المجموع      ومفروشات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري     ريال قطري  ريال قطري     ريال قطري    ريال قطري  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  التكلفة    
  ١٥٫٦٢٩٫٩٨٨  ٨٣٣٫٧١١  ٨٠١٫٥٩٦  ٢٫٩٩٨٫٥٤٩  ١٫٠٠٠٫١٦٨  ٥٫٢٦٧٫٧٥٦  ٤٫٠٥٧٫٣٤٣  ٦٧٠٫٨٦٥   ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١آما في 

  ٣٫٠٢٥٫٧٦٦  ١١٥٫٣١٦  ٥٫٠٠٠  ٤٣٤٫٠١٤  ٩٩٫٥٥٢  ١٫٤١٦٫٦٧٠  ٩٥٥٫٢١٤  --  إضافات خالل السنة
  ٧٫٧٥٨٫٩٢٨  ١٠٢٫٠٠٠  ٣٫٧٦٤٫٩٤٦  --  --  --  ٣٫٨٩١٫٩٨٢  --  ول من مشاريع تحت التنفيذالمح

  )٧٤٣٫٠٥٣(  )١٠٫٦٤٢(  )٥٠٫٠٤٦(  )٤٢٧٫٢٩٧(  )٧٫٩٣٧(  )١٥١٫٦٤٠(  --  )٩٥٫٤٩١(  فروقات تقييم النقد األجنبي في بداية السنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٥٫٦٧١٫٦٢٩  ١٫٠٤٠٫٣٨٥  ٤٫٥٢١٫٤٩٦  ٣٫٠٠٥٫٢٦٦  ١٫٠٩١٫٧٨٣  ٦٫٥٣٢٫٧٨٦  ٨٫٩٠٤٫٥٣٩  ٥٧٥٫٣٧٤  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١آما في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  االستهالك المتراآم
  ٤٫٧١٣٫٢٦٨  ٤٦٥٫٠٦١  ١٠٠٫٠٨٠  ٣٧٧٫٠١٤  ٥٩٩٫٢٣٧  ١٫٦٨١٫٥١٦  ١٫٤٩٠٫٣٦٠  --  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١آما في 

  ٢٫٩١٤٫٢٩٣  ١٤٤٫١١٨  ٤٧٠٫٨٨٣  ٣٠٠٫٨٦٧  ١٤٥٫١٤٦  ٩٤٥٫٤٣١  ٩٠٧٫٨٤٨  --  المحمل خالل السنة
 )٩٠٫١٢٩(  )١٫٣٨٠(  )٢٫٥٠٢(  )٥٤٫١٤٧(  )٨٩٠(  )٣١٫٢١٠(  --  --  فروقات تقييم النقد األجنبي في بداية السنة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٫٥٣٧٫٤٣٢  ٦٠٧٫٧٩٩  ٥٦٨٫٤٦١  ٦٢٣٫٧٣٤  ٧٤٣٫٤٩٣  ٢٫٥٩٥٫٧٣٧  ٢٫٣٩٨٫٢٠٨  --  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١آما في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                  صافي القيمة الدفترية
  ١٨٫١٣٤٫١٩٧  ٤٣٢٫٥٨٦  ٣٫٩٥٣٫٠٣٥  ٢٫٣٨١٫٥٣٢  ٣٤٨٫٢٩٠  ٣٫٩٣٧٫٠٤٩  ٦٫٥٠٦٫٣٣١  ٥٧٥٫٣٧٤   بيان أ- ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١آما في 

  ======  =======  =======  ======  =======  =======  ======  ========  
  ١٠٫٩١٦٫٧٢٠  ٣٦٨٫٦٥٠  ٧٠١٫٥١٦  ٢٫٦٢١٫٥٣٥  ٤٠٠٫٩٣١  ٣٫٥٨٦٫٢٤٠  ٢٫٥٦٦٫٩٨٣  ٦٧٠٫٨٦٥   بيان أ- ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١آما في 

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

  . عامًا قابلة للتجديد٢٥لمدة دولة قطر  مقامة على أراضي مستأجرة من قبل حكومة المباني واإلنشاءاتإن  -ب 
  : ضمن البنود التالية الشاملن استهالآات السنة قد أدرجت في بيان الدخلإ -جـ 

  

   ٢٠٠٩     ٢٠٠٨    
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ريال قطري  ريال قطري
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تكلفة المبيعات  ٢٫٥٣٤٫٣٥٠  ١٫٥٠٣٫٣٣٠
  مصاريف عمومية وإدارية  ٣٧١٫٣٢٥  ٢٧٣٫٦٦٦

  فروقات تقييم النقد االجنبي  ٨٫٦١٨  --
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بيان د-المجموع   ٢٫٩١٤٫٢٩٣  ١٫٧٧٦٫٩٩٦
========  ========    

  

ود                       -  د ا تتضمن بن واني والزراعي، آم اج الحي دى        الممتلكات   إن األراضي المبينة أعاله مستغلة من قبل فرع الشرآة في السودان لإلنت دات موجودات ل رع   اآلالت والمع ش  ف رآة في   ال
  ).٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ريال قطري آما في  ٣٫٩٣٤٫١٤٧( ريال قطري ٣٫٩٣٧٫٣٨٢السودان بقيمة صافية قدرها 

  

- ١٢ -  



  

  
  
  
  
  
  

  

 الدائنون والمصاريف المستحقة .١٠
  :  يتألف هذا البند مما يلي-أ 

  

      ٢٠٠٨     ٢٠٠٩ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري   ريال قطري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٦٫٢٩٠٫٨٤٣ ١٩٫٤٧٤٫١١٥ )ب(١٠ إيضاح -الدائنون التجاريون 
 --  ٥٫٦٧٥  أرباح مساهمين مستحقة

 ٧٧١٫٧٤٨ ٢٫١٣٩٫٨٦١ مخصص إجازات وتذاآر سفر
 ١٫٩٤٢٫١١٦ ١٫٩٢٩٫٦٠٦ مصاريف مستحقة

  --  ٤٨٥٫٥٤٨   االجتماعية والرياضيةمخصص ذمم األنشطة
 ١٩٫٦١١  --  السودان-مشروع الدوحة لإلنتاج الحيواني والزراعي 

 ٦٠٫٢٧٤ ٣٠٫٢٢١ أخرى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٩٫٠٨٤٫٥٩٢ ٢٤٫٠٦٥٫٠٢٦  بيان أ-المجموع 
 ========= ========= 

  

سبته             ١٧٫٦٥٠٫٩٨١ يتضمن بند الدائنون التجاريون مبلغ       -ب ا ن ل م ورد واحد ويمث  ريال قطري مستحق لم
  .٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ من إجمالي الدائنون التجاريون آما في %٩١

  
  

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .١١
  : ذا البند مما يلييتألف ه

  

      ٢٠٠٨     ٢٠٠٩ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري   ريال قطري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٦٦٧٫٨٢٦ ١٫٣٢٨٫٦٦٦ الرصيد في بداية السنة
 ١٫٠٦٦٫٤٩٣ ١٫٤٢٠٫٤٦٨  السنةإضافات خالل

 )٤٠٥٫٦٥٣( )٣٣٫٠٣٢( المدفوع خالل السنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٫٣٢٨٫٦٦٦ ٢٫٧١٦٫١٠٢  بيان أ-الصافي 
 ========= ========= 

  

 المطلوب إلى حكومة دولة قطر .١٢
  

شرآة ال         مليون ١٫٢تمتلك حكومة دولة قطر      ة  سهم من أسهم ال ون سهماً    ١٨ بالغ دفع     ،  ملي ة ب وقامت الحكوم
ا          ٢٠مبلغ   دًا منه شرآة و              ١٠ مليون ريال قطري نق سديد حصتها في رأسمال ال ال قطري لت ين ري  ١٠ مالي

  .تم إثباتها آالتزام لصالح حكومة دولة قطر) بيان أ(ماليين ريال قطري 
   

  
 رأس المال .١٣

  : يتألف هذا البند مما يلي -أ  
  

      ٢٠٠٨     ٢٠٠٩ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري   ريال قطري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ الرصيد أول المدة
 ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ -- المحول من األرباح المرحلة إلى رأس المال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠  بيان أ-المجموع 
 ========= ========= 

  

سنة - ب الل ال شرآة خ م  قامت ال ادة رق ديل الم واد  ) ٦( بتع ن م ا م ا يتبعه شرآة وم ام األساسي لل ن النظ  م
ا    )  مليون سهم  ٣٠(ال قطري    مليون ري  ٣٠٠بتخفيض رأس مال الشرآة من       ة    % ٦٠مسدد منه من القيم

ة                ١٨٠ االسمية للسهم واالآتفاء بما هو مسدد والبالغ       رار الجمعي ى ق اءًا عل ك بن ال قطري، وذل  مليون ري
ين الموافق             غير العمومية وم االثن د ي ة والمنعق ل    ٢٠ العادي ر رأس            ٢٠٠٩ إبري تم تغيي م ي ه ل ، في حين أن

   . مليون ريال قطري٣٠٠ حيث يظهر فيه بمبلغ المال في السجل التجاري
  

  

- ١٣ -  



  

  
  
  
  

 احتياطي قانوني .١٤
م   ة رق شرآات التجاري انون ال سنة ) ٥(بموجب ق سبته  ٢٠٠٢ل ا ن اع م تم اقتط اح % ١٠، ي ن صافي األرب م

سبته                    ا ن اطي م ذا االحتي غ ه ى يبل ك حت ى         % ٥٠السنوية لتكوين احتياطي قانوني وذل ال آحد أدن من رأس الم
  .وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها القانون

  
 احتياطي القيمة العادلة .١٥

  : يتألف هذا البند مما يلي  
  

      ٢٠٠٨     ٢٠٠٩ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٢٢٫١٨٧ )٩٠٧٫٧٨٣( الرصيد في بداية السنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )٩٣٠٫٠٨٦( -- احتياطي القيمة العادلة المحول إلى ربح بيع االستثمارات
 -   المدرجةراتتعديالت القيمة العادلة في نهاية السنة لالستثما

 )ب (٧إيضاح 
١٩٩٫٨٨٤( ٣٧٫٠٠٠( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )١٫١٢٩٫٩٧٠( ٣٧٫٠٠٠ ب ، جـ بيان -صافي الحرآة خالل السنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )٩٠٧٫٧٨٣( )٨٧٠٫٧٨٣(  بيان أ- الرصيد في نهاية السنة 
 ========= ========= 
  

 المبيعات .١٦
  : يتألف هذا البند مما يلي  

  

      ٢٠٠٨     ٢٠٠٩ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١١٢٫٥٦٣٫٥٥٢ ١٤٤٫٠٣٤٫٠٥٣ المواشي واللحوم الطازجة والمجمدةمبيعات 
الربح الناتج عن التغيرات في القيمة العادلة للمواشي واإلنتاج 

 يعالتكاليف المقدرة عند نقطة البالزراعي مطروحًا منها 
٦٫٧٢٧٫٨٢٥ ٧٫٢٢١٫٨٤٨ 

 ٩٫٣٤٧٫٦٧٠ ٩٫٠١٢٫٤٤٦ مبيعات جلود
 ٣٫٥٨٤٫١٤٣ ٤٫١٩٠٫٣٠٧ إيرادات ذبح
 ١٠١٫٥٣٠ ٢٨٦٫٧٠٢ مبيعات أخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٣٢٫٣٢٤٫٧٢٠ ١٦٤٫٧٤٥٫٣٥٦  بيان ب-المجموع 
 ========= ========= 
  

 تكلفة المبيعات .١٧
  : يتألف هذا البند مما يلي  

  

      ٢٠٠٨     ٢٠٠٩ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٤٦٫٥٢١٫٩٨٩ ٢٠٤٫٢٣٨٫٩٠٢ )ب (٦ إيضاح - المباعة   واللحوم المجمدةتكلفة المواشي
 ٨٫٠٣٤٫١٧٩ ١٦٫٢٧٢٫٠٣٥ تكلفة األعالف المستهلكة

 ٩٫١٤٣٫٩٩٠ ١٥٫١١١٫٦٤٩ رواتب وأجور وبدالت أخرى
 ٤٫٨٢٥٫٥٠٩ ٥٫٧٥٦٫٠١٠ تكاليف أخرى

 ١٫٩٦٠٫٣٠٥ ٢٫٧٤٥٫٠٨٣ إيجار المقاصب
 ١٫٥٠٣٫٣٣٠ ٢٫٥٣٤٫٣٥٠ استهالآات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٧١٫٩٨٩٫٣٠٢ ٢٤٦٫٦٥٨٫٠٢٩  بيان ب-المجموع 
 ========= ========= 

  

  
  
  
  
  

    - ١٤ -  
  



  

  
  
  

 إيرادات أخرى .١٨
  : يتألف هذا البند مما يلي  

  

      ٢٠٠٨     ٢٠٠٩ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٫٩٨٧٫٠١٨ ٩٢٥٫٦٥٧ أرباح ودائع بنكية
 ٣٠١٫٠٠٠ ٣٤١٫٧٥٠ توزيعات أرباح شرآات محلية غير مدرجة

 ٤٢٨٫٩٠٩ -- أرباح بيع استثمارات
 ١٫٦٠٢٫٦٥٨ -- أرباح بيع استثمارات في أراضي

 ١٫٧٢٢٫١٣١ ٢٫٩٠٤٫٧٦٩ إيرادات متنوعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٧٫٠٤١٫٧١٦ ٤٫١٧٢٫١٧٦  بيان ب-المجموع 
 ========= ========= 

  
 مصاريف عمومية وإدارية .١٩

  : ا البند مما يلي يتألف هذ   
  

      ٢٠٠٨     ٢٠٠٩ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٦٫٩١٦٫٥٩٥ ٨٫٠٤١٫٦٤٤ رواتب الموظفين وبدالت أخرى
 -- ٦٫٣٥١٫٨٥٢ خصم مسموح به

 ١٫٩٣٣٫٧٦٦ ١٫٠٧٨٫١٠١ )فرع السودان (–مصاريف مشروع الدوحة 
 ١٫٧٦٦٫٢١٩ ٧٦٦٫٥٦٠ إيجارات

 -- ٧٠١٫٦١١ مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
 ٣٣٨٫٨٥٣ ٥٣١٫٣١٤ دعاية وإعالن

 ١٫٠١٢٫٦١٦ ٤٠٧٫٩٣٣ مصاريف مهنية ومحاماة
 ٣٧٢٫٥٤٠ ٣٩٦٫٥٠٣ مصاريف الجمعية العمومية

 ٢٧٣٫٦٦٦ ٣٧١٫٣٢٥ استهالآات
 ٣٠٩٫٥٤٧ ٢٩٢٫٤٥٢ سفر ومهمات

 ٣٤١٫٥٦٢ ٢٩٠٫٩٩٠ رسوم واشتراآات
 ٧٨٫٠٣٨ ٦٢٫١٧٧ هاتف وبريد

 ٥٠٢٫٩٩٠ ١٫٠٧٨٫٥٤٩ مصاريف متنوعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٣٫٨٤٦٫٣٩٢ ٢٠٫٣٧١٫٠١١  بيان ب-المجموع 
 ========= ========= 

  

 تغطية تثبيت أسعار البيع من حكومة دولة قطر .٢٠
المبلغ الذي تم احتسابه من قبل إدارة الشرآة ) بيان ب( ريال قطري ١١٧٫٦٧٨٫٥٢٨يمثل هذا البند والبالغ  

 بيع اللحوم في دولة قطر من قبل الحكومة، وخالل السنة تمت الموافقة من قبل حكومة أسعارلتغطية تثبيت 
، وباقي القيمة ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ ريال قطري عن قيمة التغطية حتى ٨٣٫٦٥٣٫١٧٩دولة قطر على مبلغ 

 لربعل ريال قطري تم احتسابها من قبل إدارة الشرآة عن تغطية أسعار بيع اللحوم ٣٤٫٠٢٥٫٣٤٩والبالغة 
 .٢٠٠٩ من السنة المالية األخير

   

 النقد والنقد المعادل .٢١
  : يتألف هذا البند مما يلي

  
  
  

- ١٥ -  
  
  

      ٢٠٠٨     ٢٠٠٩ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٩٦٫٩٩٣ ٢٦١٫٠٢٦ النقد في الصندوق
 ٤٧٫٩٥٥٫٨٣٦ ٤٦٫٨٤٦٫٤٣٢ النقد لدى البنوك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٤٨٫١٥٢٫٨٢٩ ٤٧٫١٠٧٫٤٥٨  بيان د- المجموع
 ========= ========= 



  

  
  
  
  
  
  
  

  
  التقديرات الهامة في تطبيق السياسات والتقديرات المحاسبية  .٢٢

ديرات وافتراضات حول قيم بعمل تق) ٣(تقوم اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية المبينة في إيضاح رقم  
  .موجوداتها ومطلوباتها استنادًا إلى خبرتها التاريخية وعوامل أخرى ذات عالقة

  
إن النتائج الفعلية لهذه االفتراضات والتقديرات قد تختلف عما سبق تقديره من قبل اإلدارة، آما تقوم اإلدارة 

ثر التغير في التقديرات في الفترة الحالية بمراجعة مستمرة لالفتراضات والتقديرات، ويتم االعتراف بأ
  .والفترات المستقبلية إذا آان لها تأثير في المستقبل

  
  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

تقوم إدارة الشرآة بتقدير قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على أساس دوري بعد األخذ بعين 
المخصص خاضع للتغير نتيجة لعدم الوفاء بالسداد أو التسديد لتلك إن هذا . االعتبار قابلية تلك الذمم للتحصيل

  .الديون
  

  انخفاض قيمة االستثمارات
يتم تخفيض قيمة االستثمارات عندما تكون اإلدارة متأآدة وتمتلك دليل موضوعي على وجود انخفاض طويل 

لقيمة ويتم تحميل المبلغ على بيان الدخل األمد في القيمة العادلة لالستثمارات، وتقوم اإلدارة بتقدير التدني في ا
  .الشامل

  
 معامالت مع أطراف ذات صلة .٢٣
  

  الحكومةمعامالت مع   -أ       
 سهم من رأس مال الشرآة، وتقوم الشرآة ضمن نشاطها  مليون١٫٢تمتلك حكومة دولة قطر 

منتجاتها في دولة قطر، االعتيادي بتزويد العديد من الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشرآات ب
وآذلك تستفيد الشرآة من خدمات الهيئات الحكومية وشبه الحكومية التابعة لحكومة دولة قطر، وقد 

           ريال قطري في رأس مال الشرآة ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠بلغت مطالبات الحكومة للشرآة مبلغ 
  ).١٢إيضاح (

  

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ خالل السنة المنتهية في ميةقيمة المبيعات للهيئات الحكومية وشبه الحكووقد بلغت 
 ).٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ ريال قطري آما في ٦٫٣٤٨٫٩٧٣ ( ريال قطري٩٫٥١٧٫٠٠٢مبلغ 

  
  اإلدارة العليامعامالت مع   -    ب 

تشتمل على المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسيين الذين لهم تأثير ومسؤولية 
وقد آانت المنافع المسجلة للمدراء الرئيسيين خالل . والسيطرة على نشاط الشرآةفي تخطيط وتوجيه 

 ريال قطري ١٫٥٠٠٫٠٠٠ ريال قطري، باإلضافة إلى ذلك فقد تم اقتراح مبلغ ٧٨٨٫٤٥١السنة مبلغ 
  .آمكافأة مقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة خاضعة لموافقة الجمعية العمومية

    
 التزامات محتملة .٢٤

 :يليآما االلتزامات المحتملة بلغت  
  

      ٢٠٠٨     ٢٠٠٩ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٣٫٢٢٠٫٥١٣ ٢٫٧٦٥٫٩١٣ خطابات ضمان وقبوالت بنكية ومحتجزات
 ٢٤٫٨٠٠ ٣٣٫٢٤٨ اعتمادات مستندية
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  إدارة المخاطر   .٢٥

وتشتمل هذه المخاطر على . مراقبة وإدارة المخاطر المالية التي تتعرض لها عمليات الشرآةتقوم اإلدارة ب
مخاطرة رأس المال، مخاطرة االئتمان، مخاطرة سعر الفائدة، مخاطرة العمالت األجنبية، مخاطرة سعر 

  .السوق ومخاطرة السيولة
  

در رأس المال والمراقبة المستمرة لعملية وتسعى الشرآة إلى تخفيض تأثير هذه المخاطر من خالل تنويع مصا
  .إدارة المخاطر والتحقق من اتباع السياسات الموضوعة لتخفيض مقدار التعرض لهذه المخاطر

  
  مخاطرة رأس المال      

تقوم الشرآة بصورة دورية بمراجعة هيكل رأس المال والتكلفة والمخاطرة المرتبطة به، وتقوم بإدارة رأس 
ن استمرارية القدرة على توفير الدعم المالي الالزم للقيام بعملياتها، وفي نفس الوقت زيادة العائد المال للتحقق م

  .للمساهمين من خالل الوصول إلى المزيج األمثل بين رأس المال والدين
  

  مخاطر االئتمان
المدينون ومبالغ تتمثل األدوات المالية التي تعرض الشرآة لخطر االئتمان في حسابات النقد لدى البنوك و

إن الحد األقصى للمخاطر االئتمانية يتمثل في القيمة المسجلة لهذه األدوات المالية آما هو مبين . مدفوعة مقدمًا
  .ذه األدواتفي اإليضاحات ذات العالقة، ويبين الجدول التالي تحليل ألعمار ه

  
  

  المجموع
 )ريال قطري(

  ٩٠أآثر من 
  يوم

 )ريال قطري(

٩٠ - ٦١  
  يوم

 )ريال قطري(

٦٠ - ٣١  
  يوم

 )ريال قطري(

  ٣٠أقل من 
  يوم

 )ريال قطري(
 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

      

 النقد والنقد المعادل ٤٧٫١٠٧٫٤٥٨ -- -- -- ٤٧٫١٠٧٫٤٥٨
 ومبالغ مدفوعة مقدمًاالمدينون  ٥٫٥١٨٫٤٤٢ ٤٠٫٠٠٥٫١٥٢ ٣٫٩٤١٫٦١٦ ٥٤٫٦٢٢٫٥٠٩ ١٠٤٫٠٨٧٫٧١٩

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجموع ٥٢٫٦٢٥٫٩٠٠ ٤٠٫٠٠٥٫١٥٢ ٣٫٩٤١٫٦١٦ ٥٤٫٦٢٢٫٥٠٩ ١٥١٫١٩٥٫١٧٧
======== ======= ======= ======= ========  

  
  

  
  المجموع

 )ريال قطري(

   ٩٠أآثر من 
  يوم

 )ريال قطري(

٩٠ - ٦١  
   يوم

 )ريال قطري(

٦٠ - ٣١   
  يوم

 )ريال قطري(

   ٣٠أقل من 
  يوم

 )ريال قطري(
 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١

      

 النقد والنقد المعادل ٣٧٫٩٧٤٫٦٢٦ -- -- ١٠٫١٧٨٫٢٠٣ ٤٨٫١٥٢٫٨٢٩
 ومبالغ مدفوعة مقدمًاالمدينون  ٨٫٥٢٣٫٤٠٩ ٢٫٩٣٩٫٢١٩ ٢٫٥٩٤٫٠١٦ ٨٢٫١٤٩٫٤٥٧ ٩٦٫٢٠٦٫١٠١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجموع ٤٦٫٤٩٨٫٠٣٥ ٢٫٩٣٩٫٢١٩ ٢٫٥٩٤٫٠١٦ ٩٢٫٣٢٧٫٦٦٠ ١٤٤٫٣٥٨٫٩٣٠
======== ======= ======= ======= ========  

  
تطلب الشرآة ال  ائتمانية محددة وتقوم بالرقابة على االئتمان بصورة مستمرة، وبشكل عام تتبع الشرآة سياسة

ضمانات بنكية من عمالئها آما تقوم بتقييم الوضع االئتماني للعميل قبل منحه تسهيالت تجارية، ويتم اعتمادها 
  .من قبل إدارة الشرآة

  

الترآزات االئتمانية ) جـ( ٥ويبين اإليضاح رقم .  مقبولةنيةيتم إيداع أموال الشرآة في بنوك ذات مخاطر ائتما
  .للذمم المدينة

    
  

  سعر الفائدةمخاطرة 
خطر سعر الفائدة هو الخطر الناتج عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغير في سعر الفائدة في سوق رأس 

 حال زيادة معدالت الفائدة في المال، ولدى الشرآة تسهيالت بنكية تجدد سنويا، قد تعرضها للمخاطر في
  .السوق

  

  مخاطر العمالت األجنبية
خطر أسعار العمالت األجنبية هو الخطر الناتج عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في سعر صرف 

دن نظرًا  بالعمالت األجنبية متةتعتقد اإلدارة أن خطر العملة المتصلة باألدوات المالية المسما. العمالت األجنبية
لثبات سعر صرفها مقابل الريال القطري، ولم تحقق الشرآة خسائر مادية ناتجة عن تذبذب أسعار العمالت 

  .األجنبية في السابق
  

- ١٧ -  



  

  
  

  
  

  مخاطر سعر السوق
يعرف خطر سعر السوق بأنه الخطر الذي ينتج عنه تقلب في قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في أسعار السوق 

إن .  آان التغير ناجم عن عوامل محددة تخص استثمار محدد أو عوامل تخص آافة االستثمارات في السوقسواء
األدوات المالية التي تعرض الشرآة لخطر تقلب سعر السوق تتمثل في االستثمارات المتاحة للبيع، وتقوم الشرآة 

  . بصورة مستمرةبإدارة هذا الخطر من خالل تنويع استثماراتها ومراقبة أسعار السوق
  

مع بقاء المتغيرات % ١٠ بمعدل ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١وفيما لو ارتفعت أسعار االستثمارات المسعرة آما في 
 ريال قطري ١٨٠٫٣٠٠( ريال قطري ١٨٤٫٠٠٠األخرى ثابتة فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة حقوق الملكية بمقدار 

  .سيؤدي إلى انخفاض حقوق الملكية بنفس المبالغفإن ذلك %  ١٠وفي حالة انخفاض األسعار بنسبة ) ٢٠٠٨لعام 
  

  
  مخاطرة السيولة

مخاطرة السيولة هي مخاطرة أن تواجه الشرآة صعوبات في الحصول على األموال الالزمة للوفاء بااللتزامات 
  .المترتبة على األدوات المالية

  

المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية تدير الشرآة مخاطرة السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات آافية وآذلك 
ويبين الجدول أدناه استحقاقات االلتزامات المالية آما في . وموازنة استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية

  .تاريخ البيانات المالية
  

  المجموع
 )ريال قطري(

  غير محدد
 )ريال قطري(

   سنوات٥ - ٣
 )ريال قطري(

   سنوات٣ - ١
 )ريال قطري(

  من سنةأقل 
 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١  )ريال قطري(

      

 الدائنون والمصاريف المستحقة ٢٢٫٥٢٢٫٥٦١ -- -- ١٫٥٤٢٫٤٦٥ ٢٤٫٠٦٥٫٠٢٦
 قبوالت بنكية ٣٩٫٥٠٧٫٩٩٨ -- -- -- ٣٩٫٥٠٧٫٩٩٨
 مكافأة نهاية الخدمة -- ٢٫٧١٦٫١٠٢ -- -- ٢٫٧١٦٫١٠٢
 لة قطرالمطلوب إلى حكومة دو -- -- -- ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الدائنون والمصاريف المستحقة ٢٦٫٩٦٤٫٥٦٧ -- -- ٢٫١٢٠٫٠٢٥ ٢٩٫٠٨٤٫٥٩٢
 مكافأة نهاية الخدمة -- ١٫٣٢٨٫٦٦٦ -- -- ١٫٣٢٨٫٦٦٦
 المطلوب إلى حكومة دولة قطر -- -- -- ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع االلتزامات المالية ٢٦٫٩٦٤٫٥٦٧ ١٫٣٢٨٫٦٦٦ -- ١٢٫١٢٠٫٠٢٥ ٤٠٫٤١٣٫٢٥٨
======== ======== =============== ========  

  
  

     القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات.٢٦
القيمة العادلة هي القيمة التي يمكن أن يتم بها استبدال أصل أو تسوية التزام بين طرفين راغبين في التعامل على 

السياسات المحاسبية المستخدمة في تقييم األدوات المالية، ووفقًا لقناعة إدارة ) ٣(يبين اإليضاح رقم . ةأسس تجاري
الشرآة فإن القيمة العادلة للنقد وأرصدة البنوك واالستثمارات والمدينون والمبالغ المدفوعة مقدمًا والدائنون 

  .تريةوالمصاريف المستحقة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدف
 

    األحداث الالحقة   .٢٧
 سهم والناتجة عن تخفيض رأس مال الشرآة من      ١٧٫٤٢٦تم التصرف بمعالجة آسور األسهم والبالغة 

 ريال قطري بناءًا على قرار الجمعية العمومية الذي فوض ١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال قطري ليصبح ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
  . ريال قطري٣٠٩٫٢١٥ بمبلغ ٢٠١٠ فبراير ١٥بيعها بتاريخ إدارة الشرآة بالتصرف بكسور األسهم والتي تم 

  
  أرقام المقارنة.   ٢٨

 .تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لكي تتالءم مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية
 

  

  عــــــــــام.   ٢٩
  .تم تقريب المبالغ الظاهرة في البيانات المالية إلى أقرب ريال قطري

  - ١٨ - 




