
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

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

  دولة قطر -الدوحة 
  
  

  
  تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

  والبيانات المالية
  ٢٠١٠ 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 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ آما في بيان المرآز المالي
 

  ٢٠١٠  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في   الشاملبيان الدخل
 

  ب ٢
 

  جـ ٣ ٢٠١٠  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في  المساهمينن التغيرات في حقوق بيا
 

  د ٤ ٢٠١٠  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في بيان التدفقات النقدية 
 

 إيضاحات   
  ٢٦ - ١ ١٩ - ٥ ٢٠١٠  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(ة لتجارة اللحوم والمواشي     للشرآة القطري لقد دققنا البيانات المالية المرفقة      

ي  بيان المرآز المالي من  والتي تتكون    دولة قطر،    -الدوحة  ،  )قطرية ا ف سمبر  ٣١  آم ان  ٢٠١٠ 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

    .ات المحاسبية المهمة واإليضاحات األخرىملخصًا للسياسآذلك التاريخ، و
  

   البيانات الماليةعنمسؤولية اإلدارة 
  

 مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بشكل عادل وذلك وفقا للمعايير الدولية إلعداد اإلدارةإن 
خالية  ات ماليةومسؤولية الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية للتمكين من إعداد بيانالتقارير المالية، 

 .من األخطاء الجوهرية، سواء بسبب الغش أو الخطأ
  

  مراقب الحساباتمسؤولية 
  

قد قمنا بالتدقيق وفقا للمعايير ل .ات المالية استنادا إلى تدقيقنا هذه البيانعلىإن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي   
دقيق  أالقية وإن هذه المعايير تتطلب أن نلتزم بالمتطلبات األخ  .  الدولية للتدقيق  ن نقوم بتخطيط وتنفيذ الت

  . الجوهريةاألخطاءللحصول على تأآيد معقول حول ما إذا آانت البيانات المالية خالية من 
  

ي              تتضمن   واردة ف عملية التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واإلفصاحات ال
ة ات المالي ى  . البيان راءات عل ك اإلج د تل ديرتتعتم ود   ق اطر وج يم مخ ك تقي ي ذل ا ف دقق بم اء الم  أخط

ين    . جوهرية سواء آانت بسبب الغش أو الخطأ      دقق بع ار عند 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    ظل الظروف وليس لغرض إ      ة      حول ب ة الداخلي ة الرقاب شرآة  مدى فعالي دقيق    لل شمل الت ا ي ، آم
ا                 ي قامت به تقييمًا لمدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية الت

  . وآذلك تقييمًا للعرض العام للبيانات المالية،اإلدارة
  

  .أساس الرأي المتحفظها آافية ومالئمة لتكون باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا علي
  

  أساس الرأي المتحفظ
  
سير سبب      مجلس إدارة الشرآة     قام - ارة اللحوم والمواشي           بتف ة لتج شرآة القطري ين ال وجود خالف ب

غ       ه      ١٫٠٠٦٫٠٠٠وأحد عمالء الشرآة بشأن مطالبة العميل بخصم مبل الي ذمت ال قطري من إجم  ري
ال قطري،      ٧٫٢٢٣٫٣٠١المدينة والبالغة    ا  ري ى عدم مصادق      مم ل  أدى إل ى صحة رصيد    ة العمي  عل

 .٢٠١٠ ديسمبر ٣١آما في المدينة لدى الشرآة حساب ذمته 



  

  
  
  
  
  
  
  
  

ة   (،  )مواشي(الشرآة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي      قامت   - ة     )شرآة مساهمة قطري ساب تغطي  باحت
ة قطر              ة دول ع من حكوم اني والث    تثبيت أسعار البي ع الث سنة       للرب ع من ال ي      الث والراب ة ف  ٣١ المنتهي

ى        ١٥٣٫١٩٣٫٦١٦ بقيمة   ٢٠١٠ديسمبر   ة  ريال قطري، ولم نطلع عل  معلومات من اإلدارة حول     أي
  .موافقة حكومة دولة قطر حول هذا المبلغ

  
ي                   - ة ف سنة المنتهي ن ال ه ع ار أرض أم عوين ساب إيج دم احت ن ع سير اإلدارة ع ى تف صل عل م نح ل

 .٢٠١٠ ديسمبر ٣١
  

  الـــرأي المتحفظ
  

ة             وباستثناء تأثير ما هو مذآور في أساس الرأي المتحفظ، فإن          برأينا ة من آاف ر بعدال ة تظه  البيانات المالي
شرآة مساهمة    (،  )مواشي(للشرآة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي       النواحي الجوهرية المرآز المالي   

ا في       دولة قطر  -الدوحة  ،  )قطرية سمبر  ٣١آم ا  ٢٠١٠  دي ة           وأدائه سنة المنتهي ة لل دفقاتها النقدي الي وت  الم
  .بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  
  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

  
ا هو باستثناء تأثير مو تمسك حسابات منتظمة وأن البيانات المالية متفقة معها، الشرآةبرأينا أيضًا أن 
 على وجه قد حصلنا على المعلومات واالستفسارات التي رأيناها ضرورية ألداء مهمتنامذآور أعاله، ف

  .مرضٍ 
  

   وشرآاهطالل أبو غزاله
  
  
  

  

  
  حازم أحمد السرخي

  )١١٩سجل مراقبي الحسابات رقم (
  

  ٢٠١١ مارس ٣الدوحة في 



  

  
  

  )مواشي(الشرآة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي 
  )مساهمة قطريةشرآة (

  دولة قطر - الدوحة
  بيـــان أ                            

  ٢٠١٠  ديسمبر٣١ آما في بيان المرآز المالي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـاح  إيضـــ ٢٠١٠      ٢٠٠٩      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      ريال قطري  ريال قطري
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الموجودات   
 الموجــودات المتداولـــة   

 نقد في الصندوق ولدى البنوك  ٥٫٥٠٠٫٦٩٩ ٤٧٫١٠٧٫٤٥٨
 المدينون ومبالغ مدفوعة مقدمًا - ٤ - ١٨٧٫٩١٥٫٢١٥ ١٠٣٫٣٨٦٫١٠٨
 المخزون - ٥ - ٣٥٫٢٩٢٫٧٤٨  ٤٤٫٣٩٥٫٤٩٧

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع الموجودات المتداولة  ٢٢٨٫٧٠٨٫٦٦٢ ١٩٤٫٨٨٩٫٠٦٣
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الموجودات غير المتداولة   
 احة للبيع متاستثمارات - ٦ - ٣٢٫٠٦٥٫٤٧٧ ٣٤٫٤٠٢٫٩٧٨
 استثمارات في أراضي  ٥٫٣٥٣٫٥٠٠ ٣٫٥٦٩٫٠٠٠
 مشاريع رأسمالية تحت التنفيذ  - ٧ - ٣٣٫٣١١٫٨٦١ ٣٣٫١٢٣٫٥١٢
 ممتلكات وآالت ومعدات - ٨ - ١٥٫٢٧٦٫٨٠٩ ١٨٫١٣٤٫١٩٧

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع الموجودات غير المتداولة ٨٦٫٠٠٧٫٦٤٧ ٨٩٫٢٢٩٫٦٨٧
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع الموجودات   ٣١٤٫٧١٦٫٣٠٩ ٢٨٤٫١١٨٫٧٥٠
======== ==========   

 حقوق المساهمين والمطلوبات    
 المطلوبات المتداولة   

  الدائنون والمصاريف المستحقة - ٩ - ٢٦٫٤٦٦٫٨٣٨ ٢٤٫٠٦٥٫٠٢٦
 القبوالت البنكية  ٢٩٫٣٨٠٫٦١٥ ٣٩٫٥٠٧٫٩٩٨

  ةمرابحات بنكي   ١٧٫١٠٠٫٣٨٥  --
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المتداولةمجموع المطلوبات  ٧٢٫٩٤٧٫٨٣٨ ٦٣٫٥٧٣٫٠٢٤
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المطلوبات غير المتداولة   
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - ١٠ - ٣٫٠١٤٫٢٨٨ ٢٫٧١٦٫١٠٢
 المطلوب إلى حكومة دولة قطر - ١١ - ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع المطلوبات غير المتداولة  ١٣٫٠١٤٫٢٨٨ ١٢٫٧١٦٫١٠٢
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع المطلوبات  ٨٥٫٩٦٢٫١٢٦ ٧٦٫٢٨٩٫١٢٦
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حقوق المساهمين   
 رأس المال  ١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 احتياطي قانوني - ١٢ - ١٣٫٣٨٨٫٥٢٤ ٩٫٧٧٤٫٩٥٤

   لالستثماراتاحتياطي القيمة العادلة - ١٣ - )٦٠٤٫٧٨٣( )٨٧٠٫٧٨٣(
  احتياطي تحويل النقد األجنبي  )٥٫٠٣٨٫٠٣١(  )٢٫٨٤٣٫٨٢٥(

 توزيعات مقترحة  ٢٩٫٩٧٠٫٠٠٠ ١٠٫٥٠٠٫٠٠٠
 أرباح مرحلة   ١١٫٠٣٨٫٤٧٣ ١١٫٢٦٩٫٢٧٨

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بيان جـ-وق المساهمين صافي حق  ٢٢٨٫٧٥٤٫١٨٣ ٢٠٧٫٨٢٩٫٦٢٤
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات  ٣١٤٫٧١٦٫٣٠٩ ٢٨٤٫١١٨٫٧٥٠
======== ==========   

  
  :  وتم توقيعها نيابة عن المجلس من قبل٢٠١١  مارس٣ الموافقة على هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تتم

  
....................................                                               ....................................       

  أحمد ناصر سريع الكعبي/ السيد                           نايف عيد ثاني آل ثاني /سعادة الشيخ  
  العضو المنتدب                                                رئيس مجلس اإلدارة          

   تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية٢٦ إلى ١ من إن اإليضاحات المرفقة
- ١ -   



  

  
  

  
  )مواشي(لقطرية لتجارة اللحوم والمواشي الشرآة ا

  )شرآة مساهمة قطرية(
   دولة قطر-الدوحة 

   بيـــان ب                        
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في الشامل بيان الدخل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  إيضـــاح ٢٠١٠      ٢٠٠٩    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ريال قطري      ريال قطري
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المبيعات - ١٤ - ١٩١٫٣٤٥٫٦٧٤ ١٦٤٫٧٤٥٫٣٥٦
 تكلفة المبيعات - ١٥ - )٣٢٣٫٢٧٠٫٧١٥( )٢٤٦٫٦٥٨٫٠٢٩(

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) خسارة(مجمل   )١٣١٫٩٢٥٫٠٤١( )٨١٫٩١٢٫٦٧٣(
 إيرادات أخرى - ١٦ - ٢٫١٧٧٫٢٨٧ ٤٫١٧٢٫١٧٦

 مصاريف عمومية وإدارية - ١٧ - )١٦٫١٠٧٫٧٦٤( )٢٠٫٣٧١٫٠١١(
 تغطية تثبيت أسعار البيع من حكومة دولة قطر - ١٨ - ١٨٠٫٥٦٥٫٣٣٩ ١١٧٫٦٧٨٫٥٢٨

 خسائر االستثمار في شرآة زميلة  )١٫٧٠٣٫٥٠١( )٥٩١٫٢٤٢(

تثمار في شرآات محلية غير خسائر انخفاض االس   )٩٠٠٫٠٠٠(  --
  مدرجة

  أراضي استثمارات فيإعادة تقييمأرباح   ١٫٧٨٤٫٥٠٠ ٤٤٦٫١٢٥
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربح السنة قبل مخصص المساهمة في األنشطة   ٣٣٫٨٩٠٫٨٢٠ ١٩٫٤٢١٫٩٠٣
  االجتماعية والرياضية

  مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية  )٨٤٧٫٢٧٠( )٤٨٥٫٥٤٨(
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيان د -السنة ربح   ٣٣٫٠٤٣٫٥٥٠ ١٨٫٩٣٦٫٣٥٥
========== ==========   

 ربحية السهم   
 ربح السهم الواحد   ١٫٨٤ ١٫٠٥

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

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

  ربح السنة   ٣٣٫٠٤٣٫٥٥٠  ١٨٫٩٣٦٫٣٥٥
  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع - ١٣ -  ٢٦٦٫٠٠٠  ٣٧٫٠٠٠

  صافي التغير في احتياطي تحويل النقد األجنبي    )٢٫١٩٤٫٢٠٦(  )٢٫٨٤٣٫٨٢٥(
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بيان جـ- للسنة الشامل إجمالي الدخل   ٣١٫١١٥٫٣٤٤  ١٦٫١٢٩٫٥٣٠
========== ==========    

  
  
  

  
  
  
  

  

   تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية٢٦لى  إ١إن اإليضاحات المرفقة من 
  

- ٢ -  
  
  

  



  

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

   دولة قطر-الدوحة 
  بيـــان جـ            

  ٢٠١٠ 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

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

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

  ١٦٫١٢٩٫٥٣٠  ١٨٫٩٣٦٫٣٥٥  --  )٢٫٨٤٣٫٨٢٥(  ٣٧٫٠٠٠  --  --   بيان 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  --  --  --  --  دارة المقترحةمكافأة أعضاء مجلس اإل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٧٫٨٢٩٫٦٢٤  ١١٫٢٦٩٫٢٧٨  ١٠٫٥٠٠٫٠٠٠  )٢٫٨٤٣٫٨٢٥(  )٨٧٠٫٧٨٣(  ٩٫٧٧٤٫٩٥٤  ١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠   بيان أ- ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ما في آ
                

  )٩٫٠٠٠٫٠٠٠(  --  )٩٫٠٠٠٫٠٠٠(  --  --  --  --  توزيعات أرباح مدفوعة
  )١٫٥٠٠٫٠٠٠(  --  )١٫٥٠٠٫٠٠٠(  --  --  --  --  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

  ٣١٫١١٥٫٣٤٤  ٣٣٫٠٤٣٫٥٥٠  --  )٢٫١٩٤٫٢٠٦(  ٢٦٦٫٠٠٠  --  --   بيان ب-مالي الدخل الشامل للسنة إج
  ٣٠٩٫٢١٥  )٣٫٣٠٤٫٣٥٥(  --  --  --  ٣٫٦١٣٫٥٧٠  --  المحول إلى االحتياطي القانوني

  --  )٢٧٫٠٠٠٫٠٠٠(  ٢٧٫٠٠٠٫٠٠٠  --  --  --  --  ٢٠١٠أرباح نقدية مقترح توزيعها لسنة 
  --  )٢٫٩٧٠٫٠٠٠(  ٢٫٩٧٠٫٠٠٠  --  --  --  --  ارة المقترحةمكافأة أعضاء مجلس اإلد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٢٨٫٧٥٤٫١٨٣  ١١٫٠٣٨٫٤٧٣  ٢٩٫٩٧٠٫٠٠٠  )٥٫٠٣٨٫٠٣١(  )٦٠٤٫٧٨٣(  ١٣٫٣٨٨٫٥٢٤ ١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠   بيان أ- ٢٠١٠  ديسمبر٣١آما في 
========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  

 

 ريال ٢٧٫٠٠٠٫٠٠٠أي ما يعادل )  ريال قطري١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠لمال والبالغة القيمة االسمية لرأس ا(من رأس مال الشرآة بالكامل % ١٥اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية قدرها  -
 .ريال قطري لكل سهم، إن هذه التوزيعات خاضعة لموافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوي) ١٫٥(قطري بواقع 

  

، إن دفع المكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة خاضع لموافقة ٢٠١٠ ديسمبر ٣١لسنة المنتهية في  ريال قطري ل٢٫٩٧٠٫٠٠٠اقترح مجلس اإلدارة توزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  -
 .من النظام األساسي للشرآة) ٤٣(الجمعية العمومية السنوي وذلك وفقًا للمادة 

  

  من هذه البيانات الماليةال يتجزأ  تشكل جزءًا ٢٦ إلى ١ من إن اإليضاحات المرفقة
- ٣ - 



  

  
  

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

  دولة قطر - الدوحة
         بيـــان د                                                                                                              

     ٢٠١٠ ديسمبر ٣١بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     إيضـاح ٢٠١٠      ٢٠٠٩    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

      ريال قطري   ريال قطري
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   
   بيان ب-ربح السنة   ٣٣٫٠٤٣٫٥٥٠ ١٨٫٩٣٦٫٣٥٥

 تعديالت لــ   
 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات  ٤٫٠٥٦٫٠٧٦ ٢٫٩١٤٫٢٩٣

 ممتلكات وآالت ومعداتبيع ) أرباح(  )١٣٫٣٢٢( --
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  ٢٩٨٫١٨٦ ١٫٣٨٧٫٤٣٦
  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها   ٧٠٠٫٠٠٠  ٧٠١٫٦١١

 الناتج من التغير في القيمة العادلة للمخزون) الربح(  )١٫٨٩٧٫٣٦٦( )٧٫٢٢١٫٨٤٨(
 إعادة تقييم استثمارات في أراضي) أرباح(  )١٫٧٨٤٫٥٠٠( )٤٤٦٫١٢٥(

خسائر انخفاض االستثمار في شرآات محلية غير مدرجة  ٩٠٠٫٠٠٠ --
  خسائر االستثمار في شرآة زميلة   ١٫٧٠٣٫٥٠١ ٥٩١٫٢٤٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  رأس المال العاملالتغيرات فيربح التشغيل قبل   ٣٧٫٠٠٦٫١٢٥ ١٦٫٨٦٢٫٩٦٤
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية   
 لمدينون ومبالغ مدفوعة مقدمًافي ا) الزيادة(  )٨٥٫٢٢٩٫١٠٧( )٧٫٨٨١٫٦١٨(

 في المخزونالنقص  ١٠٫٤٧١٫١٠٦ ٣٫٤٠٨
 في الدائنون والمصاريف المستحقة) النقص( الزيادة  ٢٫٣٦٣٫٧٠٩ )٥٫٠٢٥٫٢٤١(

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األنشطة التشغيلية المتوفر من ) المستخدم في(صافي النقد   )٣٥٫٣٨٨٫١٦٧( ٣٫٩٥٩٫٥١٣
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    
  ومشاريع رأسمالية تحت التنفيذ  ممتلكات وآالت ومعداتشراء  )٢٫٦٦٣٫٩٨١( )١١٫٢٦٧٫٨٥٥(

 المتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات  ٧٧٫٩٦٠ --
  شراء استثمارات متاحة للبيع   --  )٣٦٥٫٠٢٠(

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األنشطة االستثمارية) المستخدم في (صافي النقد  )٢٫٥٨٦٫٠٢١( )١١٫٦٣٢٫٨٧٥(
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة    
  الزيادة في االحتياطي القانوني   ٣٠٩٫٢١٥  --
 توزيعات أرباح مدفوعة  )١٠٫٤٦١٫٨٩٧( )٣١٫٧٤٤٫٣٢٥(

 صافي حرآة القبوالت البنكية  )١٠٫١٢٧٫٣٨٣(  ٣٩٫٥٠٧٫٩٩٨
  احتياطي تحويل النقد األجنبي   )٤٥٢٫٨٩١( )١٫١٣٥٫٦٨٢(

  مرابحات بنكية   ١٧٫١٠٠٫٣٨٥  --
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التمويليةاألنشطة  المتوفر من )خدم فيتالمس (النقدصافي   )٣٫٦٣٢٫٥٧١( ٦٫٦٢٧٫٩٩١
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في النقد والنقد المعادل ) النقص(  )٤١٫٦٠٦٫٧٥٩( )١٫٠٤٥٫٣٧١(
 النقد والنقد المعادل في بداية السنة  ٤٧٫١٠٧٫٤٥٨ ٤٨٫١٥٢٫٨٢٩

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة - ١٩ - ٥٫٥٠٠٫٦٩٩ ٤٧٫١٠٧٫٤٥٨
========= =========   

      معلومات إضافية لبيان التدفقات النقدية 
      حرآات غير نقدية

  ٣٫٠٦٠٫٠٨٦  --  ممتلكات وآالت ومعدات محولة من مشاريع رأسمالية تحت التنفيذ
  =========  =========  

  

   تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية٢٦ إلى ١إن اإليضاحات المرفقة من 
- ٤ -  

  
  

  



  

  
  

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

  دولة قطر - الدوحة
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكيــان القانوني والنشــاط .١

آشرآة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير ) مواشي(تأسست الشرآة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي  -
  .٢٠٠٣لسنة ) ٧٥(االقتصاد والتجارة رقم 

  

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

 

  .تتضمن حسابات الشرآة موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال فرع الشرآة في السودان -
  

  ةتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة الُمعدل  -٢
  

  المعايير الجديدة والُمعدلة والتفسيرات التي آان لها تأثير جوهري على البيانات المالية
  

د                         تبنت اإلدارة  داءًا من أو بع ا إبت سري مفعوله ي ي ة الت دة والُمعدل ة الجدي بة الدولي  ١ تطبيق معايير المحاس
  .٢٠١٠ ديسمبر ٣١نتهية في  والتي أثرت على العرض واإلفصاح للبيانات المالية للسنة الم٢٠١٠يناير 

  
  .األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة:    ) ٥(المعيار الدولي للتقارير المالية  
 .عرض البيانات المالية:     ) ١(معاير المحاسبة الدولي  
  التدفق النقديبيان :     ) ٧(معيار المحاسبة الدولي  
  .اإلفصاحات: األدوات المالية:   ) ٧(لمالية المعيار الدولي للتقارير ا 

  
ات                   قامت اإلدارة    ر البيان ى تقري رت عل ي أث ة والت أيضًا بتطبيق معايير المحاسبة الدولية الجديدة والمعدلة التالي

  .٢٠١٠ ديسمبر ٣١المالية للسنة المنتهية في 
  

  .البيانات المالية الموحدة والمنفصلة:     ) ٢٧(معيار المحاسبة الدولي  
   ومعيار) ١(معيار الدولي للتقارير المالية ال 

  .تكلفة االستثمار في الشرآات التابعة أو مشروع مشترك أو شرآة زميلة:     ) ٢٧(المحاسبة الدولي 
  .اندماج األعمال:   )  ٣(المعيار الدولي للتقارير المالية  
 .االعتراف والقياس: األدوات المالية:     ) ٣٩(معيار المحاسبة الدولي  
 .المحاسبة عن االستثمارات في الشرآات الزميلة:     )٢٨(معيار المحاسبة الدولي  

  
  المعايير الجديدة والُمعدلة والتفسيرات التي لم يكن لها تأثير جوهري على البيانات المالية

  

الغ المدرجة ف                           ى المب أثير عل ا أي ت يس له دة ل ة الجدي ارير المالي ة للتق ايير الدولي رة   إن تعديالت المع ي الفت
  .الحالية أو الفترات السابقة للبيانات المالية ولكن ربما قد تؤثر على البيانات المالية في المستقبل

  

 . التقارير المالية للمرة األولىإلعدادتبني المعايير الدولية :    ) ١(معيار الدولي للتقارير المالية  
  .األسهمالدفع على أساس :    )٢(معيار الدولي للتقارير المالية  
  .ها برسم البيع والعمليات المتوقفةالمحتفظ ب الغير متداولةاألصول :    ) ٥(معيار الدولي للتقارير المالية  
  .االعتراف والقياس: األدوات المالية:    ) ٣٩(معيار المحاسبة الدولي  

  
  والتفسيرات الصادرة التي لم تطبقالمعايير الجديدة والُمعدلة 

  

سنة                 إن المعايير التالية    وتفسيراتها قد صدرت ولكنها لم تطبق بعد وال يوجد لها تأثيرات على البيانات المالية لل
سمبر    ٣١المنتهية في    د                   ٢٠١٠ دي ي أو بع دأ ف ي تب ة الت رات المالي ة للفت ا ملزم اير    ١ ولكنه م    ٢٠١١ ين م   ول تق

  : بتبني هذه المعاييراإلدارة
  

  
- ٥ -  

  
  



  

  
  

  

  تاريخ السريان                التفســــير/ المعيـــار 
  

  ٢٠١١ يوليو ١  . تحويالت األصول المالية- اإلفصاحات -األدوات المالية ) ٧(المعيار الدولي للتقارير المالية  
  ٢٠١٣ يناير ١  .التصنيف والقياس/ األدوات المالية ) ٩(المعيار الدولي للتقارير المالية  
  ٢٠١١ يناير ١  ).٢٠٠٩ُمعدل (ت العالقة اإلفصاحات عن األطراف ذا) ٢٤(معيار المحاسبة الدولي  
  ٢٠١١ يناير ١   تصنيف حقوق اإلصدار-العرض : األدوات المالية ) ٣٢(معيار المحاسبة الدولي  
  ٢٠١١ يناير ١  .المبالغ المطلوب دفعها مقدمًا من الحد األدنى للتمويل) ١٤(التفسير  
  ٢٠١١ناير  ي١  .سداد مطلوبات مالية بأدوات رأسمالية) ١٩(التفسير  

  

  : 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   

  .المحاسبة الدولية
  

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

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

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

 الذمم المدينة .د
ت باالجل، يمثل بند الذمم المدينة الظاهر في البيانات المالية الرصيد المستحق من الفواتير الصادرة للمبيعا 

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

 .تها في هذا المجالالمشكوك في تحصيلها إذا دعت الحاجة لذلك بناءا على تقديراتها وخبرا
 

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

 ويتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر ناجمة         عند نقطة البيع،   تكاليف المقدرة البالقيمة العادلة مطروحًا منها     
ان   يم ضمن بي ادة التقي ن إع دخلع شامل ال سوق     ال سعر ال ًا ل ي وفق ة للمواش ة العادل ساب القيم تم احت  وي

  .للمواشي التي بنفس العمر أو الصنف
  

 .تكلفة المشتريات حسب المتوسط المرجح: اللحوم المجمدة واألعالف
 

  االستثمارات المتاحة للبيع  .و
  :مدرجةاستثمارات 

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

، وفي حالة البيع أو انخفاض قيمة االستثمار فإن األرباح أو الخسائر المتراآمة  لالستثماراتالقيمة العادلة
  .الدخل الشامل بيان يتم إظهارها ضمن  لالستثماراتلمحملة على احتياطي القيمة العادلةوا

  

  :غير مدرجةاستثمارات 
  

االستثمارات التي ال يمكن تقدير قيمها العادلة بموثوقية ظهرت بالتكلفة مطروحًا منها مخصص انخفاض 
  .إمكانية تقدير القيمة العادلة لهالحين 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
  

شغيل واأل   ائج الت ة          إن نت ة باستخدام طريق ات المالي ي البيان ضمنة ف ة مت شرآة الزميل صول وااللتزامات لل
راف      تم االعت ة ي حقوق الملكية باستثناء االستثمار المحتفظ به لغرض البيع، االستثمارات في شرآات زميل

اءاً                        شراء وبن اريخ ال ة لت ى األحداث الالحق اءًا عل ة بن ة المعدل الي بالتكلف ى حصة     بها ببيان المرآز الم  عل
ة                    ي القيم ا أي انخفاض ف ًا منه ة مطروح شرآة الزميل ي     . الشرآة األم في صافي األصول لل إن الخسائر ف

 .الشرآات الزميلة التي تتعدى حصة الشرآة األم فيها ال يتم االعتراف بها
- ٦ -  



  

 
 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات .ز
ة الممت      دات بال    ليتم إثبات آاف ات واآلالت والمع ا االستهال     ك ا منه ة مطروح ة التاريخي راآم  تكلف 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 - ١٤٫٢٨                معدات المقصب اآللي           
  %٢٥ - ١٤٫٢٨                                    سيارات وآليات

            %٢٥ - ١٠                      أجهزة حاسب آلي          
  %٢٠معدات زراعية وأدوات                         

  %٢٠                                مباني وإنشاءات 
  %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
ى ا    ا عل تم تحميله ة في ر المادي افات غي ة واإلض صيانة االعتيادي اليف ال ا تك ة أم صاريف اإلنتاجي لم

  .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

 .يها االستبعاد وذلك في السنة المالية التي حدث ف 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
  

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

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

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

عقود التوظيف قانون العمل القطري وللشرآة على أساس المستحقات المنصوص عليها في 
وتحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب وعلى أساس فترة الخدمة في تاريخ إصدار 

  .اولة في بيان المرآز الماليالتقارير، ويدرج هذا المخصص ضمن المطلوبات غير المتد
  

 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
ي         ات المخصصات ف الي   يتم إثب ان المرآز الم د وجو  بي ى      عن انوني أو حكمي عل زام ق شرآة د الت  ال

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

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

رادات                رادات، وتخفض اإلي اج اإلي ات إنت تبادل البضائع والخدمات التي لها نفس النوع والقيمة بعملي
  .بمرتجعات العمالء المحتملة والخصومات والمخصصات المشابهة

  
  
  

  

- ٧ -  
  
  



  

  
  

  ع البضائعبي
  :يتم االعتراف باإليرادات الناتجة من بيع البضائع عندما تستوفي الشروط التالية  

  

  .قيام الشرآة بتحويل المخاطر الهامة وعوائد ملكية البضائع إلى المشتري •
ي       • 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

  .ة على البضائع المباعةالرقابة الفعال
  .يكون من الممكن قياس حجم اإليرادات بطريقة موثوقة •
  .يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعامالت إلى الشرآة •
ة                 • امالت بطريق ة بالمع ستقبًال ذات العالق تتكبد م ي س يكون من الممكن قياس التكاليف المتكبدة أو الت

  .موثوقة
  

   الخدماتتقديم
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 •
  .تمل تدفق منافع اقتصادية إلى الشرآةيكون من المح •
  .يكون من الممكن قياس نسبة اإلنجاز في تاريخ البيانات المالية بطريقة موثوقة •
ة     • ات بطريق ة بالعملي دها ذات العالق يتم تكب ي س دة، أو الت اليف المتكب اس التك ن قي ن الممك ون م يك

 .موثوقة
  

ه      سابقة، فإن شروط ال ايير أو ال ستوفى المع دما ال ت ديم     عن ن تق ة م اإليرادات الناتج راف ب تم االعت ي
  .الخدمات فقط بالحد الذي يمكن من استرداد المصاريف المعترف بها

  

  توزيعات األرباح وإيرادات الفوائد 
ات،                           ي استالم دفع ساهمين ف ن حق الم د أن يعل تثمارات بع اح االس ع أرب يتم االعتراف بإيرادات توزي

ا         ى أس دة عل راد الفائ ال                   ويستحق إي دة الفع ائم وسعر الفائ غ األصلي الق ى المبل الرجوع إل زمن وب س ال
  .المستخدم

  

  الدخل التأجيري 
يتم االعتراف بالدخل التأجيري من الممتلكات االستثمارية بشكل ثابت ومحدد بالرجوع إلى البنود التي   

  .تخص ذلك في عقد التأجير ذو العالقة
  

 المنح الحكومية .ن
ضمانة اف بالمنح الحكومية متضمنة المنح غير النقدية بالقيمة العادلة إال حين توفر ال يتم االعتر

يعترف بالمنح الحكومية .  على التزام الشرآة بالشروط المتعلقة بهذه المنح وضمان استالمهامعقولة
ة آدخل خالل المدة الزمنية الالزمة لمطابقتها مع التكاليف المحددة التي يفترض تعويضها بواسط

 التي يكون شرطها األساسي قيام الشرآة يتم االعتراف بالمنح الحكومية  .المنح وفقًا لنمط ونظام معين
بشراء أو إنشاء أو امتالك أصول غير متداولة آدخل مؤجل في بيان المرآز المالي وتحول إلى بيان 

ل ذات العالقة، أما الدخل الشامل على أساس منظم ومنطقي استنادًا إلى األعمال اإلنتاجية لألصو
المستلمة آتعويضات عن المصاريف أو خسائر تم تكبدها من قبل أو بهدف المنح الحكومية األخرى 

الدعم المالي الفوري للشرآة بدون أن يترتب أية تكاليف مستقبلية، ويتم االعتراف بهذه المنح في بيان 
 .لقبضالدخل الشامل في الفترة التي تصبح فيها هذه المنح مستحقة ا

  

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

 .البنوك
  

 العمالت األجنبية .ع
سائدة وقت إجراء                  يتم  ال القطري بأسعار الصرف ال ة بالري العمالت األجنبي تم ب  قيد المعامالت التي ت

ال القطري          المالية ما تحول الموجودات والمطلوبات   المعامالت، آ   المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الري
، وتدرج جميع الفروقات الناتجة عن عمليات التحويل المرآز الماليبأسعار الصرف السائدة في تاريخ 

 . الشاملضمن بيان الدخل
  

 انخفاض قيمة الموجودات .ف
 احتمال وجود رية لموجوداتها في تاريخ الميزانية العمومية لتحديدتقوم الشرآة بمراجعة القيمة الدفت 

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

وتسجل خسائر انخفاض قيمة الموجودات في بيان . ترية عن القيمة الممكن استردادهافي القيمة الدف
 . الشاملالدخل

- ٨ -  



  

  
  
  
  
  
  

  توزيعات األرباح.ص
تم            مكافأة مجلس اإلدارة    يتم إثبات توزيعات األرباح على المساهمين         ي ي سنة الت ي ال شرآة ف آالتزام على ال

 .معية العمومية للشرآةفيها اعتماد تلك التوزيعات من قبل الج
  

 المدينون ومبالغ مدفوعة مقدمًا .٤
  :  يتألف هذا البند مما يلي-أ  

  
  

      ٢٠٠٩     ٢٠١٠ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٧١٫٣٧١٫٣٣٢ ١٥٣٫١٩٣٫٦١٦ تغطية تثبيت أسعار البيع من حكومة دولة قطر
 ٢٦٫٦٦٨٫٩٣٢ ٢٥٫٤٦٠٫٨٣٣  )ب( ٤إيضاح  -مدينون تجاريون 

  ٤٦٨٫٣٢٥  ٥٫٢٣٣٫١٨٥  دفعات مقدمة للموردين
  ١٫٤٧١٫٢٨٩  ١٫١٠٨٫٥٢٢  خطابات ضمان
 ١٫٢٠٣٫٤٤٧ ١٫٠٣٧٫٠٦٤ تأمينات مستردة

 ١٫٠٩١٫٦٩٧ ١٫٠٥٤٫٦٥٨ مصاريف مدفوعة مقدمًا
 ١٫٠٢٩٫٢٨٩ ٦١١٫٤٣٠ ذمم موظفين

 ١٢٫١١١ ١٤٦٫٨٩٧ اإليرادات المستحقة
 ٦٩٫٦٨٦ ٦٩٫٠١٠ أخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٠٣٫٣٨٦٫١٠٨ ١٨٧٫٩١٥٫٢١٥  بيان أ-المجموع 
 ========= ========= 

  

  
  مدينون تجاريون - ب

  : ما يليآ  خالل السنة هذا البند الحرآة على      آانت
  

  

      ٢٠٠٩     ٢٠١٠ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٧٫٣٧٠٫٥٤٣ ٢٦٫٨٦٢٫٤٤٤ )جـ (٤ إيضاح -إجمالي المدينون التجاريون 
 )٧٠١٫٦١١( )١٫٤٠١٫٦١١( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٦٫٦٦٨٫٩٣٢ ٢٥٫٤٦٠٫٨٣٣ )أ  ( ٤إيضاح  - الصافي
 ========= ========= 
  

ال قطري      ١٦٫٥٦٣٫١٩٠ بمبلغ    للشرآة عميلين اثنين أآبر  تترآز الذمم المدينة في ذمة        -جـ شكالن  ري ا   وي  م
  .ريونجا من إجمالي المدينون الت%٦٢نسبته 

  
 المخزون .٥

  :  يتألف هذا البند مما يلي-أ  
  

      ٢٠٠٩     ٢٠١٠ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ريال قطري  ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٣٦٫٦٦٥٫٨٥٠ ٢٩٫٠١٨٫٨١٢ )ب (٥إيضاح  -الحية واللحوم المجمدة المواشي 
 ٧٫٧٢٩٫٦٤٧ ٦٫٢٧٣٫٩٣٦ )جـ (٥إيضاح  - إنتاج زراعي وأعالف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٤٤٫٣٩٥٫٤٩٧ ٣٥٫٢٩٢٫٧٤٨  بيان أ-المجموع 
 ========= ========= 

  

  
- ٩ -  

  
  



  

  
  

  
  تسوية القيمة الدفترية للمواشي-ب

  : يتألف هذا البند مما يلي     
 

  

      ٢٠٠٩     ٢٠١٠ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٨٫٩٥٣٫٧٤٦ ٣٦٫٦٦٥٫٨٥٠ رصيد أول السنة
 ٢٠٦٫٣٦٢٫٨٧٦ ٢٦٤٫٢١٧٫٨٣٠ مشتريات خالل السنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٣٥٫٣١٦٫٦٢٢ ٣٠٠٫٨٨٣٫٦٨٠ تكلفة المواشي المتاحة للبيع
 

  

  )٧٨٧٫٢٨٦( )٥٢٩٫٠٠٩(  ةفروقات تقييم النقد األجنبي في بداية السن
الربح الناتج عن التغيرات في القيمة العادلة مطروحًا منها 

 التكاليف المقدرة عند نقطة البيع
٦٫٣٧٥٫٤١٦ ٣٫٩٦٦٫١٠٠ 

 )٢٠٤٫٢٣٨٫٩٠٢( )٢٧٥٫٣٠١٫٩٥٩( ١٥ إيضاح -تكلفة المواشي المباعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٣٦٫٦٦٥٫٨٥٠ ٢٩٫٠١٨٫٨١٢ )أ  ( ٥ إيضاح - القيمة العادلة للمواشي 
 ========= ========= 

  
  تسوية القيمة الدفترية لإلنتاج الزراعي واألعالف- جـ 

  : يتألف هذا البند مما يلي  
  

      ٢٠٠٩     ٢٠١٠ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ريال قطري  ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٨٫٣٤٢٫٦٧٠٦٫٨٨٣٫٢١٥ تكلفة اإلنتاج الزراعي واألعالف المتاح للبيع
الربح الناتج عن التغيرات في القيمة العادلة ) الخسارة(

 مطروحًا منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع
)٨٤٦٫٤٣٢ )٢٫٠٦٨٫٧٣٤ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٧٫٧٢٩٫٦٤٧ ٦٫٢٧٣٫٩٣٦ )أ  ( ٥ إيضاح -القيمة العادلة لإلنتاج الزراعي واألعالف 
 ========= ========= 

  

  

 و) ٢٠٠٩ خاروف لعام ٥٦٫٥٩٠(  خاروف٣٩٫٣٩٣ عدد ٢٠١٠ ديسمبر ٣١آما في  وجد لدى الشرآة ي-د
  .)٢٠٠٩ بقرة لعام ١٤٠( بقرة ٢٠٧

  
  متاحة للبيعاستثمارات .٦

  :  يتألف هذا البند مما يلي-أ  
  

      ٢٠٠٩     ٢٠١٠ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ريال قطري  ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٫٨٤٠٫٠٠٠ ٢٫١٠٦٫٠٠٠ )ب (٦ إيضاح - متاحة للبيع مدرجةثمارات است
 ٧٫٠٧٠٫٠٠٠ ٦٫١٧٠٫٠٠٠ )جـ (٦ إيضاح -ي شرآات محلية غير مدرجة استثمارات ف

 ٢١٫٠٨٤٫٢٢٠ ٢١٫٠٨٤٫٢٢٠ )د (٦ إيضاح -ارات في شرآات خارجية غير مدرجة استثم
 ٤٫٤٠٨٫٧٥٨ ٢٫٧٠٥٫٢٥٧ )هـ (٦ إيضاح - االستثمار في شرآة زميلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٣٤٫٤٠٢٫٩٧٨ ٣٢٫٠٦٥٫٤٧٧  بيان أ- المجموع
 ========= ========= 

  

  :  آما يليالمتاحة للبيع المدرجة آانت الحرآة على االستثمارات -ب
  

      ٢٠٠٩     ٢٠١٠ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٫٨٠٣٫٠٠٠ ١٫٨٤٠٫٠٠٠ الرصيد في بداية السنة
 ٣٧٫٠٠٠ ٢٦٦٫٠٠٠ ١٣ إيضاح - تعديالت القيمة العادلة في نهاية السنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٫٨٤٠٫٠٠٠ ٢٫١٠٦٫٠٠٠ )أ  ( ٦ إيضاح -  الرصيد في نهاية السنة
 ========= ========= 

    

- ١٠ -  
  
  
  
  



  

  
  
  

  

   :آما يليدرجة مارات في شرآات محلية غير مآانت الحرآة على االستث -جـ
  

      ٢٠٠٩      ٢٠١٠ 
 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  اإلجمالي
   

  --  )٩٠٠٫٠٠٠(  انخفاض االستثمار في شرآات محلية غير مدرجة) خسائر(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٧٫٠٧٠٫٠٠٠  ٦٫١٧٠٫٠٠٠ )أ  ( ٦ إيضاح - الرصيد في نهاية السنة 
 ========= ========= 

  

  
  :آما يلي شرآات خارجية غير مدرجة على االستثمارات في الحرآةآانت  -د
  

      ٢٠٠٩     ٢٠١٠ 
 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

  ٣٦٥٫٠٢٠  ٣٦٥٫٠٢٠  شرآة خليج الدوحة والخرطوم لالستثمار المحدودة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢١٫٠٨٤٫٢٢٠ ٢١٫٠٨٤٫٢٢٠ )أ  ( ٦ إيضاح -  الرصيد في نهاية السنة
 ========= ========= 
  
  :آما يلي زميلةة شرآ في االستثمارآانت الحرآة على  -هـ
  

 ٢٠٠٩     ٢٠١٠      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(  )٢٫٢٩٤٫٧٤٣(    الخسائر المتراآمة من االستثمار في شرآة زميلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ٤٫٤٠٨٫٧٥٨ ٢٫٧٠٥٫٢٥٧  )أ  ( ٦ إيضاح -  الرصيد في نهاية السنة
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 مشاريع رأسمالية تحت التنفيذ  .٧

  : لبند مما يلييتألف هذا ا  
  

      ٢٠٠٩     ٢٠١٠ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ريال قطري  ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٤٫٦٧٨٫٠٨٠ ٢٤٫٦٧٨٫٠٨٠ مشروع أم عوينه
  ٥٫٦٠٤٫٠٧٧ ٥٫٦٠٤٫٠٧٧  مشاريع فرع السودان

  ٧٥١٫٦٤٩  ١٫٣٣٨٫٨٤٦  برنامج الحسابات
 ٨٨٥٫٩٩٩ ٨٨٥٫٩٩٩ مشروع أم صالل
  ٤٦٠٫٧٠٦  ٤٦٠٫٧٠٦  ليامزرعة في استرا
 ٤٠٥٫٠٠٠ ٤٠٥٫٠٠٠ مشروع الوآرة
  ٣٦٠٫٠٠٠  ٣٦٠٫٠٠٠  مشروع الريان

 ٢٤٥٫٩٣٤ ٢٤٥٫٩٣٤ مزرعة تربية أغنام السودان
  --  ١٢١٫٩٥٠  شبكة الكمبيوتر

  --  ٣٥٫٧٣٢  الموقع اإللكتروني للشرآة
 ٧٫٧٥٨٫٩٢٨ -- مشروع المقصب اآللي

 ١٠٢٫٢٠٨ -- مزرعة الروبيان
  ١٢٫٢٨٠  --  رة مواشي سوريامزرعة حظي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٤١٫٢٦٤٫٨٦١ ٣٤٫١٣٦٫٣٢٤ المجموع
  )٢٦٧٫٩٣٣( )٨٢٤٫٤٦٣(  فروقات تقييم النقد األجنبي في بداية السنة
 )٧٫٧٥٨٫٩٢٨( -- )مشروع المقصب اآللي(المحول إلى الممتلكات واآلالت والمعدات 

مزرعة الروبيان، مزرعة حظيرة (المحول إلى المصاريف اإلدارية 
  )١١٤٫٤٨٨(  --  ) سوريا-مواشي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٣٣٫١٢٣٫٥١٢ ٣٣٫٣١١٫٨٦١  بيان أ-الصافي 
 ========= ========= 
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  آالت ومعداتممتلكات و     .٨
  : 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    
  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 

  ١٫٦٥١٫١٦٩  ٢١٫٧٧٦  --  --  ١٠٤٫٨٨٦  ٤٧١٫٧٠٠  ١٫٠٥٢٫٨٠٧  --  إضافات خالل السنة
  )٢٥٨٫٤٨٥(  --  --  )٣٢٫١٢٠(  --  )٢١٧٫٦٠٥(  --  )٨٫٧٦٠(  ت خالل السنةاستبعادا

  )٥١٠٫١٤٠(  )٦٫٨٩٣(  )٣١٫٤٥٠(  )٣١٠٫٣٩٢(  )٧٫٠٢٨(  )٩٤٫٣٦٨(  --  )٦٠٫٠٠٩(  فروقات تقييم النقد األجنبي في بداية السنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٦٫٥٥٤٫١٧٣  ١٫٠٥٥٫٢٦٨  ٤٫٤٩٠٫٠٤٦  ٢٫٦٦٢٫٧٥٤  ١٫١٨٩٫٦٤١  ٦٫٦٩٢٫٥١٣  ٩٫٩٥٧٫٣٤٦  ٥٠٦٫٦٠٥  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١آما في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  االستهالك المتراآم
  ٧٫٥٣٧٫٤٣٢  ٦٠٧٫٧٩٩  ٥٦٨٫٤٦١  ٦٢٣٫٧٣٤  ٧٤٣٫٤٩٣  ٢٫٥٩٥٫٧٣٧  ٢٫٣٩٨٫٢٠٨  --  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١آما في 

  ٤٫٠٥٦٫٠٧٦  ١٢٧٫٥١٢  ٨٥٨٫٢٣٥  ٢٨٠٫٨٦٦  ١٤٦٫٤٠٩  ٩٨٧٫٨٦٣  ١٫٦٥٥٫١٩١  --  المحمل خالل السنة
  )١٩٣٫٨٤٧(  --  --  )٣٫٢١٢(  --  )١٩٠٫٦٣٥(  --  --  استبعادات خالل السنة

 )١٢٢٫٢٩٧(  ١٫٥٨٨  )٣٫٨٨٦(  )٧٦٫٦٠٢(  )٤٫٩٦٠(  )٣٨٫٤٣٧(  --  --  فروقات تقييم النقد األجنبي في بداية السنة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١١٫٢٧٧٫٣٦٤  ٧٣٦٫٨٩٩  ١٫٤٢٢٫٨١٠  ٨٢٤٫٧٨٦  ٨٨٤٫٩٤٢  ٣٫٣٥٤٫٥٢٨  ٤٫٠٥٣٫٣٩٩  --  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١آما في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                  صافي القيمة الدفترية
  ١٥٫٢٧٦٫٨٠٩  ٣١٨٫٣٦٩  ٣٫٠٦٧٫٢٣٦  ١٫٨٣٧٫٩٦٨  ٣٠٤٫٦٩٩  ٣٫٣٣٧٫٩٨٥  ٥٫٩٠٣٫٩٤٧  ٥٠٦٫٦٠٥   بيان أ- ٢٠١٠ ديسمبر ٣١آما في 

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

======  =======  =======  ======  =======  =======  ======  ========  
  . سنوات٣لمدة دولة قطر  مقامة على أراضي مستأجرة من قبل حكومة المباني واإلنشاءاتإن  -ب 
  : ضمن البنود التاليةشامل الن استهالآات السنة قد أدرجت في بيان الدخلإ -جـ 

٢٠١٠     ٢٠٠٩    
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ريال قطري  ريال قطري
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تكلفة المبيعات  ٣٫٧٦٠٫٠١٦  ٢٫٥٣٤٫٣٥٠
  مصاريف عمومية وإدارية  ٢٧٣٫٢٥٦  ٣٧١٫٣٢٥
  فروقات تقييم النقد االجنبي  ٢٢٫٨٠٤  ٨٫٦١٨

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المجموع  ٤٫٠٥٦٫٠٧٦  ٢٫٩١٤٫٢٩٣
========  ========    

ود                      -  د ا تتضمن بن واني والزراعي، آم ات   إن األراضي المبينة أعاله مستغلة من قبل فرع الشرآة في السودان لإلنتاج الحي دى     اآل  الممتلك دات موجودات ل رع الت والمع ي    ف شرآة ف  ال
  ).٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ريال قطري آما في  ٣٫٩٣٧٫٣٨٢( ريال قطري ٣٫٠٧٣٫٤٨٣السودان بقيمة صافية قدرها 

  

- ١٣ -  



  

  
 الدائنون والمصاريف المستحقة .٩

  :  يتألف هذا البند مما يلي-أ 
  

  

      ٢٠٠٩     ٢٠١٠ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٩٫٤٥١٫٩٠٦ ١٤٫٦٩٠٫٠٧٠ )ب( ٩ إيضاح -الدائنون التجاريون 
  ٣٣٫٨٨٠  ٢٩٣٫٥٠٠  أوراق الدفع

  ٥٫٦٧٥  ٣٨٫١٠٣  أرباح مساهمين مستحقة
 ٢٫١٣٩٫٨٦١ ٢٫٨٣٣٫٨٧٢ مخصص إجازات وتذاآر سفر

 ١٫٩٢٩٫٦٠٦ ٧٫٧٦٤٫٠٢٣ مصاريف مستحقة
  ٤٨٥٫٥٤٨  ٨٤٧٫٢٧٠  طة االجتماعية والرياضيةمخصص ذمم األنش

 ١٨٫٥٥٠ -- أخرى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٤٫٠٦٥٫٠٢٦ ٢٦٫٤٦٦٫٨٣٨  بيان أ-المجموع 
 ========= ========= 
  
غ     -ب اريون مبل دائنون التج د ال ضمن بن ري  ١٢٫٦٩٥٫٨١٦ يت ال قط ستحق   ري ين م وردين اثن شرآة لم   لل

  ").أ  " ٩إيضاح  (٢٠١٠ ديسمبر ٣١ من إجمالي الدائنون التجاريون آما في %٨٦ ما نسبته يشكالنو
  

  

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .١٠
  : يتألف هذا البند مما يلي

  

      ٢٠٠٩     ٢٠١٠ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٫٣٢٨٫٦٦٦ ٢٫٧١٦٫١٠٢ الرصيد في بداية السنة
 ١٫٤٢٠٫٤٦٨ ١٫٠٠٠٫٦٦٢ مخصصات السنة

 )٣٣٫٠٣٢( )٧٠٢٫٤٧٦( المدفوع خالل السنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٫٧١٦٫١٠٢ ٣٫٠١٤٫٢٨٨  بيان أ-الصافي 
 ========= ========= 
  

 المطلوب إلى حكومة دولة قطر .١١
  

ة قطر         عندما آانت    ة دول ك حكوم ون  ١٫٢تمتل شرآة حصاد         سهم   ملي ا ل م تحويله ي ت الي  من  والت أسهم    إجم
ال  ١٠ مليون ريال قطري نقدًا منها  ٢٠ قامت الحكومة بدفع مبلغ      ، مليون سهماً  ١٨ الشرآة البالغة   ماليين ري

شرآة و  مال ال ي رأس سديد حصتها ف ال قطري ١٠قطري لت ين ري ان أ( مالي صالح ) بي التزام ل ا آ م إثباته ت
  .حكومة دولة قطر

  
 احتياطي قانوني .١٢

م     بموجب قانون الشرآات التج    - ة رق سنة   ) ٥(اري سبته          ٢٠٠٢ل ا ن تم اقتطاع م اح      % ١٠، ي من صافي األرب
سبته            ى     % ٥٠السنوية لتكوين احتياطي قانوني وذلك حتى يبلغ هذا االحتياطي ما ن د أدن ال آح من رأس الم
 .وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها القانون

 
سور األس - ع آ م بي رة ت ن خالل الفت شرآة م ال ال يض رأس م ة تخف ة عن عملي ال ٣٠٠هم الناتج ون ري  ملي

الغ            % ٦٠مسدد منها   )  مليون سهم  ٣٠(قطري   سدد والب ا هو م اء بم سهم واالآتف  ١٨٠من القيمة االسمية لل
ى               . ٢٠٠٩مليون ريال قطري والتي تمت في عام         ع آسور األسهم عل ة بي وتم تحميل الربح الناتج من عملي

 .نونياالحتياطي القا
  
  
  
  

    - ١٤ -  
  
  
  



  

  
  
  
  
  

  لالستثماراتاحتياطي القيمة العادلة .١٣
  : يتألف هذا البند مما يلي  

  

      ٢٠٠٩     ٢٠١٠ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )٩٠٧٫٧٨٣( )٨٧٠٫٧٨٣( الرصيد في بداية السنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  المدرجةتعديالت القيمة العادلة في نهاية السنة لالستثمارات
 )ب (٦ إيضاح -المتاحة للبيع 

٣٧٫٠٠٠ ٢٦٦٫٠٠٠ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٣٧٫٠٠٠ ٢٦٦٫٠٠٠ ب بيان -صافي الحرآة خالل السنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )٨٧٠٫٧٨٣( )٦٠٤٫٧٨٣(  بيان أ- الرصيد في نهاية السنة 
 ========= ========= 
  

 المبيعات .١٤
  : يتألف هذا البند مما يلي  

  

      ٢٠٠٩     ٢٠١٠ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٤٢٫٩٥١٫٦٠٣ ١٧٣٫٦١٩٫٠٤٥ شي واللحوم الطازجة والمجمدةالموامبيعات 
  ١٫٣٦٩٫١٥٢  ١٫١٠٥٫٧٢٨  مبيعات اإلنتاج الزراعي

 ٩٫٠١٢٫٤٤٦ ١٠٫٠٦٤٫٤٥٧ مبيعات جلود
الربح الناتج عن التغيرات في القيمة العادلة للمواشي واإلنتاج 

 التكاليف المقدرة عند نقطة البيعالزراعي مطروحًا منها 
٧٫٢٢١٫٨٤٨ ١٫٨٩٧٫٣٦٦ 

 ٤٫١٩٠٫٣٠٧ ٤٫٦٥٩٫٠٧٨ إيرادات ذبح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٦٤٫٧٤٥٫٣٥٦ ١٩١٫٣٤٥٫٦٧٤  بيان ب-المجموع 
 ========= ========= 
  

 تكلفة المبيعات .١٥
  : يتألف هذا البند مما يلي  

  

      ٢٠٠٩     ٢٠١٠ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٠٤٫٢٣٨٫٩٠٢ ٢٧٥٫٣٠١٫٩٥٩ )ب (٥ إيضاح -  المباعة  واللحوم المجمدةتكلفة المواشي
 ١٦٫٢٧٢٫٠٣٥ ١٥٫٨٦٤٫٤٦٦ تكلفة األعالف المستهلكة

 ١٥٫١١١٫٦٤٩ ١٥٫٧٥٦٫٤٥٧ ب وأجور وبدالت أخرىروات
 ٢٫٧٤٥٫٠٨٣ ٦٫٧٣٦٫٥١٠  والمالحمإيجار المقاصب
 ٥٫٧٥٦٫٠١٠ ٥٫٨٢٩٫١٦٧ تكاليف أخرى
 ٢٫٥٣٤٫٣٥٠ ٣٫٧٨٢٫١٥٦ استهالآات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٤٦٫٦٥٨٫٠٢٩ ٣٢٣٫٢٧٠٫٧١٥  بيان ب-المجموع 
 ========= ========= 

  

  
  
  
  
  
  
  

    - ١٥ -  
  
  
  



  

  
 إيرادات أخرى .١٦

  : يتألف هذا البند مما يلي  
  

      ٢٠٠٩     ٢٠١٠ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٫٩٠٤٫٧٦٩ ١٫٢١٩٫٠٦٩ إيرادات متنوعة
 ٩٢٥٫٦٥٧ ٦٤١٫٨٩٦ أرباح ودائع بنكية

 ٣٤١٫٧٥٠ ٣٠٣٫٠٠٠ توزيعات أرباح شرآات محلية
 -- ١٣٫٣٢٢ ممتلكات وآالت ومعداتأرباح بيع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٤٫١٧٢٫١٧٦ ٢٫١٧٧٫٢٨٧  بيان ب-المجموع 
 ========= ========= 

  

 مصاريف عمومية وإدارية .١٧
  :  يتألف هذا البند مما يلي   

  

      ٢٠٠٩     ٢٠١٠ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٨٫٠٤١٫٦٤٤ ٩٫٨٣٣٫٣٦٤ موظفين وبدالت أخرىرواتب ال
 ٧٦٦٫٥٦٠ ٧٦٦٫٥٦٠ إيجارات

 ١٫٠٧٨٫١٠١ ٩٨٦٫٣٥٨ )فرع السودان (–مصاريف مشروع الدوحة 
 ٢٩٢٫٤٥٢ ٥١٠٫١٤٠ سفر ومهمات

 ٣٩٦٫٥٠٣ ٥٠٣٫٩٢٩ مصاريف الجمعية العمومية
 ٤٠٧٫٩٣٣ ٥٢٠٫٩٦٠ مصاريف مهنية ومحاماة

 ٥٣١٫٣١٤ ٤٦٥٫٥٠٦ دعاية وإعالن
  ٢٠٣٫٩٠٠  ٢٨٢٫٠٥٢  مصاريف بنكية

 ٣٧١٫٣٢٥ ٢٧٣٫٩٢٠ استهالآات
 ٢٩٠٫٩٩٠ ٢٢٠٫٨٢٤ رسوم واشتراآات

 ٦٢٫١٧٧ ١٣٠٫١٠٩ هاتف وبريد
 ٦٫٣٥١٫٨٥٢ -- خصم مسموح به

 ٧٠١٫٦١١ ٧٠٠٫٠٠٠ مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
 ٨٧٤٫٦٤٩ ٩١٤٫٠٤٢ مصاريف متنوعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٠٫٣٧١٫٠١١ ١٦٫١٠٧٫٧٦٤  بيان ب-المجموع 
 ========= ========= 

  

 تغطية تثبيت أسعار البيع من حكومة دولة قطر .١٨
المبلغ الذي تم احتسابه من قبل إدارة الشرآة ) بيان ب(ال قطري  ري١٨٠٫٥٦٥٫٣٣٩يمثل هذا البند والبالغ  

 بيع اللحوم في دولة قطر من قبل الحكومة، وخالل السنة تمت الموافقة من قبل حكومة أسعارلتغطية تثبيت 
، وباقي القيمة ٢٠١٠ مارس ٣١ ريال قطري عن قيمة التغطية حتى ٢٧٫٣٧١٫٧٢٣دولة قطر على مبلغ 

 للربع ريال قطري تم احتسابها من قبل إدارة الشرآة عن تغطية أسعار بيع اللحوم ١٥٣٫١٩٣٫٦١٦والبالغة 
 .٢٠١٠ ديسمبر ٣١نتهية في المالمالية ن السنة ع الثاني والثالث والرابع

   
 النقد والنقد المعادل .١٩

  : يتألف هذا البند مما يلي
  
  

  
- ١٦ -  

  
  

      ٢٠٠٩     ٢٠١٠ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٦١٫٠٢٦ ٥٩٠٫٤٧٤ النقد في الصندوق
 ٤٦٫٨٤٦٫٤٣٢ ٤٫٩١٠٫٢٢٥ النقد لدى البنوك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٤٧٫١٠٧٫٤٥٨ ٥٫٥٠٠٫٦٩٩  بيان د- وعالمجم
 ========= ========= 



  

  
  
  
  التقديرات الهامة في تطبيق السياسات والتقديرات المحاسبية  .٢٠

بعمل تقديرات وافتراضات حول ) ٣(تقوم اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية المبينة في إيضاح رقم  
  .ًا إلى خبرتها التاريخية وعوامل أخرى ذات عالقةقيم موجوداتها ومطلوباتها استناد

  
إن النتائج الفعلية لهذه االفتراضات والتقديرات قد تختلف عما سبق تقديره من قبل اإلدارة، آما تقوم 
اإلدارة بمراجعة مستمرة لالفتراضات والتقديرات، ويتم االعتراف بأثر التغير في التقديرات في الفترة 

  .لمستقبلية إذا آان لها تأثير في المستقبلالحالية والفترات ا
  

  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
تقوم إدارة الشرآة بتقدير قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على أساس دوري بعد األخذ بعين 

سديد إن هذا المخصص خاضع للتغير نتيجة لعدم الوفاء بالسداد أو الت. االعتبار قابلية تلك الذمم للتحصيل
  .لتلك الديون

  
  انخفاض قيمة االستثمارات

يتم تخفيض قيمة االستثمارات عندما تكون اإلدارة متأآدة وتمتلك دليل موضوعي على وجود انخفاض 
طويل األمد في القيمة العادلة لالستثمارات، وتقوم اإلدارة بتقدير التدني في القيمة ويتم تحميل المبلغ على 

  .بيان الدخل الشامل
  
 معامالت مع أطراف ذات صلة .٢١

  
  اإلدارة العليامعامالت مع           

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

 ريال قطري ٢٫٩٧٠٫٠٠٠ ريال قطري، باإلضافة إلى ذلك فقد تم اقتراح مبلغ ١٫٥٧٠٫٩٩٧غ السنة مبل
  .آمكافأة مقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة خاضعة لموافقة الجمعية العمومية

    
 التزامات محتملة .٢٢

 :يليآما االلتزامات المحتملة بلغت  
  
      ٢٠٠٩     ٢٠١٠ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٫٧٦٥٫٩١٣ ١٥٫٥٨٢٫٢٢٣ خطابات ضمان وقبوالت بنكية ومحتجزات
 ٣٣٫٢٤٨ ١٫٧١٦٫٣٧٧ اعتمادات مستندية

  
  إدارة المخاطر   .٢٣

وتشتمل هذه المخاطر على . تقوم اإلدارة بمراقبة وإدارة المخاطر المالية التي تتعرض لها عمليات الشرآة
ال، مخاطرة االئتمان، مخاطرة سعر الفائدة، مخاطرة العمالت األجنبية، مخاطرة سعر مخاطرة رأس الم

  .السوق ومخاطرة السيولة
  

وتسعى الشرآة إلى تخفيض تأثير هذه المخاطر من خالل تنويع مصادر رأس المال والمراقبة المستمرة 
  .دار التعرض لهذه المخاطرلعملية إدارة المخاطر والتحقق من اتباع السياسات الموضوعة لتخفيض مق

  
  مخاطرة رأس المال      

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

  .ساهمين من خالل الوصول إلى المزيج األمثل بين رأس المال والدينالعائد للم
  

  
  
  

- ١٧ -  
  
  



  

  
  
  
  

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

المسجلة لهذه األدوات المالية آما هو إن الحد األقصى للمخاطر االئتمانية يتمثل في القيمة . مدفوعة مقدمًا
  .ذه األدواتمبين في 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(
 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

      

 النقد والنقد المعادل  ٥٫٥٠٠٫٦٩٩ -- -- -- ٥٫٥٠٠٫٦٩٩
 ومبالغ مدفوعة مقدمًاالمدينون  ٤٦٫٣٠٤٫٣٨٢ ٢٫٠٨٢٫٠٨٥ ٢٫٣٣٩٫٧٢٣ ١٣٨٫٥٩٠٫٦٣٦ ١٨٩٫٣١٦٫٨٢٦
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجموع ٥١٫٨٠٥٫٠٨١ ٢٫٠٨٢٫٠٨٥ ٢٫٣٣٩٫٧٢٣ ١٣٨٫٥٩٠٫٦٣٦ ١٩٤٫٨١٧٫٥٢٥
======== ======= ======= ======= ========  

 
  

  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 مقدمًامدينون ال 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
======== ======= ======= ======= ========  

  

تطلب ال تتبع الشرآة سياسة ائتمانية محددة وتقوم بالرقابة على االئتمان بصورة مستمرة، وبشكل عام 
كية من عمالئها آما تقوم بتقييم الوضع االئتماني للعميل قبل منحه تسهيالت تجارية، ويتم الشرآة ضمانات بن

  .اعتمادها من قبل إدارة الشرآة
  

الترآزات ) جـ( ٤ويبين اإليضاح رقم . نية مقبولةيتم إيداع أموال الشرآة في بنوك ذات مخاطر ائتما
  .االئتمانية للذمم المدينة

    
  

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

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

  
  مخاطر العمالت األجنبية

خطر الناتج عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في سعر صرف خطر أسعار العمالت األجنبية هو ال
تعتقد اإلدارة أن خطر العملة المتصلة باألدوات المالية المسماه بالعمالت األجنبية متدن نظرًا . العمالت األجنبية

ار العمالت لثبات سعر صرفها مقابل الريال القطري، ولم تحقق الشرآة خسائر مادية ناتجة عن تذبذب أسع
  .األجنبية في السابق

  

  
  

  مخاطر سعر السوق
يعرف خطر سعر السوق بأنه الخطر الذي ينتج عنه تقلب في قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في أسعار 
السوق سواء آان التغير ناجم عن عوامل محددة تخص استثمار محدد أو عوامل تخص آافة االستثمارات في 

لمالية التي تعرض الشرآة لخطر تقلب سعر السوق تتمثل في االستثمارات المتاحة للبيع، إن األدوات ا. السوق
  .وتقوم الشرآة بإدارة هذا الخطر من خالل تنويع استثماراتها ومراقبة أسعار السوق بصورة مستمرة

  

تغيرات مع بقاء الم% ١٠ بمعدل ٢٠١٠ ديسمبر ٣١وفيما لو ارتفعت أسعار االستثمارات المسعرة آما في 
 ريال ١٨٤٫٠٠٠( ريال قطري ٢١٠٫٦٠٠األخرى ثابتة فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة حقوق الملكية بمقدار 

فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض حقوق الملكية %  ١٠وفي حالة انخفاض األسعار بنسبة ) ٢٠٠٩قطري لعام 
  .بنفس المبالغ

  

  
- ١٨ -  

  
  
  



  

  
  
  
  

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

  

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

  .تاريخ البيانات المالية
  

  المجموع
 )ريال قطري(

  غير محدد
 )ريال قطري(

   سنوات٥ - ٣
 )ريال قطري(

   سنوات٣ - ١
 )ريال قطري(

  أقل من سنة
 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  )ريال قطري(

      

 ون والمصاريف المستحقةالدائن ٢٤٫٩٢٤٫٣٧٣ -- -- ١٫٥٤٢٫٤٦٥ ٢٦٫٤٦٦٫٨٣٨
 القبوالت البنكية ٢٩٫٣٨٠٫٦١٥ -- -- -- ٢٩٫٣٨٠٫٦١٥
  مرابحات بنكية  ١٧٫١٠٠٫٣٨٥  --  --  --  ١٧٫١٠٠٫٣٨٥
 مكافأة نهاية الخدمة -- -- -- ٣٫٠١٤٫٢٨٨ ٣٫٠١٤٫٢٨٨
 المطلوب إلى حكومة دولة قطر -- -- -- ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع االلتزامات المالية ٧١٫٤٠٥٫٣٧٣ -- -- ١٤٫٥٥٦٫٧٥٣ ٨٥٫٩٦٢٫١٢٦
======== ======== =============== ========  

  
  
  

  المجموع
 )ريال قطري(

  غير محدد
 )ريال قطري(

   سنوات٥ - ٣
 )ريال قطري(

   سنوات٣ - ١
 )ريال قطري(

  أقل من سنة
 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١  )ريال قطري(

      

 الدائنون والمصاريف المستحقة ٢٢٫٥٢٢٫٥٦١ -- -- ١٫٥٤٢٫٤٦٥ ٢٤٫٠٦٥٫٠٢٦
 القبوالت البنكية ٣٩٫٥٠٧٫٩٩٨ -- -- -- ٣٩٫٥٠٧٫٩٩٨
 مكافأة نهاية الخدمة -- ٢٫٧١٦٫١٠٢ -- -- ٢٫٧١٦٫١٠٢
 المطلوب إلى حكومة دولة قطر -- -- -- ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
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     القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات.٢٤
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 . سس تجاريةأ
الشرآة فإن القيمة العادلة للنقد وأرصدة البنوك واالستثمارات والمدينون والمبالغ المدفوعة مقدمًا والدائنون 

  .تها الدفتريةوالمصاريف المستحقة ال تختلف بشكل جوهري عن قيم
      

  أرقام المقارنة.   ٢٥
 .تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لكي تتالءم مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية

 
  

  عــــــــــام.   ٢٦
  .تم تقريب المبالغ الظاهرة في البيانات المالية إلى أقرب ريال قطري
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