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   8 – 99ر . ق 
  

  المراجعةير رتق
 
  

  المساهمين     المحترمين/ السادة
  .ق. م. ش) مواشي ( الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي 

  الدوحة ـ قطـر
  

   المواشي و حوم اللللشركة القطرية لتجارةالمرفقة الميزانية العمومية المرحلية  بمراجعةلقد قمنا 
والتغيرات في حقوق  الدخل وبيانات 2005 يونيو 30كما في طر ،  ق-الدوحة ق . م . ش ") مواشي (" 

المالية المرحلية  هذه البيانات إن. لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ المرحلية والتدفقات النقدية المساهمين 
تقرير مراجعة حولها إستناداً إلى أعمال  إصدارن مسؤوليتنا هي إو،  الشركة إدارةهي مسؤولية المختصرة 

  .المراجعة التي قمنا بها 
  

 هذا ويقضي المتعلق بإجراءات المراجعة ، للمعيار الدولي للتدقيق  وفقاًمراجعتنا أجرينالقد 
 المالية  فيما إذا كانت البياناتتأكيد معقولالمعيار أن نقوم بتخطيط وإنجاز المراجعة للحصول على 

إن عملية المراجعة تقتصر أساساً على القيام باالستفسار  . الخطأ الجوهري خالية من  المختصرةالمرحلية
من المسؤولين في الشركة و إجراء عمليات المراجعة التحليلية التي تطبق على المعلومات المالية ، 

 وحيث أننا لم نقم بعملية .ق العادية وبالتالي فإن هذه اإلجراءات تقل كثيراً عن نطاق إجراءات التدقي
   . المختصرة حول هذه البيانات المالية المرحليةرأي تدقيق فإننا ال نبدي  ،التدقيق

  

إستناداً إلى مراجعتنا ، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستدعي االعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية 
   .34 الدولي رقم المحاسبةمعيار الجوهرية ، مع المرفقة غير متفقة ، من كافة النواحي المختصرة 

  

  
  عن ديلويت آند توش                

  
  
  

      محمد عثمان باهيميا                                      قطر -الدوحة  
   )103(سجل مراقبي الحسابات رقم              2005 يوليو 27



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

    المرحليةالميزانية العمومية
  2005 يونيو 30كما في 

--------------------------------------------------------------------  
  ديسمبر31كما في  يونيو30كما في     
    2005 2004 2004 
  ) مدققة (   )مراجعة (   )مراجعة (   إيضاح  

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

  ريـال قطـري  ريـال قطـري  ريـال قطـري    

          الموجودات
          :متداولة الموجودات ال

  112.041.810  126.566.242  123.243.116  3  في الصندوق ولدى البنوكنقد    

  39.837  --     1.227.639    ذمم مدينة    

  345.747  --     2.734.270  4     مخزون

  2.072.666  389.522  3.653.375     مقدماً وأرصدة مدينة أخرى   مصاريف مدفوعة

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

  114.500.060  126.955.764  130.858.400     مجموع الموجودات المتداولة

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

          :الموجودات غير المتداولة 

  24.940.520  11.551.726  35.886.359    استثمارات متاحة للبيع   

 23.780.452 20.562.873 25.591.298  5  موجودات ثابتة   
    -- - ---- ---- - - ---- ---- - - ---- ---- 

 48.720.972 32.114.599  61.477.657    مجموع الموجودات غير المتداولة 
    -- - ---- ---- -- - ---- ---- -- - ---- ---- 

  163.221.032  159.070.363  192.336.057    مجموع الموجودات 

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

                                              
  عبداهللا محمد ناصر النعيمي/ السيد                   خالد بن محمد الخاطر/ السيد 

  العضو المنتدب               مجلس اإلدارةرئيس    
  

    المرحلية المختصرةات الماليةالبيانإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه 
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  ق. م . ش ) مواشي ( الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي 
   قطر–الدوحة 
  

    المرحليةالميزانية العمومية
  2005 يونيو 30كما في 

-------------------------------------------------------------------------  
  ديسمبر31فيكما   يونيو30كما في     
    2005 2004 2004 
   )مدققة(   )مراجعة (   )مراجعة (   إيضاح   
  ----  -- - -- -- -- --  - - -- -- -- --  -- - -- -- -- --  
  ريـال قطـري  ريـال قطـري  ريـال قطـري    

          المطلوبات وحقوق المساهمين
          :متداولة المطلوبات ال

  785.240  191.489  8.131.876       ذمم دائنة 

  118.297  16.898  340.874    مستحقات وأرصدة دائنة أخرى   
    -- -- - -- -- -- --  --- -- - -- -- -- -   --- -- - -- -- --  

  903.537  208.387  8.472.750     مجموع المطلوبات المتداولة
    -- -- - -- -- -- --  -- -- - -- -- -- --  - -- - -- -- -- --  

          :المطلوبات غير المتداولة 
  54.533  4.404  117.306    وظفين   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للم

  10.100.000  10.100.000  10.100.000  6     المطلوب إلى حكومة دولة قطر 

    -- -- - -- -- -- --  -- -- - -- -- -- --  -- -- - -- -- -- --  
  10.154.533  10.104.404  10.217.306    مجموع المطلوبات غير المتداولة

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

  150.000.000  150.000.000  150.000.000       رأس المال 

  2.930.687  )246.187(  18.896.348       احتياطي القيمة العادلة 

  )767.725(  )996.241(  4.749.653    متراكمة) خسائر (    أرباح 
    -- - -- -- -- --  -- - -- -- -- --  - -- - -- -- -- --  

  152.162.962  148.757.572  173.646.001    صافي حقوق المساهمين 

    -- - -- -- -- --  -- -- - -- -- -- --  -- -- - -- -- -- --  
  163.221.032  159.070.363  192.336.057    مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

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

  
  مختصرةالمرحلية ال إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
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  ق. م . ش ) مواشي ( الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي 

   قطر–الدوحة 

  

    المرحليبيان الدخل

    2005 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

  

  

لفترة الستة أشهر 

نيو  يو30المنتهية في 
2005  

 ( 2004 يناير 20لفترة من ل

  ولغاية ) تاريخ األشهار 

  2004 يونيو 30

 )مراجعة (  )مراجعة (   إيضاح  

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

  ريـال قطـري  ريـال قطـري    

  --     10.330.688    المبيعات

  --     )9.994.532(    تكلفة المبيعات 

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

  --     336.156    الربحمجمل 

  )4.325(  --       التأسيس مصاريف 

  )1.016.911(  )2.185.674(    مصاريف إدارية وعمومية 

  --     )156.306(     بيعية وتسويقية مصاريف 

  )24.905(  )109.088(    ستهالكإ

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

  )1.046.141(  )2.114.912(     التشغيل رةخسا

  49.900  7.632.290  7  ت أخرى إيرادا

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

  )996.241(  5.517.378    الفترة )خسارة(  ربح صافي

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

  )0.07(  0.37  8  العائد على السهم 

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

  

  المرحلية المختصرة ةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالي
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  ق. م . ش ) مواشي ( الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي 

   قطر–الدوحة 
  

   المرحليبيان التغيرات في حقوق المساهمين

  2005 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

  رأس المال

احتياطي القيمة 

  العادلة 

 ) خسائر ( أرباح 

  مجموع  متراكمة

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

  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  

  150.000.000  --  --  150.000.000  مساهمة رأس المال 

  )246.187(  --  )246.187(  --   القيمة العادلة  احتياطيالحركة فيصافي 

  )996.241(  )996.241(  --  --  صافي الخسارة للفترة 

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

  148.757.572  )996.241(  )246.187(  150.000.000  )مراجعة ( 2004 يوينو 30 في  كماالرصيد

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

  152.162.962  )767.725(  2.930.687  150.000.000  )مدققة  ( 2005 يناير 1الرصيد كما في

  15.965.661  --     15.965.661  --     صافي الحركة في إحتياطي القيمة العادلة 

  5.517.378  5.517.378  --     --     صافي الربح للفترة 

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

  173.646.001  4.749.653  18.896.348  150.000.000  )مراجعة  (2005 يونيو 30 في  كماالرصيد

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  المرحلية المختصرة البيانات الماليةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه 
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  ق. م . ش ) مواشي ( الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي 

   قطر–ة الدوح
  

    المرحليبيان التدفقات النقدية

   2005 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

  

  

لفترة الستة أشهر 

  المنتهية في 

  2005 يونيو 30

   2004 يناير 20فترة من لل

ولغاية ) تاريخ األشهار ( 

  2004 يونيو 30

 )مراجعة (  )مراجعة (   إيضاح  

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

  ريال قطري  ريال قطري    

        :التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

  )996.241(  5.517.378    الفترة  ) خسارة ( صافي ربح 

        :تعديالت 

   24.905   206.597        إستهالك 

  4.404   62.773    دمة للموظفين    مخصص مكافأة نهاية الخ

  --  )5.790.659(        إيرادات األستثمارات

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

    )3.911(  )966.932(  

  --  )1.187.802(    ذمم مدينة 

  --  )2.388.523(    مخزون

  )389.522(  )1.580.709(    مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

  191.489  7.346.636    ذمم دائنة

  16.899  222.577    مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

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

  )1.148.066(  2.408.268  األنشطة التشغيلية) المستخدم في ( الناتج من النقد صافي 

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

  

  المرحلية المختصرة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
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  ق. م . ش ) مواشي ( الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي 
   قطر–الدوحة 
  

    المرحليبيان التدفقات النقدية
   2005 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

  

أشهر لفترة الستة 
 30المنتهية في 

  2005يونيو 

  2004 يناير 20للفترة من 
ولغاية ) تاريخ األشهار ( 

  2004 يونيو 30
  )مراجعة (   )مراجعة (   إيضاح  
  ----  ----------  -----------  
  ريال قطري        ريال قطري     

        :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
  )587.778(  )2.017.443(        شراء موجودات ثابتة 

  )11.797.914(  )2.538.723(    شراء استثمارات متاحة للبيع 
  --      13.349.204     المتحصل من بيع استثمارات متاحه للبيع 

  --     )55.000.000(    ودائع ألجل تستحق بعد تسعين يوماً
    ----------  -----------  

  )12.385.692(  )46.206.962(    اريةصافي النقد المستخدم في األنشطة االستثم
    ----------  -----------  

        :التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
  140.000.000   --       مساهمة رأس المال بالنقد

  100.000   --       المطلوب إلى حكومة دولة قطر

    ----------  -----------  
  140.100.000  --        صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

    ----------  -----------  
  126.566.242   )43.798.694(    وشبه النقد الزيادة في النقد )النقص  ( صافي

  --     112.041.810     النقد وشبه النقد في بداية الفترة
    ----------  -----------  

  126.566.242   68.243.116   9  النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

    ==========  ===========  
  المرحلية المختصرة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
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  ق. م . ش ) مواشي ( الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي 

   قطر–الدوحة 
  

  المرحلية المختصرةالبيانات المالية إيضاحات حول 

   2005 يونيو 30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

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

  :نشاط الشركة تأسيس و – 1

بموجب قرار في دولة قطر   .ق. م . ش ) مواشي ( الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي  تم تأسيس

 كشركة مساهمة قطرية 2003 يوليو 29 المؤرخ في 2003 لسنة 75 االقتصاد والتجارة رقم وزارة

يناير  20وقد تم إشهار الشركة بتاريخ .  2002لسنة  ) 5( رقم  بموجب أحكام قانون الشركات التجارية

  . بموجب قرار الجمعية العامة التأسيسية 2004
  

 كل من 2005 مايو 1 مقصب مدينة الخور كما استلمت بتاريخ 2005 إبريل 1إستلمت الشركة بتاريخ 

  .اآللي ومقصب األهلي المقصب 
  

نقل المواشي ،  األعالفوتجارة المواشي ، ومشتقاتها تجارة اللحوم  الرئيسية في الشركة تتمثل أنشطة

 . في دولة قطر العامةإدارة المقصب اآللي والمقاصب ومخلفات المواشي ومعالجة الجلود  واألعالف ،

  .يعة اإلسالمية بممارسة كافة أنشطتها تبعاً ألحكام الشر الشركة تقوم
  

  

   :السياسات المحاسبية الهامة  -2

الخاص بإعداد  34 المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  الماليةهذه البياناتيتم إعداد 

 المتاحة للبيع حيث يتم باستثناء المخزون واالستثماراتومبدأ التكلفة التاريخية ، التقارير المالية المرحلية 

البيانات المالية المرحلية المختصرة متفقة  في إعداد المتبعةإن السياسات المحاسبية . ها بالقيمة العادلة قياس

ويجب  ، 2004 ديسمبر 31 البيانات المالية للسنة المنتهية في مع السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد

   . المرفقة بهاواإليضاحات  2004لسنة مالية  المرحلية المختصرة مع البيانات الةهذه البيانات الماليقراءة 

  

 في تأجيلهاإن المصاريف التي تتكبدها الشركة بصورة غير منتظمة خالل السنة المالية يتم تقديرها أو 

  . عمل ذلك المناسب المرحلية فقط اذا كان من  الماليةالبيانات
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  : نقد في الصندوق ولدى البنوك – 3
  ديسمبر  31   يـونـيـو 30 

 2005   
  )مراجعة ( 

2004  
  )مراجعة ( 

2004  
  )مدققة ( 

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

  3.577  9.382  239.567  نقد في الصندوق

        :نقد لدى البنوك 
  12.038.233  126.556.860  24.669.221  حسابات جارية

  20.000.000   --     18.334.328  حسابات توفير

  80.000.000  --     80.000.000  حسابات ودائع

  ------------  ------------  ------------  
  112.041.810  126.566.242  123.243.116  المجموع 

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

لمدة بنكية  ديعةومليون ريال قطري و 55 أشهر بمبلغ ستةبنكية لمدة  يعةودعلى الودائع  حساباتتتضمن 
  . ريال قطري مودعة لدى بنك قطر الدولي اإلسالمي مليون  25 ثالثة أشهر بمبلغ

  

  : مخزون  – 4
   ديسمبر 31   يـونـيـو 30 

 2005  2004  2004  

  )مدققة (   )مراجعة (  )مراجعة (  
 ------------  ------------  ------------  

  ريال قطري   ري ريال قط  ريال قطري  
  342.160  --     2.478.862)                 أ ( مخزون مواشي 

  3.587  --     198.136  مخزون أعالف

  --     --     12.489  مخزون المالحم 
  --     --     44.783  مخزون السماد 

  ------------  ------------  ------------  
  345.747  --     2.734.270  وع ــالمجم

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

- 8 -  



   :للقيمة الدفترية للمواشيتسوية  -أ 
   ديسمبر31   يـونـيـو 30  

 2005  2004  2004  

  )مدققة (   )مراجعة (  )مراجعة (  
 -----------  -----------  -----------  

  قطري ريال   ريال قطري   ريال قطري  
  --     --     342.160   في بداية الفترة–القيمة الدفترية 

  1.050.159  --     9.824.528  الزيادة في المشتريات 

 القيمة العادلة التغيرات فيالربح الناتج من 
 المنسوبة إلى مطروحاً منها تكاليف البيع

  21.606  --     291.854  التغيرات في األسعار
  )729.605(  --     )7.979.680(  النقص في المبيعات 

  -----------  -----------  -----------  
  342.160  --     2.478.862   في نهاية الفترة–القيمة الدفترية 

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

  . خاروف ضمن المخزون 8.036 يوجد لدى الشركة 2005 يونيو 30كما في 
  

   :موجودات ثابتة – 5
   ديسمبر31  يـو  يـونـ30  

  2005  
  )مراجعة (

2004   
  )مراجعة (

2004  
  )مدققة ( 

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

  --     --     23.780.452  صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة  
  23.921.381  20.587.778  2.017.443  إضافات

  )140.929(  )24.905(  )206.597(  استهالك
  -----------  -----------  -----------  

  23.780.452  20.562.873  25.591.298  صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة 

  ===========  ===========  ===========  
ة  ريال قطري مستلمة من قبل حكومة دول20.000.000تتضمن الموجودات ا لثابتة على قطعة أرض بمبلغ 

   ) .6إيضاح ( قطر مقابل مساهمتهم في رأس المال 
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  : إلى حكومة دولة قطر المطلوب - 6

وبموجب .  سهماً 30.000.000 سهم من أسهم الشركة البالغة 2.000.000تمتلك حكومة دولة قطر 

م عقد تأسيس الشركة فإن حصة الحكومة تسدد مقابل أموال غير نقدية وذلك بواسطة أرض مقدمة ت

من مساهمة  % 50عتبر نصف قيمة األرض سداد لنسبة ت.  مليون ريال قطري 20مها بمبلغ تقيي

إجمالي التزامات . المتبقية من قمية األرض تظهر ضمن االلتزامات غير المتداولة % 50والحكومة 

   :الشركة اتجاه الحكومة تتكون مما يلي 

  ريال قطري  

  10.000.000  مطلوب لقيمة األسهم التي تمتلكها الحكومةالزيادة في قيمة األرض عن المبلغ ال
  100.000  الزيادة في قيمة رسوم االكتتاب المقبوضة عن قيمة الرسوم المطلوبة

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

  10.100.000  وع المجم
  =============  
  

  : إيرادات أخرى – 7

  

لفترة الستة أشهر المنتهية 

  2005 يونيو 30في  

  )مراجعة (

 ( 2004 يناير 20ة من للفتر

  )تاريخ اإلشهار 

  2004 يونيو 30 ولغاية 

  )مراجعة (

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

  ريال قطري  ريال قطري  

  --     5.790.658  أرباح بيع أسهم متاحة للبيع 

  --     1.615.343  أرباح ودائع بنكية 

  --     206.275  إيرادات توزيعات أرباح أسهم 

  49.900  20.014  إيرادات أخرى 

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

  49.900  7.632.290  المجمــوع

  ===========  ===========  
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  :العائد على السهم  – 8
للفترة على المتوسط المرجح لعدد ) الخسارة ( يحتسب العائد على السهم بتقسيم صافي الربح 

  : األسهم القائمة خالل الفترة كالتالي 
  ـيـو  يـون30  

  2005   
  )مراجعة ( 

2004  
  )مراجعة ( 

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

  )996.241(  5.517.378  الفترة) خسارة(صافي ربح 
  ============  ============  

  15.000.000  15.000.000  المتوسط المرجح لعدد األسهم 

  ============  ============  
  )0.07(  0.37  لسهمالعائد على ا

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

  

  : النقد وشبه النقد – 9

   يـونـيـو30  

  
2005  

  )مراجعة (
2004  

  )مراجعة (
  ------------  ----------  

  ريال قطري  ريال قطري   
  126.566.242  123.243.116نقد في الصندوق ولدى البنوك                      

  --     )55.000.000(  جل تستحق بعد تسعين يوماًودائع أل: يطرح 
  ------------  -------------  
  68.243.116  126.566.242  

  ============  ============  
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  :لتزامات الطارئة  التعهدات واإل– 10
   يـونـيـو 30  

  2005   
  ) مراجعة ( 

2004   
  )مراجعة (

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

      :تعهدات 
  1.982.000  2.304.683     ترتيبات تعاقدية

  ============  ===========  
      :إلتزامات طارئة 

  --  727.993     خطابات ضمان
  ============  ===========  

  --  5.245.926  اعتمادات مستندية   
  ============  ============  
  

   : أرقام المقارنة-11
  . إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترات السابقة لتتماشى مع طريقة العرض المتبعة في الفترة الحالية تم
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