
  

  
 

 

 

 

 
 

 الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي                             

  ق. م . ش ) مواشي (                                        

  قطر –الدوحة                                             

  

  

  

   المرحلية المختصرة البيانات المالية

   يةأشهر المنته هالثالثلفترة 

  2010 سمار ١٣في 

)غير المدققة(                       



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

  قطر –الدوحة          
  

   المرحلية الميزانية العمومية                                         

  2010مارس  ٣١ي كما ف                                          

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

  
 مارس ٣١كما في   

 ٣١كما في 

 ديسمبر

    2010 2009 2009 

  
  )مدققة  غير(  

 )مدققة  غير(  

  ) مدققة(    معدلة

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

  ـريريـال قط  ريـال قطـري  ريـال قطـري    

          الموجودات

          :متداولة الموجودات ال

  47.107.458  53.901.510  41.724.886    في الصندوق ولدى البنوكنقد    

  103.386.108  98.349.635  90.621.761    ذمم مدينة و مبالغ مدفوعه مقدما   

  44.395.497  21.569.722  36.479.158    المخزون   

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

 194.889.063  ١٧٣.٨٢٠.٨٦٧  168.825.805     مجموع الموجودات المتداولة

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

          :الموجودات غير المتداولة 

  34.037.958  34.592.200  34.037.958    استثمارات    

 3.569.000 3.122.875 3.569.000    اراضي استثماريه

 33.123.512 34.670.026 33.136.257    تحت التنفيذ مشاريع راسماليه

 18.134.197 17.167.401 21.950.077    متلكات و االت ومعدات 

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

 88.864.667  89.552.502  92.693.292    مجموع الموجودات غير المتداولة 

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

  283.753.730  263.373.369  261.519.097    وجودات مجموع الم

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

 
                                            

  سلطان جوهر العبداهللا/ السيد                                        نايف بن عيد آل ثاني/ الشيخ                              

  عام المدير ال                                      لس اإلدارةمج رئيس               

  



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

  قطر –الدوحة 
  

   المرحلية الميزانية العمومية                                  

   ٢٠١٠سمار ١٣كما في                                   

------ ---------------------------------------------- ------------------- -  
 ديسمبر ٣١كما في  مارس ٣١كما في     

    2010 2009 2009 

  )مدققة  غير(  معدلة )مدققة  غير(    )مدققة  غير(    

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

  ريـال قطـري  ريـال قطـري  ريـال قطـري    

          المطلوبات وحقوق المساهمين

          :متداولة المطلوبات ال

  24.065.026  25.871.886  37.785.633    الدائنون والمصاريف المستحقه

  ٣٩.٥٠٧.٩٩٨  ٠  0    القبوالت البنكيه

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

  ٦٣.٥٧٣.٠٢٤  25.871.886  37.785.633    مجموع المطلوبات المتداولة 

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

          :المطلوبات غير المتداولة 

  ٢.٧١٦.١٠٢  1.421.598  2.974.393    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   

  10.000.000  10.000.000  10.000.000    المطلوب إلى حكومة دولة قطر    

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

  ١٢.٧١٦.١٠٢  11.421.598  12.974.393    مجموع المطلوبات غير المتداولة

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

  ٧٦.٢٨٩.١٢٦  37.293.484  50.760.026    مجموع المطلوبات

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

          :حقوق المساهمين 

  180.000.000  180.000.000  180.000.000  المدفوع  رأس المال

  ٩.٧٧٤.٩٥٤  7.881.319  9.774.954    احتياطي قانوني

  )٨٧٠.٧٨٣(      (907.783)  (870.783)    احتياطي القيمة العادلة 

 (3.208.845) ٠  (2.754.391)    احتياطي تحويل النقد االجنبي

  ١٠.٥٠٠.٠٠٠  31.750.000  10.500.000    توزيعات مقترحه

  ١١.٢٦٩.٢٧٨  7.356.349  14.109.291    أرباح مرحله

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

  ٢٠٧.٤٦٤.٦٠٤  226.079.885  210.759.071    صافي حقوق المساهمين 

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

  ٢٨٣.٧٥٣.٧٣٠  263.373.369  261.519.097    مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

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



  

  

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

  قطر –الدوحة 

   المرحلي بيان الدخل

  ٢٠١٠مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

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

  

  

  في  أشهر المنتهية ثالثةلفترة 

  2009 مارس ٣١  ٢٠١٠ مارس ٣١

 )غير المدققة( )غير المدققة(    

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

  ريـال قطـري  ريـال قطـري    

  35.606.026  39.679.683    المبيعات

  (48.942.908)  (60.640.810)    تكلفة المبيعات 

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

  (13.336.882)  (20.961.127)    الربح) خساره (مجمل

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

  125.487  1.387.804    إيرادات أخرى 

  (3.164.130)  (4.958.381)    مصاريف إدارية وعمومية

  ١٩.٠٠٥.٣١٦  27.371.717    تثبيت تغطيه اسعار البيع من حكومه دوله قطر

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

  ٢.٦٢٩.٧٩١  2.840.013    الفترة )خساره (أرباح  صافي

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

  ٠.٠٨  0.16    )ريال قطري للسهم(العائد على السهم 

        

        

        

        

        

  


