
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   قطر–الدوحة 
  

   البيانات المالية
  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

قبي الحساباتامرمع تقرير 



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

   قطر–الدوحة 
  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  الفـهـــرس
  

  --                  مراقبي الحساباتتقرير 
  صفحة                      

  

   ٢ – ١                  الميزانية العمومية
  ٣                    الدخلبيان 

  ٤                المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
   ٦ – ٥                  بيان التدفقات النقدية 

  ١٩ – ٧                 البيانات المالية إيضاحات حول 
  
  
  
  



  
  
  

   ٨ – ٩٩ر . ق 
  

  ير مراقبي الحساباترتق
 
  

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

  الدوحة ـ قطـر
  

) مواشي (   القطرية لتجارة اللحوم والمواشيللشركةلقد قمنا بتدقيق الميزانية العمومية المرفقة   
 المساهمين في حقوق والتغيرات الدخلوبيانات  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١كما في قطر  - الدوحة .ق.م.ش

ن إ هي مسؤولية إدارة الشركة والماليةن هذه البيانات إ  .في ذلك التاريخللسنة المنتهية والتدفقات النقدية 
  .  على التدقيق الذي نقوم به بداء الرأي حولها اعتماداًإمسؤوليتنا هي 

  
نجاز إن نقوم بتخطيط وأ لمعايير وتتطلب هذه اللمعايير الدولية للتدقيق ،فقاً جرينا تدقيقنا وألقد   

ويشمل التدقيق  . من الخطأ الجوهري خالية الماليةذا كانت البيانات إالتدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما 
كما يشمل تقييماً ،  فصاح فيهاإل ولالماليةختباري للبّينات المؤيدة للمبالغ في البيانات إساس أفحصاً على 

 ، الماليةجمالي للبيانات إل للعرض ا المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي وضعتها اإلدارة وتقييماًدئللمبا
  . للرأي الذي نبديه ساساً معقوالًأ يوفر ن تدقيقناوفي اعتقادنا أ

  
، من كافة النواحي الجوهرية ،  ليها أعاله تظهر بصورة عادلةإالمشار المالية إن البيانات برأينا ،   
 ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١كما في . ق.م.ش) مواشي ( للشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي المالي المركز 
للمعايير  وفقاًللسنة المنتهية في ذلك التاريخ  وتدفقاتها النقدية مساهميها في حقوق والتغيراتعمالها أونتائج 

  . الدولية للتقارير المالية 



  
  
  
  
  
  

لسنة  ) ٥( قانون الشركات التجارية رقم عليه  نّص تتضمن كل ما المالية البيانات إنوبرأينا أيضاً ،   
 وأن، ة يوان الجرد أجري وفقاً لألصول المرع  ،ثباته فيهاإ على وجوب والنظام األساسي للشركة ٢٠٠٢

       .الية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة وأنها متفقة مع البيانات الم محاسبية منتظمةالشركة تحتفظ بسجالت 
 واعتقادناحسب علمنا و أنهو .قد حصلنا على المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا و

قانون الشركات التجارية المشار حكام ألمخالفات  السنة لم تقع خالل  ،وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا
  . و في مركزها المالي أ في نشاط الشركة  على وجه قد يؤثر مادياًم األساسي للشركةالنظاو إليه أ

  
  

  عن ديلويت آند توش                
  
  
  

    جاغوب  السامر حسين                                        قطر -الدوحة  
   ٨٨سجل مراقبي الحسابات رقم               ٢٠٠٦ فبراير ٢٦



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

   الميزانية العمومية
  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١كما في 

 -- - - -- - - -- - - -- - - -- -- - - -- - --- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - -  
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥إيضاح   
  ---  ------------  ------------  
  ريال قطري   ريال قطري    

        الموجودات 
        :متداولة الت موجوداال

  ١١٢,٠٤١,٨١٠  ١٣٧,٠٨٦,٥٥٣  ٤   نقد في الصندوق ولدى البنوك
  ٣٩,٨٣٧  ٢,٧٨٢,٧٧٦     ذمم مدينة 
  ٣٤٥,٧٤٧  ٩,٨٤٥,٤٤٢  ٥   مخزون

  ٢,٠٧٢,٦٦٦  ٣,٠٥٤,٠٣٧  ٦   مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
    ------------  ------------  

  ١١٤,٥٠٠,٠٦٠  ١٥٢,٧٦٨,٨٠٨    مجموع الموجودات المتداولة 
        

  ٢٤,٩٤٠,٥٢٠  ٢٥,٠٨٢,٢٠٠  ٧  استثمارات متاحة للبيع
  ٢٣,٧٨٠,٤٥٢  ٢٦,١٩٠,٥٨٨  ٨   ممتلكات ، مصنع ومعدات

    ------------  ------------  
  ١٦٣,٢٢١,٠٣٢  ٢٠٤,٠٤١,٥٩٦    مجموع الموجودات 

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

 وتم التوقيع عليها نيابة ٢٠٠٦  فبراير٢٦ المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تمت الموافقة على هذه البيانات
  : عن المجلس من قبل 

  
  
  

                                  
  يوسف أحمد حسن الحمادي/ السيد            خالد بن محمد الخاطر/ السيد 

  المدير العام         مجلس اإلدارةرئيس
  والعضو المنتدب

  
  
  
  

   البيانات الماليةلمرفقة تشكل جزءاً من هذه إن اإليضاحات ا
 - ١ -   



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

   الميزانية العمومية
  ٢٠٠٥ ديسمبر 31كما في 

-- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - --  
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  إيضاح   
  ---  -----------  -----------  
  ريال قطري   ريال قطري     

         المساهمينالمطلوبات وحقوق 
        :متداولة المطلوبات ال

  ٧٨٥,٢٤٠  ١٥,٣٦٨,٢٠٤    ذمم دائنة 
  ١١٨,٢٩٧  ٧٩٥,٢٣٦  ٩   وأرصدة دائنة أخرىمصاريف مستحقة

    -----------  -----------  
  ٩٠٣,٥٣٧  ١٦,١٦٣,٤٤٠    مجموع المطلوبات المتداولة 

    -----------  -----------  
        :متداولة غير المطلوبات ال

  ٥٤,٥٣٣  ٢٣٩,٨٣٧  ١٠  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ١٠,١٠٠,٠٠٠  ١٠,١٠٠,٠٠٠  ١١  المطلوب إلى حكومة دولة قطر 

    -----------  -----------  
  ١٠,١٥٤,٥٣٣  ١٠,٣٣٩,٨٣٧    مجموع المطلوبات غير المتداولة

    -----------  -----------  
  ١١,٠٥٨,٠٧٠  ٢٦,٥٠٣,٢٧٧    مجموع المطلوبات 

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

  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٢  رأس المال 
  - -     ٢,٢٦٣,٩٨٩  ١٣  احتياطي قانوني 

  ٢,٩٣٠,٦٨٧  ٥,٦٦٦,١٥٥  ٧  احتياطي القيمة العادلة 
  )٧٦٧,٧٢٥(  ١٩,٦٠٨,١٧٥  عجز مدور / مدورة    أرباح 

    -----------  -----------  
 ١٥٢,١٦٢,٩٦٢ ١٧٧,٥٣٨,٣١٩     المساهمين حقوق صافي

    -----------  -----------  
 ١٦٣,٢٢١,٠٣٢ ٢٠٤,٠٤١,٥٩٦    المساهمينمجموع المطلوبات وحقوق 

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

   انات الماليةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البي
 - ٢ –  



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

  بيان الدخل 
    ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

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

  إيضاح
للسنة المنتهية في  

  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

 ٢٠٠٤ يناير ٢٠من  للفترة
  )تاريخ اإلشهار ( 
  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ولغاية 

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

  ٧٨٤,٤٨٦  ٤٧,٧٣٥,٠٦٤  ١٤  مبيعات 
  )٧٦٠,٩٢٥(  )٤٤,٩٠٠,٢٨٦(  ١٥  تكلفة المبيعات 

    -----------  -----------  
  ٢٣,٥٦١  ٢,٨٣٤,٧٧٨    الربحمجمل 

  ٢,٣١٩,٢١٨  ٢٤,٨٥٥,٧٧٨  ١٨   إيرادات أخرى
    -----------  -----------  

  ٢,٣٤٢,٧٧٩  ٢٧,٦٩٠,٥٥٦    مجموع اإليرادات
  )٤,٣٢٥(  - -     ١٦  التأسيس مصاريف 

  )٢,٩٦٦,٥٠٨(  )٤,٨٢٦,٥١٠(  ١٧  مصاريف إدارية وعمومية 
  )١٣٩,٦٧١(  )٢٢٤,١٥٧(  ٨   موجودات ثابتةستهالكإ

    -----------  -----------  
  )٧٦٧,٧٢٥(  ٢٢,٦٣٩,٨٨٩    الفترة/ السنة ) خسارة ( بح رصافي 

    =============  =============  
  )٠,٠٣(  ٠,٧٥  ١٩  العائد على السهم 

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

   إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
 - ٣ - 



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

   المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
   ٢٠٠٥ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في 

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

  احتياطي قانوني  رأس المال
  احتياطي

  القيمة العادلة
  أرباح

  المجموع  مدورة) ر خسائ( 
  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------ 
  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  

  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  - -     - -     - -     ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  رأس المال 
  ٢,٩٣٠,٦٨٧  - -     ٢,٩٣٠,٦٨٧  - -     - -      القيمة العادلة  احتياطيالحركة فيصافي 

  )٧٦٧,٧٢٥(  )٧٦٧,٧٢٥(  - -     - -     - -     لفترة اصافي خسارة 
  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------ 

  ١٥٢,١٦٢,٩٦٢  )٧٦٧,٧٢٥(  ٢,٩٣٠,٦٨٧  - -     ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  ٢,٧٣٥,٤٦٨  - -     ٢,٧٣٥,٤٦٨  - -     - -     صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة

  ٢٢,٦٣٩,٨٨٩  ٢٢,٦٣٩,٨٨٩  - -     - -     - -     صافي ربح السنة 
  - -     )٢,٢٦٣,٩٨٩(  - -     ٢,٢٦٣,٩٨٩  - -     المحول إلى االحتياطي القانوني 

  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------ 
  ١٧٧,٥٣٨,٣١٩  ١٩,٦٠٨,١٧٥  ٥,٦٦٦,١٥٥  ٢,٢٦٣,٩٨٩  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٥مبر  ديس٣١الرصيد كما في 

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

 .) صفر  : ٢٠٠٤(  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ ريال قطر كما في ١,٢٨٧,٥٩٠تتضمن األرباح المدورة أعاله مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة تبلغ   - 
  

   البيانات الماليةن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه إ
 - ٤ - 



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

  بيان التدفقات النقدية 
  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في 

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

  ة المنتهية فيللسن
  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

  ٢٠٠٤ يناير ٢٠للفترة من 
  )تاريخ اإلشهار  ( 
  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ولغاية 

  -------------  -------------  
  يرريال قط  يرريال قط  

      :التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
  )٧٦٧,٧٢٥(  ٢٢,٦٣٩,٨٨٩   الفترة/ السنة ) خسارة ( ربح صافي 

      :تعديالت 
  ١٤٠,٩٢٩  ٧٣١,٤٩٣   موجودات ثابتة    إستهالك

  ٥٤,٥٣٣  ١٩٧,٣٠٤      مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
التغيرات في القيمة المخزون من     الربح الناتج من 

 المنسوبة إلى العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع
  )٢١,٦٠٦(  )٢,٤٢٩,٢٢٦(  التغيرات في األسعار

  - -     )١٩,٨٧٧,٤٧٢(  تثمارات متاحة للبيعبيع اسأرباح     
  -------------  -------------  
  ٥٩٣,٨٦٩(  ١,٢٦١,٩٨٨(  

  )٣٩,٨٣٧(  )٢,٧٤٢,٩٣٩(  ذمم مدينة 
  )٣٢٤,١٤١(  )٧,٠٧٠,٤٧٠(  مخزون

  )٢,٠٧٢,٦٦٦(  )٩٨١,٣٧١(      مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
  ٧٨٥,٢٤٠  ١٤,٥٨٢,٩٦٤  ذمم دائنة
  ١١٨,٢٩٧  ٦٧٦,٩٣٩  ت وأرصدة دائنة أخرىمستحقا

  -------------  -------------  
  )٢,١٢٦,٩٧٦(  ٥,٧٢٧,١١١  التدفق النقدي من التشغيل 

  - -     )١٢,٠٠٠(  دفعات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  -------------  -------------  

  )٢,١٢٦,٩٧٦(  ٥,٧١٥,١١١   األنشطة التشغيلية) خدم في تسالم( صافي النقد الناتج من 
  -------------  -------------  

   إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
 - ٥ -   



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

  بيان التدفقات النقدية 
  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  

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

  إيضاح
  للسنة المنتهية في

  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

  ٢٠٠٤ يناير ٢٠للفترة من 
  )تاريخ اإلشهار  ( 
  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ولغاية 

  ----  ------------- -------------  
  ريـال قطـري  ريـال قطـري    

        :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
  )٣,٩٢١,٣٨١(  )٣,١٤١,٦٢٩(     ممتلكات ، مصنع ومعدات    شراء 

  - -     ١٤,٥٩٣,٦٩٨     من بيع استثمارات متاحة للبيعالمقبوض    
  )٢٢,٠٠٩,٨٣٣(  ٧,٨٧٧,٥٦٣        صافي التغيرات في استثمارات متاحة للبيع

  )٥٥,٠٠٠,٠٠٠(  - -       ودائع ألجل تستحق بعد تسعين يوماً
    ------------- -------------  

  )٨٠,٩٣١,٢١٤(  ١٩,٣٢٩,٦٣٢  األنشطة االستثمارية) المستخدم في (صافي النقد الناتج من 
    ------------- -------------  

        :التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
  ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠  - -       النقديةمساهمة رأس المال 

  ١٠٠,٠٠٠  - -     ١١  المطلوب إلى حكومة دولة قطر
    ------------- -------------  

  ١٤٠,١٠٠,٠٠٠  --       صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 
    ------------- --------------  

  ٥٧,٠٤١,٨١٠  ٢٥,٠٤٤,٧٤٣  وشبه النقدصافي الزيادة في النقد 
  - -     ٥٧,٠٤١,٨١٠  الفترة/ النقد وشبه النقد في بداية السنة 

    ------------- -------------  
  ٥٧,٠٤١,٨١٠  ٨٢,٠٨٦,٥٥٣  ٢٢الفترة           / النقد وشبه النقد في نهاية السنة 

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

  

   إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

 - ٦-  



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

  

  البيانات المالية إيضاحات حول 
   ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - --  
  :نشاط الشركة تأسيس و – ١

بموجب قرار في دولة قطر   .ق. م . ش ) مواشي ( الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي  تم تأسيس
 كشركة مساهمة قطرية بموجب ٢٠٠٣ يوليو ٢٩ المؤرخ في ٢٠٠٣ لسنة ٧٥القتصاد والتجارة رقم  ايروز

 ٢٠٠٤يناير  ٢٠وقد تم إشهار الشركة بتاريخ .  ٢٠٠٢لسنة  ) ٥( رقم  أحكام قانون الشركات التجارية
  .بموجب قرار الجمعية العامة التأسيسية 

  

نقل المواشي ،  األعالفوتجارة المواشي ، ومشتقاتها م تجارة اللحو الرئيسية في الشركة تتمثل أنشطة
 تقوم . في دولة قطر العامةإدارة المقصب اآللي والمقاصب ومخلفات المواشي وواألعالف ، معالجة الجلود 

  .بممارسة كافة أنشطتها تبعاً ألحكام الشريعة اإلسالمية الشركة 
  

ة الخور ، كما استلمت كل من المقصب اآللي  مقصب مديناستلمت الشركة خالل السنة إدارة وتشغيل
   .األهاليومقصب 

  

  : تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة – ٢
  خالل السنة بتطبيق جميع المعايير الجديدة والمعدلة والتي أصدرتها هيئة معايير المحاسبة الدوليةالشركةقامت 

 المعايير الجديدة والمعدلة قد أثر فقط في العرض واإلفصاح في البيانات إن تطبيق هذه. والمرتبطة بعملياتها 
  .المالية للشركة 

  

  :لسياسات المحاسبية الهامة ا -٣
هم السياسات المحاسبية عرضاً ألوفيما يلي ،  للمعايير الدولية للتقارير الماليةتم إعداد البيانات المالية وفقاً 

   :ات المالية البيانتم اتباعها في إعدادالتي 
  
   : العرف المحاسبي – أ

باستثناء المخزون واالستثمارات المتاحة للبيع حيث تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية 
  . تظهر بالقيمة العادلة

  
  : ذمم مدينة –ب 

  .لديون المشكوك في تحصيلها لمخصصات بالصافي بعد طرح أي تظهر الذمم المدينة 
  
  

 - ٧ -  



  : مخزون –ج 
القيمة العادلة يتم احتساب .  تكاليف البيع المقدرة مخزون المواشي بالقيمة العادلة مطروحاً منهيظهر 

  . والصفات الجينيةوفقاً للسعر السوقي للمواشي التي بنفس العمر ، الصنف للمواشي 
  

  : للبيع متاحةستثمارات إ – د
 الحقاً تقييمها على أساس القيمة العادلة أو ويعاد. لبيع بسعر التكلفة  لالمتاحةستثمارات  اإليتم بداية إظهار

ويتم إدراج األرباح أو الخسائر .  بالتكلفة في حال تعذر احتساب القيمة العادلة لها بطريقة دقيقة إظهارها
وق غير المحققة الناتجة عن إعادة التقييم ضمن احتياطي القيمة العادلة الظاهر كبند منفصل ضمن حق

نخفاض قيمته بالكامل ، فعندئذ يتم تحويل األرباح أو الخسائر استثمار أو وفي حال بيع اإل. المساهمين 
  .للفترة  الدخلالمتراكمة من حقوق المساهمين إلى بيان 

  

   :ممتلكات ، مصنع ومعدات – هـ
احتساب االستهالك بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم ، ويتم  داتعممتلكات ، مصنع ومتظهر 

  .بموجب طريقة  القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية المقدرة لها 
  

   :التدني في قيمة الموجودات – و
يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الشركة في تاريخ كل ميزانية عمومية وذلك بهدف تحديد ما إذا 

وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات يتم . دات كانت هناك أية مؤشرات تدل على تدني قيم هذه الموجو
تقدير القيمة القابلة لالسترداد ويتم االعتراف بخسارة التدني في قيمة الموجودات عندما تكون القيمة 

  .الدفترية لتلك الموجودات أعلى من قيمتها القابلة لالسترداد في بيان الدخل 
  

  : مخصصات –ز 
سواء أكان قانونياً أو تقديرياً  على الشركة التزام يكونما  مخصصات في نهاية السنة عندعمليتم 

وذلك نتيجة أحداث سابقة ويشترط أيضاً أن تكون تكاليف تسوية هذه االلتزامات محتملة ويمكن 
  .تقديرها بشكل معقول 

  
  : مكافأة نهاية الخدمة –ح 

س فترة الخدمة ووفقاً للسياسة بأخذ مخصص كامل لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين على أساتقوم الشركة  - 
  . المعمول بها في الشركة 

  

   .ق التقاعدومن رواتب الموظفين القطريين وعالواتهم لصند % ١٠تساهم الشركة بدفع ما قيمته  - 
  
  
  
  
  
  

 - ٨ -  
  



  : تحقق اإليرادات – ط
تتحقق اإليرادات عند نقل المخاطر الهامة وملكية البضاعة إلى المشتري ويصبح من الممكن تحديد 

  .اإليرادات بصورة موثوقة 
  
  : التأسيس مصاريف – ي

 ضمن المصاريف للفترة بعد طرح اإليرادات تكبدتها الشركةوالتي  التأسيس مصاريف قيد كافةتم 
  .من االكتتاب المستلمة 

  
  : األجنبية  العمالت– ك

 بالعمالت األجنبية الفترةيتم تحويل المعامالت التي تتم خالل و الشركة بالريال القطري تمسك حسابات
، ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات إلى الريال القطري بموجب أسعار الصرف السائدة بتاريخ التعامل 

ال القطري بموجب أسعار الصرف السائدة في المالية المسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة إلى الري
  .ذلك التاريخ ، وتدرج فروقات تحويل العمالت األجنبية في بيان الدخل 

  
  : النقد وشبه النقد – ل

 النقد في الصندوق وحسابات البنوك الجارية والودائع البنكية التي تستحق خالل أقل يتكون هذا البند من
  . يوماً ٩٠من 

  
  :لية  األدوات الما– م

  :الموجودات المالية 
نة ، األرصدة تتمثل الموجودات المالية الرئيسية للشركة في النقد في الصندوق ولدى البنوك ، الذمم المدي

لية بالقيمة اإلسمية فيما عدا تظهر جميع الموجودات الما. ستثمارات المتاحة للبيع المدينة األخرى واإل
  .بالقيمة العادلة تظهر حيث الحية والمواشي ستثمارات المتاحة للبيع اإل

  

  :المطلوبات المالية 
تظهر جميع المطلوبات .  واألرصدة الدائنة األخرى  ، المستحقاتتتضمن المطلوبات المالية الذمم الدائنة

   .اإلسميةالمالية بقيمتها 
  
  
  
  
  
  

 - ٩-  
  



  : نقد في الصندوق ولدى البنوك – ٤
 ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  
 ---------------  ---------------  

  ريال قطري  ريال قطري  
  ٣,٥٧٧  ١٦٢,٨٧٥  نقد في الصندوق
      :   نقد لدى البنوك 
  ١٢,٠٣٨,٢٣٣  ١١,٩٩٠,٤٣٣     حسابات جارية
  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣٤,٩٣٣,٢٤٥     حسابات توفير 
  ٨٠,٠٠٠,٠٠٠  ٩٠,٠٠٠,٠٠٠     حسابات ودائع

  ---------------  ---------------  
  ١١٢,٠٤١,٨١٠  ١٣٧,٠٨٦,٥٥٣  وع ــالمجم

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

 مليون ٥٥ : ٢٠٠٤( مليون ريال قطري ٥٥ أشهر بمبلغ ستةبنكية لمدة ودائع على حسابات الودائع تتضمن 
)  مليون ريال قطري ٢٥ : ٢٠٠٤( ريال قطري مليون  ٣٥ لمدة ثالثة أشهر بمبلغبنكية وودائع ) ريال قطري 
   . وك إسالمية في دولة قطربنمودعة لدى 

  

  : مخزون  – ٥
 ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  
 ---------------  ---------------  

  ريال قطري  ريال قطري  
  ٣٤٢,١٦٠  ٩,٦٩٠,٣١٢                                            )أ ( مواشي 
  ٣,٥٨٧  ٢٢,٥٢٠  أعالف
  --     ١٣٢,٦١٠  أخرى 

  ---------------  ---------------  
  ٣٤٥,٧٤٧  ٩,٨٤٥,٤٤٢  وع ــالمجم

  ================  ================  
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   :للقيمة الدفترية للمواشيتسوية  -أ 
  

  --     ٣٤٢,١٦٠   في بداية السنة–القيمة الدفترية 
  ١,٠٥٠,١٥٩  ٤٢,٨٣٦,٠٢٠  الزيادة في المشتريات 

ادلة مطروحاً  القيمة العالتغيرات فيالربح الناتج من 
  ٢١,٦٠٦  ٢,٤٢٩,٢٢٦  المنسوبة إلى التغيرات في األسعار منها تكاليف البيع

  )٧٢٩,٦٠٥(  )٣٥,٩١٧,٠٩٤(   )١٥إيضاح ( لمبيعات تكلفة ا
  ---------------  ---------------  

  ٣٤٢,١٦٠  ٩,٦٩٠,٣١٢   الصافــي
  ================  ================  

  .ضمن المخزون  بقرة ١٤و  خاروف  )٦٥٨ : ٢٠٠٤ ( ٢٥,١٤١وجد لدى الشركة  ي٢٠٠٥ ديسمبر ٣١كما في 
  
  : مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى – ٦
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  
  ---------------  ---------------  
  ريال قطري  ريال قطري  

  ١,٤٣٥,٦٨٠  ٢,١٦٧,٤١١     أرباح مستحقة من ودائع بنكية 
  ٢٠٠,٥٢٣  ٢٢٨,٥٣٩     قروض وسلف الموظفين
  ٤٣٢,٤٦٣  ٦٤٢,٧٨٧     مصاريف مدفوعة مقدماً

  ٤,٠٠٠  ١٥,٣٠٠     تأمينات مستردة
  ---------------  ---------------  

  ٢,٠٧٢,٦٦٦  ٣,٠٥٤,٠٣٧  وع ــالمجم
  ================  ================  
  
   :استثمارات متاحة للبيع – ٧
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  
  ---------------  ---------------  
  ريال قطري  ريال قطري  

      :مدرجة 
  ١٩,٩٦٩,٨٣٣  ١٤,٣٤٦,٠٤٥   بالتكلفة –   أسهم شركات قطرية محلية 

  ٢,٩٣٠,٦٨٧  ٥,٦٦٦,١٥٥   في القيمة العادلةصافي التغير:    يضاف 
  ---------------  ---------------  

  ٢٢,٩٠٠,٥٢٠  ٢٠,٠١٢,٢٠٠   بالقيمة العادلة–الفترة / السنة    الرصيد في نهاية 
  ٢,٠٤٠,٠٠٠  ٥,٠٧٠,٠٠٠  غير مدرجة 

  ---------------  ---------------  
  ٢٤,٩٤٠,٥٢٠  ٢٥,٠٨٢,٢٠٠  وع ــالمجم

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

- ١١ -  



   :ممتلكات ، مصنع ومعدات – ٨
  

  أدوات ومعدات  أثاث ومفروشات  أرض 
  أجهزة 
 مقصب اآللي المعدات   سيارات  حاسب آلي

   أسماليةر مشاريع
  المجموع  قيد اإلنجاز

  ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   
                  :التكلفة 

  ٢٣,٩٢١,٣٨١  ٢,١٤٣,٨٦٠  ٢٩,٥٢٧  ١,٠٤٥,٥٠٠  ٣٧٧,٠٨٩  ١١٦,٧١٠  ٢٠٨,٦٩٥  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٥ يناير ١الرصيد كما في 
  ٣,١٤١,٦٢٩  ٩٧١,٣٩٤  ١,١٨٠,١٦٨  ٧٣٥,٥٤٨  ١٠٨,٤٥٨  ٨,٣٨٥  ١٣٧,٦٧٦  --     إضافات 
  )٩١,٥٠٦(  --     )١٣,١٢٧(  )٧٤,٢٠١(  )٢,٢٠٣(  )٦٣٧(  )١,٣٣٨(  --     استبعادات

  ٢٦,٩٧١,٥٠٤  ٣,١١٥,٢٥٤  ١,١٩٦,٥٦٨  ١,٧٠٦,٨٤٧  ٤٨٣,٣٤٤  ١٢٤,٤٥٨  ٣٤٥,٠٣٣  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  

  : اإلستهالك
                

  ١٤٠,٩٢٩  --     ١,٢٥٨  ٤٧,٠٨١  ٤٦,٨٢٣  ١٤,٦٢٩  ٣١,١٣٨  --     ٢٠٠٥ يناير ١الرصيد كما في 
  ٧٣١,٤٩٣  --     ٢٩٤,٧١٠  ٢٤٧,٥٣٠  ١٠٦,٠١٩  ٢٣,٧٧٩  ٥٩,٤٥٥  --     استهالك السنة

  )٩١,٥٠٦(  --     )١٣,١٢٧(  )٧٤,٢٠١(  )٢,٢٠٣(  )٦٣٧(  )١,٣٣٨(  --     استبعادات
  ٧٨٠,٩١٦  --     ٢٨٢,٨٤١  ٢٢٠,٤١٠  ١٥٠,٦٣٩  ٣٧,٧٧١  ٨٩,٢٥٥  --     ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ما في الرصيد ك

  
  :صافي القيمة الدفترية 

                

  ٢٦,١٩٠,٥٨٨  ٣,١١٥,٢٥٤  ٩١٣,٧٢٧  ١,٤٨٦,٤٣٧  ٣٣٢,٧٠٥  ٨٦,٦٨٧  ٢٥٥,٧٧٨  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  ٢٣,٧٨٠,٤٥٢  ٢,١٤٣,٨٦٠  ٢٨,٢٦٩  ٩٩٨,٤١٩  ٣٣٠,٢٦٦  ١٠٢,٠٨١  ١٧٧,٥٥٧  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١كما في الرصيد 

  
    --     %١٤,٢٨  %٢٠-%١٤,٢٨   % ٢٥   % ٢٠   %٢٠  --     نسب اإلستهالك

  
  

   . )١١إيضاح ( مقابل مساهمتهم في رأس المال تم استالم األرض من قبل حكومة دولة قطر   -أ 
  

   :لى النحو التالي الدخل عستهالك في بيان  تم توزيع قسط اإل–ب 
  ريال قطري  

  ٥٠٧,٣٣٦  تكلفة المبيعات

  ٢٢٤,١٥٧  اإلستهالك
  ٧٣١,٤٩٣           المجمــوع

- ١٢ -  



  :صدة دائنة أخرى ر مستحقات وأ– ٩
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  
  -----------  -----------  
  ريال قطري  ريال قطري  

  ٨٧٥  ٦٥,١٥٣  مصاريف مستحقة 
  ٨٣,٩٨٩  ٣٠٣,٩٤٥  مخصص بدل إجازة وتذاكر 

  - -     ٧٣,٢٨٨  محتجزات 
  - -     ٣٥٢,٨٥٠  مكافآت 

  ٣٣,٤٣٣  - -      أرصدة دائنة أخرى
  -----------  -----------  

  ١١٨,٢٩٧  ٧٩٥,٢٣٦  وعــالمجم
  =============  =============  
  

  : مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين – ١٠
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  
  -----------  -----------  
  ريال قطري  ال قطريري  

  - -     ٥٤,٥٣٣  الفترة / الرصيد كما في بداية السنة 
  ٥٤,٥٣٣  ١٩٧,٣٠٤  الفترة/ مخصصات مكونة خالل السنة 

  - -     )١٢,٠٠٠(  الفترة/ مدفوعات خالل السنة 
  -----------  -----------  

  ٥٤,٥٣٣  ٢٣٩,٨٣٧  الفترة / الرصيد كما في نهاية السنة 
  =============  =============  
  

  : إلى حكومة دولة قطر المطلوب - ١١
وبموجب عقد تأسيس .  سهماً ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم من أسهم الشركة البالغة ٢,٠٠٠,٠٠٠تمتلك حكومة دولة قطر 

 مليون ٢٠مها بمبلغ الشركة فإن حصة الحكومة تسدد مقابل أموال غير نقدية وذلك بواسطة أرض مقدمة تم تقيي
المتبقية من قمية % ٥٠ومن مساهمة الحكومة  % ٥٠بر نصف قيمة األرض سداد لنسبة عتت. ريال قطري 

   :إجمالي التزامات الشركة اتجاه الحكومة تتكون مما يلي . األرض تظهر ضمن االلتزامات غير المتداولة 
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  
  ---------  ---------  
  ريال قطري  ريال قطري  

  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  غ المطلوب لقيمة األسهم التي تمتلكها الحكومةالزيادة في قيمة األرض عن المبل
  ١٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠  الزيادة في قيمة رسوم االكتتاب المقبوضة عن قيمة الرسوم المطلوبة

  ---------  ---------  
  ١٠,١٠٠,٠٠٠  ١٠,١٠٠,٠٠٠  المجمــوع 

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

 - ١٣ -  



  :  رأس المال– ١٢
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  
  ------------  ------------  
  ريال قطري  ريال قطري  

      :يتكون رأس المال من 
 %    ٥٠ سهم مصدر ومسدد بنسبة ٣٠,٠٠٠,٠٠٠

  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ) ريال قطري للسهم الواحد ١٠بقيمة إسمية قدرها ( 
  =============  =============  

 ١٥قطري للسهم بإجمالي  ريال ٠,٥٠رباح في الجمعية العمومية القادمة بواقع س اإلدارة اقتراح توزيع ألقرر مج
   .مسددة من رأس المال التضاف إلى القيمة مليون ريال قطري 

  

  :االحتياطي القانوني  – ١٣
من صافي ربح السنة يتم تحويله % ١٠ ، فإن ٢٠٠٢لسنة ) ٥(تماشياً مع قانون الشركات التجارية رقم 

من رأس المال المدفوع وهو غير قابل  % ٥٠يتم االحتفاظ بهذا االحتياطي حتى يصل إلى . لقانوني لالحتياطي ا
  .للتوزيع إال في الظروف التي حددها قانون الشركات التجارية 

  

   :مبيعات – ١٤
  

  للسنة المنتهية في
  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

 ٢٠٠٤ يناير ٢٠للفترة من 
  )تاريخ اإلشهار ( 
  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ولغاية 

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

  --     ٣٤,٢٤٥,٣٦٣  مبيعات لحوم
  ٧٦٢,٨٨٠  ٥,٤٣١,٥٦٢  مبيعات مواشي 

الربح الناتج من التغيرات في القيمة العادلة مطروحاً 
  ٢١,٦٠٦  ٢,٤٢٩,٢٢٦  منها تكاليف البيع المنسوبة إلى التغيرات في األسعار

  --     ٣,٤٩٣,٧٨٧  مبيعات جلود 
  --     ١,٨٤٨,٠٧٣  إيرادات ذبح
  --     ٢٨٧,٠٥٣  مبيعات أخرى

  ------------  ------------  
  ٧٨٤,٤٨٦  ٤٧,٧٣٥,٠٦٤  المجمــوع

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

- ١٤ –  



  : تكلفة المبيعات – ١٥
  

  للسنة المنتهية في
  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

 ٢٠٠٤ يناير ٢٠للفترة من 
  )خ اإلشهار تاري( 
  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ولغاية 

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

  ٧٢٩,٦٠٥  ٣٥,٩١٧,٠٩٤   )٥إيضاح  ( تكلفة الخراف المباعة
  --     ٢,٣٢٥,٨٩٢  تكلفة مبيعات المالحم

  ١٤,٠٣٣  ٩٧٠,٩١٤  تكلفة األعالف المستهلكة 
  ١٦,٠٢٩  ٢,٨٥٣,٠٣٠  رواتب ، أجور وبدالت أخرى

  ١,٢٥٨  ٥٠٧,٣٣٦  إستهالك 
  --     ٩٣٦,٥٠٠  إيجارات المقاصب 

  --     ١,٣٨٩,٥٢٠  تكاليف أخرى
  ------------  ------------  

  ٧٦٠,٩٢٥  ٤٤,٩٠٠,٢٨٦  المجمــوع
  =============  =============  

  

      : مصاريف التأسيس – ١٦
  

  للسنة المنتهية في
  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

 ٢٠٠٤ير  ينا٢٠للفترة من 
  )تاريخ اإلشهار ( 
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ولغاية 

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

  ١,٥٠٤,٣٢٥  --     مصاريف التأسيس المدفوعة 
  )١,٥٠٠,٠٠٠(  --     رسوم إصدار مقبوضة لتغطية مصاريف التأسيس 

  ------------ ------------  
  ٤,٣٢٥  --     المجمــوع

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

من قيمة رأس المال وقد استخدمت لتغطية مصاريف التأسيس والتي تكبدها المؤسسون % ١تمثل رسوم اإلصدار 
  . بيان الدخل للفترة ضمن تم تحميل الزيادة في المصاريف عن رسوم اإلصدار  .لغايات تأسيس الشركة

- ١٥ -  



  : مصاريف إدارية وعمومية – ١٧
  

  ة المنتهية فيللسن
  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

 ٢٠٠٤ يناير ٢٠للفترة من 
  )تاريخ اإلشهار ( 
  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ولغاية 

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

  ١,١٦٠,٢٦٤  ٢,٧٢٩,٦٥٤  رواتب موظفين وبدالت أخرى 
  ٧٦٥,٧١٧  ٥٧٤,٥٥٠  استشارات

  ٧٤,٣٦١  ١٩٩,٨٨٠  مصاريف مهنية ومحاماة
  ١٤٣,٠٠٠  ١٥٦,٠٠٠  إيجارات

  ٢٦,٧٢١  ١١,٤٩٧  صيانة وإصالحات 
  ٣,٧٣٥  ٩,١١٨  مصاريف بنكية

  ١٤٨,٢٦٧  ١٠٦,٣١٣  ومهماتسفر 
  ٥٧,٤٤٣  ٧٣,٨٥٣  هاتف وبريد 

  ٢٠٠,٣٨٨  ٢٢٢,٧٥٩  رسوم واشتراكات
  ٢٥٤,١٣١  ٢١٠,٩١٧  مصاريف متنوعة 

  - -     ٣٧٦,٣٧٣  مصاريف الجمعية العمومية 
  ٩٥,٤٨١  ١٤٩,٠٩٦  وإعالندعاية 

  ٣٧,٠٠٠  ٦,٥٠٠  تطوير موقع االنترنت
  -----------  ------------  

  ٢,٩٦٦,٥٠٨  ٤,٨٢٦,٥١٠  المجمــوع
  =============  =============  

  
  : إيرادات أخرى – ١٨
  

  للسنة المنتهية في
  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

   ٢٠٠٤ يناير ٢٠للفترة من 
  )تاريخ اإلشهار ( 
   ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ولغاية 

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

  ١,٤٣٥,٦٨٠  ٤,٦٨٤,٩٢٤  أرباح ودائع بنكية 
  ٧٤٠,٥٠٤  ١٩,٨٧٧,٤٧٢  أرباح بيع إستثمارات

  --     ٢٠٦,٢٧٥  توزيعات أرباح 
  ١٤٣,٠٣٤  ٨٧,١٠٧  إيرادات متنوعة 

  ------------  ------------  
  ٢,٣١٩,٢١٨  ٢٤,٨٥٥,٧٧٨  المجمــوع

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

- ١٦ -  



  :العائد على السهم  – ١٩
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥   
  ------------  ------------  
  ريال قطري   ريال قطري   

لفترة على ا  )خسارة( / ربح السنة يحتسب العائد على السهم بتقسيم صافي 
  :المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة كالتالي 

  

  

  ٢٢,٦٣٩,٨٨٩  الفترة) خسارة / ( ربح السنة صافي 
  

)٧٦٧,٧٢٥(  
  ============  ============  

  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم 
  ============  ============  

  )٠,٠٣(  ٠,٧٥  العائد على السهم
  ============  ============  
  

   : مكافأة اإلدارة العليا– ٢٠
  :الفترة كما يلي /  مكافأة اإلدارة العليا خالل العام إن
  ٢٠٠٤   ٢٠٠٥   
  ------------  ------------  
  ريال قطري   ريال قطري   

  ٤٢٦,٧٠٤  ٩٢٣,٢١١  منافع قصيرة األجل 
  ============  ============  
  

كافأة خاضعة لموافقة المساهمين كما فإنه سيتم منح أعضاء مجلس اإلدارة مباإلضافة إلى المبالغ المذكورة أعاله ، 
   .المساهمينأفصح عنه في بيان  التغيرات في حقوق 

  

  :لتزامات الطارئة  التعهدات واإل– ٢١
  ٢٠٠٤   ٢٠٠٥   
  ------------  ------------  
  ريال قطري   ريال قطري   

      :تعهدات 
  ٢٩٢,٧٦٥  ١,٩٢٠,٤٧٩     ترتيبات تعاقدية

  ============  ============  
      :التزامات طارئة 

  ٢٥٠,٠٠٠  ٢٦٤,٨٦٩     خطابات ضمان
  ============  ============  

  --     ١٥,١٩٣,٦٥٢    اعتمادات مستندية 
  ============  ============  

- ١٧ -  



  : النقد وشبه النقد – ٢٢
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥ إيضاح
----  ------------  ------------  

  ريال قطري   ريال قطري   
  ١١٢,٠٤١,٨١٠  ١٣٧,٠٨٦,٥٥٣  ٤              نقد في الصندوق ولدى البنوك    

  )٥٥,٠٠٠,٠٠٠(  )٥٥,٠٠٠,٠٠٠(  ودائع ألجل تستحق بعد تسعين يوماً: يطرح 
  ------------  ------------  
  ٥٧,٠٤١,٨١٠  ٨٢,٠٨٦,٥٥٣  
  ============  ============  
  

   : المعلومات القطاعية– ٢٣
  .  ، تم تنظيم أعمال الشركة في قطاع أساسي واحد وتمارس الشركة أعمالها داخل دولة قطر يةألغراض إدار

  
  :وإدارة المخاطر  اإلدوات المالية – ٢٤

تشمل الموجودات المالية للشركة النقد . تتمثل األدوات المالية في كل من الموجودات والمطلوبات المالية 
أما المطلوبات المالية فتشمل الذمم الدائنة . المتاحة للبيع والذمم المدينة واألرصدة لدى البنوك ، االستثمارات 

  . واألرصدة الدائنة األخرى 
  

حول البيانات ) ٣(تم االفصاح عن السياسات المحاسبية الهامة للموجودات والمطلوبات في اإليضاح رقم 
  . المالية 

  

  : مخاطر التمويل -أ 
 في اًانخفاضالشركة  ال تتوقع .ناتجة عن التغير في أسعار المواشي الشركة معرضة لمخاطر التمويل ال

أخرى عقود أدوات مالية مشتقة  ، ولهذا لم تقم اإلدارة بالدخول في القريبأسعار المواشي في المستقبل 
تقوم الشركة بمراجعة أسعار المواشي بشكل اعتيادي تحسباً .  من مخاطر انخفاض أسعار المواشي للتحوط

  .ر التمويل مخاطل
  

  :  مخاطر العملة – ب
قيمة األدوات المالية بسبب تذبذب معدل سعر صرف تغيير مخاطر العملة هي المخاطر التي تتمثل في 

  .ومن ناحية أخرى ،  فإن الشركة لم تتعرض لمثل هذه المخاطر . العمالت االجنبية 
  
  :  مخاطرة اإلئتمان – ج

 اطراف احدى األدوات المالية في سداد التزاماته متسبباً في خسائر تتمثل مخاطر االئتمان في فشل طرف من
اما .  مؤسسات مالية ذات سمعة ومالءة مالية لدىتم ايداع النقد واإليرادات المتحصلة . مالية للشركة 

مخاطر االئتمان على المدينون فهي محدودة اذ انها موزعة على عدد كبير من العمالء كما تقوم الشركة بأخذ 
  . الرهونات المناسبة 

 - ١٨ -  



  :  مخاطر السيولة – د
. ل مخاطر السيولة في المخاطر الناجمة عن صعوبة توفير الشركة لألموال لمواجهة إلتزاماتها المالية تتمث

تنشأ مخاطر السيولة من عدم القدرة على تحصيل األقساط من العمالء عندما تستحق ، والتي تتعلق باألنشطة 
  . وتؤكد اإلدارة ان النقد متوفر بصورة كافية بحيث يضمن تغطية اية التزامات مستقبلية . التمويلية 

  
   :أرقام المقارنة  – ٢٥

   . السابق لتتماشى مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحاليةتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للعام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 - ١٩ -  


