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   ٣٢٢٢٢ر . ق 
  

  المراجعةير رتق
 
  

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

  الدوحة ـ قطـر
  

   المواشي و  اللحومللشركة القطرية لتجارةالمرفقة الميزانية العمومية المرحلية  بمراجعةلقد قمنا 
والتغيرات في حقوق  الدخل وبيانات ٢٠٠٦ يونيو ٣٠كما 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  إصداروليتنا هي ن مسؤإو،  الشركة إدارةهي مسؤولية المختصرة 

  .المراجعة التي قمنا بها 
  

 هذا ويقضيالمتعلق بإجراءات المراجعة ، )٢٤٠٠(ي رقمللمعيار الدول  وفقاًمراجعتنا أجرينالقد 
الية  فيما إذا كانت البيانات المتأكيد 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 .عادية وبالتالي فإن هذه اإلجراءات تقل كثيراً عن نطاق إجراءات التدقيق ال
   . المختصرة حول هذه البيانات المالية المرحليةرأي تدقيق فإننا ال نبدي  ،التدقيق

  
 حول البيانات المالية المرفقة فقد قامت الشركة بشطب قيمة األرض ٦ ، ٥ إيضاحي فيكما يرد 

يس  ريال قطري بموجب عقد تأس٢٠,٠٠٠,٠٠٠المقدمة من حكومة دولة قطر ، والمقدر قيمتها بمبلغ 
 ريال قطري ١٠,٠٠٠,٠٠٠مبلغ  كما قامت بقيد  . رأس مال الشركةالشركة والمقدمة كحصة عينية في

 قيمة حصتها من رأس مال الشركة بدالً من قيمة األرض طلوبة من حكومة دولة قطر تمثلكذمة م
  .المشار إليها والتي كانت مسجلة كجزء من رأس مال الشركة 

  
د أفادت إدارة الشركة بأن الحكومة قد قررت تأجير األرض المشار إليها لمدة خمس وعشرون وق

 أو  ولم نطلع على أي مستندات ، لم يتم تزويدنا ريال قطري١,٠٠٠,٠٠٠عاماً بإيجار سنوي مقداره 
ة للمساهمين مراسالت أو قرارات تعزز هذا اإلجراء كما لم يتم عقد أي إجتماع للجمعية العامة غير العادي

  .لتعديل النظام األساسي للشركة كما لم نطلع على أي رأى قانوني حول هذا اإلجراء 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
   

  
، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستدعي االعتقاد  السابقة  ةإستثناء تأثير الفقربو  ،إستناداً إلى مراجعتنا

معيار فقة ، من كافة النواحي الجوهرية ، مع المرفقة غير متالمختصرة بأن البيانات المالية المرحلية 
   .٣٤ الدولي رقم المحاسبة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  عن ديلويت آند توش                

  
  
  

      محمد عثمان باهيميا                                       قطر -الدوحة  
   )١٠٣(سجل مراقبي الحسابات رقم              ٢٠٠٦ يوليو ٢٣



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

    المرحليةالميزانية العمومية
  ٦٢٠٠ يونيو ٣٠كما في 

- - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - -- - - -- -  
 ديسمبر٣١كما في  يونيو٣٠كما في     
    ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 
  

  )مراجعة (   إيضاح
  )مراجعة ( 
  )معدلة ( 

   )مدققة( 
  )معدلة ( 

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

  ريـال قطـري  ريـال قطـري  ريـال قطـري    
          الموجودات

          :متداولة الموجودات ال
  ١٣٧,٠٨٦,٥٥٣  ١٢٣,٢٤٣,١١٦  ١٢٩,٦٦٦,٣٨٣  ٣  في الصندوق ولدى البنوكنقد    

  ٢,٧٨٢,٧٧٦  ١,٢٢٧,٦٣٩  ٤,٨٧٥,٥٦٦       ذمم مدينة 
  ٩,٨٤٥,٤٤٢  ٢,٧٣٤,٢٧٠  ٦,٧٥٧,٢٦٦  ٤     مخزون

  ٣,٠٥٤,٠٣٧  ٣,٦٥٣,٣٧٥  ٢,٩١٤,٤٣٧       مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
  --     --     ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ٦  مطلوب من حكومة دولة قطرال 
    -- - ---- ---- - - ---- ---- - - ---- ---- 

  ١٥٢,٧٦٨,٨٠٨  ١٣٠,٨٥٨,٤٠٠  ١٥٤,٢١٣,٦٥٢     مجموع الموجودات المتداولة
    -- - ---- ---- - - ---- ---- - - ---- ---- 

          :الموجودات غير المتداولة 
  ٢٥,٠٨٢,٢٠٠  ٣٥,٨٨٦,٣٥٩  ٢٠,٧٧٦,٩٥١    استثمارات متاحة للبيع   
 ٢٦,١٩٠,٥٨٨ ٢٥,٥٩١,٢٩٨ ٧,٠٠٣,٧٩٤  ٥  ممتلكات ، مصنع ومعدات   

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

 ٥١,٢٧٢,٧٨٨  ٦١,٤٧٧,٦٥٧  ٢٧,٧٨٠,٧٤٥    دات غير المتداولة مجموع الموجو

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

  ٢٠٤,٠٤١,٥٩٦  ١٩٢,٣٣٦,٠٥٧  ١٨١,٩٩٤,٣٩٧    مجموع الموجودات 
    ===========  ===========  ===========  

  
                                              

  محمدالإسماعيل محمد / السيد                   خالد بن محمد الخاطر/ السيد 
  مدير عام باإلنابة             والعضو المنتدب مجلس اإلدارةرئيس    

    المرحلية المختصرةالبيانات الماليةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه 
 - ١ -   



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

    المرحلية العموميةالميزانية
  ٦٢٠٠ يونيو ٣٠كما في 

- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - --  
  ديسمبر٣١كما في  يونيو٣٠كما في     
    ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 
  إيضاح    

  )مراجعة ( 
  )مراجعة ( 
  )معدلة ( 

   )مدققة( 
  )معدلة ( 

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

          المطلوبات وحقوق المساهمين
          :متداولة المطلوبات ال

  ١٥,٣٦٨,٢٠٤  ٨,١٣١,٨٧٦  ١١,٤٧٢,٠٩٦       ذمم دائنة 
  ٧٩٥,٢٣٦  ٣٤٠,٨٧٤  ٥٥٤,٧٩١       مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

    -- -- - -- -- -- --  - -- - -- -- -- --   -- - -- -- -- ---  
  ١٦,١٦٣,٤٤٠  ٨,٤٧٢,٧٥٠  ١٢,٠٢٦,٨٨٧     مجموع المطلوبات المتداولة

    -- -- - -- -- -- --  - -- - -- -- -- --  - -- - -- -- -- --  
          :المطلوبات غير المتداولة 

  ٢٣٩,٨٣٧  ١١٧,٣٠٦  ٢٨٧,٧٣٦       مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  - -      ٦     المطلوب إلى حكومة دولة قطر 

    -- -- - -- -- -- --  - -- - -- -- -- --  -- -- - -- -- -- --  
  ١٠,٢٣٩,٨٣٧  ١٠,١١٧,٣٠٦  ٢٨٧,٧٣٦    مجموع المطلوبات غير المتداولة

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

  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٦٥,٠٠٠,٠٠٠  )سهممن القيمة اإلسمية لأل % ٥٥( المدفوع رأس المال
  ٢,٣٦٣,٩٨٩  ١٠٠,٠٠٠  ٢,٣٦٣,٩٨٩    احتياطي قانوني

  ٥,٦٦٦,١٥٥  ١٨,٨٩٦,٣٤٨  )٣,١٣١,٦٠٨(    احتياطي القيمة العادلة 
  ١٩,٦٠٨,١٧٥  ٤,٧٤٩,٦٥٣  ٥,٤٤٧,٣٩٣    أرباح مدورة

    -- - -- -- -- --  - -- - -- -- -- --  - -- - -- -- -- --  
  ١٧٧,٦٣٨,٣١٩  ١٧٣,٧٤٦,٠٠١  ١٦٩,٦٧٩,٧٧٤    صافي حقوق المساهمين 

    -- - -- -- -- --  - -- - -- -- -- --  -- -- - -- -- -- --  
  ٢٠٤,٠٤١,٥٩٦  ١٩٢,٣٣٦,٠٥٧  ١٨١,٩٩٤,٣٩٧    مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

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

  المرحلية المختصرة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
 - ٢  –  



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

  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 - - -- - - -- - - -- - - -- -- - - -- - - -- - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - --   

    لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠  ٢٠٠٦ يوينو ٣٠  
 )مراجعة (  )مراجعة (   إيضاح  
  ----  ------------  ------------  
  ريـال قطـري  ريـال قطـري    

  ١٠,٣٣٠,٦٨٨  ٣٨,٠٣٤,١٩٤    المبيعات
  )٩,٩٩٤,٥٣٢(  )٣٥,٦٤٨,٠٢٩(    تكلفة المبيعات 

    ------------  ------------  
  ٣٣٦,١٥٦  ٢,٣٨٦,١٦٥    مجمل الربح

  ٧,٦٣٢,٢٩٠  ٢,١٩٨,٠٢٢  ٧  إيرادات أخرى 
    ------------  ------------  

  ٧,٩٦٨,٤٤٦  ٤,٥٨٤,١٨٧    مجمل اإليرادات
  )٢,٤٥١,٠٦٨(  )٢,٤٥٧,٣٨٢(    مصاريف إدارية وعمومية 

    ------------  ------------  
  ٥,٥١٧,٣٧٨  ٢,١٢٦,٨٠٥    الفترة  ربحصافي

    =============  =============  
  ٠,١٨  ٠,٠٧١  ٨  )ريال قطري للسهم(العائد على السهم 

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

  
  

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



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

   المرحليبيان التغيرات في حقوق المساهمين
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ المنتهية في لفترة الستة أشهر

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

  رأس المال
إحتياطي 
  قانوني

احتياطي القيمة 
  العادلة

  أرباح
  مجموعال  مدورة

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

  ١٥٢,٢٦٢,٩٦٢  )٧٦٧,٧٢٥(  ٢,٩٣٠,٦٨٧  ١٠٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠   ومعدلة)مدققة (٢٠٠٥ يناير ١الرصيد كما في 
  ١٥,٩٦٥,٦٦١  --  ١٥,٩٦٥,٦٦١  --  --  صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة 

  ٥,٥١٧,٣٧٨  ٥,٥١٧,٣٧٨  --  --  --  صافي الربح للفترة
  ---------  --------  ----------  ---------  ----------  

  ١٧٣,٧٤٦,٠٠١  ٤,٧٤٩,٦٥٣  ١٨,٨٩٦,٣٤٨  ١٠٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  )مراجعة ( ٢٠٠٥ يوينو ٣٠الرصيد كما في 
  ===========  ========  ==========  =========  ==========  

 )مدققة ( ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١الرصيد كما في
  ومعدلة

١٧٧,٥٣٨,٣١٩  ١٩,٦٠٨,١٧٥  ٥,٦٦٦,١٥٥  ٢,٣٦٣,٩٨٩  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  

  --        )١٥,٠٠٠,٠٠٠(  --         --         ١٥,٠٠٠,٠٠٠   من األرباح المدورةةالزيادة في رأس المال المحول
  )١,٢٨٧,٥٨٧(  )١,٢٨٧,٥٨٧(  --  --  --  مكافأة مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

  )٩,٦٢١,٣٨٩(  --  )٨,٧٩٧,٧٦٣ (  --  --  صافي الحركة في إحتياطي القيمة العادلة 
  ٢,٩٥٠,٤٣١  ٢,١٢٦,٨٠٥  --  --  --  صافي الربح للفترة 

  -----------  --------  ----------  ---------  ----------  
  ١٦٩,٥٧٩,٧٧٤  ٦,٢٧١,٠١٩  )٣,١٣١,٦٠٨(  ٢,٣٦٣,٩٨٩  ١٦٥,٠٠٠,٠٠٠  )مراجعة  (٢٠٠٦ يونيو ٣٠الرصيد كما في 

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

 ، وافق المساهمين تحويل مبلغ ٢٠٠٦ إبريل ١٢خالل إجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في  •
 الغير مدفوع من رأس دورة إلى رأس المال كمساهمة بالجزء ريال قطري من األرباح الم١٥,٠٠٠,٠٠٠

 ريال قطري لكل ١٠ سهم بقيمة ٣٠,٠٠٠,٠٠٠بعد هذا التحويل فإن رأس مال الشركة يتكون من . المال 
 . ريال لكل سهم ٥,٥سهم بقيمة مدفوع 

 
 ريال قطري كخسائر إلى بيان الدخل والذي تم تحميله في ٦٢٠,٥٥٤خالل الفترة الحالية تم تحميل مبلغ  •

  .٧إيضاح رقم . التغيرات في حقوق المساهمين  السابق إلى بيان 
 

  
  

  
  المرحلية المختصرة الماليةالبيانات إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه 

 - ٤ - 



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

    المرحليبيان التدفقات النقدية
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- -- - - - - -- - - -- --- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - -  
  ستة أشهر المنتهية فيلفترة ال    
  ٢٠٠٥ يوينو ٣٠في   ٢٠٠٦ يونيو ٣٠    
 )مراجعة (  )مراجعة (   إيضاح  
  ----  -----------  ------------  
  ريال قطري  ريال قطري    

        :التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
  ٥,٥١٧,٣٧٨  ٢,١٢٦,٨٠٥    الفترة  صافي ربح 

        :تعديالت 
  ٢٠٦,٥٩٧  ٥٢٣,٥٣٨        إستهالك 

  ٦٢,٧٧٣  ٤٧,٨٩٩        مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  )٥,٧٩٠,٦٥٩(  ٦٢٠,٤٤١        إيرادات األستثمارات

العادلة           التغيرات في القيمة الربح في المخزون نتيجة
  )٢٩١,٨٥٤(  )١,٢٤٦,٨٥١(  التغير في األسعار المنسوبة إلى مطروحاً منها تكاليف البيع

    -----------  ------------  
    ٢٩٥,٧٦٥(  ٢,٠٧١,٨٣٢(  

  )١,١٨٧,٨٠٢(  )٢,٠٩٢,٧٩٠(    ذمم مدينة 
  )٢,٠٩٦,٦٦٩(  ٤,٣٣٥,٠٢٧    مخزون

  )١,٥٨٠,٧٠٩(  ١٣٩,٦٠٠    مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
  ٧,٣٤٦,٦٣٦  )٣,٨٩٦,١٠٨(    ذمم دائنة

  ٢٢٢,٥٧٧  )٢٤٠,٤٤٥(    مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
    -----------  ------------  

  ٢,٤٠٨,٢٦٨  ٣١٧,١١٦   األنشطة التشغيليةالناتج منالنقد صافي 
    -----------  ------------  

  
  
  
  
  

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



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

    المرحليبيان التدفقات النقدية
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - --- - - -- - -- - - -- - - -- - - -- - - - - - -- - -- - - -- - - -- - - --  
  لفترة الستة أشهر المنتهية في    
  ٢٠٠٥ يوينو ٣٠   ٢٠٠٦ يونيو ٣٠     
  )مراجعة (   )مراجعة (   إيضاح  
  ----      ----------  -----------  
  ريال قطري        ريال قطري     

        :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
  )٢,٠١٧,٤٤٣(  )١,٣٣٦,٧٤٤(        شراء ممتلكات ، مصنع ومعدات

  )٢,٥٣٨,٧٢٣(  )٧,٠٧٨,١٦٦(    شراء استثمارات 
   ١٣,٣٤٩,٢٠٤   ١,٩٦٥,٢١١    المتحصل من بيع استثمارات متاحه للبيع 

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

  )٤٦,٢٠٦,٩٦٢(  )٦,٤٤٩,٦٩٩(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
      ----------     -----------  

        :التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
  --     )١,٢٨٧,٥٨٧(    وعة ألعضاء مجلس اإلدارةكافأة مدفم

      ----------     -----------  
  --     )١,٢٨٧,٥٨٧(    صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 

      ----------     -----------  
  )٤٣,٧٩٨,٦٩٤(  )٧,٤٢٠,١٧٠(    وشبه النقد في النقد  النقصصافي

  ١١٢,٠٤١,٨١٠   ٨٢,٠٨٦,٥٥٣    النقد وشبه النقد في بداية الفترة
      ----------     -----------  

  ٦٨,٢٤٣,١١٦   ٧٤,٦٦٦,٣٨٣  ٩  النقد وشبه النقد في نهاية الفترة
      ===========     ===========  

  
  

  المرحلية المختصرة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
 - ٦-  



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

  المرحلية المختصرةالبيانات المالية إيضاحات حول 
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

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

يناير  ٢٠وقد تم إشهار الشركة بتاريخ .  ٢٠٠٢لسنة  ) ٥( رقم  بموجب أحكام قانون الشركات التجارية
  .معية العامة التأسيسية  بموجب قرار الج٢٠٠٤

  

 كل من ٢٠٠٥ مايو ١ مقصب مدينة الخور كما استلمت بتاريخ ٢٠٠٥ إبريل ١إستلمت الشركة بتاريخ 
  .المقصب اآللي ومقصب األهلي 

  

نقل المواشي ،  األعالفوتجارة المواشي ، ومشتقاتها تجارة اللحوم  الرئيسية في الشركة تتمثل أنشطة
 . في دولة قطر العامةإدارة المقصب اآللي والمقاصب ومخلفات المواشي وود معالجة الجل واألعالف ،

  .بممارسة كافة أنشطتها تبعاً ألحكام الشريعة اإلسالمية  الشركة تقوم
  
  

   :السياسات المحاسبية الهامة  -٢
الخاص بإعداد  )٣٤(وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المرحلية المختصرة  الماليةهذه البياناتيتم إعداد 

 المتاحة للبيع حيث  واالستثمارات الماشيةمخزونباستثناء ومبدأ التكلفة التاريخية ، التقارير المالية المرحلية 
البيانات المالية المرحلية المختصرة  في إعداد المتبعةإن السياسات المحاسبية . يتم قياسها بالقيمة العادلة 

 ، ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ البيانات المالية للسنة المنتهية في ة في إعدادمتفقة مع السياسات المحاسبية المتبع
واإليضاحات  ٢٠٠٥لسنة  المرحلية المختصرة مع البيانات المالية ةهذه البيانات الماليويجب قراءة 

   . المرفقة بها
  

 في يلهاتأجإن المصاريف التي تتكبدها الشركة بصورة غير منتظمة خالل السنة المالية يتم تقديرها أو 
  . عمل ذلك المناسب المرحلية فقط اذا كان من  الماليةالبيانات

  
  

  
 - ٧ –  



  : نقد في الصندوق ولدى البنوك – ٣
   ديسمبر ٣١   يـونـيـو ٣٠ 
 ٢٠٠٦   

  )مراجعة ( 
٢٠٠٥  

  )مراجعة ( 
٢٠٠٥  

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

   ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  
  ١٦٢,٨٧٥  ٢٣٩,٥٦٧  ٣٢٤,٥٨٠  نقد في الصندوق
        :نقد لدى البنوك 
  ١١,٩٩٠,٤٣٣  ٢٤,٦٦٩,٢٢١  ٧,٣٣٦,٠٨٨  حسابات جارية
  ٣٤,٩٣٣,٢٤٥  ١٨,٣٣٤,٣٢٨  ٣١,٨١٧,٢٢٥  حسابات توفير
  ٩٠,٠٠٠,٠٠٠  ٨٠,٠٠٠,٠٠٠  ٩٠,١٨٨,٤٩٠  حسابات ودائع

  ------------  ------------  ------------  
  ١٣٧,٠٨٦,٥٥٣  ١٢٣,٢٤٣,١١٦  ١٢٩,٦٦٦,٣٨٣  المجموع 

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

لمدة بنكية  دائعو مليون ريال قطري و٥٥ أشهر بمبلغ ستةبنكية لمدة  يعةودعلى الودائع  حساباتتتضمن 
   . ودعة لدى بنوك محلية في دولة قطرريال قطري ممليون  ٣٥ ثالثة أشهر بمبلغ

  

  : مخزون  – ٤
   ديسمبر ٣١   يـونـيـو ٣٠ 
 ٢٠٠٥  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  
  )مدققة (   )مراجعة (  )مراجعة (  
 ------------  ------------  ------------  

  ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
  ٩,٦٩٠,٣١٢  ٢,٤٧٨,٨٦٢  ٥,٨٣٦,٣٤٠)                 أ ( مخزون مواشي 

  ٢٢,٥٢٠  ١٩٨,١٣٦  ٣٢١,٩٤٦  عالفمخزون أ
  ١٣٢,٦١٠  ١٢,٤٨٩  ٥٩٨,٩٨٠  وأخرىمخزون المالحم 
  --      ٤٤,٧٨٣  --     مخزون السماد 

  ------------  ------------  ------------  
  ٩,٨٤٥,٤٤٢  ٢,٧٣٤,٢٧٠  ٦,٧٥٧,٢٦٦  وع ــالمجم

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

- ٨ –  
  



  
   :ة الدفترية للمواشيللقيمتسوية  -أ 
   ديسمبر٣١   يـونـيـو ٣٠  

 ٢٠٠٥  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  
  )مدققة (   )مراجعة (  )مراجعة (  
 -----------  -----------  -----------  

  ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
  ٣٤٢,١٦٠  ٣٤٢,١٦٠  ٩,٦٩٠,٣١٢   في بداية الفترة–القيمة الدفترية 

  ٤٢,٨٣٦,٠٢٠  ٩,٨٢٤,٥٢٨  ٢٤,٨٧١,٣٢٣  الزيادة في المشتريات 
 القيمة العادلة التغيرات فيالربح الناتج من 

 المنسوبة إلى مطروحاً منها تكاليف البيع
  ٢,٤٢٩,٢٢٦  ٢٩١,٨٥٤  ١,٢٤٦,٨٥١  التغيرات في األسعار

  )٣٥,٩١٧,٠٩٤(  )٧,٩٧٩,٦٨٠(  )٢٩,٩٧٢,١٤٦(  تكلفة المبيعات 
  -----------  -----------  -----------  

  ٩,٦٩٠,٣١٢  ٢,٤٧٨,٨٦٢  ٥,٨٣٦,٣٤٠   في نهاية الفترة–مة الدفترية القي
  ===========  ===========  ===========  

  

  بقرة ٥٥ و خاروف)٨,٠٣٦ :٢٠٠٥ يونيو ٣٠( ١٤,٠٧٨  يوجد لدى الشركة٢٠٠٦ يونيو ٣٠كما في 
  .ضمن المخزون 

  

   :ممتلكات ، مصنع ومعدات – ٥
   ديسمبر٣١   يـونـيـو ٣٠  
  ٢٠٠٦  

  )مراجعة (
٢٠٠٥   

  )مراجعة (
٢٠٠٥  

  )مدققة ( 
  -----------  -----------  -----------  
  ريال قطري   ريال قطري  ريال قطري  

  ٢٣,٧٨٠,٤٥٢  ٢٣,٧٨٠,٤٥٢  ٢٦,١٩٠,٥٨٨  صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة  
  ٣,١٤١,٦٢٩  ٢,٠١٧,٤٤٣  ١,٣٣٦,٧٤٤  إضافات
  --     --     )٢٠,٠٠٠,٠٠٠(  ) أ  (إستبعادات
  )٧٣١,٤٩٣(  )٢٠٦,٥٩٧(  )٥٢٣,٥٣٨(  استهالك

  -----------  -----------  -----------  
  ٢٦,١٩٠,٥٨٨  ٢٥,٥٩١,٢٩٨  ٧,٠٠٣,٧٩٤  صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة 

  ===========  ===========  ===========  
ت مساهمتها في رأس المال والتي  مثل التية قطر بإسترجاع األرضخالل الفتره ، قامت حكومة دول)  أ (

  . ريال قطري ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ مسجلة في دفاتر الشركة بقيمة كانت
  
  
  
  

- ٩ -  



  :إلى حكومة دولة قطر و  منالمطلوب – ٦
وبموجب .  سهماً ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم من أسهم الشركة البالغة ٢,٠٠٠,٠٠٠تمتلك حكومة دولة قطر 

مها بمبلغ  مقدمة تم تقيي أصول عينية متمثلة بأرضسدد مقابلعقد تأسيس الشركة فإن حصة الحكومة ت
% ٥٠ومن مساهمة الحكومة  % ٥٠عتبر نصف قيمة األرض سداد لنسبة ت.  مليون ريال قطري ٢٠

  . المتداولة  ضمن االلتزامات غير من قمية األرض ظهرتالمتبقية 
  

 ريال قطري ٢٠,٠٠٠,٠٠٠لبالغة  امت حكومة دولة قطر بإسترجاع األرض قاخالل الفترة الحالية ،
 ريال ١,٠٠٠,٠٠٠وقامت بإعادة تأجيرها للشركة بمبلغ . مثلت قيمة مساهمتهم في رأس المال والتي 

  .قطري سنوياً 
  

  ريال قطري  
  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  الزيادة في قيمة األرض عن المبلغ المطلوب لقيمة األسهم التي تمتلكها الحكومة

  )١٠,٠٠٠,٠٠٠    (  ولة قطر نتيجة إسترجاع األرضة دالقيمة المطلوبة من حكوم
  ------------  
  
  : إيرادات أخرى – ٧
لفترة الستة أشهر المنتهية   

  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠في  
  )مراجعة (

لفترة الستة أشهر المنتهية 
 ٢٠٠٥ يوينو ٣٠في 

  )مراجعة (
  -----------  -----------  
  ريال قطري  ريال قطري  

  ٥,٧٩٠,٦٥٩  )٦٢٠,٤٤١(  أسهم متاحة للبيع  بيع )خسائر (أرباح
  ١,٦١٥,٣٤٣  ٢,٢٩٠,٩٨٩  أرباح ودائع بنكية 

  ٢٠٦,٢٧٥  ١٦٢,٥٩١  إيرادات توزيعات أرباح أسهم 
  ٢٠,٠١٣  ٣٦٤,٨٨٣  إيرادات أخرى 

  -----------  -----------  
  ٧,٦٣٢,٢٩٠  ٢,١٩٨,٠٢٢  المجمــوع

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

- ١٠ –  
  

  



  :عائد على السهم ال – ٨
 للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة هم بتقسيم صافي الربحيحتسب العائد على الس

  : خالل الفترة كالتالي 
   يـونـيـو ٣٠  
  ٢٠٠٦   

  )مراجعة ( 
٢٠٠٥  

  )مراجعة ( 
  -----------  -----------  
  ريال قطري  ريال قطري   

  ٥,٥١٧,٣٧٨  2.126.805   الفترةصافي ربح
  ============ ============ 

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

المعدلة نتيجة  : ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ (العائد على السهم
  ٠,١٨  0.071  )التعديالت المرجحة لعدد األسهم

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

  : النقد وشبه النقد – ٩
   يـونـيـو٣٠  

  
٢٠٠٦  

  )مراجعة (
٢٠٠٥  

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

  ريال قطري  ريال قطري   
  ١٢٣,٢٤٣,١١٦  ١٢٩,٦٦٦,٣٨٣نقد في الصندوق ولدى البنوك                      

  )٥٥,٠٠٠,٠٠٠(  )٥٥,٠٠٠,٠٠٠(  ودائع ألجل تستحق بعد تسعين يوماً: يطرح 
  ------------  -------------  
  ٦٨,٢٤٣,١١٦  ٧٤,٦٦٦,٣٨٣  
  ============  ============  
  
  
  
  

 - ١١ -  



  :لتزامات الطارئة  التعهدات واإل– ١٠
   يـونـيـو ٣٠  
  ٢٠٠٦   

  ) مراجعة ( 
٢٠٠٥   

  )مراجعة (
  ------------  ----------  
  ريال قطري  ريال قطري   

      :تعهدات 
  ٢,٣٠٤,٦٨٣  ٣٨٥,١٢٣     ترتيبات تعاقدية

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

  ٧٢٧,٩٩٣  ٢٩٧,٢٤٨     خطابات ضمان
  ============  ===========  

  ٥,٢٤٥,٩٢٦  --     اعتمادات مستندية   
  ============  ============  
  

   :تعديالت فترات سابقة -١١
 ريال قطري يمثل الزيادة ١٠٠,٠٠٠لغ خالل الفترة الحالية قررت إدارة الشركة إعادة تصنيف مب

في قيمة رسوم اإلكتتاب المقبوضة عن قيمة الرسوم المطلوبة والتي دفعت من قبل الحكومة من 
  .مات إلى حقوق المساهمين في الفترات السابقة والحالية اإلتز

  
   : أرقام المقارنة-٢١

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

 - ١٢  -  


