
ق.م.ش (مواشي)الشركة القطرية لتجارة اللحوم و المواشي 

البيانات المالية المرحلية المختصرة 

2012-3-31لفترة ثالثة أشهر منتهية في 

(غير مدققة)



31/3/201231/3/201131/12/2011

مدققهغير مدققهغير مدققه

ريال قطريريال قطريريال قطري

الموجودات

:الموجودات المتداولة 
           27,206,151           25,186,751            20,275,909نقد في الصندوق ولدى البنوك

         350,303,930         177,163,061          333,983,724المدينون ومبالغ مدفوعه مقدما

             2,544,180                        -              2,544,180مستحق من شركات زميله

             6,953,092           32,427,460            48,569,588المخزون

         387,007,352         234,777,272          405,373,401مجموع الموجودات المتداولة 

:الموجودات غير المتداولة 

             3,116,855             2,982,585              3,102,741االصول البيولوجيه

           27,250,020           29,014,898            27,250,020استثمارات متاحة للبيع

             6,245,750             5,353,500              6,245,750استثمارات في اراضي
                758,884             2,705,257                349,640استثمار في شركات زميله

           32,563,651           32,193,591            32,675,032 مشاريع راسماليه تحت التنفيذ

           16,871,809           15,321,750            15,778,923 ممتلكات واالت ومعدات 

           86,806,970           87,571,581            85,402,106مجموع الموجودات غير المتداولة 

         473,814,322         322,348,853          490,775,507مجموع الموجودات 

المطلوبات وحقوق المساهمين

:المطلوبات المتداولة 
           92,734,752             6,820,000            25,942,809مرابحات قصيره االجل

           54,811,210                        -                        -مستحق للبنوك

           47,936,059           68,114,803          163,903,971الدائنون والمصاريف المستحقه

         195,482,021           74,934,803          189,846,780مجموع المطلوبات المتداولة

:المطلوبات غير المتداولة 
             3,777,394             3,175,829              3,992,337 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

           10,000,000           10,000,000            10,000,000المطلوب إلى حكومة دولة قطر 

           13,777,394           13,175,829            13,992,337مجموع المطلوبات غير المتداولة

         209,259,415           88,110,632          203,839,117مجموع المطلوبات

:حقوق المساهمين 
         180,000,000         180,000,000          180,000,000رأس المال

           19,821,065           13,388,524            19,821,065احتياطي قانوني

                370,717               (604,783)                370,717احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

            (5,897,163)            (8,873,620)             (3,853,035)احتياطي تحويل النقد االجنبي

           70,260,288           50,328,100            90,597,644 أرباح مرحله

         264,554,907         234,238,221          286,936,390صافي حقوق المساهمين 

         473,814,322         322,348,853          490,775,507اجمالي المطلوبات و حقوق الملكيه

أحمد ناصرسريع االكعبي/            السيد عبدالعزيز علي عجالن المريخي/                               السيد
و الرئيس التنفيذي                           العضو المنتدب             نائب رئيس مجلس اإلدارة  

ق.م.ش (مواشي)الشركة القطرية لتجارة اللحوم و المواشي 

الميزانية العمومية

2012-3-31كما في 



31/3/201231/03/2011

غير مدققهغير مدققه

ريال قطريريال قطري

     52,774,621      64,741,971المبيعات

    (89,321,167)   (139,653,312)تكلفة المبيعات 

   (36,546,546)    (74,911,341)الربح (خساره  )مجمل 

       1,073,884        2,157,882إيرادات أخرى 

      (2,982,976)       (6,137,910)مصاريف إدارية وعمومية

     48,120,587      99,637,970تثبيت تغطيه اسعار البيع من حكومه دوله قطر

         (345,322)          (409,245)خسائر االستثمار في شركة زميلة

      9,319,627     20,337,356صافي أرباح  الفترة

               0.52               1.13العائد على السهم

عبدالعزيز علي عجالن المريخي/                               السيد

            نائب رئيس مجلس اإلدارة  

قائمة الدخل

2012-3-31لفترة الثالثة أشهر منتهيه في 

السيد أحمد ناصر سريع الكعبي

العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي

ق.م.ش (مواشي)الشركة القطرية لتجارة اللحوم و المواشي 



 احتياطي القيمه العادله احتياطي قانوني راس المال

 احتياطي تقييم النقد 

 المجموع ارباح مرحلهاالجنبي

2011

 229,119,116          41,008,473               (4,673,098)              (604,783)                  13,388,524                180,000,000     الرصيد في بداية الفتره

 9,319,627              9,319,627                    -                               -                               -                                -                     اجمالي الدخل الشامل للفتره

(4,200,522)               -                             (4,200,522)                 -                               -                                -                     الدخل الشامل االخر للفتره

             5,119,105                9,319,627              (4,200,522)                          -                  -مجموع الدخل للفتره

         234,238,221              50,328,100              (8,873,620)                 (604,783)              13,388,524   2011180,000,000-3-31الرصيد في 

2012

 264,554,906          70,260,288               (5,897,163)               370,717                    19,821,065                180,000,000     الرصيد في بداية الفتره

 20,337,356            20,337,356                  -                               -                               -                                -                     اجمالي الدخل الشامل للفتره

 2,044,128             (0)                              2,044,128                   -                               -                                -                     الدخل الشامل االخر للفتره

           22,381,484              20,337,356               2,044,128                          -                          -                  -مجموع الدخل للفتره

         286,936,390              90,597,644              (3,853,035)                  370,717              19,821,065   2012180,000,000-3-31الرصيد في 

ق.م.ش (مواشي)الشركة القطرية لتجارة اللحوم و المواشي 
بيان التغييرات في حقوق الملكية المرحلى المختصر

2012-3-31للفترة المنتهية في 


