
  

  
 
 
 
 

 
 

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

   قطر–الدوحة 
  

    المرحلية المختصرةالبيانات المالية
    أشهر المنتهيةتسعةلفترة ال
  2007 سبتمبر 30في 

)غير المدققة(                               



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

  

    المرحليةالميزانية العمومية
  2007 سبتمبر 30كما في 

-------------------------------------------------------------------  
  كما في    
  2006-ديسمبر-31  2007-سبتمبر-30    
    )مدققة (  ) مدققة غير(    

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

          الموجودات
          :متداولة الموجودات ال

    151.483.308           103.268.283    في الصندوق ولدى البنوكنقد    

    20.660.912  41.109.762            المدينون و المبالغ المدفوعه مقدما   

    10.058.791                             6.776.917    مخزونال  

    -- - ---- ---- -- - ---- ----  
    182.203.011  151.154.962     مجموع الموجودات المتداولة

    -- - ---- ---- -- - ---- ----  
          :الموجودات غير المتداولة 

    15.270.800  12.268.265    استثمارات متاحة للبيع   

  0 14.704.886    أخرىاستثمارات    
  7.386.424  25.251.119     و مشاريع تحت التنفيذنع ومعدات   ممتلكات ، مص

    -- - ---- ---- -- - ---- ----  
   22.657.224  52.224.270    مجموع الموجودات غير المتداولة 

    -- - ---- ---- -- - ---- ----  
    204.860.235  203.379.232    مجموع الموجودات 

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

                                          
  سلطان جوهر العبداهللا/ السيد                   خالد بن محمد الخاطر/ السيد 

  مدير عام ال               والعضو المنتدب مجلس اإلدارةرئيس    
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  ق. م . ش ) مواشي ( الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي 
   قطر–الدوحة                 

  

   المرحلية الميزانية العمومية
  2007 سبتمبر 30كما في 

------------------------------------------------------------------------  
  كما في     
  2006-ديسمبر-31  2007-سبتمبر-30    
    )مدققة (  ) مدققة غير(    
    -- - -- -- -- --  -- - -- -- -- --    
    ريـال قطـري  ريـال قطـري    

          ينالمطلوبات وحقوق المساهم
          :متداولة المطلوبات ال

   20.425.414   18.107.530            الدائنون و المصاريف المستحقه   
    -- -- - -- -- -- --  -- -- - -- -- -- --    

   20.425.414  18.107.530     مجموع المطلوبات المتداولة
    -- -- - -- -- -- --  -- -- - -- -- -- --    

         :المطلوبات غير المتداولة 
   395.321                    603.226    خصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   م

   10.000.000  10.000.000       المطلوب إلى حكومة دولة قطر 
    -- -- - -- -- -- --  -- -- - -- -- -- --    

   10.395.321  10.603.226    مجموع المطلوبات غير المتداولة
    -- -- - -- -- -- --  -- -- - -- -- -- --    

        :مين حقوق المساه
   165.000.000         165.000.000  )من القيمة اإلسمية لألسهم % 55( المدفوع رأس المال

  3.119.595             3.119.595    احتياطي قانوني
  )4.201.135(  )5.511.637(    احتياطي القيمة العادلة 

  10.121.040         12.060.518    أرباح مدورة
    -- - -- -- -- --   -- ---- - -- --    

  174.039.500  174.668.476    صافي حقوق المساهمين 

    -- - -- -- -- --  -- - -- -- -- --    
  204.860.235   203.379.232    مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

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

   قطر–الدوحة 

    المرحليبيان الدخل

  2007 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في عستلفترة ال

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

  ة أشهر المنتهية في لفترة التسع
  

  2006 سبتمبر 30  2007 سبتمبر 30  

 )غير المدققة( )غير المدققة(    

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

  ريـال قطـري  ريـال قطـري    

  59.855.334  71.479.879    المبيعات

  )56.684.507(  )73.073.843(    تكلفة المبيعات 

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

  3.170.827  )1.593.964(     الربح) خساره(مجمل

  4.690.912      9.644.012    إيرادات أخرى 

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

  7.861.739  8.050.048    اداتمجمل اإلير

  )3.514.717(  )5.410.571(    مصاريف إدارية وعمومية 

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

  4.347.022  2.639.477    الفترة بحصافير

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

  0.14  0.09    )ريال قطري للسهم(العائد على السهم 

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

o البيانات ههذرتم نش مدقق قبل من مراجعتها تتم ولم المالية لألوراق الدوحة سوق تعليمات على بناء 

 خارجي
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