
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )مواشي (الشرآة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي
  )شرآة مساهمة قطرية(

  دولة قطر -الدوحة 
  
  

  
  تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

  نات الماليةوالبيا
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  
  

 

  
  )مواشي(الشرآة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي 

  )شرآة مساهمة قطرية (
   دولة قطر-الدوحة 

  

  
  فهرس

  

  
 بيـــــــان صفحة 

                                      تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

  أ ١ ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١الميزانية العمومية آما في 
 

  ٢٠٠٨  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في بيان الدخل 
 

  ب ٢
 

  جـ ٣ ٢٠٠٨  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في  المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
 

  د ٤ ٢٠٠٨  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في بيان التدفقات النقدية 
 

 إيضاحات   
 ٢٨ - ١ ١٧ - ٥ ٢٠٠٨  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في البيانات المالية إيضاحات حول 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  



  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

١٠٦١٨٠٨٦٦  
  

  
  

  : إلى المستقلينتقــريـر مراقـبي الـحسـابات
  

   المحترمينالمساهمين/ السادة 
  )مواشي(الشرآة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي 

  )شرآة مساهمة قطرية(
   دولـــــة قطــــر-دوحـــة ال
  

  تقرير حول البيانات المالية
  

مساهمة  شرآة  (،  )مواشي(للشرآة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي      لقد دققنا البيانات المالية المرفقة      
ا في     والتي تتكون  دولة قطر، -الدوحة ،  )قطرية ة آم ة العمومي سمبر  ٣١  من الميزاني ان  ٢٠٠٨ دي  وبي

ان ال دخل وبي وق ال ي حق رات ف ساهمينتغي اريخ،  الم ك الت ي ذل ة ف سنة المنتهي ة لل دفقات النقدي ان الت  وبي
    .ملخصًا للسياسات المحاسبية المهمة واإليضاحات األخرىآذلك و
  

   البيانات الماليةعنمسؤولية اإلدارة 
  

ك                شكل عادل وذل ة وعرضها ب ا للمع  إن إدارة الشرآة مسؤولة عن إعداد البيانات المالي ة   وفق ايير الدولي
 تتعلقإلعداد التقارير المالية، وتشتمل هذه المسؤولية على تصميم وتطبيق والمحافظة على رقابة داخلية 

ة   ات مالي ة عرض بيان ة من تكون بإعداد وعدال سبب الغش أو أخطاء  أيخالي ة سواء آانت ب  جوهري
ديرات    ل تق ة، وعم بية مالئم ات محاس ق سياس ار وتطبي ذلك اختي أ، وآ ي ظل  الخط ة ف بية معقول محاس

  . الظروف
  

  مراقب الحساباتمسؤولية 
  

شته في                    هذه البيان  علىإن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي       م مناق ا ت تثناء م دقيقنا، باس ى ت تنادا إل ة اس ات المالي
طلبات إن هذه المعايير تتطلب أن نلتزم بالمت.  قد قمنا بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق      الفقرة التالية ف  

ة                أاألخالقية و  ن نقوم بتخطيط وتنفيذ التدقيق للحصول على تأآيد معقول حول ما إذا آانت البيانات المالي
  . الجوهريةاألخطاءخالية من 

  
واردة في                تتضمن   عملية التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واإلفصاحات ال

ة ات المالي ر . البيان ك اإلج د تل ى تعتم ديراءات عل ود   تق اطر وج يم مخ ك تقي ي ذل ا ف دقق بم اء الم  أخط
ين           . جوهرية سواء آانت بسبب الغش أو الخطأ       دقق بع ار عند تقييم تلك المخاطر يأخذ الم ة   اإلعتب  الرقاب

تدقيق مناسبة في  ية للشرآة وذلك لتصميم إجراءات الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض البيانات المال     
داء رأي       ظل الظروف و   ة          حول ليس لغرض إب ة الداخلي ة الرقاب شرآة  مدى فعالي دقيق       لل شمل الت ا ي ، آم

ا                 ي قامت به تقييمًا لمدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية الت
  . وآذلك تقييمًا للعرض العام للبيانات المالية،اإلدارة

  
  . نعتمد عليه عند إبداء رأينا حصلنا عليها آافية ومالئمة لتكون أساسًاباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
ت  - وم والمواشي  قام ارة اللح ة لتج شرآة القطري ة (، )مواشي(ال ساهمة قطري رآة م ساب )ش  باحت

ي            ة ف سنة المنتهي ر لل ة قط ة دول ن حكوم ع م عار البي ت أس ة تثبي سمبر ٣١تغطي ة ٢٠٠٨ دي  بقيم
ريال قطري، ولم نطلع على اية معلومات من اإلدارة حول موافقة حكومة دولة قطر               ٢٣٫٢٦٤٫٤٦٥
  .حول هذا المبلغ

    
  الــــرأي

  
واحي    وباستثناء ما هو مذآور أعاله فإن  برأينا ة الن ة  البيانات المالية تظهر بعدالة من آاف  المرآز  الجوهري

ارة اللحوم والمواشي          المالي   ة لتج ة      (،)مواشي (للشرآة القطري ة   -الدوحة   ،  )شرآة مساهمة قطري  دول
ايير          ء وأدا ٢٠٠٨ ديسمبر   ٣١آما في    قطر ا للمع ها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفق

  .الدولية إلعداد التقارير المالية
  

  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
  

وأن البيانات المالية متفقة الشرآة تمسك حسابات منتظمة أعاله، فإن    وباستثناء ما هو مذآور      وبرأينا أيضاً 
 وفي حدود  وأن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة تتفق مع البيانات المالية للشرآة،       ،معها

 ٥ رقم المعلومات التي توفرت لدينا لم يصل إلى علمنا حدوث مخالفات جوهرية لقانون الشرآات التجارية          
ًا عل              ٢٠٠٢لسنة   ؤثر مادي ا         أو لنظام الشرآة األساسي خالل السنة على وجه ي شرآة أو مرآزه شاط ال ى ن

  .ة ألداء مهمتنايالمالي، ولقد حصلنا من اإلدارة على المعلومات واالستفسارات التي رأيناها ضرور
  

   وشرآاهطالل أبو غزاله
  

  
  حازم أحمد السرخي

  )١١٩سجل مراقبي الحسابات رقم (
  

  ٢٠٠٩ مارس ٨الدوحة في 



  

  
  

  

  )مواشي(الشرآة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي 
  )شرآة مساهمة قطرية(

  دولة قطر - الدوحة
  بيـــان أ                            

  ٢٠٠٨  ديسمبر٣١الميزانية العمومية آما في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـاح  إيضـــ ٢٠٠٨      ٢٠٠٧      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      ريال قطري  ريال قطري
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الموجودات   
  المتداولـــةالموجــودات   

 نقد في الصندوق ولدى البنوك -٣ - ٤٨٫١٥٢٫٨٢٩ ٩٣٫٩٢٥٫٥٧٠
 المدينون ومبالغ مدفوعة مقدمًا - ٤ - ٩٦٫٠٧٩٫٢٢٧ ٢٤٫٣٩٣٫٩٩٤
 المخزون - ٥ - ٣٨٫٠٩١٫٢١٧ ٢٠٫٢٩٢٫٤٨٤

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع الموجودات المتداولة  ١٨٢٫٣٢٣٫٢٧٣ ١٣٨٫٦١٢٫٠٤٨
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الموجودات غير المتداولة   
 استثمارات - ٦ - ٣٤٫٥٩٢٫٢٠٠ ٣٧٫٦٠٤٫٠٣٧
 استثمارات في أراضي  ٣٫١٢٢٫٨٧٥ ١٧٫٢٥٣٫٠٣٥
 مشاريع رأسمالية تحت التنفيذ  - ٧ - ٣٢٫٩٠٨٫٢٨٤ ٢٢٫٠٢٦٫٢٨٤
 ممتلكات وآالت ومعدات - ٨ - ١٠٫٩١٦٫٧٢٠ ٥٫٨٨٩٫٤٩٢

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع الموجودات غير المتداولة ٨١٫٥٤٠٫٠٧٩ ٨٢٫٧٧٢٫٨٤٨
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع الموجودات   ٢٦٣٫٨٦٣٫٣٥٢ ٢٢١٫٣٨٤٫٨٩٦
======== ==========   

 حقوق المساهمين والمطلوبات    
 المطلوبات المتداولة   

 الدائنون والمصاريف المستحقة - ٩ - ٢٩٫٠٨٤٫٥٩٢ ٢٤٫٦٦٨٫٢٤٣
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المتداولةمجموع المطلوبات  ٢٩٫٠٨٤٫٥٩٢ ٢٤٫٦٦٨٫٢٤٣
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المطلوبات غير المتداولة   
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - ١٠ - ١٫٣٢٨٫٦٦٦ ٦٦٧٫٨٢٦

 المطلوب إلى حكومة دولة قطر - ١١ - ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع المطلوبات غير المتداولة  ١١٫٣٢٨٫٦٦٦ ١٠٫٦٦٧٫٨٢٦
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع المطلوبات  ٤٠٫٤١٣٫٢٥٨ ٣٥٫٣٣٦٫٠٦٩
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حقوق المساهمين   
 )من القيمة االسمية لألسهم %٦٠(رأس المال  - ١٢ - ١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠
 احتياطي قانوني - ١٣ - ٧٫٨٨١٫٣١٩ ٣٫٩٤٨٫١٩٥
 احتياطي القيمة العادلة - ١٤ - )٩٠٧٫٧٨٣( ٢٢٢٫١٨٧

 توزيعات مقترحة  ٣١٫٧٥٠٫٠٠٠ ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠
 أرباح مرحلة  ٤٫٧٢٦٫٥٥٨ ١٫٨٧٨٫٤٤٥

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بيان جـ-صافي حقوق المساهمين   ٢٢٣٫٤٥٠٫٠٩٤ ١٨٦٫٠٤٨٫٨٢٧
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات  ٢٦٣٫٨٦٣٫٣٥٢ ٢٢١٫٣٨٤٫٨٩٦
======== ==========   

  :  وتم توقيعها نيابة عن المجلس من قبل٢٠٠٩  مارس٨الية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  الموافقة على هذه البيانات المتتم

  
....................................         ....................................                                         

  سلطان جوهر العبد اهللا/ السيد                             خالد بن محمد الخاطر/       السيد
          المــديــر العــــام                                                   رئيس مجلس اإلدارة       

  

   تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية٢٨ إلى ١ من إن اإليضاحات المرفقة
- ١ -   



  

  
  
  
  

  )مواشي(رة اللحوم والمواشي الشرآة القطرية لتجا
  )شرآة مساهمة قطرية(

   دولة قطر-الدوحة 
   بيـــان ب                        

  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١بيان الدخل للسنة المنتهية في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضـــاح ٢٠٠٨      ٢٠٠٧    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ريال قطري    ريال قطري  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المبيعات - ١٥ - ١٣٢٫٣٢٤٫٧٢٠ ١٠٧٫٩٤٧٫٩٧٧
 تكلفة المبيعات - ١٦ - )١٧١٫٣٢١٫٣٤٩( )١٠٨٫٢٨٧٫٦٦٢(

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) خسارة(مجمل   )٣٨٫٩٩٦٫٦٢٩( )٣٣٩٫٦٨٥(
 إيرادات أخرى - ١٧ - ٧٫٠٤١٫٧١٦ ١٤٫٧٣٦٫٢٣٩

 مصاريف عمومية وإدارية - ١٨ - )١٤٫٥١٤٫٣٤٥( )٩٫٠٧١٫٤١٤(
 تغطية تثبيت أسعار البيع من حكومة دولة قطر - ١٩ - ٨٨٫٧٠٠٫٣٠٤ ٦٫٠٠٠٫٠٠٠

  خسائر انخفاض القيمة المحولة من احتياطي - ١٤ - -- )٤٫٢٧١٫٤٩٥(
  القيمة العادلة

  أراضي استثمارات فيأرباح إعادة تقييم) خسائر(  )٢٫٨٩٩٫٨٠٩( ١٫٢٣٢٫٣٦٠
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيان جـ ، د -السنة ربح   ٣٩٫٣٣١٫٢٣٧ ٨٫٢٨٦٫٠٠٥
========== ==========   

 ربحية السهم   
 ربح السهم الواحد   ١٫٣١ ٠٫٢٨

========== ==========   
 متوسط عدد األسهم في نهاية السنة  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠

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

  
  
  

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  البيانات المالية تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه ٢٨ إلى ١إن اإليضاحات المرفقة من 
  

- ٢ -  
  
  



 )مواشي(الشرآة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي 
  )شرآة مساهمة قطرية (

   دولة قطر-الدوحة 
  بيـــان جـ        

  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ المنتهية في للسنةالمساهمين بيان التغيرات في حقوق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     
   رأس المال

  
  احتياطي قانوني 

  احتياطي القيمة 
  العادلة    

   
  توزيعات مقترحة 

   
  ة  أرباح مرحل

     
   المجموع   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري   ريال قطري    ريال قطري   ريال قطري
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٧٤٫٠٣٩٫٥٠٠  ١٠٫١٢١٫٠٤٠  --  )٤٫٢٠١٫١٣٥(  ٣٫١١٩٫٥٩٥  ١٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١آما في 
              

  )٧٠٠٫٠٠٠(  )٧٠٠٫٠٠٠(  --  --  --  --  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
  ٨٫٢٨٦٫٠٠٥  ٨٫٢٨٦٫٠٠٥  --  --  --  --  يان ب ب-ربح السنة 

  --  )٨٢٨٫٦٠٠(  --  --  ٨٢٨٫٦٠٠  --  المحول إلى االحتياطي القانوني
  ٤٫٤٢٣٫٣٢٢  --  --  ٤٫٤٢٣٫٣٢٢  --  --  )١٤( إيضاح -صافي الحرآة في احتياطي القيمة العادلة 

  --  )١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  --  --  --  أرباح مقترح إضافتها لرأس المال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨٦٫٠٤٨٫٨٢٧  ١٫٨٧٨٫٤٤٥  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٢٢٫١٨٧  ٣٫٩٤٨٫١٩٥  ١٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠   بيان أ- ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١آما في 
              

  --  --  )١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  --  --  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  الزيادة في رأس المال
  )٨٠٠٫٠٠٠(  )٨٠٠٫٠٠٠(  --  --  --  --  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

  ٣٩٫٣٣١٫٢٣٧  ٣٩٫٣٣١٫٢٣٧  --  --  --  --   بيان ب- السنةربح 
  --  )٣٫٩٣٣٫١٢٤(  --  --  ٣٫٩٣٣٫١٢٤  --  المحول إلى االحتياطي القانوني

  )١٫١٢٩٫٩٧٠(  --  --  )١٫١٢٩٫٩٧٠(  --  --  )١٤( إيضاح -دلة صافي الحرآة في احتياطي القيمة العا
  --  )٣١٫٧٥٠٫٠٠٠(  ٣١٫٧٥٠٫٠٠٠  --  --  --   ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةتوزيعات مقترحة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٢٣٫٤٥٠٫٠٩٤  ٤٫٧٢٦٫٥٥٨  ٣١٫٧٥٠٫٠٠٠  )٩٠٧٫٧٨٣(  ٧٫٨٨١٫٣١٩ ١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠   بيان أ- ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١آما في 
========  ========  ========  ========  ========  ========  

  

 

 أي ما يعادل ) ريال قطري٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ والبالغةالقيمة االسمية لرأس المال (من رأس مال الشرآة بالكامل % ١٠اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية قدرها  -
 .ريال قطري لكل سهم، إن هذه التوزيعات خاضعة لموافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوي) ١( ريال قطري بواقع ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠

  

، إن دفع المكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١منتهية في  ريال قطري للسنة ال١٫٧٥٠٫٠٠٠اقترح مجلس اإلدارة توزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  -
 .من النظام األساسي للشرآة) ٤٣( وذلك وفقًا للمادة  السنويخاضع لموافقة الجمعية العمومية

  
  من هذه البيانات الماليةال يتجزأ  تشكل جزءًا ٢٨ إلى ١ من إن اإليضاحات المرفقة

- ٣ - 



  

  
  
  

  )مواشي(الشرآة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي 
  )شرآة مساهمة قطرية(

  دولة قطر - الدوحة
                                                                                                                       بيـــان د

     ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١نقدية للسنة المنتهية في بيان التدفقات ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                  إيضـاح ٢٠٠٨      ٢٠٠٧    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ريال قطري    ل قطري  ريا
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   
   بيان ب-ة ربح السن  ٣٩٫٣٣١٫٢٣٧ ٨٫٢٨٦٫٠٠٥

 تعديالت لــ   
 االستهالآات  ١٫٧٧٦٫٩٩٦ ١٫١٤٠٫٧٢٤

 بيع استثمارات متاحة للبيع) أرباح(  )٤٢٨٫٩٠٩( )١٫٦٧٨٫٦٤٣(
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  ١٫٠٦٦٫٤٩٣ ٣٨٧٫٨٩٨

  الناتج من التغير في القيمة العادلة للمخزون)الربح(  )٦٫٧٢٧٫٨٢٥( )٦٫٣٦٤٫٥٤٦(
 استثمارات في أراضيإعادة تقييم ) أرباح(خسائر   ٢٫٨٩٩٫٨٠٩ )١٫٢٣٢٫٣٦٠(
 استثمارات في أراضي بيع )أرباح(  )١٫٦٠٢٫٦٥٨( )٤٫٩٠٧٫٨٦٣(

  خسائر انخفاض القيمة المحولة من احتياطي  -- ٤٫٢٧١٫٤٩٥
  القيمة العادلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  رأس المال العاملالتغيرات فيالتشغيل قبل ) خسارة(ربح   ٣٦٫٣١٥٫١٤٣ )٩٧٫٢٩٠(
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية   
 مدفوعة مقدمًالمدينون ومبالغ في ا) الزيادة(  )٧١٫٦٨٥٫٢٣٣( )٣٫٧٣٣٫٠٨٢(
 في المخزون) الزيادة(  )١١٫٠٧٠٫٩٠٨( )٣٫٨٦٩٫١٤٧(

  والمصاريف المستحقةالزيادة في الدائنون  ٤٫٤١٦٫٣٤٩ ٤٫٢٤٢٫٨٢٩
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التدفق النقدي من التشغيل  )٤٢٫٠٢٤٫٦٤٩( )٣٫٤٥٦٫٦٩٠(
    

 دفعات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  )٤٠٥٫٦٥٣( )١١٥٫٣٩٣(
 دفعات مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  )٨٠٠٫٠٠٠( )٧٠٠٫٠٠٠(

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األنشطة التشغيلية ) المستخدم في(صافي النقد   )٤٣٫٢٣٠٫٣٠٢( )٤٫٢٧٢٫٠٨٣(
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    
  ومشاريع رأسمالية تحت التنفيذ  ممتلكات وآالت ومعداتشراء  )١٧٫٧٢٧٫٦٦٣( )٢١٫٧٧٤٫٠٧٦(

 المتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات  ٤١٫٤٣٩ ١٠٤٫٠٠٠
 شراء استثمارات في أراضي  )٦٫٠٢٢٫٦٨٤( )٣٣٫٥١٥٫٣٤٦(

 المتحصل من بيع استثمارات في أراضي  ١٨٫٨٥٥٫٦٩٣ ٢٢٫٤٠٢٫٥٣٤
  متاحة للبيع استثمارات بيعالمتحصل من  ٢٫٣١٠٫٧٧٦ ٥٫٦٦٦٫٤٣٣

 استثمارات متاحة للبيعشراء   -- )٢٦٫١٦٩٫٢٠٠(
  يوم١٨٠ تستحق بعد -ودائع بنكية   ٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠ --

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األنشطة االستثمارية) المستخدم في( المتوفر من صافي النقد  ٥٢٫٤٥٧٫٥٦١ )٥٣٫٢٨٥٫٦٥٥(
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في النقد والنقد المعادل ) النقص(الزيادة   ٩٫٢٢٧٫٢٥٩ )٥٧٫٥٥٧٫٧٣٨(
 النقد والنقد المعادل في بداية السنة  ٣٨٫٩٢٥٫٥٧٠ ٩٦٫٤٨٣٫٣٠٨

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة - ٢٠ - ٤٨٫١٥٢٫٨٢٩ ٣٨٫٩٢٥٫٥٧٠
========= =========   

  

  
  

  

   تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية٢٨ إلى ١إن اإليضاحات المرفقة من 
  

- ٤ -  
  



  

  
  

  

  
  )مواشي(ارة اللحوم والمواشي الشرآة القطرية لتج

  )شرآة مساهمة قطرية(
  دولة قطر - الدوحة

  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكيــان القانوني والنشــاط .١

آشرآة مساهمة قطرية بموجب قرار ) مواشي(تأسست الشرآة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي  -
  .٢٠٠٣لسنة ) ٧٥(وزير االقتصاد والتجارة رقم 

  

الف، معالجة الجلود ي تجارة اللحوم ومشتقاتها، تجارة المواشي واألعتزاول الشرآة نشاطها ف-
مقصب مدينة الخور، (ومخلفات المواشي وإدارة المقصب اآللي والمقاصب العامة في دولة قطر 

 ).المقصب اآللي، مقصب األهالي
  
 .تتضمن حسابات الشرآة موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال فرع الشرآة في السودان-
  
 امـــةالسيــــــاسات المحاسبيـــــــــة الهــــ .٢

 

تم إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة من مجلس معايير المحاسبة  
  . في دولة قطر٢٠٠٢لسنة ) ٥(الدولية وقانون الشرآات التجارية رقم 

  

ير قامت الشرآة خالل السنة بتطبيق آافة المعايير الجديدة والمعدلة والتي أصدرها مجلس معاي
المحاسبة الدولية وآذلك التفسيرات التي أصدرتها لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 

 :  وهي آما يلي٢٠٠٧ يناير ١والمرتبطة بعملياتها والسارية المفعول اعتبارًا من 
 

 .  إفصاحات رأس المال- ١تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم  
 

 .اإلفصاح:   األدوات المالية - ٧ المالية رقم   المعيار الدولي للتقارير 
  

 .٢ نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم - ٨التفسير رقم  
  

 . التقارير المالية المرحلية واالنخفاض في القيمة- ١٠التفسير رقم  
  

  :قررت الشرآة تطبيق المعايير المحاسبية التالية
  

  . القطاعات التشغيلية- ٨ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ).معدل( تكلفة االقتراض -٢٣معيار المحاسبة الدولي رقم  
  وأسهم معامالت المجموعة- ٢ نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم -١١التفسير رقم  

 .الخزينة
  . برامج الوالء للعمالء- ١٣التفسير رقم  

  

بيانات المالية للشرآة نتيجة لتطبيق تلك المعايير ال تتوقع إدارة الشرآة وجود تأثيرات مادية على ال
  .والتفسيرات في المستقبل

  

  :وفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية
  

 العرف المحاسبي  -أ
 للبيع تم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا المخزون واالستثمارات المتاحة 

 آما هو مبين في اإليضاحات ذات واالستثمارات في أراضي حيث ظهرت وفقًا للقيمة العادلة
 .العالقة

 
 الذمم المدينة  -ب
تظهر الذمم المدينة بقيمتها الصافية القابلة للتحصيل وذلك بعد طرح مخصص الديون المشكوك في  

 .تحصيلها المقدر
  
  

- ٥ -  
 



  

 
 
 
 
 

 المخزون -جـ 
ة   عند االعتراف المبدئي بها وفي تاريخ آل ميزانية عمومية       تقييم مخزون المواشي  يتم     بالقيمة العادل

درة  المطروحًا منها    ع،      تكاليف المق د نقطة البي ة عن                 عن اح أو خسائر ناجم ة أرب راف بأي تم االعت  وي
ي    إعادة التقييم ضمن بيان الدخل ويتم احتساب القيمة العادلة للمواشي وفقًا لسعر الس             وق للمواشي الت

 .بنفس العمر أو الصنف
 

  االستثمارات -د 
  

  

 :المتاحة للبيعستثمارات الا
يتم تقييم االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة، ويتم ترحيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن  

حالة البيع أو التغير في القيمة العادلة إلى احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق المساهمين، وفي 
انخفاض قيمة االستثمار فإن األرباح أو الخسائر المتراآمة والمحملة على احتياطي القيمة العادلة يتم 

  .إظهارها ضمن بيان الدخل
  

  :غير مسعرةاستثمارات 
  

االستثمارات التي ال يمكن تقدير قيمتها العادلة بموثوقية ظهرت بالتكلفة مطروحًا منها مخصص 
  .، إن وجدانخفاض القيمة

  
 

  زميلةشرآةاستثمارات في  
يطرة،    يس س ًا ول أثيرًا هام شرآة ت ا ال ارس عليه ي تم شرآة الت ك ال ا تل ة بأنه شرآة الزميل تعرف ال
والمقصود بالتأثير الهام القدرة على المشارآة في السياسات المالية والتشغيلية للشرآة المستثمر بها،             

ا   سيطرة عليه يس ال إن   . ول ام ف شكل ع ل      ب شرآة تمث ك ال ي تل ة ف سبة الملكي وق  % ٥٠ن ن حق م
ي               . التصويت شرآة والت ويتم استخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن االستثمارات في تلك ال

 .يتم إثباتها مبدئيًا بالتكلفة
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات -هـ 
ة الممت      ة التاريخ       ليتم إثبات آاف دات بالتكلف ا االستهال       كات واآلالت والمع ا منه ة مطروح راآم   ي ك المت

ك      تتبع الشرآة  .، إن وجد  واالنخفاض في القيمة   ى تل  طريقة القسط الثابت في احتساب االستهالك عل
  : لها وفقًا للنسب التاليةالممتلكات واآلالت والمعدات عن طريق توزيعها على األعمار اإلنتاجية 

  
            %                          ٣٣٫٣٣ - ١٤٫٢٨   معدات المقصب اآللي                        

  %٢٥ - ١٤٫٢٨                                    سيارات وآليات
            %٢٥ - ١٠                      أجهزة حاسب آلي          

  %٢٠معدات زراعية وعدد وأدوات                  
  %٢٠ - ٥                                  مباني وإنشاءات

  %٢٥ - ١٠أثاث ومفروشات                                
  

ه      سن طاقت اجي لألصل أو تح ر اإلنت ن العم د م ي تزي سينات الت دات والتح ة التجدي ملة تكلف تم رس ت
ا    تم تحميله ة في ر المادي افات غي ة واإلض صيانة االعتيادي اليف ال ا تك ة أم صاريف اإلنتاجي ى الم  عل

  .مباشرة
  

ل          سجلة لألص ة الم ذف القيم تم ح دات في ات واآلالت والمع ك الممتلك ن تل تبعاد أي م ة اس ي حال ف
ح                المستبعد واالستهالك المتراآم في تاريخ االستبعاد من الدفاتر المحاسبية وترحيل النتيجة سواء رب

 .ها االستبعادأو خسارة إلى بيان الدخل وذلك في السنة المالية التي حدث في
  

  

  
  
  

- ٦ -  
  
  



  

  
  

 استثمارات في أراضي -و 
ويتم إدراجها في . تمثل أراضي تم شراؤها بهدف االستفادة من االرتفاع في قيمتها الرأسمالية 

 .الميزانية العمومية بالقيمة العادلة ويرحل فرق إعادة التقييم إلى بيان الدخل
  

 مشاريع رأسمالية تحت التنفيذ -ز 
ن آافة التكاليف المتكبدة على المشاريع الرأسمالية التي ال تزال قيد التنفيذ، وعند االنتهاء من تتضم 

 .تنفيذها يتم تحويلها إلى بند الممتلكات واآلالت والمعدات واستهالآها بعد ذلك
  

  منافع الموظفين -ح 
  

 :مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
لخدمة للموظفين والعاملين وفقًا لسياسة الشرآة المتبعة والعقود يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية ا 

  . ووفقًا ألحكام قانون العمل القطريالمبرمة بين الموظفين والشرآة
  

  :مكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين
المساهمة في صندوق التقاعد والمعاشات، وتحتسب المساهمة آنسبة من رواتب ب الشرآة تقوم

وتقتصر .  بشأن التقاعد والمعاشات٢٠٠٢لسنة ) ٢٤(لك حسب متطلبات قانون رقم الموظفين وذ
 . التزامات الشرآة على هذه المساهمة وتقيدها آمصاريف عند استحقاقها

  
 الدائنون والمصاريف المستحقة -ط 
رد يتم تسجيل االلتزامات مستحقة الدفع والمتعلقة بالبضائع المستلمة أو الخدمات المؤداة بمج 

 . استحقاقها بغض النظر عن استالم أو عدم استالم الفواتير المؤيدة لها
  

 مخصصات أخرى -ي 
 نتيجة  الشرآةيتم إثبات المخصصات في الميزانية العمومية عند وجود التزام قانوني أو حكمي على               

ا ألفضل    ويتم إثبات المخصص و    .  لتسوية االلتزام  الشرآةألحداث سابقة سيتطلب استخدام موارد       فق
ي                  التقديرات المتوفرة أو قد يتم استخدام أسلوب خصم التدفقات النقدية الخارجة إذا آان للعامل الزمن

 .تأثير مادي
  

 تحقق اإليرادات -ك 
  :إيرادات المبيعات 

  

يتحقق اإليراد من المبيعات عندما يتم تحويل المخاطر والمنافع الهامة المتعلقة بملكية البضاعة إلى 
  .، ويصبح من الممكن تحديد اإليرادات بصورة معتمدةتريالمش

  
  :أرباح أسهم

  . استالم األرباححقيتم االعتراف بإيرادات األسهم عند التأآد من 
  

  :إيرادات الفوائد
  . يتم االعتراف بإيرادات الفوائد على أساس زمني مع األخذ بعين االعتبار نسبة الربح على الودائع

  
  :اراتاالستثمبيع إيرادات 

  . االستثمارات عند التأآد من بيع االستثمارات عن طريق الوسيط بيعيتم االعتراف بإيرادات
  

  :إيرادات أخرى
 .على أساس االستحقاقيتم االعتراف باإليرادات األخرى 

  
 النقد والنقد المعادل -ل 

 وتحت الطلب يشتمل النقد والنقد المعادل على النقد في الصندوق وأرصدة الحسابات الجارية
ألغراض بيان التدفقات النقدية فقد ظهرت .  يومًا٩٠والودائع لدى البنوك التي تستحق خالل 

 . يومًا١٨٠أرصدة النقد والنقد المعادل مطروحًا منها الودائع التي تستحق بعد 
  

  
- ٧ -  

  
  



  

  
  
  

  
  

 العمالت األجنبية -م 
سائدة وقت إجراء            قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية با       يتم  لريال القطري بأسعار الصرف ال

ات    ودات والمطلوب ول الموج ا تح امالت، آم ةالمع ال     المالي ى الري ة إل العمالت األجنبي سجلة ب  الم
ات الناتجة عن                  ع الفروق القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ الميزانية العمومية، وتدرج جمي

 .عمليات التحويل ضمن بيان الدخل
  

 نخفاض قيمة الموجوداتا - ن
 احتمال وجود تقوم الشرآة بمراجعة القيمة الدفترية لموجوداتها في تاريخ الميزانية العمومية لتحديد 

مؤشرات على االنخفاض في قيمتها، وفي حالة وجود هذه المؤشرات تقوم الشرآة بتقدير القيمة 
 قيمة الموجودات عند التحقق من وجود يتم تسجيل االنخفاض في. القابلة لالسترداد لتلك الموجودات

وتسجل خسائر انخفاض قيمة الموجودات في . زيادة في القيمة الدفترية عن القيمة الممكن استردادها
 .بيان الدخل

  
 توزيعات األرباح -س 

ك                    اد تل يتم إثبات توزيعات األرباح على المساهمين آالتزام على الشرآة في السنة التي يتم فيها اعتم
 .توزيعات من قبل الجمعية العمومية للشرآةال

  
 األدوات المالية -ع 

شأة     تعرف األداة المالية بأنها أي عقد ين       ة     تج عنه أصل مالي في من وق ملكي الي أو أداة حق زام م والت
سي من        للشرآة تتألف األدوات المالية     .في منشأة أخرى   شكل رئي تثمارات       ب وك واالس دى البن د ل النق

ستحقة      والمدينون وا  واردة أعاله        . لمبالغ المدفوعة مقدمًا والدائنون والمصاريف الم رات ال ين الفق وتب
 .السياسات المحاسبية المتعلقة بهذه األدوات

 
 نقد في الصندوق ولدى البنوك .٣

  : يتألف هذا البند مما يلي
  

      ٢٠٠٧     ٢٠٠٨ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ريال قطري  ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٤٥٫٦٩٢ ١٩٦٫٩٩٣ نقد في الصندوق
 ١٧٫٣٠٧٫٢٣٢ ٢٣٫١٩٢٫٢٩٨ نقد لدى البنوك

 ٢١٫٤٧٢٫٦٤٦ ٢٤٫٧٦٣٫٥٣٨  يوم٩٠ لمدة -ودائع لدى البنوك 
 ٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠ --  يوم١٨٠ لمدة -ودائع لدى البنوك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٩٣٫٩٢٥٫٥٧٠ ٤٨٫١٥٢٫٨٢٩  بيان أ-المجموع 
 ========= ========= 

  
 المدينون ومبالغ مدفوعة مقدمًا .٤

  :  يتألف هذا البند مما يلي-أ
  

  

     ٢٠٠٧     ٢٠٠٨ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٠٫١٧٥٫٩٣٣ ٢٥٫٤٩٣٫٤٧٨ )ب(٤ إيضاح -مدينون تجاريون 
 ١٫٣١٧٫٣٨٥ ١٫١٩٦٫٣٥٤ ذمم موظفين

 ١٫٠٢٦٫٢٠٠ ١٫٢٠٩٫٦٠٨ تأمينات مستردة
 -- ٦٦٫٨١٢٫٦٧٣ تغطية تثبيت أسعار البيع من حكومة دولة قطر

 ١٫٠١٨٫٣٢٠ ٣٩٤٫٠٩٣ اإليرادات واألرباح المستحقة
 ٨٥٦٫١٥٦ ٧٦٣٫١١٩ وعة مقدمًامصاريف مدف

 -- ٢٠٩٫٩٠٢ أخرى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٤٫٣٩٣٫٩٩٤ ٩٦٫٠٧٩٫٢٢٧  بيان أ-المجموع 
 ========= ========= 

  

غ     -ب شرآة بمبل ل لل ر عمي ة أآب ي ذم ة ف ذمم المدين ز ال سبته  ٧٫١٦٤٫٩١٦تترآ ا ن شكل م ال قطري وت  ري
  ).أ(٤جاريون، إيضاح من إجمالي المدينون الت% ٢٨

  

- ٨ -  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المخزون .٥
  :  يتألف هذا البند مما يلي-أ
  
      ٢٠٠٧     ٢٠٠٨ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ريال قطري  ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٥٫٢٠١٫٢٢٥ ٢٩٫٥٣٢٫٦٢٥ )ب (٥ إيضاح -المواشي 
 ٤٫١٢٣٫٠٩١ ٨٫٤٣١٫٧١٨ إنتاج زراعي وأعالف

 ٩٦٨٫١٦٨ ١٢٦٫٨٧٤ أخرى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٠٫٢٩٢٫٤٨٤ ٣٨٫٠٩١٫٢١٧  بيان أ-المجموع 
 ========= ========= 

 
  تسوية القيمة الدفترية للمواشي-ب

  :     يتألف هذا البند مما يلي
 

  

      ٢٠٠٧     ٢٠٠٨ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٨٫٩٤٧٫٦٧٠ ١٥٫٢٠١٫٢٢٥ رصيد أول السنة
 ٨٦٫٣٤٢٫٠٨٦ ١٤٠٫٧٦٨٫٥٧٣ مشتريات خالل السنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٩٥٫٢٨٩٫٧٥٦ ١٥٥٫٩٦٩٫٧٩٨ تكلفة المواشي المتاحة للبيع
 

  

الربح الناتج عن التغيرات في القيمة العادلة مطروحًا منها 
 التكاليف المقدرة عند نقطة البيع

٢٫٦٠٢٫٥٧٢ ٣٫٨٤٠٫٥٣٦ 

 )٨٢٫٦٩١٫١٠٣( )١٣٠٫٢٧٧٫٧٠٩( ١٦ إيضاح -تكلفة المواشي المباعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٥٫٢٠١٫٢٢٥ ٢٩٫٥٣٢٫٦٢٥ )أ  ( ٥ إيضاح - القيمة العادلة للمواشي 
 ========= ========= 

  

شرآة     -جـ دى ال ا في       يوجد ل سمبر    ٣١آم ا     خاروف  ٤٠٫٠١٠ عدد    ٢٠٠٨ دي دى    ٢٫٧٦٩ منه  خاروف ل
 .)٢٠٠٧ بقرة لعام ١٠١( بقرة ٢١١ و) ٢٠٠٧ خاروف لعام ٣٤٫٠٩٤ (فرع السودان

  
 استثمارات .٦

  :  يتألف هذا البند مما يلي-أ
  

      ٢٠٠٧     ٢٠٠٨ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ريال قطري  يال قطرير   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٤٫٨١٤٫٨٣٧ ١٫٨٠٣٫٠٠٠ )ب (٦ إيضاح -استثمارات مسعرة متاحة للبيع 
 ٧٫٠٧٠٫٠٠٠ ٧٫٠٧٠٫٠٠٠ )بالتكلفة(ير مدرجة استثمارات في شرآات محلية غ

 ٢٠٫٧١٩٫٢٠٠ ٢٠٫٧١٩٫٢٠٠ )بالتكلفة(استثمارات في شرآات عقارية خارجية غير مدرجة 
 ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ )بالتكلفة(استثمار في شرآة زميلة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٣٧٫٦٠٤٫٠٣٧ ٣٤٫٥٩٢٫٢٠٠  بيان أ- المجموع
 ========= ========= 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- ٩ -  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : آما يلي) المتاحة للبيع( آانت الحرآة على االستثمارات المسعرة -ب
  

      ٢٠٠٧      ٢٠٠٨ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٨٫٢٠٠٫٨٠٠ ٤٫٨١٤٫٨٣٧ الرصيد في بداية السنة
 ٤٥٠٫٠٠٠ -- شراء استثمارات متاحة للبيع

 )٥٫٠٣٢٫١٩٨( )٢٫٨١١٫٩٥٣( القيمة العادلة لالستثمارات المباعة
 ١٫١٩٦٫٢٣٥ )١٩٩٫٨٨٤( ١٤ إيضاح - تعديالت القيمة العادلة في نهاية السنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٤٫٨١٤٫٨٣٧ ١٫٨٠٣٫٠٠٠ )أ  ( ٦ إيضاح -  الرصيد في نهاية السنة
 ========= ========= 

  
 يع رأسمالية تحت التنفيذ مشار .٧

  :  يتألف هذا البند مما يلي-أ
  

      ٢٠٠٧      ٢٠٠٨ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ريال قطري  ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٣٫٩٠٠٫٩٣١ ٢٢٫٠٢٦٫٢٨٤ رصيد أول المدة
 ١٨٫٦٧٩٫٩٦١ ١١٫٣٧٦٫٢٥٠ إضافات خالل السنة

 )٥٥٤٫٦٠٨( )٤٩٤٫٢٥٠( المحول إلى ممتلكات وآالت ومعدات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٢٫٠٢٦٫٢٨٤ ٣٢٫٩٠٨٫٢٨٤  بيان أ-الصافي 
 ========= ========= 

 

مالية تحت -ب شاريع رأس شمل م عة    ت د وتوس صب الجدي سوية أرض المق دوى وت ات ج ى دراس ذ عل  التنفي
ة               مقصب األهالي والمقصب اآللي وتجديدات حظائر المقصب  واستثمارات لمشروعي مقصب أم العوين

  ).٢٤انظر إيضاح (واألسواق المرآزية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- ١٠ -  
  
  
  



  آالت ومعداتممتلكات و     .٨
  : تاريخ البيانات المالية على النحو التاليوحًا منها االستهالك المتراآم ب مطر التاريخيةبالتكلفة االالت والمعداتالممتلكات وتم إظهار  -أ      

  

      أراضي   
  )السودان   (

 معدات المقصب 
   وآلياتسيارات       اآللي

  أجهزة    
  حاسب آلي 

ت زراعية معدا
  وعدد وأدوات

    مباني 
  وإنشاءات

أثاث    
  المجموع      ومفروشات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري     ريال قطري  ريال قطري     ريال قطري    ريال قطري  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  التكلفة    
  ٨٫٨٣٤٫٢١٤  ٦٢٤٫٨٨٠  --  ١٫٤٤٧٫٤٨٦  ٥٨٤٫١٧٤  ٣٫٥٣٥٫٤٦٨  ٢٫١٦٣٫٨٨٠  ٤٧٨٫٣٢٦   ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١آما في 

  ٦٫٣٥١٫٤١٣  ٢٠٨٫٨٣١  ٨٠١٫٥٩٦  ١٫٥٥٤٫٣٨٩  ٤١٥٫٩٩٤  ١٫٧٧٨٫٨٥١  ١٫٣٩٩٫٢١٣  ١٩٢٫٥٣٩  إضافات خالل السنة
  ٤٩٤٫٢٥٠  --  --  --  --  --  ٤٩٤٫٢٥٠  --  المحول من مشاريع تحت التنفيذ

  )٤٩٫٨٨٩(  --  --  )٣٫٣٢٦(  --  )٤٦٫٥٦٣(  --  --   خالل السنةاستبعادات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥٫٦٢٩٫٩٨٨  ٨٣٣٫٧١١  ٨٠١٫٥٩٦  ٢٫٩٩٨٫٥٤٩  ١٫٠٠٠٫١٦٨  ٥٫٢٦٧٫٧٥٦  ٤٫٠٥٧٫٣٤٣  ٦٧٠٫٨٦٥  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١آما في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  االستهالك المتراآم
  ٢٫٩٤٤٫٧٢٢  ٣٠٠٫٩٧٤  --  ١٦٤٫٧٣٤  ٤٠٥٫٥٧٨  ١٫٠٢٦٫٤٥٤  ١٫٠٤٦٫٩٨٢  --  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١آما في 

  ١٫٧٧٦٫٩٩٦  ١٦٤٫٠٨٧  ١٠٠٫٠٨٠  ٢١٢٫٩٧٢  ١٩٣٫٦٥٩  ٦٦٢٫٨٢٠  ٤٤٣٫٣٧٨  --  المحمل خالل السنة
 )٨٫٤٥٠(  --  --  )٦٩٢(  --  )٧٫٧٥٨(  --  --  المستبعد خالل السنة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٫٧١٣٫٢٦٨  ٤٦٥٫٠٦١  ١٠٠٫٠٨٠  ٣٧٧٫٠١٤  ٥٩٩٫٢٣٧  ١٫٦٨١٫٥١٦  ١٫٤٩٠٫٣٦٠  --  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١آما في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                  صافي القيمة الدفترية
  ١٠٫٩١٦٫٧٢٠  ٣٦٨٫٦٥٠  ٧٠١٫٥١٦  ٢٫٦٢١٫٥٣٥  ٤٠٠٫٩٣١  ٣٫٥٨٦٫٢٤٠  ٢٫٥٦٦٫٩٨٣  ٦٧٠٫٨٦٥   بيان أ- ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١آما في 

  ======  =======  =======  ======  =======  ======  ======  ========  
  ٥٫٨٨٩٫٤٩٢  ٣٢٣٫٩٠٦  --  ١٫٢٨٢٫٧٥٢  ١٧٨٫٥٩٦  ٢٫٥٠٩٫٠١٤  ١٫١١٦٫٨٩٨  ٤٧٨٫٣٢٦   بيان أ- ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١آما في 

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

  . عامًا قابلة للتجديد٢٥تأجرة من قبل الحكومة لمدة معدات المقصب اآللي مقامة على أراضي مس -ب 
  :ن استهالآات السنة قد أدرجت في بيان الدخل ضمن البنود التاليةإ -جـ 

  

   ٢٠٠٨     ٢٠٠٧    
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ريال قطري  ريال قطري
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تكلفة المبيعات  ١٫٠١٦٫٤٨٤  ٧٦٤٫٦٠٧
  مصاريف عمومية وإدارية  ٧٦٠٫٥١٢  ٣٧٦٫١١٧

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بيان د-المجموع   ١٫٧٧٦٫٩٩٦  ١٫١٤٠٫٧٢٤
========  ========    

  

ود             إن األراضي المبينة أعاله مستغلة من قبل فرع الشرآة في            -  د ا تتضمن بن واني والزراعي، آم اج الحي دى        الممتلكات  السودان لإلنت دات موجودات ل رع   اآلالت والمع شرآة في    ف  ال
  ).٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ ريال قطري آما في ١٫٩٦٧٫٤٣١( ريال قطري ٤٫٥٨٧٫٠٧٠السودان بقيمة صافية قدرها 

  

- ١١-  



  

  
  

  

  
 الدائنون والمصاريف المستحقة .٩

  : ف هذا البند مما يلي يتأل-أ
  

      ٢٠٠٧      ٢٠٠٨ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٣٫٤٢٥٫٤٥٤ ٢٦٫٢٩٠٫٨٤٣ )ب(٩ إيضاح -الدائنون التجاريون 
 ٧٦٩٫٣٢٩ ١٫٩٤٢٫١١٦ مصاريف مستحقة

 ٤٧٣٫٤٦٠ ٧٧١٫٧٤٨ مخصص إجازات وتذاآر سفر
 -- ١٩٫٦١١  السودان-لحيواني والزراعي مشروع الدوحة لإلنتاج ا

 -- ٦٠٫٢٧٤ أخرى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٤٫٦٦٨٫٢٤٣ ٢٩٫٠٨٤٫٥٩٢  بيان أ-المجموع 
 ========= ========= 

  

سبته             ٢٥٫٠٧٦٫٣٣٧ يتضمن بند الدائنون التجاريون مبلغ       -ب ا ن ل م ورد واحد ويمث  ريال قطري مستحق لم
  ).أ(٩، إيضاح ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١من إجمالي الدائنون التجاريون آما في % ٩٥

  
  

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين.١٠
  : يتألف هذا البند مما يلي

  

      ٢٠٠٧      ٢٠٠٨ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٣٩٥٫٣٢١ ٦٦٧٫٨٢٦ الرصيد في بداية السنة
 ٣٨٧٫٨٩٨ ١٫٠٦٦٫٤٩٣ مخصصات السنة

 )١١٥٫٣٩٣( )٤٠٥٫٦٥٣( المدفوع خالل السنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٦٦٧٫٨٢٦ ١٫٣٢٨٫٦٦٦  بيان أ-الصافي 
 ========= ========= 

  
 المطلوب إلى حكومة دولة قطر.١١

  

ة       ٢٫٠٠٠٫٠٠٠تمتلك حكومة دولة قطر      شرآة البالغ د    ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم من أسهم ال  سهمًا، وبموجب عق
غ    تأسيس الشرآة فإن   ا بمبل م تقييمه حصة الحكومة تسدد مقابل أموال غير نقدية وذلك بواسطة أرض مقدمة ت

     .من مساهمة الحكومة% ٥٠تعتبر نصف قيمة األرض سداد لنسبة .  ريال قطري٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠

ا              ٢٠٠٦وخالل عام    ة قيمته ة قطر باسترجاع األرض البالغ ة دول ال قطري   ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ قامت حكوم  ري
ال قطري   ١٫٠٠٠٫٠٠٠وقامت بتأجيرها للشرآة بمبلغ     . مة مساهمتها في رأس مال الشرآة     والتي تمثل قي    ري

ة                    شرآة والبالغ ال ال سديد حصتها في رأس م ا قامت بت م        ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠سنويًا آم د ت دًا، وق ال قطري نق  ري
غ  سجيل مبل ة    ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ت ة والبالغ ة المتبقي ال والقيم ي رأس الم ري ف ال قط ال١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ري   ري

  .تم تسجيلها آالتزام لصالح حكومة دولة قطر) بيان أ(قطري 
  

 رأس المال.١٢
  : يتألف هذا البند مما يلي

  

      ٢٠٠٧      ٢٠٠٨ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بقيمة % (٥٥ سهم مصدر ومسدد بنسبة ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 ١٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ )الواحد ريال قطري للسهم ١٠اسمية قدرها 

 -- ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ تحويل من األرباح المرحلة إلى رأس المال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠  بيان أ-المجموع 
 ========= ========= 

  

    - ١٢ -  
  



  

  
  

 احتياطي قانوني .١٣
م   ة رق شرآات التجاري انون ال سنة ) ٥(بموجب ق سبته  ٢٠٠٢ل ا ن اع م تم اقتط اح % ١٠، ي ن صافي األرب م

سبته                    ا ن اطي م ذا االحتي غ ه ى يبل ك حت ال آح      % ٥٠السنوية لتكوين احتياطي قانوني وذل ى   من رأس الم د أدن
  .وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها القانون

  
 احتياطي القيمة العادلة .١٤

  : يتألف هذا البند مما يلي
  

      ٢٠٠٧      ٢٠٠٨ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )٤٫٢٠١٫١٣٥( ٢٢٢٫١٨٧ الرصيد في بداية السنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٤٫٢٧١٫٤٩٥ --  بيان ب-احتياطي القيمة العادلة المحول إلى بيان الدخل 
 )١٫٠٤٤٫٤٠٨( )٩٣٠٫٠٨٦(  إلى ربح بيع االستثماراتاحتياطي القيمة العادلة المحول

تعديالت القيمة العادلة في نهاية السنة لالستثمارات المتاحة 
 )ب (٦ إيضاح -للبيع 

)١٫١٩٦٫٢٣٥ )١٩٩٫٨٨٤ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٤٫٤٢٣٫٣٢٢ )١٫١٢٩٫٩٧٠(  بيان جـ-صافي الحرآة خالل السنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٢٢٫١٨٧ )٩٠٧٫٧٨٣(  بيان أ- لسنة الرصيد في نهاية ا
 ========= ========= 

  
 المبيعات .١٥

  : يتألف هذا البند مما يلي
  

      ٢٠٠٧      ٢٠٠٨ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٧٢٫٩٤١٫٨٦٦ ١٠١٫٣٧٧٫٦٤١ مبيعات اللحوم
 ١٦٫٠٦٦٫٤٣٠ ٩٫١٣٤٫٨٨٣ مبيعات مواشي

بح الناتج عن التغيرات في القيمة العادلة للمواشي واإلنتاج الر
 التكاليف المقدرة عند نقطة البيعالزراعي مطروحًا منها 

٦٫٣٦٤٫٥٤٦ ٦٫٧٢٧٫٨٢٥ 

 ٧٫٤٧٢٫٧٢١ ٩٫٣٤٧٫٦٧٠ مبيعات جلود
 ٤٫٧٨٨٫٠١١ ٥٫٦٣٥٫١٧١ إيرادات ذبح
 ٣١٤٫٤٠٣ ١٠١٫٥٣٠ مبيعات أخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٠٧٫٩٤٧٫٩٧٧ ١٣٢٫٣٢٤٫٧٢٠  بيان ب-المجموع 
 ========= ========= 

  
 تكلفة المبيعات .١٦

  : يتألف هذا البند مما يلي
  

      ٢٠٠٧      ٢٠٠٨ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٨٢٫٦٩١٫١٠٣ ١٣٠٫٢٧٧٫٧٠٩ )ب (٥ إيضاح -تكلفة المواشي المباعة 
 ١٣٫٢٩٣٫٠٧٣ ١٦٫٠٣٦٫٢٢٤ تكلفة مبيعات المالحم

 ٤٫٠٤١٫٩٥٦ ٧٫٦٩٣٫٤٧١ رواتب وأجور وبدالت أخرى
 ٣٫٣٧٤٫٠٧٦ ٦٫٣٥٨٫٤٧٢ تكاليف أخرى

 ٢٫٤٢٨٫٠٩٩ ٧٫٩٧٨٫٦٨٤ هلكةتكلفة األعالف المست
 ١٫٦٩٤٫٧٤٨ ١٫٩٦٠٫٣٠٥ إيجار المقاصب

 ٧٦٤٫٦٠٧ ١٫٠١٦٫٤٨٤ استهالآات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٠٨٫٢٨٧٫٦٦٢ ١٧١٫٣٢١٫٣٤٩  بيان ب-المجموع 
 ========= ========= 

  

    - ١٣ -  
  



  

  
  
  
  

 إيرادات أخرى .١٧
  : يتألف هذا البند مما يلي

  

      ٢٠٠٧      ٢٠٠٨ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٥٫٢٦٤٫٦٤٥ ٢٫٩٨٧٫٠١٨ أرباح ودائع بنكية
 ١٫٦٧٨٫٦٤٣ ٤٢٨٫٩٠٩ أرباح بيع استثمارات

 ٦٧٦٫٠٠٠ ٣٠١٫٠٠٠ توزيعات أرباح شرآات محلية غير مدرجة
 ٤٫٩٠٧٫٨٦٣ ١٫٦٠٢٫٦٥٨ أرباح بيع استثمارات في أراضي

 ٢٫٢٠٩٫٠٨٨ ١٫٧٢٢٫١٣١ إيرادات متنوعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٤٫٧٣٦٫٢٣٩ ٧٫٠٤١٫٧١٦  بيان ب-المجموع 
 ========= ========= 

  
 مصاريف عمومية وإدارية .١٨

  :   يتألف هذا البند مما يلي
  

      ٢٠٠٧      ٢٠٠٨ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٣٫٢٦٥٫٤٥٤ ٥٫٥٣٤٫١٠٦ لموظفين وبدالت أخرىرواتب ا
 ١٫١٥٧٫٣٠٢ ١٫٩٣٣٫٧٦٦ )فرع السودان (–مصاريف مشروع الدوحة 

 ١٫٣٦٦٫٨٠١ ١٫٧٦٦٫٢١٩ إيجارات
 ٤٢٧٫٣٩٩ ١٫٠٥٠٫١١٨ مصاريف مهنية ومحاماة

 ٣٧٦٫١١٧ ٧٦٠٫٥١٢ استهالآات
 ٢٤٦٫٠٤٥ ٤٥٢٫٩٥٢ رسوم واشتراآات

 ٣٧١٫٤١٠ ٣٧٢٫٥٤٠ مصاريف الجمعية العمومية
 ٣٩٠٫٥٢٨ ٣٠٠٫٤٥٦ سفر ومهمات
 ٧٠٤٫٦٤٧ ٢٦٨٫٥١٩ دعاية وإعالن
 ١١٣٫٢١٨ ٧٨٫٥٣٨ هاتف وبريد

 ٦٥٢٫٤٩٣ ١٫٩٩٦٫٦١٩ مصاريف متنوعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٩٫٠٧١٫٤١٤ ١٤٫٥١٤٫٣٤٥  بيان ب-المجموع 
 ========= ========= 

  
 تغطية تثبيت أسعار البيع من حكومة دولة قطر .١٩

المبلغ الذي تم احتسابه من قبل إدارة الشرآة ) بيان ب( ريال قطري ٨٨٫٧٠٠٫٣٠٤يمثل هذا البند والبالغ  
لحوم في دولة قطر من قبل الحكومة، وخالل السنة تمت الموافقة من قبل حكومة لتغطية تثبيت اسعار بيع ال

، وباقي القيمة ٢٠٠٨ يونيو ٣٠ ريال قطري عن قيمة التغطية حتى ٤٠٫٧٨٤٫١٩٩دولة قطر على مبلغ 
 ريال قطري تم احتسابها من قبل إدارة الشرآة عن تغطية أسعار بيع اللحوم ٤٧٫٩١٦٫١٠٥والبالغة 

 .٢٠٠٨ني من السنة المالية للنصف الثا
   
 النقد والنقد المعادل .٢٠

  : يتألف هذا البند مما يلي
  

  
  

  

- ١٤ -  
  

      ٢٠٠٧      ٢٠٠٨ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري يال قطرير   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٩٣٫٩٢٥٫٥٧٠ ٤٨٫١٥٢٫٨٢٩ النقد في الصندوق ولدى البنوك
 )٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠( --  يوم١٨٠ودائع بنكية تستحق بعد : يطرح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٣٨٫٩٢٥٫٥٧٠ ٤٨٫١٥٢٫٨٢٩  بيان د-الصافي 
 ========= ========= 



  

  
  
  
  
  

  
  الهامة في تطبيق السياسات والتقديرات المحاسبيةالتقديرات     .٢١

إن إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب القيام بتقديرات محاسبية هامة،           
ويبين إيضاح رقم . باإلضافة إلى ذلك تقوم اإلدارة باتخاذ قرارات حول تطبيق السياسات المحاسبية للشرآة

  .السياسات المحاسبية المتبعة في التقديرات المحاسبية) ٢(
  

  االستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
تقوم الشرآة بتحديد فيما إذا آان هناك انخفاض دائم في قيمة االستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع 

التكلفة، األمر الذي يتطلب اتخاذ عندما يكون هناك انخفاض آبير ولفترة طويلة في قيمتها العادلة أقل من 
ويتطلب ذلك تقييم تأثير عدد من العوامل . أحكام جوهرية وتقديرات لتحديد ما هو جوهري و طويل األمد

  .منها الوضع المالي للشرآة المستثمر بها وأداء القطاع المستثمر به والتغيرات التكنولوجية
  

  استثمار في شرآة زميلة
قامت الشرآة بتصنيف استثمارها في شرآة زميلة على أساس افتراض ) ٦(قم آما هو مبين في إيضاح ر

  .وجود تأثير هام لها على تلك الشرآة
  
 معامالت مع أطراف ذات صلة .٢٢

  

  الحكومةمعامالت مع   -أ       
 سهم من رأس مال الشرآة، وتقوم الشرآة ضمن نشاطها ٢٫٠٠٠٫٠٠٠تمتلك حكومة دولة قطر 

د العديد من الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشرآات بمنتجاتها في دولة قطر، االعتيادي بتزوي
وآذلك تستفيد الشرآة من خدمات الهيئات الحكومية وشبه الحكومية التابعة لحكومة دولة قطر، وقد 

 ريال قطري مقابل استبدال الحصة العينية ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠بلغت مطالبات الحكومة للشرآة مبلغ 
  ).١١إيضاح ( رأس مال الشرآة للحكومة في

  

وتقوم الشرآة ضمن نشاطها االعتيادي بتزويد العديد من الهيئات الحكومية وشبه الحكومية بمنتجاتها 
 مبلغ ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في دولة قطر، وقد بلغت المبيعات لتلك الهيئات خالل السنة المنتهية في 

 . ريال قطري٦٫٣٤٨٫٩٧٣
  
  ة العليااإلدارمعامالت مع   -    ب 

تشتمل على المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسيين الذين لهم تأثير ومسؤولية 
إن المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة مبينة . في تخطيط وتوجيه والسيطرة على نشاط الشرآة

والمنافع الخاصة بالمدراء في بيان التغيرات في حقوق المساهمين، باإلضافة إلى ذلك بلغت الرواتب 
 ديسمبر ٣١ ريال قطري آما في ١٫٣٨٤٫٥٥٩( ريال قطري ٧٧٨٫٢٣٠الرئيسيين خالل العام مبلغ 

٢٠٠٧.(  
    

 التزامات محتملة .٢٣
 :يليآما االلتزامات المحتملة بلغت  

  

      ٢٠٠٧     ٢٠٠٨ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريال قطري ريال قطري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١١٫٤٩١٫٥٨٤ ١٣٫٢٢٠٫٥١٣ خطابات ضمان وقبوالت بنكية ومحتجزات
 ١٥٫٤٢٦٫٣١٦ ٢٤٫٨٠٠ اعتمادات مستندية

  
 التزامات رأسمالية .٢٤

قامت الشرآة بتوقيع عقود توسعة مقصب األهالي والمقصب اآللي وتجديدات حظائر المقصب ودراسات          
شروعي مقصب أم  دوى لم ةج ة، وق واألالعوين واق المرآزي ودس ة للعق ة اإلجمالي ة د بلغت القيم  الموقع

نة  الل س دره ٢٠٠٨خ غ وق ري٤٫٣٨٣٫٩٢٠ مبل ال قط ي ٢٠٫٥٥٣٫٥٨٦ ( ري ا ف ري آم ال قط   ري
شاريع       ) ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١ ام     ومن المتوقع االنتهاء من الم دة         ٢٠٠٩خالل ع اليف المتكب د بلغت التك  وق

دره      ٢٠٠٨ ديسمبر   ٣١على المشاريع حتى     غ وق ال قطري      ٢٫٧٤٩٫٨٥٢ مبل ال   ١٧٫٤١٩٫٩٨٧( ري  ري
 ).٢٠٠٧ ديسمبر ٣١قطري آما في 

  

- ١٥ -  
  



  

  
  
  
  
  
  إدارة المخاطر   .٢٥

وتشتمل هذه المخاطر على . تقوم اإلدارة بمراقبة وإدارة المخاطر المالية التي تتعرض لها عمليات الشرآة
العمالت األجنبية، مخاطرة سعر مخاطرة رأس المال، مخاطرة االئتمان، مخاطرة سعر الفائدة، مخاطرة 

  .السوق ومخاطرة السيولة
  

وتسعى الشرآة إلى تخفيض تأثير هذه المخاطر من خالل تنويع مصادر رأس المال والمراقبة المستمرة 
  .لعملية إدارة المخاطر والتحقق من اتباع السياسات الموضوعة لتخفيض مقدار التعرض لهذه المخاطر

  
  مخاطرة رأس المال      

تقوم الشرآة بصورة دورية بمراجعة هيكل رأس المال والتكلفة والمخاطرة المرتبطة به، وتقوم بإدارة رأس 
المال للتحقق من استمرارية القدرة على توفير الدعم المالي الالزم للقيام بعملياتها، وفي نفس الوقت زيادة 

  .المال والدينالعائد للمساهمين من خالل الوصول إلى المزيج األمثل بين رأس 
  

  مخاطر االئتمان
تتمثل األدوات المالية التي تعرض الشرآة لخطر االئتمان في حسابات النقد لدى البنوك والمدينون ومبالغ 

إن الحد األقصى للمخاطر االئتمانية يتمثل في القيمة المسجلة لهذه األدوات المالية آما هو . مدفوعة مقدمًا
  .ذه األدواتة، ويبين الجدول التالي تحليل ألعمار همبين في اإليضاحات ذات العالق

  
  

  المجموع
 )ريال قطري(

  ٩٠أآثر من 
  يوم

 )ريال قطري(

٩٠ - ٦١  
  يوم

 )ريال قطري(

٦٠ - ٣١  
  يوم

 )ريال قطري(

  ٣٠أقل من 
  يوم

 )ريال قطري(
 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١

      

 النقد والنقد المعادل ٣٧٫٩٧٤٫٦٢٦ -- -- ١٠٫١٧٨٫٢٠٣ ٤٨٫١٥٢٫٨٢٩
 ومبالغ مدفوعة مقدمًاالمدينون  ٨٫٥٢٣٫٤٠٩ ٢٫٩٣٩٫٢١٩ ٢٫٥٩٤٫٠١٦ ٨٢٫٠٢٢٫٥٨٣ ٩٦٫٠٧٩٫٢٢٧

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجموع ٤٦٫٤٩٨٫٠٣٥ ٢٫٩٣٩٫٢١٩ ٢٫٥٩٤٫٠١٦ ٩٢٫٢٠٠٫٧٨٦ ١٤٤٫٢٣٢٫٠٥٦
======== ======= ======= ======= ========  

 
  

  المجموع
 )ريال قطري(

   ٩٠أآثر من 
  يوم

 )ريال قطري(

٩٠ - ٦١  
   يوم

 )ريال قطري(

٦٠ - ٣١   
  يوم

 )ريال قطري(

   ٣٠أقل من 
  يوم

 )ريال قطري(
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ 

      

 النقد والنقد المعادل ١٥٫٢٠٣٫١٦٧ -- ٢٫٤٧٤٫٦٤٦ ٢١٫٢٤٧٫٧٥٧ ٣٨٫٩٢٥٫٥٧٠
 ومبالغ مدفوعة مقدمًاالمدينون  ١٣٫٧٩١٫٠٩٣ ١٦٢٫٥٥٨ ٢٫٢٤٢٫٣٥٥ ٨٫١٩٧٫٩٨٨ ٢٤٫٣٩٣٫٩٩٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجموع ٢٨٫٩٩٤٫٢٦٠ ١٦٢٫٥٥٨ ٤٫٧١٧٫٠٠١ ٢٩٫٤٤٥٫٧٤٥ ٦٣٫٣١٩٫٥٦٤
======== ======= ======= ======= ========  

  

تطلب ال تتبع الشرآة سياسة ائتمانية محددة وتقوم بالرقابة على االئتمان بصورة مستمرة، وبشكل عام 
ماني للعميل قبل منحه تسهيالت تجارية، ويتم الشرآة ضمانات بنكية من عمالئها آما تقوم بتقييم الوضع االئت

  .اعتمادها من قبل إدارة الشرآة
  

الترآزات ) ب(٤ويبين اإليضاح رقم . يتم إيداع أموال الشرآة في بنوك ذات مخاطر ائتمانية مقبولة
  .االئتمانية للذمم المدينة

    
  التعرض لمخاطر معدالت الفائدة

تي تنتج عن تغير معدالت الفائدة والتي قد تؤثر على األرباح مخاطر معدالت الفائدة تعكس المخاطر ال
 مبلغ ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١بلغ مجموع الودائع المعرضة لتأثير تقلب سعر الفائدة في . المستقبلية

، وقد بلغ معدل )٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ ريال قطري آما في ٧٦٫٤٧٢٫٦٤٦( ريال قطري ٢٤٫٧٦٣٫٥٣٨
، أما بقية موجودات ومطلوبات )٢٠٠٧لعام % ٥٫٥(، ٢٠٠٨لعام % ٥ة الفائدة الفعلي على هذه الودائع نسب

  .الشرآة المالية فهي غير معرضة لمخاطر تغير معدالت الفائدة
  

، مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة، فإن ربح السنة %٠٫٥وبافتراض ارتفاع سعر الفائدة السنوي بمعدل 
 ديسمبر ٣١ ريال قطري آما في ٣٨٢٫٣٦٣ ( ريال قطري١٢٣٫٨١٨وحقوق الملكية سترتفع بمبلغ 

٢٠٠٧.(  
- ١٦ -  

  



  

  
  

  
  

  مخاطر العمالت األجنبية
خطر أسعار العمالت األجنبية هو الخطر الناتج عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في سعر صرف 

العمالت األجنبية متدن نظرًا تعتقد اإلدارة أن خطر العملة المتصلة باألدوات المالية المسماه ب. العمالت األجنبية
لثبات سعر صرفها مقابل الريال القطري، ولم تحقق الشرآة خسائر مادية ناتجة عن تذبذب أسعار العمالت 

  .األجنبية في السابق
  

  مخاطر سعر السوق
يعرف خطر سعر السوق بأنه الخطر الذي ينتج عنه تقلب في قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في أسعار 

سوق سواء آان التغير ناجم عن عوامل محددة تخص استثمار محدد أو عوامل تخص آافة االستثمارات في ال
إن األدوات المالية التي تعرض الشرآة لخطر تقلب سعر السوق تتمثل في االستثمارات المتاحة للبيع، . السوق

  .ار السوق بصورة مستمرةوتقوم الشرآة بإدارة هذا الخطر من خالل تنويع استثماراتها ومراقبة أسع
  

مع بقاء المتغيرات % ١٠ بمعدل ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١وفيما لو ارتفعت أسعار االستثمارات المسعرة آما في 
 ريال ٤٨١٫٤٨٤( ريال قطري ١٨٠٫٣٠٠األخرى ثابتة فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة حقوق الملكية بمقدار 

فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض حقوق الملكية %  ١٠وفي حالة انخفاض األسعار بنسبة ) ٢٠٠٧قطري لعام 
  .بنفس المبالغ

  

  
  مخاطرة السيولة

مخاطرة السيولة هي مخاطرة أن تواجه الشرآة صعوبات في الحصول على األموال الالزمة للوفاء 
  .بااللتزامات المترتبة على األدوات المالية

  

ة وآذلك المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية تدير الشرآة مخاطرة السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات آافي
ويبين الجدول أدناه استحقاقات االلتزامات المالية آما في . وموازنة استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية

  .تاريخ البيانات المالية
  

  المجموع
 )ريال قطري(

  غير محدد
 )ريال قطري(

   سنوات٥ - ٣
 )ريال قطري(

   سنوات٣ - ١
 )ريريال قط(

  أقل من سنة
 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١  )ريال قطري(

      

 الدائنون والمصاريف المستحقة ٢٦٫٩٦٤٫٥٦٧ -- -- ٢٫١٢٠٫٠٢٥ ٢٩٫٠٨٤٫٥٩٢
 المطلوب إلى حكومة دولة قطر -- -- -- ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ات الماليةمجموع االلتزام ٢٦٫٩٦٤٫٥٦٧ -- -- ١٢٫١٢٠٫٠٢٥ ٣٩٫٠٨٤٫٥٩٢
======== ======== =============== ========  

  
  

  المجموع
 )ريال قطري(

  غير محدد
 )ريال قطري(

   سنوات٥ - ٣
 )ريال قطري(

   سنوات٣ - ١
 )ريال قطري(

  أقل من سنة
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١  )ريال قطري(

      

 ستحقةالدائنون والمصاريف الم ٢٣٫٤٤٥٫٩٩١ -- -- ١٫٢٢٢٫٢٥٢ ٢٤٫٦٦٨٫٢٤٣
 المطلوب إلى حكومة دولة قطر -- -- -- ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع االلتزامات المالية ٢٣٫٤٤٥٫٩٩١ -- -- ١١٫٢٢٢٫٢٥٢ ٣٤٫٦٦٨٫٢٤٣
======== ======== =============== ========  

  
  

     القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات.٢٦
عادلة هي القيمة التي يمكن أن يتم بها استبدال أصل أو تسوية التزام بين طرفين راغبين في التعامل القيمة ال

السياسات المحاسبية المستخدمة في تقييم األدوات المالية، ووفقًا ) ٢(يبين اإليضاح رقم . على أسس تجارية
تثمارات والمدينون والمبالغ المدفوعة مقدمًا لقناعة إدارة الشرآة فإن القيمة العادلة للنقد وأرصدة البنوك واالس

  .والدائنون والمصاريف المستحقة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية
  

  أرقام المقارنة.   ٢٧
 .تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لكي تتالءم مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية

 
  

  عــــــــــام.   ٢٨
  . الظاهرة في البيانات المالية إلى أقرب ريال قطريتم تقريب المبالغ

  
  
  

  - ١٧ - 


