
  
  

 
 
 
 

 
 

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

  قطر –الدوحة 
  
  
  

   المرحلية المختصرة البيانات المالية
   أشهر المنتهية هالثالثلفترة 
  2009 سمار ١٣في 

)غير المدققة(                               



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

  

   المرحلية الميزانية العمومية
  9200مارس  ٣١كما في 

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

 مارس ٣١كما في  
 ٣١كما في 
 ديسمبر

  2009 2008 2008 
 

  )مدققة غير( 
 )مدققة  غير(  

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

  ريـال قطـري  ريـال قطـري  ريـال قطـري  
        الموجودات

        :متداولة الموجودات ال
  48.152.829  ٨٤.٨٨٤.٥١٢  53.901.510  في الصندوق ولدى البنوكنقد  
  96.079.227  ٣٦.١٧٢.١٥٩  98.349.635  ذمم مدينة و مبالغ مدفوعه مقدما  
  38.091.217  24.335.406  21.569.722   مخزونال  
   -----------  ----------- ---------- 

 182.323.273  145.392.077  ١٧٣.٨٢٠.٨٦٧  مجموع الموجودات المتداولة

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

        :الموجودات غير المتداولة
  34.592.200  ٣٧.٦٠٤.٠٣٧  34.592.200   استثمارات   

 3.122.875 ٦.٠٢٢.٦٨٤ 3.122.875   ي استثماريهاراض

 32.908.284 22.163.693 34.670.026  مشاريع راسماليه تحت التنفيذ

 10.916.720 ٦.٧٢٤.٤٥٤ 17.167.401  متلكات و االت ومعدات 

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

 81.540.079  ٧٢.٥١٤.٨٦٨  89.552.502  مجموع الموجودات غير المتداولة

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

  263.863.352  ٢١٧.٩٠٦.٩٤٥  263.373.369  مجموع الموجودات
  ===========  =========== ==========  
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  عام المدير ال                                      مجلس اإلدارة رئيس               

  



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

  

   المرحلية الميزانية العمومية
  2009 سمار ١٣كما في 

 --------------------- --------------- ---------------- ------------------- -  
 ديسمبر ٣١كما في  مارس ٣١كما في   
  2009 2008 2008 
  )مدققة  غير( معدلة )مدققة غير(    )مدققة غير(  
   -----------   ----------   -----------  
  ريـال قطـري  ريـال قطـري  ريـال قطـري  

       قوق المساهمينالمطلوبات وح
        :متداولة المطلوباتال

  29.084.592  ٢٤.٦٢٠.٩٥٤  25.871.886  الدائنون والمصاريف المستحقه
   -------------  ----------- -   ------------  

  29.084.592  ٢٤.٦٢٠.٩٥٤  25.871.886  مجموع المطلوبات المتداولة
   -------------  ----------- -   ------------  

        :المطلوبات غير المتداولة 
  1328.666  ١.٠٠٣.٤٩٨  1.421.598  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
  10.000.000  10.000.000  10.000.000  المطلوب إلى حكومة دولة قطر  

   -------------  ----------- -   -------------  
  11.328.666  11.003.498  11.421.598  مجموع المطلوبات غير المتداولة

   -------------  ----------- -   -------------  
  40.413.258  ٣٥.٦٢٤.٤٥٢  37.293.484   مجموع المطلوبات

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

  180.000.000  ١٦٥.٠٠٠.٠٠٠  180.000.000 %)60(المدفوع  رأس المال
  7.881.319  ٣.٩٤٨.١٩٥  7.881.319   احتياطي قانوني

  (907.783)  ٢٢٢.١٨٧  (907.783)   احتياطي القيمة العادلة 
  31.750.000  ١٥.٠٠٠.٠٠٠  31.750.000   توزيعات مقترحه

  4.726.558  )١.٨٨٧.٨٨٩(  7.356.349   أرباح مرحله
   -----------   -----------  ------------  

  223.450.094  ١٨٢.٢٨٢.٤٩٣  226.079.885  صافي حقوق المساهمين
   -----------   -----------  -------------  

  263.863.352  ٢١٧.٩٠٦.٩٤٥  263.373.369  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
  ===========  ===========  =============  

  



  



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

   المرحلي ن الدخلبيا
  2008مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

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

  

  أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة 

  2008 مارس ٣١  2009 مارس ٣١
 )غير المدققة( )غير المدققة(    

    ------------  ------------  
  ريـال قطـري  ريـقطال ـري    

  ٢٨.٠٩٢.٦٩١ 35.606.026    المبيعات
  )٣١.٧٩٢.٧٨٠( (48.942.908)    تكلفة المبيعات 

    ------------  ------------  
  )3.700.089( (13.336.882)    الربح) خساره (مجمل

  ٢.٦٤٣.٤٦٣  125.487    إيرادات أخرى 
  )٢.٧٠٩.٧٠٨(     (3.164.130)    مصاريف إدارية وعمومية

  ٠  ١٩.٠٠٥.٣١٦    تثبيت تغطيه اسعار البيع من حكومه دوله قطر
     ------------  -------------  

  )٣.٧٦٦.٣٣٤(  ٢.٦٢٩.٧٩١    الفترة )خساره (أرباح  صافي
    ===========  ===========  

  )0.13(  ٠.٠٨    )ريال قطري للسهم(العائد على السهم 
        
        
        
        
        

  
  
  

  


