
  
  
 
 
 
 
 

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

  
   غير المدققة المرحلية المختصرةالبيانات المالية

  2005 سبتمبر 30
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



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

  )غيرالمدققة ( المرحليةالميزانية العمومية
  2005 سبتمبر 30كما في 

  
 كما في     

 2004 ديسمبر 31 2005 سبتمبر 30     

  )مدققة(  )غير المدققة(    
    - - ---- ---- -- - ---- ---- 

  ريـال قطـري  ريـال قطـري    
        الموجودات

        :متداولة الموجودات ال
  112.041.810  117.847.278    في الصندوق ولدى البنوكنقد    

  39.837  8.745.495       ذمم مدينة 
  345.747  7.002.634       مخزون

  2.072.666  2.081.429       مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
    ---------- ----------- 

  114.500.060  135,676.836     ولةمجموع الموجودات المتدا
    ---------- ----------- 

        :الموجودات غير المتداولة 
  24.940.520  39.368.216    استثمارات متاحة للبيع   
  23.780.452 26.332.007    موجودات ثابتة   
    -- - - -- - - -- ----------- 

  48.720.972 65.700.223    مجموع الموجودات غير المتداولة 
    ----------- ----------- 

  163.221.032  201.377.059    مجموع الموجودات 
    ==========  ===========  
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  ق. م . ش ) مواشي ( الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 الميزانية العمومية المرحلية (غيرالمدققة)
  2005 سبتمبر 30كما في 

  
 كما في     

 2004 ديسمبر 31 2005 سبتمبر 30     
  )مدققة(  )غير المدققة(    
    - - -- -- -- --  -- - -- -- -- --  
  ريـال قطـري  ريـال قطـري    

        المطلوبات وحقوق المساهمين
        :متداولة المطلوبات ال

  903.537  14.037.336       ذمم دائنة  وأرصدة دائنة أخرى
    -- -- - -- -- -- --  -- -- - -- -- -- --  

        :المطلوبات غير المتداولة 
  10.100.000  10.100.000       المطلوب إلى حكومة دولة قطر 

  54.533  199,840    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
    -- -- - -- -- -- --   -- - - -- - - ---  

  11.058.070  24.337.176    مجموع المطلوبات 
    -- -- - -- -- -- --  -- -- - -- -- -- --  

        :حقوق المساهمين 
150.000.00       رأس المال 

0  
150.000.00

0  
     2.930.687   18.896.348       احتياطي القيمة العادلة 

  )767.725(  8.143.535    متراكمة) خسائر (    أرباح 
    -- - -- -- -- --  -- - -- -- -- --  

177.039.88    صافي حقوق المساهمين 
3  

152.162.96
2  

    -- -- - -- -- -- --  -- - -- -- -- --  
201.377.0    مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

59  
163.221.0

32  
    =============  =============  

  
                   يوسف أحمد الحّمادي   عبداهللا محمد ناصر النعيمي          خالد بن محمد الخاطر              
     المدير العام           العضو المنتدب               ارة مجلس اإلدرئيس   
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                                          ق. م . ش ) مواشي ( الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  )غير المدقق(  المرحليبيان الدخل
    2005  سبتمبر30سعة أشهر المنتهية في لفترة الت

  
  

  
لفترة التسعة أشهر المنتهية 

  2005 سبتمبر30في 
لفترة التسعة أشهر المنتهية 

  2004 سبتمبر30في 
 )غير المدققة( )غير المدققة(    

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

  - -     24.026.090    المبيعات
  )34.000(  )23.633.361(    لفة المبيعات تك
    ------------  - - -- - - -- - - --  

  )34,000(    392.729      الربحمجمل 
  )4.325   (  - -       التأسيس مصاريف 

  )1.981.702(  )3.461.361(    مصاريف إدارية وعمومية 
  - -     )182.745(     بيعية وتسويقية مصاريف 

  )64.678(  )166.412(    ستهالكإ
    ------------  - - -- - - -- - - --  

  )2.084,705(  )3.417.789(     التشغيل رةخسا
  132.451  12.329.048    إيرادات أخرى 

    ------------  - - -- - - -- - - --  
  )1,952.254(  8.911.259    الفترة )خسارة(  ربح صافي

    ==============  =============  
  )0.13(  0,59    العائد على السهم 

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

  

  )غير المدققة ( المرحليبيان التغيرات في حقوق المساهمين
   2005 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  
  

  
نات السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد البيا  البيانات المرحلية متفقة معهإن السياسات المتبعة في اعداد هذ •

  .31/12/2004للسنة المنتهية في 
  .تم نشر هذة البيانات بناًء على تعليمات سوق الدوحة لألوراق المالية ولم تتم مراجعتها من قبل مدقق خارجي •

  
  
 - 4 –   

  
  رأس المال

احتياطي القيمة 
  العادلة 

 ) خسائر ( أرباح 
  مجموع  متراكمة

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

150.000.00  مساهمة رأس المال 
0  

--  --  150.000.00
  )246.187(  --  )246.187(  --  صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة   0

  )1.952.254(  )1.952.254(  --  --  صافي الخسارة للفترة 

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

غير (2004 سبتمبر30 في  كماالرصيد
  )المدققة

150.000.0
00  

)246.187(  )1.952.254(  147.801.5
59  

  =========  ==========  ==========  ==========  
150.000.00  )مدققة  ( 2005 يناير 1الرصيد كما في

0  
2.930.687  )767.725(  152.162.96

  15.965.661  --     15.965.661  --     صافي الحركة في إحتياطي القيمة العادلة   2
  8.911.260  8.911.260  --     --     صافي الربح للفترة 

  - -- - -- - --  -- -- - -- - --  -- -- - -- - --  -- -- - -- - --  
غير (2005 سبتمبر30 في  كماالرصيد
  )المدققة

150.000.0
00  

18.896.3
48   

8.143.535  177.039.8
83    =========  ==========  ==========  ==========  


