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اإلدارة    الكرامإلى السادة أعضاء مجلسحول مراجعة البیانات المالیة المرحلیة المختصرة قریر ت
ودام الغذائیة ش.م.ق شركة 

المقدمة
2015یونیـو 30"الشركة") كما فـي ودام الغذائیة ش.م.ق (لشركة بیان المركز المالي المرحلي المرفقلقد راجعنا 

أشـهر سـتةاللفتـرة الملكیـةوالتـدفقات النقدیـة والتغیـرات فـي حقـوق الشـامل للدخل والـدخل والبیانات المالیة المرحلیة
المنتهیة في ذلك التاریخ واإلیضاحات المتممة لها.

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البیانات المالیـة المرحلیـة المختصـرة وفقـًا للمعیـار الـدولي للتقـاریر 
ولیتنا هــي إصــدار تقریــر حــول هــذه البیانــات المالیــة المرحلیــة . إن مســؤ "التقــاریر المالیــة المرحلیــة"34المالیــة رقــم 
.المراجعة التي قمنا بهاأعمالاستنادًا إلى المختصرة 

نطاق المراجعة
"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من 2410لقد تمت مراجعتنا وفقًا للمعیار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعة 

مــنأساســاً إجــراء استفســارات مــنات المالیــة المرحلیــةـمراجعــة المعلومــكــونتتو ". قبــل المــدقق المســتقل للمؤسســة
عــن األمــور المالیــة والمحاســبیة ، وتطبیــق إجــراءات تحلیلیــة وٕاجــراءات مراجعــة أخــرى. إن المســؤولین األشــخاص 

ال نسـتطیع الحصـول علـى نطاق المراجعة یقل كثیرًا عن نطاق تدقیق یـتم وفقـًا لمعـاییر التـدقیق الدولیـة ، وبالتـالي 
التأكید الذي یمكن أن نحصـل علیـه عـن كافـة األمـور الهامـة خـالل أعمـال تـدقیق. وعلیـه فإننـا ال نبـدي رأیـًا حـول 

تدقیق هذه البیانات المالیة المرحلیة.

النتیجة 
لــم یــتم المرفقــةبنــاًء علــى مراجعتنــا ، لــم یــرد إلــى علمنــا مــا یجعلنــا نعتقــد بــأن البیانــات المالیــة المرحلیــة المختصــرة 

.34رقمإعدادها ، من كافة النواحي المادیة ، وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي

غعن إرنست ویون

زیــاد نـــادر
258سجل مراقبي الحسابات رقم 

2015أغسطس 13فيةالدوح
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بیان المركز المالي المرحلي 
2015یونیو 30كما في 

2014ینایر 20141دیسمبر 201531یونیو 30
لایر قطريلایر قطريلایر قطريإیضاحات

(مدققة)(مدققة)(غیر مدققة)
(معدلة)(معدلة)

الموجودات
الموجودات غیر المتداولة 

20.588.80521.155.04321.984.688عقارات ومعدات

621.049.35122.596.17830.559.792قید التنفیذمشاریع

77.054.0007.054.0007.781.520موجودات مالیة متاحة للبیع

48.692.15650.805.22160.326.000

الموجودات المتداولة 
28.857.29325.914.62132.114.192مخزون

1.575.2841.778.534111.034موجودات بیولوجیة

8372.392.866302.686.121422.416.785ذمم مدینة ومصاریف مدفوعة مقدما 

142.439.7012.557.8102.557.810من أطراف ذات عالقةةمستحقمبالغ 
975.138.761105.972.61710.652.271نقد وأرصدة لدى البنوك

480.403.905438.909.703467.852.092

529.096.061489.714.924528.178.092إجمالي الموجودات

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة

12180.000.000180.000.000180.000.000رأس المال

38.433.29838.433.29832.209.738احتیاطي قانوني

1.258.9171.258.917621.417القیمة العادلةاحتیاطي 

)15.695.200()16.037.711()16.385.198(احتیاطي فروق صرف عمالت
32.921.15345.000.00032.941.974أرباح مدورة

236.228.170248.654.504230.077.929إجمالي حقوق الملكیة 

المتداولةالمطلوبات غیر 
10482.5882.202.0121.778.524تسهیالت بنكیة إسالمیة

8.006.2997.359.9626.351.161مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین
8.488.8879.561.9748.129.685

المطلوبات المتداولة
1044.580.23252.388.783117.929.942تسهیالت بنكیة إسالمیة

239.798.772179.109.663172.040.536دائنون ومصاریف مستحقة الدفع
284.379.004231.498.446289.970.478

292.867.891241.060.420298.100.163إجمالي المطلوبات

529.096.061489.714.924528.178.092إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات

........................................................................................
محمد مبارك الخیارینالرحمنعبد ل ثاني آنایف بن عید 

الرئیس التنفیذيرئیس مجلس اإلدارة 
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يالمرحلبیان الدخل 
2015یونیو 30أشهر المنتهیة في ستةلل

یونیو30أشهر المنتهیة في ستةلل
20152014

لایر قطريلایر قطريإیضاحات
(غیر مدققة))غیر مدققة(

221.950.598195.423.197اإلیرادات

)293.164.759()356.497.337(المبیعاتتكالیف 

)97.741.562()134.546.739(الخسارةإجمالي 

8181.123.321151.901.807حكومة دولة قطرمن تعویضات

1.191.9053.793.807إیرادات أخرى

)4.000.000(-التنفیذانخفاض قیمة مشاریع تحت
)76.154()90.818(مصاریف تمویل

)19.976.106()14.756.516(مصاریف عمومیة وٕاداریة

32.921.15333.901.792الفترةربح

111.831.88للسهم والمخفف العائد االساسي 
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الشامل المرحلي بیان الدخل 
2015یونیو 30أشهر المنتهیة في ستةلل

یونیو30أشهر المنتهیة في ستةلل
20152014

قطريلایر لایر قطري
(غیر مدققة))غیر مدققة(

32.921.15333.901.792ربح الفترة 

أخرىشاملةإیرادات
الفتراتفيالخسارةأوللربحتحویلهاسیتمأخرىشاملةإیرادات
:الالحقة
العمالت األجنبیة لعملیات صرففروقات من خسائرصافي 

)404.399()347.487(التشغیل األجنبیة  
463.500-صافي التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المالیة المتاحة للبیع 

32.573.66633.960.893للفترةالدخل الشاملإجمالي
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المرحليبیان التدفقات النقدیة 
2015یونیو 30أشهر المنتهیة في ستةلل

یونیو30أشهر المنتهیة في ستةلل
20152014

لایر قطريلایر قطريإیضاحات
(غیر مدققة))غیر مدققة(

األنشطة التشغیلیة 
32.921.15333.901.792ربح الفترة

تعدیالت للبنود التالیة:
2.964.5933.320.072ستهالكا

4.000.000- 6التنفیذقیدانخفاض قیمة مشاریع 
90.81876.154تكالیف تمویل

810.899853.698مكافأة نهایة الخدمة للموظفین
-)4.522(الربح من بیع عقارات و معدات

36.782.94142.151.716
التغیرات في رأس المال العامل:

8.282.492)2.942.672(مخزون
203.25076.703موجودات بیولوجیة

186.236.258)69.706.745(8ذمم مدینة ومصاریف مدفوعة مقدما 
60.689.10916.870.354دائنون ومصاریف مستحقة الدفع

14من أطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة 
118.109-

25.143.992253.617.523من األنشطة التشغیلیةصافي التدفقات النقدیة

)76.154()90.818(مدفوعةتكالیف تمویل 
)326.804()164.562(مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفین

24.888.612253.214.565صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

األنشطة االستثماریة
)1.730.723()2.413.833(شراء عقارات ومعدات

)41.710(1.546.827صافي الحركة في مشاریع قید التنفیذ  
-20.000المتحصل من بیع عقارات ومعدات 

)1.772.433()847.006(األنشطة االستثماریة)فيةالمستخدم(صافي التدفقات النقدیة
لنشاط التمویلي

)100.248.461()9.527.975(صافي الحركة في تسهیالت بنكیة إسالمیة
)37.800.000()45.000.000(15توزیعات أرباح مدفوعة 

)138.048.461()54.527.975(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في النشاط التمویلي
113.393.671)30.486.369((االنخفاض) الزیادة في النقد وما في حكمه 

105.872.61710.552.271ینایر(معدلة)1وما في حكمه في النقد 
)444.151()347.487(صافي التغیر في أسعار صرف العمالت األجنبیة 

975.038.761123.501.791یونیو30النقد وما في حكمه في 
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المرحليالملكیةبیان التغیرات في حقوق 
2015یونیو 30أشهر المنتهیة في ستةلل

احتیاطي قانونيرأس المال
احتیاطي القیمة 

العادلة
احتیاطي فروق 

اإلجماليأرباح مدورةعمالتصرف
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

49.598.119253.252.623)16.037.711(180.000.00038.433.2981.258.917)معدلة(2014دیسمبر 31كما في 
)4.598.119()4.598.119(----)18(إیضاح 2014تعدیل في 

45.000.000248.654.504)16.037.711(180.000.00038.433.2981.258.917(معدلة)2014دیسمبر 31كما في 

32.921.15332.921.153----الربح للفترة 
)347.487(-)347.487(---شاملة أخرىإیرادات 

32.921.15332.573.666)347.487(---الشامل للفترةالدخلإجمالي 

)45.000.000()45.000.000(----)15(إیضاح توزیع أرباح خالل الفترة 

236.228.170)32.921.153()16.385.198(180.000.00038.433.2981.258.917(غیر مدققة)2015یونیو 30في 
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تتمة-المرحليالملكیةبیان التغیرات في حقوق 
2015یونیو 30أشهر المنتهیة في ستةلل

احتیاطي قانونيرأس المال
احتیاطي القیمة 

العادلة
فروق احتیاطي 

اإلجماليأرباح مدورةصرف عمالت
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

52.661.174249.797.129)15.695.200(180.000.00032.209.738621.417(مدققة) (كما أدرج سابقًا)2013دیسمبر 31كما في 
)19.719.200()19.719.200(----)17تعدیل (إیضاح 

32.941.974230.077.929)15.695.200(180.000.00032.209.738621.417(معدلة)2014ینایر 1كما في 

33.901.79233.901.792----فترةالربح ال

463.500--463.500--التغیر في احتیاطي القیمة العادلة
)404.399(-)404.399(---التغیر في احتیاطي فروق صرف العمالت

33.901.79233.960.893)404.399(463.500--إجمالي الدخل الشامل للسنة
)37.800.000()37.800.000(----)15(إیضاح 2013توزیعات أرباح مدفوعة خالل 

48.762.966245.958.022)16.099.599(180.000.00032.209.7381.084.917(معدلة)2014یونیو30
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الوضع القانوني والنشاط الرئیسي1
) لسنة 75بموجب قرار وزیر االقتصاد والتجارة رقم (مساهمة قطریةكشركة ("الشركة") ودام الغذائیة ش.م.قتأسست شركة 

2003.

.22240ة ، دولة قطر ، صندوق برید الدوحهو وعنوانه المسجل 26911هوللشركةالسجل التجاري إن رقم

تزوید السوق المحلي باللحوم و ذبح األغنام والماشیة جارة المواشي واللحوم واألعالف و تاستیراد و یتضمنإن نشاط الشركة 
الطازجة والمنتجات ذات الصلة.

الشركة في السودان.نتائج عملیات فرعو تتضمن الموجودات والمطلوباتالمرحلیة المختصرة هذه البیانات المالیة 

بقرار من 2015یونیو 30أشهر المنتهیة في ستةاللفترةتمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 
.2015أغسطس 13بتاریخ الشركة دارة إمجلس 

أسس اإلعداد 2
وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 2015یونیو 30أشهر المنتهیة في ستةاللفترة المختصرة المرحلیة أعدت البیانات المالیة

تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة باللایر القطري وهو العملة المستخدمة في .المرحلیةالخاص بالتقاریر المالیة34
أنشطة الشركة وفي عرض بیاناتها المالیة. 

المالیة السنویة ، وبالتالي للبیاناتال تحتوي البیانات المالیة المرحلیة المختصرة على كل المعلومات واإلیضاحات المطلوبة 
لیس ،. إضافة الى ذلك2014دیسمبر 31یجب أن تقرأ هذه البیانات المالیة مع البیانات المالیة للسنة المنتهیة في 

31مؤشرًا للنتائج المتوقعة للسنة المنتهیة في 2015یونیو 30أشهر المنتهیة في ةستالبالضرورة أن تعطي نتائج فترة 

.2015دیسمبر 

المعاییر والتفسیرات الجدیدة2
السیاسات المحاسبة المتبعة في إعداد هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة تتوافق مع تلك المتبعة في إعداد البیانات 

، فیما عدا المعاییر والتفسیرات الجدیدة التي یسري 2014دیسمبر 31السنویة للشركة للسنة المنتهیة في المالیة الموحدة 
. لم تطبق الشركة مبكرًا أیة معاییر أو تفسیرات أصدرت ولكن لم تصبح ساریة المفعول ، على 2015ینایر 1مفعولها في 

، إال أن هذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة لیس 2015ول مرة في سنة الرغم من أن هذه المعاییر والتعدیالت الجدیدة تطبق أل
لها أثر على البیانات المالیة السنویة أو البیانات المالیة المرحلیة المختصرة للشركة.

إن طبیعة وتأثیر كل من المعاییر الجدیدة أو التعدیالت موضحة أدناه:
: الموجودات غیر الملموسة   38: العقارات واآلالت والمعدات ومعیار المحاسبة الدولي 16معیار المحاسبة الدولي 

یجوز إعادة تقییم موجود 38ومعیار المحاسبة الدولي 16یتم تطبیق التعدیالت بأثر رجعي وتوضح أنه وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي 
التي یمكن مالحظتها سواء بتعدیل اإلجمالي إلى القیمة السوقیة. أو بتحدید القیمة السوقیة للقیمة الدفتریة من خالل اإلشارة إلى البیانات 

راكم وتعدیل إجمالي القیمة الدفتریة نسبیًا لتصبح القیمة الدفتریة مساویة للقیمة السوقیة. إضافة إلى ذلك ، فإن االستهالك واالطفاء المت
قیمة الدفتریة للموجود. لم تقم الشركة بتسجیل أیة تعدیالت إلعادة التقییم خالل الفترة المرحلیة الحالیة.هو الفرق بین اإلجمالي وال
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تتمة-المعاییر والتفسیرات الجدیدة3

: إفصاحات حول األطراف ذات العالقة 24المعیار المحاسبة الدولي 
) هي طرف الرئیسینیتم تطبیق التعدیل بأثر رجعي ویوضح أن مؤسسة اإلدارة (المؤسسة التي تقدم خدمات موظفي اإلدارة 

ذو عالقة تخضع إلفصاحات األطراف ذات العالقة. إضافة إلى ذلك ، فإنه على المؤسسة التي تستخدم مؤسسة اإلدارة أن 
مات اإلدارة المقدمة. لیس لهذا التعدیل أثر على الشركة حیث أنها ال تتلقى تقوم باإلفصاح عن المصاریف المتكبدة مقابل خد

خدمات إدارة من مؤسسات أخرى. 

: قیاس القیمة العادلة13الدولي للتقاریر المالیة المعیار
لیس فقط على 13یطبق هذا التعدیل مستقبًال ویوضح أنه یجوز تطبیق استثناء المحفظة في المعیار الدولي للتقاریر المالیة

9المالیة ولكن أیضًا على العقود األخرى التي تندرج تحت نطاق المعیار الدولي للتقاریر المالیة والمطلوباتالموجودات المالیة 

، حسب الحاجة). لم تقم الشركة بتطبیق استثناء المحفظة في المعیار الدولي للتقاریر المالیة 39(أو معیار المحاسبة الدولي 
13.

تعدیالت على المعیار –: اإلفصاحات ، تسویة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة 7المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
7الدولي للتقاریر المالیة 

ترتیبات هذا التعدیل یتطلب من المؤسسة اإلفصاح عن معلومات حول الحق إلجراء مقاصه والترتیبات المتعلقة بذلك (مثًال ، 
الضمانات). سوف تزود اإلفصاحات المستخدمین بمعلومات مفیدة في تقییم تأثیر ترتیبات حساب الصافي على المركز 

المالیة المدرجة والتي تم تسویتها وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي المالي للمؤسسة. اإلفصاحات الجدیدة مطلوبة لجمیع األدوات
الخاضعة لترتیبات إجمالي الصافي أو إتفاقیة مماثلة  بغض المحققةاألدوات المالیة . تنطبق اإلفصاحات أیضًا على32

دوات مالیة وفقًا لمعیار أ. وحیث أن الشركة ال تقوم بتسویة 32النظر عن أن تسویتها تتم وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي 
على الشركة.تأثیرله ولیس لدیها ترتیبات للتسویة فإن هذا التعدیل لیس32المحاسبة الدولي 

: البیانات المالیة المنفصلة.27، معیار المحاسبة الدولي ة: البیانات المالیة الموحد10المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
بما فیها مؤسسات األغراض ینشئ نموذجًا وحیدًا للسیطرة وینطبق على جمیع المؤسسات10للتقاریر المالیةإن المعیار الدولي

البیانات المالیة الموحدة 27یحل محل الجزء من معیار المحاسبة الدولي 10للتقاریر المالیة. المعیار الدوليالخاصة
مؤسسات األغراض الخاصة. یغیر المعیار توحید- 12والمنفصلة الذي یتناول المحاسبة للبیانات المالیة الموحدة والتفسیر 

تعریف السیطرة بحیث تكون لمستثمر سیطرة على المؤسسة المستثمر فیها عندما یكون له حق في 10تقاریر المالیةللالدولي
عائدات متغیرة أو حقوق من مشاركته مع المؤسسة المستثمر فیها وله المقدرة على التأثیر على تلك العائدات من خالل سلطته 

ستة، یجب إستیفاء جمیع المعاییر ال10للتقاریر المالیةفي المعیار الدوليعلى المؤسسة المستثمر فیها. لتحقیق السیطرة
وتشمل: (أ) مستثمر له سلطة على مؤسسة مستثمر فیها. (ب) المستثمر له حق أو حقوق في عائدات متغیرة من مشاركته مع 

ر على مبلغ عائدات المستثمر. لم یكن سلطته للتأثیاستخدامالمؤسسة المستثمر فیها ، و (ج) المستثمر لدیه المقدرة على 
التي تمتلكها الشركة. االستثماراتتأثیر على 10الدولي للتقاریر المالیةللمعیار
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االحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الهامة4
علىمستقبلیة تؤثر حداثألحكام وتقدیرات وافتراضات أجراء إیتطلب اعداد هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة من االدارة 

واالیرادات والمصروفات. هذا وقد تختلف النتائج الفعلیة المدرجة للموجودات والمطلوبات المبالغ و تطبیق السیاسات المحاسبیة 
عن هذه التقدیرات.

البیانات المالیة عند إعدادعند اعداد هذه البیانات المرحلیة المختصرة هي نفسها التي تم تطبیقها حكام الهامة المستخدمة األ
.2014دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 

ادارة المخاطر المالیة5
المنتهیة وللسنة مع تلك المفصح عنها في البیانات المالیة كما في بالشركةالمخاطر المالیة أهداف وسیاسات إدارة وجه أتتفق 
.2014دیسمبر 31في 

قید التنفیذ  مشاریع6

:أرصدة المشاریع تحت التنفیذ في نهایة الفترة / السنة كما یلي

دیسمبر31یونیو30
20152014

لایر قطريلایر قطريإیضاح
(مدققة))غیر مدققة(

(معدلة)
مشاریع محلیة:

25.719.07925.719.079مشروع أم العوینة 
885.999-مشروع ام صالل 

405.000-مشروع الوكرة 
360.000-مشروع الریان 

25.719.07927.370.078
)8.598.119()8.598.119(انخفاض قیمة مشاریع تحت التنفیذ

17.120.96018.771.959)أ(
مشاریع خارجیة:

3.075.1863.005.577مشروع مزرعة األغنام بالسودان
460.706460.706مشروع مزرعة استرالیا 

245.934245.934السودان فرعمشروع 
146.565112.002مصنع قطر للحوم 

3.928.3913.824.219

21.049.35122.596.178
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تتمة  -قید التنفیذ مشاریع6

:إیضاح
قامت الشركة باالستثمار في عدد من المشاریع المتعلقة بإنشاء مقاصب جدیدة في دولة قطر. تم ایقاف هذه المشاریع )أ(

وفقا لقرار حكومة دولة قطر.2011في عام 

المشاریع.التكلفة المتعلقة بهذهالشركة حكومة دولة قطر بتعویضها عن كامل قیمة طالبت

المقاول المنفذ من ملیون لایر قطري15بقیمة باستالم تعویضلصالح الشركةنهائيقضائية علي حكمـحصلت الشرك
تلمت الشركة خالل الفترة تعویضًا ذلك ، اسباإلضافة الى .2015یونیو 30تالم المبلغ كما في ولم یتم اسللمشروع

.من حكومة دولة قطرلایر قطري 1.650.999مبلغ ب

موجودات مالیة متاحة للبیع 7
ینایر 1دیسمبر31یونیو30

201520142014
لایر قطريلایر قطريلایر قطري

(مدققة)(مدققة)(غیر مدققة)
(معدلة)(معدلة)

1.365.020--)1أسهم حقوق ملكیة أجنبیة غیر مدرجة (
4.040.0004.040.0004.040.000)2أسهم حقوق ملكیة محلیة غیر مدرجة (

3.014.0003.014.0002.376.500أسهم حقوق ملكیة مدرجة في بورصة قطر

7.054.0007.054.0007.781.520

مالحظات
في:الغیر مدرجة األجنبیةتتمثل أسهم حقوق الملكیة )1(

ینایر 1دیسمبر31یونیو30
201520142014

لایر قطريلایر قطريلایر قطري
(مدققة)(مدققة)(غیر مدققة)

(معدلة)(معدلة)

10.719.20010.719.20010.719.200المغرب-شركة ریل ماروك  
10.000.00010.000.00010.000.000البحرین –شركة بوابة أمواج للتطویر 

365.020--شركة خلیج السودان
)19.719.200()20.719.200()20.719.200(انخفاض قیمة الموجودات المالیة المتاحة للبیع 

--1.365.020
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تتمة-موجودات مالیة متاحة للبیع 7

الغیر مدرجة في:المحلیةتتمثل أسهم حقوق الملكیة )2(
ینایر 1دیسمبر31یونیو30

201520142014
لایر قطريلایر قطريلایر قطري

(مدققة)(مدققة)(غیر مدققة)
(معدلة)(معدلة)

4.040.0004.040.0004.040.000شركة السیف للمشاریع السیاحیة 

بسبب عدم توافر البیانات المالیة المتعلقة باالستثمارات األجنبیة غیر المدرجة ، قرر مجلس اإلدارة إدراج االستثمارات 
بالتكلفة وتحدید مخصص انخفاض لكامل قیمة االستثمار األجنبي غیر المدرج.

تشمل جزء هام من الموجودات بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرىالموجودات المالیة المتاحة للبیع 
المالیة المتاحة للبیع التي یتم استثمارها في أسهم حقوق ملكیة شركات غیر مدرجة. تحتفظ الشركة بحصص غیر 

أن لها طبیعة استراتیجیة. علىمل الشركة هذه االستثمارات) في هذه الشركات. تعا٪10إلى ٪1مسیطرة (تتراوح بین 
للشركة أیضًا استثمارات في أسهم وأوراق دین مدرجة وتم تحدید القیمة العادلة لهذه االستثمارات بالرجوع إلى أسعار 

الشراء المعلنة في السوق.

ذمم مدینة ومصاریف مدفوعة مقدماً 8
دیسمبر31یونیو30

20152014

لایر قطريلایر قطريإیضاحات
(مدققة)(غیر مدققة)

21.857.29418.685.785مدینة تجاریة ذمم 
)6.479.457()8.782.852(المشكوك في تحصیلهامدینةالذمم الیخصم: مخصص 

13.074.44212.206.328
342.905.660279.026.726)1(التعویض المدین من حكومة دولة قطر 

7.458.4416.681.154مصاریف مدفوعة مقدماً 
4.858.1882.536.362)2(صافي - مدینة ذمم موظفین

2.800.2621.550.964دفعات مقدمة للموردین
1.295.873684.587أرصدة مدینة أخرى 

372.392.866302.686.121
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تتمة- مًا ومصاریف مدفوعة مقدذمم مدینة 8

:إیضاحات
الحیةغناماأللحوم و بتثبیت سعر بیع المع حكومة دولة قطر بتوقیع مذكرة تفاهم الشركة ، قامت2008یولیو 13كما في )1(

باإلضافة الي یة خسائر ناشئة عن هذه المعامالت أوافقت حكومة دولة قطر علي تعویض الشركة عن .فقطسترالیة األ
هامش ربح متفق علیه.

دولة قطر خالل الفترة كالتالي:حكومة تتمثل الحركة في التعویض المدین من 

دیسمبر31یونیو30
20152014

لایر قطريلایر قطري
(مدققة)(غیر مدققة)

279.026.726400.085.286ینایر1الرصید في 

265.035.395-/ السنة الفترةخالل تم المطالبة بهاتعویضات
181.123.32196.537.741/ السنةخالل الفترة لم یتم المطالبة بهاتعویضات 

)482.631.696()117.244.387(تعویضات مستلمة 

342.905.660279.026.726دیسمبر31/یونیو30يالرصید ف

كما قطريلایر4.858.188بالصافي بعد خصم مخصص الذمم المشكوك في تحصیلها البالغ المدینة تظهر ذمم الموظفین )2(
وقامت الشركة بتكوین مخصص ذمم ،مدیر فرع السودانالمستحق من المبلغ . یتمثل الرصید في 2015یونیو 30في 

صدر حكم قضائي لصالح الشركة بالزام مدیر فرع .المستحقمن اجمالي الرصید٪50بنسبة مشكوك في تحصیلهامدینة 
.لایر قطري)2.303.378: 2014دیسمبر 31(المستحق للشركةالسودان السابق برد المبلغ 
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نقد وأرصدة لدي البنوك9
بیان التدفقات النقدیة المرحلي على األرصدة التالیة:یتضمن النقد وما في حكمه لغرض إعداد 

دیسمبر31یونیو30
20152014

لایر قطريلایر قطري
(مدققة)(غیر مدققة)

2.154.2143.774.725الصندوقفي نقد 

:البنوكلدىأرصدة
43.378.61963.802.675حسابات جاریة

29.505.92838.295.217تحت الطلبحسابات
100.000100.000غطاء نقدي لخطابات الضمان 

75.138.761105.972.617لدى البنوكواألرصدةإجمالي النقد 

:یخصم
)100.000()100.000(غطاء نقدي لخطابات الضمان 

75.038.761105.872.617ما في حكمهو النقد 
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اسالمیةبنكیةتسهیالت 10

سالمیة خالل الفترة بالتالي:االالبنكیةتتمثل الحركة على التسهیالت 

دیسمبر31یونیو30
20152014

لایر قطريلایر قطري
(مدققة)(غیر مدققة)

54.590.797119.708.466ینایر1الرصید في 
51.810.653130.228.954تسهیالت اضافیة خالل الفترة / السنة

888.2082.099.343تكالیف تمویل
)197.445.968()62.226.838(سداد تسهیالت خالل الفترة / السنة

45.062.82054.590.795دیسمبر31/یونیو30الرصید في 

والتي قصیرة األجلإسالمیةعدد من البنوك المحلیة في صورة مرابحات من ةإسالمیبنكیةتسهیالتعلي حصلت الشركة
تكلفة تحملقساط ربع سنویةأربع أالى ستةعلىتسدد و بضاعةتمویل شراء بغرض خطابات اعتمادات تم استخدامها ك
. في السنة٪4تمویل بمعدل 

كما یلي:االسالمیة في بیان المركز المالي المرحلي البنكیةتسهیالت الظهرت

دیسمبر31یونیو30
20152014

لایر قطريلایر قطري
(مدققة)(غیر مدققة)

44.580.23252.388.783جزء متداول
482.5882.202.012جزء غیر متداول

45.062.82054.590.795
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للسهم والمخففالعائد االساسي 11
:على المتوسط المرجح لعدد االسهم العادیة القائمة خالل الفترةیحتسب العائد االساسي للسهم بتقسیم ربح الفترة 

یونیو30أشهر المنتهیة في ستةلل
20152014

لایر قطريلایر قطري
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

32.921.15333.901.792ربح الفترة

18.000.00018.000.000الفترةخاللالقائمةاالسهملعددالمرجحالمتوسط

1.831.88العائد األساسي والمخفف للسهم 

رأس المال 12
ریـال قطري للسهم الواحـد ، 10سمیة أبقیمة ة بالكامل ـمدفوعًا عادیا سهم18.000.000یتكون رأس مال الشركة من 

لایر قطري.180.000.000وبإجمالي قدره 

الرأسمالیةلتزاماتاال 13
لتحقیق ربح وهذا ها من الباطن غرض إعادة تأجیر ببعدد من العقاراتتتعلقتشغیلیةتفاقیات إیجارادخلت الشركة في 

:الرئیسيمقر الشركةالى باإلضافة

یونیو30
2015

دیسمبر31
2014

لایر قطريلایر قطري
(مدققة))غیر مدققة(

3.969.29978.137.747مستحقة الدفع خالل سنة مبالغ 

3.969.29978.137.747



شركة ودام الغذائیة ش.م.ق 
المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة 

2015یونیو 30للثالثة أشهر المنتهیة في 

-17 -

إفصاحات األطراف ذات العالقة   14
. التي هم مالكوها األساسیونواإلدارة العلیا للشركة والشركات الشركات الزمیلة والشركاء الرئیسیین األطراف ذات العالقةتمثل 
.الشركةالمعامالت من قبل إدارة األسعار والشروط المتعلقة بهذه سیاسات عتماد ایتم 

:عالقةذاتطراف أمن مبالغ مستحقة

دیسمبر 201531یونیو 30
2014

لایر قطريلایر قطري
(مدققة)(غیر مدققة)

2.439.7012.557.810الشركة القطریة البحرینیة لتجارة المواد الغذائیة 

2.439.7012.557.810

في دفاتر الشركة كاستثمار في شركة لبحرینیة لتجارة المواد الغذائیة والمصنفة من رأس مال الشركة القطریة ا٪50تمتلك الشركة 
.قیمةالبكامل القیمة لالستثمارقامت الشركة بتكوین مخصص انخفاضخالل السنوات السابقة ،.زمیلة بطریقة حقوق الملكیة

الشركة الحق تمتلكالتي من الشركة القطریة البحرینیة و المستثمر فیها یتمثل في أرصدة مدینة الرصید المستحق من الشركة 
لتحصیلها واستالمها.

توزیعات األرباح15
من رأس ٪25بنسبة على توزیع أرباح نقدیة على المساهمین2015فبرایر19في مجلس االدارة تمت المصادقة من قبل 

من رأس المال ٪21بنسبة أرباح نقدیة:2014(ملیون لایر قطري ،45لایر قطري عن السهم بإجمالي 2.5المال تعادل 
.ملیون لایر قطري)37.8بإجمالي الواحد للسهملایر قطري 2.1تعادل
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یةالمالاتو داأل16

العادلةالقیمة
دیسمبر 31و2015یونیو 30كما فيللشركةالمالیةلألدواتالعادلةوالقیمالدفتریةالقیمبینمقارنةیبینالتاليالجدول
2014:

العادلةالقیمالدفتریةالقیم
یونیو30

2015
دیسمبر 31

2014
یونیو30

2015
دیسمبر  31

2014
قطريلایرقطريلایرقطريلایرقطريلایر

)(مدققة)غیر مدققة()(مدققة)غیر مدققة(
(معدلة)(معدلة)

المالیةالموجودات
72.884.547102.197.89272.884.547102.197.892البنوكلدىأرصدة

372.392.866302.686.121372.392.866302.686.121مدینةذمم
عالقةمبالغ مستحقة من أطراف ذات

عالقة 

2.439.7012.557.8102.439.7012.557.810

7.054.0007.054.0007.054.0007.054.000متاحة للبیعموجودات مالیة

454.771.114414.495.823454.771.114414.495.823

المالیةالمطلوبات
239.798.772179.005.415239.798.772179.005.415دائنة ومطلوبات أخرى تجاریة ذمم 

45.062.82054.590.79545.062.82054.590.795إسالمیةبنكیةتسهیالت 

284.861.592233.596.210284.861.592233.596.210

تدرج القیمة العادلة

لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة حسب تقنیات التقییم:التدرج التاليالشركة تستخدم 

لموجودات أو مطلوبات مماثلة.عاملةاألسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق:1المستوى 
، واضحة تقنیات أخرى والتي تكون جمیع بیاناتها التي لها تأثیر هام على القیمة العادلة المسجلة :2المستوى 

و;بصورة مباشرة أو غیر مباشرة
التقنیــات التــي تســتخدم بیانــات لهــا تــأثیر هــام علــى القیمــة العادلــة المســجلة والتــي ال تعتمــد علــى بیانــات :3المستوى 

.سوقیة واضحة
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تتمة –یةالمالاتو داأل16

:2014دیسمبر 31و2015یونیو 30كما في یوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة 

3المستوى 2المستوى 1المستوى 2015یونیو 30
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري(غیر مدققة)

موجودات تقاس بالقیمة العادلة: 
--3.014.0003.014.000متاحة للبیعموجودات مالیة

دیسمبر31
3المستوى 2المستوى 1المستوى 2014

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري)(مدققة) (معدلة
موجودات تقاس بالقیمة العادلة: 

--3.014.0003.014.000متاحة للبیعموجودات مالیة

2والمستوى 1، لم یتم عمل أي تحویل بین المستوى 2014دیسمبر 31و2015یونیو 30السنة المنتهیة في /خالل الفترة

لقیاس القیمة العادلة.3لقیاس القیمة العادلة ، ولم یتم عمل أي تحویل إلى أو من المستوى 

أرقام المقارنة17
أرقام وتبویبلتتماشى مع عرض2014دیسمبر31في البیانات المالیة للسنة المنتهیة في تم أعادة تصنیف أرقام المقارنة 

إن اعادة التصنیف هذه لم تؤثر علي صافي الربح أو حقوق المساهمین لفترة المقارنة.ومع ذلك ، ف. 2015الفترة في
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تعدیل18
ملیون لایر قطري 15ئیًا لصالح الشركة باستالم مبلغ ، أصدرت المحكمة حكمًا نها6كما هو مبین في ایضاح 2014خالل 

لایر قطري. 27.194.297في بیان المركز المالي بمبلغ والتي أدرجت المقاصببتكالیف إنشاءكتعویض من المقاول یتعلق 
المحكمة بعد صدور حكم2014لایر قطري خالل 4.598.119رصید بمبلغ كامل الخفض قیمة كان یتوجبهترى اإلدارة أن

لتعكس االنخفاض في القیمة والذي 2014فقد قررت اإلدارة تعدیل أرقام سنة وعلیه،. لمبلغبسبب عدم إمكانیة استرداد هذا ا
.2014سنةكان یجب احتسابه خالل

لایر قطري 19.719.200االستثمارات األجنبیة غیر المدرجة بمبلغ إضافة إلى ذلك ، ترى اإلدارة أنه كان یجب خفض قیمة 
دیسمبر 31ة لهذه االستثمارات كما في ـة المؤیدة للقیمة الدفتریـات المالیـر المعلومـبب عدم توافـوذلك بس2014سنةقبل
تأثیر هذا االنخفاض في القیمة.لتعكس 2014الرصید االفتتاحي لألرباح المدورة لسنة. وعلیه ، قررت اإلدارة تعدیل 2013

قید التنفیذ اتعو ر أن انخفض رصید المش2014دیسمبر 31كان تأثیر هذا التعدیل على أرقام المقارنة للسنة المنتهیة في 
انخفاض. باإلضافة إلى 2014دیسمبر 31األرباح المدورة كما في وانخفاض مماثل فيلایر قطـري 4.598.119بمبلغ 

ینایر 1األرباح المدورة كما في وانخفاض مماثل في لایر قطري 19.719.200رصید الموجودات المالیة المتاحة للبیع بمبلغ 
2014.


