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  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت (ش.م.ق.) 
               المختصرة المرحلية الميزانية العمومية

  2014مارس  31في  كما  
  

      2014مارس  31   2013ديسمبر  31
  الموجودات     (غير مدققة)   (مدققة)

  الموجودات غير المتداولة    ألف لایر قطري   ألف لایر قطري
  عقارات وآالت ومعدات    1.564.575   1.575.373

  ممتلكات استثمارية    8.837   9.215
  موجودات غير ملموسة    3.971   5.629

  دفعات مقدمة لموجودات رأسمالية    703   10.149
  استثمارات في شركات زميلة    49.314   47.407

  استثمارات متاحة للبيع    166.904   163.979

1.811.752   1.794.304      

  الموجودات المتداولة       
  المخزون    295.797   267.196
185.532   187.598     ً   المدينون ومبالغ مدفوعة مقدما
  أرصدة في الصندوق ولدى البنوك    358.784   512.372

965.100   842.179     

 وداتـالي الموجـإجم    2.636.483   2.776.852

        
  حقوق المساھمين والمطلوبات       
  حقوق المساھمين:      

  رأس المال    491.006   491.006
  االحتياطيات    1.923.727   2.083.106

2.574.112   2.414.733      

 المطلوبات غير المتداولة       
  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين    13.084   12.711

12.711   13.084      

   المطلوبات المتداولة      
  والمصاريف المستحقةالدائنون     208.666   190.029

190.029   208.666      

  إجمالي المطلوبات    221.750   202.740

  حقوق المساھمين والمطلوبات    2.636.483   2.776.852
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  سليمان خالد المانع          ي النعيميبطسالم بن  

  اإلدارةنائب رئيس مجلس                 المنتدبرئيس مجلس اإلدارة والعضو 
  

  
  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت (ش.م.ق.) 

                المختصر المرحلى بيان الدخل
  2014مارس  31 المنتھية فير ھشأ ثالثةلفترة ال  لایر قطريبااللف 

  
  

مارس  31
2013  

مارس  31  
2014      

       ألف لایر قطري  ألف لایر قطري
        )غير مدقق(   )غير مدقق(

  المبيعات      279.867    267.341

  تكلفة المبيعات      )150.213(    )149.830(

  إجمالي الربح     129.654    117.511

  اإليرادات األخرى      14.917  12.881

  أرباح استثمارات في شركات زميلة/)خسارة(      )468(  1.496

131.888    144.103        

  المصاريف          
  والتوزيعمصاريف البيع       )1.656(    )1.426(
  المصاريف العمومية واإلدارية       )12.522(    )11.567(
  تكاليف التمويل      -    )257(

  صافي ربح الفترة     129.925    118.638
  
  

  ربحية السھم          
            

  )االساسي والمخفضاحد (ربح السھم الو      لایر   2.65    لایر   2.42

            
49.100.59

6  
  49.100.59

  األسھم في نھاية الفترةمتوسط عدد       6
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  ات اً لتعليم ة وفق ة المرحلي ات المالي ذه البيان م نشر ھ رت ي  بورصة قط ل مراقب ن قب ا م تم مراجعتھ م ي و ل
 حسابات الشركة

  
  تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة لكي تتالءم مع عرض أرقام المقارنة للسنة الحالية. وليس إلعادة التصنيف

  .ة المقارنةأثر على أرباح وحقوق الملكية لفتر أي

  ش.م.ق شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت

  المختصر ليرحالمبيان الدخل الشامل 

    2014 مارس 31أشھر المنتھية في  ثالثةلفترة ال
 ----------------------------- ----- --------------------------------------------------------------  

  

  
مارس  31

2014  
  

  2013مارس  31

  )غير مدقق(    )غير مدقق( 

  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  

    
  

  

  118.638    129.925  صافي ربح الفترة
        

        اإليرادات الشاملة األخرى
  )10.783(    2.925  للموجودات المالية المتاحة للبيعصافي التغير في القيمة العادلة 

  )277(    2.375  صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات في شركات شقيقة
  )11.060(    5.300  لفترةالشاملة األخرى ل ةالخسار

        
  107.578    135.225  إجمالي الدخل الشامل للفترة

        

  
  


