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  عن مراجعة المعلومات المالية المختصرة المرحليةمدققي الحسابات المستقلين  تقرير

  المحترمين    المساهمينحضرات السادة 
   ق.م.صناعة األسمنت شقطر الوطنية لشركة 
   الدوحة

  دولة قطر

  مقدمة

كما ") الشركة(" ق.م.شألسمنت  ل الوطنيةشركة قطرلرحلي ختصر الم المالي الم بيان المركزلقد قمنا بمراجعة
وبيان التغيرات في  بيان الدخل الشامل المختصر المرحليوالمختصر المرحلي الدخل وبيان  2010 يونيو 30في 

لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك  المختصر المرحليالتدفقات النقدية وبيان  مختصر المرحليحقوق الملكية ال
دارة مسئول عن إعداد مجلس اإل إن .)"المرحليةالمختصرة  المالية المعلومات"ويشار إليها مجتمعة بـ (التاريخ 

التقارير المالية " 34ارير المالية رقم المرحلية وفقاً للمعيار الدولي للتقالمختصرة  المالية المعلوماتهذه وعرض 
المرحلية استنادا إلى المراجعة المختصرة  حول هذه المعلومات المالية نتيجة أن مسئوليتنا هي إصدار ".المرحلية

  . التي قمنا بها

  نطاق المراجعة

ومـات الماليـة   مراجعـة المعل  "2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي الخاص بإجراءات المراجعة رقـم   
تشتمل أعمال مراجعة البيانات المالية المرحلية على االستفسار مـن          ". المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة       

المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية بالشركة وتطبيق إجراءات مراجعة تحليلية باإلضـافة إلـى إجـراءات                
 التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال يمكننا من إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق    . أخرى

. الحصول على التأكيد الذي يجعلنا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها من خالل أعمـال التـدقيق                  
  .وعليه فإننا ال نبدي رأياً كمدققين

  النتيجة

 الماليةمعلومات الإنه لم يتبادر إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن  إلى ما قمنا به من أعمال المراجعة، فاستنادا
لم يتم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للمعيار  2010 يونيو 30كما في المرفقة المرحلية المختصرة 

  ."التقارير المالية المرحلية" 34المحاسبي الدولي رقم 
  

  

   جوبال باالسوبرامانيام  2010 يوليو 25
  كي بي أم جي    الدوحة

  ) 251(سجل مراقبي الحسابات رقم   دولة قطر
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    ق.م.شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت ش

     المختصر المرحلييبيان المركز المال

  الرياالت القطريةآالف ب  2010 يونيو 30كما في 

  

  
  2009 ديسمبر 31  2010 يونيو 30  

 )مدقق(  )مراجع( إيضاحات 
     داتالموجو

     الموجودات غير المتداولة

 1,790,026  1,738,144 3 ممتلكات وآالت ومعدات

 15,085  14,336 4 عقارات استثمارية

 41,795  40,057  استثمارات في شركات شقيقة

 163,470  136,835 5 استثمارات في أوراق مالية

 2,010,376  1,929,372  مجموع الموجودات غير المتداولة

     الموجودات المتداولة

 296,853  298,507  مخزون

 164,656  145,467  مدينون ومبالغ مدفوعة مقدماً

 54,275  90,153 6 نقد بالصندوق وأرصدة لدى البنوك

 515,784  534,127  مجموع الموجودات المتداولة

 2,526,160  2,463,499  مجموع الموجودات 

      حقوق الملكية والمطلوبات

        حقوق الملكية
 446,369  446,369  رأس المال

 220,251  223,185  احتياطي قانوني

 444,145  429,078  احتياطيات أخرى

 812,180  798,217  أرباح مدورة

 1,922,945  1,896,849  لكيةمجموع حقوق الم

     

     المطلوبات غير المتداولة

 7,329  7,999  ينمكافأة نهاية الخدمة للموظف

 160,226  207,565  حصة غير متداولة من قروض ألجل

 167,555  215,564  مجموع المطلوبات غير المتداولة

     المطلوبات المتداولة

 106,356  99,822  ذمم تجارية وأخرى دائنة

 160,226  233,056  حصة متداولة من قروض ألجل 

 169,078  18,208  مسحوبات على المكشوف من البنوك

 435,660  351,086  مجموع المطلوبات المتداولة

 603,215  566,650  مجموع المطلوبات

 2,526,160  2,463,499  مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

المجلس وتم توقيعها بالنيابة عن  2010  يوليو25تمت الموافقة على هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
   :من قبل

 _____________________  ________________________  
  محمد علي السليطي/ السيد  سالم بن بطي النعيمي / السيد

  المدير العام  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

  . المختصرة المرحليةالماليةمعلومات جزءاً من هذه ال  تشكل15 إلى 1اإليضاحات المرفقة من 
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    ق.م.طر الوطنية لصناعة االسمنت ششركة ق

    دخل المختصر المرحليبيان ال

  الرياالت القطريةآالف ب  2010 يونيو 30 في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  

  

 

  

لفترة الستة أشهر 
 يونيو 30المنتهية في 

2010  

لفترة الستة أشهر  
 يونيو 30المنتهية في 

2009 

  )مراجع(   )مراجع( إيضاح 
     

 870,821  586,610  المبيعات

 )673,439(  )328,334( 7 تكلفة المبيعات
 197,382  258,276  مجمل الربح

     

 95,545  33,327 8 إيرادات أخرى

 )4,989(  )4,869(  مصاريف بيع وتوزيع

 )23,269(  )24,030(  مصاريف عمومية وإدارية

 3,917  )361(  شركات شقيقةنتائج حصة من 

 )15,279(  )5,551(  التمويلصروفات م

 253,307  256,792  فترة الربح 

     

     ربحية السهم

 5.67  5.75  )بالريال القطري(ربح السهم الواحد 

     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  . المختصرة المرحليةالماليةمعلومات جزءاً من هذه ال  تشكل15 إلى 1اإليضاحات المرفقة من 
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    ق.م. الوطنية لصناعة االسمنت ششركة قطر

    دخل الشامل المختصر المرحليبيان ال

  الرياالت القطريةآالف ب  2010 يونيو 30 في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  

 

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

   2010يونيو 

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 2009يونيو 

  )مراجع(   )مراجع( 
    

 253,307  256,792 فترةلربح ا

    

    اإليرادات الشاملة األخرى

 )1,369(  )46( احتياطي القيمة العادلة في شركات شقيقةحصة صافي التغير في 

 )2,964(  )6,814(  متاحة للبيعالستثماراتصافي التغير في القيمة العادلة 

ول للربح صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع مح
 )26,049(  )8,207( أو الخسارة

 )30,382(  )15,067( فترةلالخسارة الشاملة األخرى ل

    

 222,925  241,725 فترةإجمالي الدخل الشامل لل

    

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . المختصرة المرحليةالماليةمعلومات جزءاً من هذه ال  تشكل15 إلى 1اإليضاحات المرفقة من 
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    ق.م.ة قطر الوطنية لصناعة االسمنت ششرك

    المختصر المرحلي التغيرات في حقوق الملكيةبيان 

  الرياالت القطريةآالف ب  2010 يونيو 30 في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  
 احتياطيات أخرى

 2009 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 
 )مدقق(

  
  

 رأس المال

  
 احتياطي قانوني

احتياطي القيمة 
-العادلة 

االستثمارات المتاحة 
  للبيع 

 )أ(

الشركات حصة 
احتياطي الشقيقة من 

  القيمة العادلة 
 )ب(

  احتياطي تطوير 
 )ج(

  إجمالي
 )ج+ب+أ(

  
  

 أرباح مدورة

  
إجمالي حقوق 

 الملكية

         

 1,642,527 677,461 429,424 406,589 3,631 19,204 178,547 357,095 )مدقق (2009 يناير 1الرصيد كما في 

         إجمالي الدخل الشامل للسنة

 253,307 253,307 - - - - - - ربح السنة

         الدخل الشامل اآلخر

حصة الشركات الشقيقة في صافي التغير في 
  )1,369(  -  )1,369(  -  )1,369(  -  -  - احتياطي القيمة العادلة 

رات ستثماصافي التغير في القيمة العادلة لال
 )2,964( - )2,964( - - )2,964( - - المتاحة للبيع

الستثمارات صافي التغير في القيمة العادلة ل
 )26,049( - )26,049( - - )26,049( - - متاحة للبيع محول للربح أو الخسارةال

 )30,382( - )30,382( - )1,369( )29,013( - - إجمالي الدخل الشامل اآلخر 
 222,925 253,307 )30,382( - )1,369( )29,013( - - فترةامل للإجمالي الدخل الش

 - )89,274( - - - - - 89,274 أسهم مجانية مصدرة
محول من األرباح المدورة لالحتياطي 

 - )2,533( - - - - 2,533 - القانوني
  )142,838(  )142,838(  -  -  -  -  -  -  2008توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 

 )8,500( )8,500( - - - - - - لس إدارة مدفوعةمكافآت أعضاء مج

 1,714,114 687,623 399,042 406,589 2,262 )9,809( 181,080 446,369 )مراجع (2009 يونيو 30الرصيد كما في 

  . المختصرة المرحليةالماليةمعلومات جزءاً من هذه ال  تشكل15 إلى 1اإليضاحات المرفقة من 
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    ق.م. االسمنت ششركة قطر الوطنية لصناعة

    المختصر المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية

  الرياالت القطريةآالف ب  2010 يونيو 30 في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  

 احتياطيات أخرى

 30فترة الستة أشهر المنتهية في 
 )مراجع (2010يونيو 

  
  

 رأس المال

  
 احتياطي قانوني

احتياطي القيمة 
-العادلة 

االستثمارات المتاحة 
  للبيع 

 )أ(

الشركات حصة 
احتياطي الشقيقة في 

  القيمة العادلة 
 )ب(

  احتياطي تطوير 
 )ج(

  جمالي اإل
 )ج+ب+أ(

  
  

 أرباح مدورة

  
إجمالي حقوق 

 ملكيةال

         

 2010 يناير 1الرصيد كما في 
 1,922,945 812,180 444,145 406,589 3,043 34,513 220,251 446,369 )مراجع(

         فترةإجمالي الدخل الشامل لل

 256,792 256,792 - - - - - - فترةربح ال

         الدخل الشامل اآلخر

حصة شركات صافي التغير في 
 )46( - )46( - )46( - - - احتياطي القيمة العادلة شقيقة في 

صافي التغير في القيمة العادلة 
  )6,814(  -  )6,814(  -  -  )6,814(  -  - يعللموجودات المالية المتاحة للب

صافي التغير في القيمة العادلة 
متاحة للبيع محول ستثمارات ال

 )8,207( - )8,207( - - )8,207( - - للربح أو الخسارة
 )15,067( - )15,067( - )46( )15,021( - - إجمالي الدخل الشامل اآلخر 

 241,725 256,792 )15,067( - )46( )15,021( - - فترةإجمالي الدخل الشامل لل

         

محول من األرباح المدورة 
 - )2,934( - - - - 2,934 - لالحتياطي القانوني

 )267,821( )267,821( - - - - - - 2009 لسنة توزيعات أرباح مدفوعة

 2010 يونيو 30الرصيد كما في 
 1,896,849 798,217 429,078 406,589 2,997 19,492 223,185 446,369 )مراجع(

 .جزءاً من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية  تشكل15 إلى 1اإليضاحات المرفقة من 
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  ق.م.شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت ش

  بيان التدفقات النقدية المختصر المرحلي

 بآالف الرياالت القطرية 2010 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية  في 

  
لفترة الستة أشهر    

 30المنتهية في 
   2010يونيو 

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 2009يونيو 

  )مراجع(   )مراجع( إيضاحات 
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 253,307  256,792  فترةربح ال

     :تعديالت لـ

 950  475  مخصص للبضاعة البطيئة الحركة

 )15,868(  )8,207(   متاحة للبيعاستثماراتع أرباح بي
 45,426  62,240   إهالك

 )29(  )48(  أرباح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
 1,010  850  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 )3,917(  361  استثمارات في شركات شقيقةنتائج حصة من 
 280,879  312,463  ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

 133,209  )2,128(  التغير في المخزون

 )22,967(  19,189  مدفوعة مقدماً المدينة والمبالغالزيادة في الذمم ال
 )164,173(  )6,534(  التغير في الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى

 )60(  )180(  ين مدفوعةمنافع نهاية خدمة الموظف
 226,888  322,810  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

      

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 )63,709(  )9,709( 3 شراء ممتلكات وآالت ومعدات
 42  148  المتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 56,620  19,821 5 ة للبيع متاحاستثمارات  بيعالمتحصل من

 11,834  -  الحركة في المبلغ المدفوع مقدما إلنشاء مصنع

 6,000  1,330  توزيعات أرباح مستلمة من شركات شقيقة

 10,787  11,590  األنشطة االستثمارية الناتج من صافي النقد

     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 )43,698(  138,377   والمستحقات لبنوكصافي الحركة في القروض ألجل 
 )142,838(  )267,821(  توزيعات أرباح مدفوعة

 4,965  -  المدينةاإليجار التمويلي ذمم المستلم من 

 )8,500(  -  مكافآت أعضاء مجلس إدارة مدفوعة
 )190,071(  )129,444(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 47,604  204,956  النقد وما يعادلهفي  صافي الزيادة

 )461,951(  )114,803(   يناير1النقد وما يعادله في 
 )414,347(  90,153 6  يونيو30النقد وما يعادله في 

 .جزءاً من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية  تشكل15 إلى 1اإليضاحات المرفقة من 
  



 

  ق.م.شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت ش

  إيضاحات على المعلومات المالية المختصرة المرحلية

  2010 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية  في 
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  ةيليالمركز القانوني والعمليات التشغ  1

في دولة قطر كشركة مساهمة قطرية بموجب ") الشركة("ق .م.تأسست شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت ش
  .1965 لعام 7 المرسوم األميري رقم

تقوم الشركة بصفة أساسية بمزاولة أنشطة إنتاج وبيع األسمنت والرمل المغسول والحجر الجيري في مصانعها 
  .دولة قطرأم باب بالكائنة ب

  فقرة االلتزام  2

  أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية  )أ(

التقارير المالية  "34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولية رقم المرفقة أعدت هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية 
ب أن ال تتضمن هذه المعلومات جميع المعلومات المطلوبة في البيانات المالية السنوية الكاملة ويج". المرحلية

باإلضافة إلى ذلك . 2009 ديسمبر 31تقرأ مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
لنتائج التي يمكن توقعها للسنة ا ال تشير بالضرورة إلى 2010 يونيو 30 في تهيفإن نتائج فترة الستة أشهر المن

  .2010 ديسمبر 31المالية المنتهية في 

ات المحاسبية المتبعة في إعداد المعلومات المالية المختصرة المرحلية بالثبات مع تلك المستخدمة في تتسم السياس
  .2009 ديسمبر 31إعداد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

  يتم تبنيها بعدوالتي لم جديدة المعايير والتفسيرات ال

 30ولكنها لم تصبح ملزمة بعد للفترة المنتهية في التفسيرات التالية ر إصداقام مجلس معايير المحاسبة الدولية ب
  . ولم يتم تبنيها من جانب الشركة2010يونيو 

  األدوات المالية:  من المعايير الدولية للتقارير المالية9المعيار رقم  •

. 39اسبة الدولية رقـم      من المعايير الدولية للتقارير المالية الستبدال معيار المح        9المعيار رقم   تم إصدار   
التكلفـة  : فئتين أساسيتين لقياس الموجـودات الماليـة       نموذج القياس المختلط ويضع      9يبسط المعيار رقم    

يستند أساس التصنيف على نموذج األعمال بالشركة وخصائص التدفقات النقديـة           . المطفأة والقيمة العادلة  
األدوات المالية  :  من المعايير الدولية للتقارير المالية     9 سيتم تطبيق المعيار رقم   . التعاقدية للموجود المالي  

الشركة اآلن بصدد تقييم األثر المحتمل لهذا التعديل        . 2013 يناير   1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد        
  .على عرض البيانات المالية

  ) 2009نقح في سنة م(ة القطراف ذات العاألإفصاحات :  الدوليةالمحاسبة من معايير 24المعيار رقم  •

مـن  24المعيار رقم   يعدل  . 2011 يناير   1يطبق المعيار المنقح على فترات التقارير التي تبدأ في أو بعد            
 بعض اشتراطات اإلفصاحات عن األطـراف       طراف ذات العالقة  األإفصاحات  :  الدوليةالمحاسبة  معايير  

ن المعيار المـنقح تغييـرات فـي بعـض          سينتج ع . ذات العالقة بالنسبة للشركات ذات الصلة بالحكومة      
  .اإلفصاح المتعلق باألطراف ذات العالقة

  المحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات االفتراضات   )ب(

عن يتطلب إعداد هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات 
قد تختلف النتائج الفعلية عن ولمحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير تؤثر على تطبيق السياسات اأحداث مستقبلية 

  .هذه التقديرات

عند إعداد هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية كانت األحكام الهامة التي وضعتها اإلدارة عند تطبيق 
التي تم تطبيقها في البيانات السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لالفتراضات والشكوك هي نفسها 

  .2009 ديسمبر 31المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 
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 ممتلكات وآالت ومعدات  3

  2010 يونيو 30 

 ديسمبر 31
2009 

 )مدقق(  )مراجع(  
    التكلفة

 2,563,684  2,652,556  يناير1الرصيد في 

 88,970  9,709 السنة/  خالل الفترةإضافات 

 )98(  )255( تبعاداتاس
 2,662,010  2,652,556 

    اإلهالك

 758,045  862,530  يناير1الرصيد في 

 104,570  61,491 لسنةا/ إهالك للفترة

 )85(  )155( متعلقة باالستبعادات
 923,866  862,530 

 1,790,026  1,738,144 صافي القيمة الدفترية

    

 استثمارات عقارية  4

  2010و  يوني30 

 ديسمبر 31
2009 

 )مدقق(  )مراجع(  
    التكلفة

 40,589  42,222  يناير1الرصيد في 

 1,633  - السنة/  خالل الفترةإضافات 

 42,222  42,222 

    اإلهالك

 25,604  27,137  يناير1الرصيد في 

 1,533  749 لسنةا/ إهالك للفترة

 27,886  27,137 

 15,085  14,336 ةصافي القيمة الدفتري

    

  صافي القيمة الدفترية

 4,4 بمبلـغ    2010 يونيو   30كان اإليجار من استثمارات عقارية المضمن في بيان الدخل للفترة المنتهية في             
حسب تقديرات اإلدارة فـإن القيمـة العادلـة         ). 2009 مليون ريال قطري في سنة       4,3(مليون ريال قطري    

  . مليون ريال قطري497 قد كانت بمبلغ 2009 ديسمبر 31ي لالستثمارات العقارية كما ف

 أوراق مالية استثمارية   5

  2010 يونيو 30 

 ديسمبر 31
2009 

 )مدقق(  )مراجع(  
    

 208,157  163,470  يناير1الرصيد في 

 31,198  - السنة/  خالل الفترةإضافات 

 43,611  )6,814( لسنةا/ تغيرات القيمة العادلة خالل الفترة

 )79,194(  )19,821( لسنةا/ استبعادات خالل الفترة
 )40,302(  - انخفاض القيمة
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 136,835  163,470 
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 النقد وما يعادله   6

  2010 يونيو 30 

 ديسمبر 31
2009 

 )مدقق(  )مراجع(  
    

 -  195 نقد بالصندوق
 54,275  89,958 نقد لدى البنوك

 54,275  90,153 النقد واألرصدة لدى البنوك

 )169,078(  - سحب على المكشوف من بنوك
 )114,803(  90,153 النقد وما يعادله

  كلفة المبيعاتت  7

 في يوليـو    4لم تقم الشركة باستيراد األسمنت لمقابلة الطلب المحلي بسبب بدء تشغيل التوسع في المصنع رقم                
  .2010 يونيو 30فترة المنتهية في  مما نتج عنه انخفاض كبير في تكلفة المبيعات لل2009

 إيرادات أخرى   8

 

لفترة الستة أشهر 
30المنتهية في 

  2010يونيو 

لفترة الستة أشهر 
30المنتهية في 

 2009يونيو 

 )مراجع(  )مراجع( 
    

 22,936  17,389 إيرادات استثمارات متاحة للبيع

 53,119  - مطالبات من الحكومة

 11,076  8,129 إيراد نقل

 4,389  4,502 إيراد إيجار

 4,025  3,307 إيرادات أخرى

 33,327  95,545 

   األرباحاتتوزيع  9

 اعتمد المساهمون توزيعات أرباح 2010 مارس 2في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة التي عقدت في 
وتوزيعات أسهم % 40ية بنسبة مقابل توزيعات أرباح نقد (2009من رأس المال المدفوع لسنة % 60بنسبة 

  ).2008في سنة % 25مجانية بنسبة 

  تقارير القطاعات  10

من . الشركة منظمة في قطاع أعمال واحد ويشتمل على تصنيع وبيع األسمنت والرمل والمنتجات األخرى
  . الناحية الجغرافية فإن كامل العمليات التشغيلية للشركة تتركز في قطر

  ت العالقةإفصاحات األطراف ذا  11

  لحكومة وهيئاتهاالمعامالت مع ا  )أ(

في إطار نشاطها االعتيادي تقـوم الـشركة بتـوفير          . من رأسمال الشركة  % 43تملك حكومة دولة قطر نسبة      
كما تستفيد الـشركة    . منتجاتها إلى مختلف الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشركات األخرى في دولة قطر           

  .مها الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشركات في دولة قطرأيضا من الخدمات التي تقد
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تكلفة نقل الرمل والذي تـم       ريال قطري من حكومة قطر مقابل        6,036,357 تلقت الشركة مبلغ     فترةخالل ال 
لم يتم بعد استالم هذا المبلغ من الحكومة وقد تم إدراجه ضمن الذمم المدينة              . خصمه من تكلفة الرمل المغسول    

  .حكومةمن ال
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  )تابع (إفصاحات األطراف ذات العالقة  11

  )تابع (لحكومة وهيئاتهاالمعامالت مع ا  )أ(

 ريال قطري مـن الحكومـة وهـي مـن إجمـالي مبلـغ         17,897,133مبلغ  الشركة  تلقت  إضافة إلى ذلك    
ج المبلغ   تم إدرا  .2009 ديسمبر   31به خالل السنة المنتهية في        تم تقديم مطالبة     ريال قطري  19,236,904

  . ريال قطري ضمن الذمم المدينة من الحكومة1,339,770الباقي وهو 

  .مليون ريال قطري محصل من إحدى الوزارات 2,5كذلك يتضمن إيراد اإليجار مبلغ 

  تعويضات لكبار موظفي اإلدارة  )ب(

حية والمسئولية عن  اإلدارة الذين يتمتعون بالصالويضم كبار موظفو اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظف
  .  الشركةةنشطأتوجيه والسيطرة على الطيط والتخ

ألعضاء لجـان مجلـس     ) 2009في سنة    ريال قطري    1,170,000( ريال قطري    690,000 تم دفع مبلغ  
كرواتب ومنـافع   ) 2009في سنة    مليون ريال قطري     2,1( مليون ريال قطري     2,4لغ  مبدفع  كما تم   اإلدارة  

  .لمدراء الرئيسيينل

  حتماليةااللتزامات اال  12

 2009 ديسمبر 31  2010 يونيو 30 

 )مدقق(  )مراجع( 
       

 59,038  50,549 خطابات اعتماد

 12,000  12,000 لرصيد رأسمال شركة شقيقةارتباطات 

  ارتباطات رأسمالية  13

  . مليون ريال قطري 25بلغت االرتباطات الرأسمالية للشركة  2010 يونيو 30كما في 

  العائد األساسي للسهم الواحد  14

   المنسوب إلى مساهمي الشركة على المتوسط فترةيحتسب العائد األساسي للسهم الواحد بقسمة صافي ربح ال
 2009 يونيو 30  2010 يونيو 30 

 )مراجع(  )مراجع( 
       

 253,307,466  256,791,950 صافي الربح المنسوب إلى مساهمي الشركة

 44,636,905  44,636,905 القائمةلعدد األسهم المعدل رجح المتوسط الم

       
 5.67  5.75 )بالريال القطري (العائد األساسي للسهم الواحد

  أرقام المقارنة  15

ليس إلعادة التبويب .  الحاليةفترةلتتفق مع طريقة العرض المتبعة في الأرقام المقارنة بعض  بويبتمت إعادة ت
  .. الصادر عنها التقرير سابقاحقوق الملكيةاألرباح أو على المذكورة أثر جوهري 


