
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  شرآة قطر الوطنية لصناعة االسمنت
  )شرآة مساهمة قطرية (

  دولة قطر - الدوحة
  
  

  
  المرحلية المختصرةالمعلومات المالية 

    مع تقرير المراجعة  
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  
  
  
  

  شرآة قطر الوطنية لصناعة االسمنت
  )آة مساهمة قطريةشر(

  دولة قطر -الدوحة 
  

  
  فهرس

  

  
 بيـــــــان صفحة 

 -- --   للمعلومات المالية المرحلية المختصرةالمراجعةتقرير 

  أ ١  ٢٠١٤  يونيو٣٠آما في المختصر المرحلي بيان المرآز المالي 
 

  ب ٢  ٢٠١٤  يونيو٣٠المرحلي المختصر للستة أشهر المنتهية في الربح أو الخسارةبيان 
 

  جـ ٣  ٢٠١٤  يونيو٣٠ المرحلي المختصر للستة أشهر المنتهية في األخرالشامل الربح أو الخسارة والدخلبيان 
 

  د ٤  ٢٠١٤  يونيو٣٠المرحلي المختصر للستة أشهر المنتهية في الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 

  هـ ٥  ٢٠١٤  يونيو٣٠ المرحلي المختصر للستة أشهر المنتهية فيبيان التدفقات النقدية 
 

إيضاحات    
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠ للستة أشهر المنتهية في المرحلية المختصرة المالية المعلوماتإيضاحات حول 
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١٠٦١٨٠٧٧٠  
  
  
  

  

  المراجعة للمعلومات المالية المرحلية المختصرةتقرير 
  

  

   المحترمينء مجلس اإلدارةرئيس وأعضا/ السادة 
  شرآة قطر الوطنية لصناعة االسمنت

  )شرآة مساهمة قطرية(
  ة قطــــر دولـ-الدوحـة 

  
  مقدمــــة

  
ا  د راجعن الي لق ز الم ان المرآ يبي صر   المرحل ق المخت منت  والمرف صناعة االس ة ل ر الوطني شرآة قط ، ل

ة   ( شرآة  (")شرآة مساهمة قطري ة قطر،      -الدوحة    ،")ال ا    دول و    ٣٠ي  ف آم ات       ٢٠١٤ يوني وآل من بيان
شامل اآلخر        بيان  و الربح أو الخسارة   دخل ال وق       و الربح أو الخسارة وال رات في حق ة التغي دفقات  و الملكي الت

ستة أشهر    المختصرة    المرحلية النقدية ة في      لل اريخ    المنتهي ك الت شرآة  إن إدارة    .ذل  مسؤولة عن اإلعداد       ال
ة    والعرض العادل لهذه المعلومات الما     ًا   المختصرة   لية المرحلي دولي       لوفق ار المحاسبة ال ارير  "  ٣٤معي التق

تنادًا  المختصرة  حول هذه المعلومات المالية المرحلية  استنتاجإبداءإن مسؤوليتنا هي   .  "المالية المرحلية  اس
  .إلى مراجعتنا

  
  نطـاق المراجعــة

  
د ًا لق ة وفق ا بالمراجع ال ال  قمن دولي الخاص بأعم ار ال ة للمعي ة  " ٢٤١٠مراجع ات المالي ة المعلوم مراجع

ة إجراء            " للشرآةالمرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل        ة المرحلي ة المعلومات المالي وتتضمن مراجع
راءات   ق إج بية، وتطبي ة والمحاس ور المالي سؤولين عن األم سي من األشخاص الم شكل رئي سارات ب استف

ق المراجعة يقل بشكل جوهري عن نطاق التدقيق الذي يتم أداؤه           تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى، إن نطا     
د                لمعايير التدقيق الدولية  وفقًا   ، ولذلك فهي ال تمكننا من الحصول على تأآيد حول آافة األمور الهامة التي ق

  .يبينها التدقيق، وتبعًا لذلك فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها
  

  استنتـــــاج
  

ة المالية  نه لم يصل إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن المعلومات             فإ بناءًا على مراجعتنا    المختصرة   المرحلي
ة            المرفقة   واحي الجوهري ع الن دادها من جمي تم إع ًا    لم ي دولي     ل وفق ار المحاسبة ال ة   "  ٣٤معي ارير المالي التق
  . "المرحلية

  
   وشرآاههطالل أبو غزال

  

  
  حازم أحمد السرخي

  )١١٩ سجل مراقبي الحسابات رقم(
  

  

٢٠١٤ أغسطس ٣الدوحة في 



  

  

  شرآة قطر الوطنية لصناعة االسمنت
  )شرآة مساهمة قطرية( 

   دولة قطر-الدوحة 
      بيـــان أ                        

  )مراجعة(المختصر  المرحلي بيان المرآز المالي
   ٢٠١٤ يونيو ٣٠آما في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضــــاح     ٢٠١٤ يونيو ٣٠ ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   )يريال قطرألف ( )يريال قطرألف (
    )مراجعة (      )مدققـــة   ( 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الموجودات   
  المتداولـــة غيرالموجــودات   

   وأعمال رأسمالية تحت التنفيذممتلكات وآالت ومعدات - ٤ - ١٫٥٨٠٫١٤٩ ١٫٥٧٥٫٣٧٣
  ممتلكات استثمارية  - ٥ - ٨٫٤٥٥ ٩٫٢١٥
   غير ملموسةموجودات - ٦ - ٣٫٤٨٣ ٥٫٦٢٩
  دفعات مقدمة لموجودات رأسمالية - ٧ - ١٤٣٫٦٢٨ ١٠٫١٤٩
 استثمارات في شرآات زميلة  ٤٩٫٣١٤ ٤٧٫٤٠٧
  يعموجودات مالية متاحة للب - ٨ - ١٦٥٫٨١٨ ١٦٣٫٩٧٩

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع الموجودات غير المتداولة ١٫٩٥٠٫٨٤٧ ١٫٨١١٫٧٥٢
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الموجودات المتداولة    
 البضاعــة  ٢٧٩٫٣٩٧ ٢٦٧٫١٩٦
 وأرصدة مدينة أخرىمدينون   ١٧٣٫٢٤٧ ١٨٥٫٥٣٢
 النقد والنقد المعادل  ٣٢٥٫٥٢٨ ٥١٢٫٣٧٢

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع الموجودات المتداولة  ٧٧٨٫١٧٢ ٩٦٥٫١٠٠
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موع الموجودات مج  ٢٫٧٢٩٫٠١٩ ٢٫٧٧٦٫٨٥٢
======== ==========   

 المطلوبات و الملكيةحقوق    
 الملكيةحقوق    

 رأس المال  ٤٩١٫٠٠٦ ٤٩١٫٠٠٦
 احتياطي قانوني  ٢٤٥٫٥٠٣ ٢٤٥٫٥٠٣
  احتياطي تطوير   ٤٠٦٫٥٨٩ ٤٠٦٫٥٨٩
  للموجودات المالية المتاحة للبيعاحتياطي القيمة العادلة   ٥٧٫٥٢٧ ٥٥٫٦٨٨
   الزميلةمن الشرآاتاحتياطي القيمة العادلة حصة    ٨٫٧٨٢ ٦٫٤٠٧

 أرباح مرحلة  ١٫٣١٢٫١٦٥ ١٫٣٦٨٫٩١٩
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د بيان - الملكية حقوق مجموع  ٢٫٥٢١٫٥٧٢ ٢٫٥٧٤٫١١٢
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المطلوبات غير المتداولة   
 ظفينمكافأة نهاية الخدمة للمو  ١٣٫٣٧٩ ١٢٫٧١١

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المطلوبات المتداولة   
   دائنة أخرىوأرصدةدائنون    ١٩٤٫٠٦٨ ١٩٠٫٠٢٩

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع المطلوبات  ٢٠٧٫٤٤٧ ٢٠٢٫٧٤٠
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المطلوبات والملكية حقوق مجموع  ٢٫٧٢٩٫٠١٩ ٢٫٧٧٦٫٨٥٢
======== ==========   

  
 وتم توقيعها ٢٠١٤ أغسطس ٣ من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ المعلومات المالية المرحلية المختصرةتمت الموافقة على هذه 

  : س من قبلنيابة عن المجل
.................................             ....................................         

  سليمان خالد المانع/                                      السيد      سالم بن بطي النعيمي/     السيد
  نائب رئيس مجلس اإلدارة                                           رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
  المختصرة  المرحلية الماليةالمعلوماتتشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه  ١٥ إلى ١اإليضاحات المرفقة من 

- ١ -   
  
  



  

  
  

  
  شرآة قطر الوطنية لصناعة االسمنت

  )شرآة مساهمة قطرية(
   دولة قطر-الدوحة 

   بيـــان ب                        
  )مراجعة(المختصر  لي المرحالربح أو الخسارةبيان 

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للستة أشهر المنتهية 
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠في 

للستة أشهر المنتهية 
  إيضـاح  ٢٠١٤ يونيو ٣٠في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )ريال قطريألف (
  

  )مراجعة (  

  )ريال قطريألف (
  

  )مراجعة   (
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإليرادات   ٥٣٦٫٩٨٤  ٥٣٥٫٤١٥
  ة اإليراداتتكلف    )٢٩٧٫٠٤٨(  )٢٩٨٫٦٠٨(

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مجمل الربح    ٢٣٩٫٩٣٦  ٢٣٦٫٨٠٧
  إيرادات أخرى - ٩ -  ١٩٫٢٣٦  ١٨٫٤٧٢

 اريف بيع وتوزيعمص   )٢٫٩٥٣(  )٢٫٩٦٩(
 مصاريف عمومية وإدارية    )١٧٫٩٠١(  )١٧٫٨٥٣(
  تكاليف التمويل   --  )٣٠٣(

   أرباح االستثمار في شرآات زميلة)خسارة (حصة   )٤٦٨(  ١٫٤٣٢
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ، هـبيان جـ ، د -الفترة ربح    ٢٣٧٫٨٥٠  ٢٣٥٫٥٨٦
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السهمالعائد على   
 )ريال قطري (لسهم الواحدالعائد األساسي ل - ١٠ - ٤٫٨٤ ٤٫٨٠

========== ==========     
  )ريال قطري(العائد المخفض للسهم الواحد   - ١٠ - ٤٫٨٤ ٤٫٨٠

========== ==========   
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

   المرحلية المختصرة الماليةالمعلوماتن هذه تشكل جزءًا ال يتجزأ م ١٥ إلى ١اإليضاحات المرفقة من 
  

- ٢ -  
  
  

  



  

  
  

  
  
  

  

  شرآة قطر الوطنية لصناعة االسمنت
  )شرآة مساهمة قطرية(

   دولة قطر-الدوحة 
  جـ بيـــان                         

  )مراجعة( المختصر المرحلي الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخربيان 
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  للستة أشهر المنتهية 

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠في 
للستة أشهر المنتهية 

    ٢٠١٤ يونيو ٣٠في 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )ريال قطريألف (
  

  )مراجعة   (

  )ريال قطريألف (
  

  )مراجعة   (
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ببيان  -الفترة ربح    ٢٣٧٫٨٥٠  ٢٣٥٫٥٨٦
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الدخل الشامل اآلخر     
  :بنود قد يعاد تصنيفها الحقًا إلى ربح أو خسارة      

  صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع  ١٫٨٣٩  ٤٫٣٦٥
  عادلة لشرآات زميلةصافي التغيرات في حصة احتياطي القيمة ال  ٢٫٣٧٥  )٢٧٧(

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بيان د- الدخل الشامل اآلخر للفترة     ٤٫٢١٤  ٤٫٠٨٨
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  د بيان -للفترة  الشامل إجمالي الدخل   ٢٤٢٫٠٦٤  ٢٣٩٫٦٧٤
========== ==========   

    
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   المرحلية المختصرة الماليةالمعلوماتتشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه  ١٥ إلى ١ن اإليضاحات المرفقة م
  

- ٣ -  



  شرآة قطر الوطنية لصناعة االسمنت
  )شرآة مساهمة قطرية(

   دولة قطر-الدوحة 
  دبيـــان 

  ) مراجعة( المختصر المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     
  
  المجموع     

   
  

  أرباح مرحلة 

  حصة احتياطي   
   القيمة العادلة  
  شرآات زميلةمن  

  احتياطي القيمة 
 للموجودات العادلة

  المالية المتاحة للبيع

  
   احتياطي 
    تطوير

  
  

  احتياطي قانوني

  
   

  رأس المال

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ريال قطريألف(  ) ريال قطريألف(  ) ريال قطريألف(  ) ريال قطريألف(  ) ريال قطريألف(  ) ريال قطريألف(  ) ريال قطريألف(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )مراجعة (٢٠١٣ يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في               
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١الرصيد آما في   ٤٩١٫٠٠٦  ٢٤٥٫٥٠٣  ٤٠٦٫٥٨٩  ٤٦٫٢٠٩  ٦٫٦٨٥  ١٫٢٣٨٫٣٦٥  ٢٫٤٣٤٫٣٥٧

  إجمالي الدخل الشامل للفترة               
   بيان ب-ربح الفترة   --  --  --  --  --  ٢٣٥٫٥٨٦  ٢٣٥٫٥٨٦

  الدخل الشامل اآلخر              

٤٫٣٦٥  --  --  ٤٫٣٦٥  --  --  --  
  صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات 

  المالية المتاحة للبيع

)٢٧٧(  --  )٢٧٧(  --  --  --  --  
  صافي التغيرات في حصة احتياطي القيمة العادلة 

  لشرآات زميلة
   بيان جـ-الدخل الشامل األخر للفترة   --  --  --  ٤٫٣٦٥  )٢٧٧(  --  ٤٫٠٨٨

   بيان جـ-إجمالي الدخل الشامل للفترة   --  --  --  ٤٫٣٦٥  )٢٧٧(  ٢٣٥٫٥٨٦  ٢٣٩٫٦٧٤
  ١١ إيضاح - ٢٠١٢توزيعات أرباح لسنة   --  --  --  --  --  )٢٩٤٫٦٠٤(  )٢٩٤٫٦٠٤(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠الرصيد آما في   ٤٩١٫٠٠٦  ٢٤٥٫٥٠٣  ٤٠٦٫٥٨٩  ٥٠٫٥٧٤  ٦٫٤٠٨  ١٫١٧٩٫٣٤٧  ٢٫٣٧٩٫٤٢٧
========  ========  =======  ========  ========  ========  =======    

  )مراجعة (٢٠١٤ يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في               
   بيان أ- ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرصيد آما في   ٤٩١٫٠٠٦  ٢٤٥٫٥٠٣  ٤٠٦٫٥٨٩  ٥٥٫٦٨٨  ٦٫٤٠٧  ١٫٣٦٨٫٩١٩  ٢٫٥٧٤٫١١٢

  إجمالي الدخل الشامل للفترة               
   بيان ب- ربح الفترة   --  --  --  --  --  ٢٣٧٫٨٥٠  ٢٣٧٫٨٥٠

  الدخل الشامل اآلخر              

١٫٨٣٩  --  --  ١٫٨٣٩  --  --  --  
  صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات 

  المالية المتاحة للبيع

٢٫٣٧٥  --  ٢٫٣٧٥  --  --  --  --  
  صافي التغيرات في حصة احتياطي القيمة العادلة 

  لشرآات زميلة
   بيان جـ-الدخل الشامل األخر للفترة   --  --  --  ١٫٨٣٩  ٢٫٣٧٥  --  ٤٫٢١٤

   بيان جـ-إجمالي الدخل الشامل للفترة   --  --  --  ١٫٨٣٩  ٢٫٣٧٥  ٢٣٧٫٨٥٠  ٢٤٢٫٠٦٤
  ١١ إيضاح -٢٠١٣توزيعات أرباح لسنة   --  --  --  --  --  )٢٩٤٫٦٠٤(  )٢٩٤٫٦٠٤(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   بيان أ- ٢٠١٤ يونيو ٣٠الرصيد آما في   ٤٩١٫٠٠٦  ٢٤٥٫٥٠٣  ٤٠٦٫٥٨٩  ٥٧٫٥٢٧  ٨٫٧٨٢  ١٫٣١٢٫١٦٥  ٢٫٥٢١٫٥٧٢
========  ========  =======  ========  ========  ========  =======    

   المرحلية المختصرة الماليةالمعلوماتتشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه  ١٥ إلى ١اإليضاحات المرفقة من 
- ٤ - 



  

  
  

  شرآة قطر الوطنية لصناعة االسمنت
  )شرآة مساهمة قطرية(

   دولة قطر-الدوحة 
  هـ           بيـــان                                                                                                       

   )مراجعة(  المختصر المرحليبيان التدفقات النقدية
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠ المنتهية في للستة أشهر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  للستة أشهر المنتهية 

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠في 
للستة أشهر المنتهية في 

                                            ٢٠١٤ يونيو ٣٠

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )ريال قطريألف (
  

  )مراجعة   (

  )ريال قطريألف (
  

  )مراجعة   (

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   
   بيان ب-الفترة ربح    ٢٣٧٫٨٥٠  ٢٣٥٫٥٨٦

 تعديالت لــ   
  وإطفاءاتاستهالآات   ٧٠٫٦١٩  ٦٩٫٠٥٤

  إيرادات توزيعات أرباح   )٩٫٠٢٤(  )٨٫٦٨٦(
  إيرادات فوائد   )٢٫٢١٦(  )٢٫٠٧٣(
   االستثمار في شرآات زميلة)حأربا(  خسائرحصة   ٤٦٨  )١٫٤٣٢(

 الخدمة للموظفينمخصص مكافأة نهاية    ٩٢٥  ١٫١٩٦
  تكاليف التمويل   --  ٣٠٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  رأس المال العاملالتغيرات فيالتشغيل قبل بح ر  ٢٩٨٫٦٢٢ ٢٩٣٫٩٤٨
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية   

  البضاعة- )١٢٫٢٠١( ٦٧٫٦٢٧
  مدينون وأرصدة مدينة أخرى -  ١٢٫٢٨٥ )٥٠٫٦٧٦(
   دائنة أخرىوأرصدة دائنون -  ٤٫٠٣٩ )٤٫٠٤٨(

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية  ٣٠٢٫٧٤٥ ٣٠٦٫٨٥١
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة  )٢٥٧( )٢٢٦(
  تكاليف تمويل مدفوعة  -- )٣٠٣(

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األنشطة التشغيلية المتوفر من صافي النقد   ٣٠٢٫٤٨٨ ٣٠٦٫٣٢٢
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    
  وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ ممتلكات وآالت ومعداتشراء  )٦٢٫٤٢٥( )٢١٫٨١٧(

  إضافات موجودات غير ملموسة  )٦٨( --
  دفعات مقدمة لموجودات رأسمالية  )١٤٣٫٤٧٥( --
  شراء موجودات مالية متاحة للبيع  -- )١٫٢٧٨(

  توزيعات أرباح مستلمة  ٩٫٠٢٤ ٨٫٦٨٦
  إيرادات فوائد مستلمة  ٢٫٢١٦ ٢٫٠٧٣

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األنشطة االستثمارية) المستخدم في( صافي النقد  )١٩٤٫٧٢٨( )١٢٫٣٣٦(
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة    
  توزيعات أرباح   )٢٩٤٫٦٠٤(  )٢٩٤٫٦٠٤(
   قرض ألجلتسديدات   --  )٨١٫٩٣٤(

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التمويليةاألنشطة ) المستخدم في (النقدصافي   )٢٩٤٫٦٠٤( )٣٧٦٫٥٣٨(
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في النقد والنقد المعادل ) النقص(صافي   )١٨٦٫٨٤٤( )٨٢٫٥٥٢(
 الفترةالنقد والنقد المعادل في بداية   ٥١٢٫٣٧٢ ٣٢٩٫٨٢٩

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  الفترةالنقد والنقد المعادل في نهاية  ٣٢٥٫٥٢٨ ٢٤٧٫٢٧٧
========= =========   

  

      رحلي المختصرالممعلومات إضافية لبيان التدفقات النقدية 
      حرآات غير نقدية

  --  ١٫٣٧٧  )بالصافي(ممتلكات وآالت ومعدات بند إعادة تصنيف موجودات غير ملموسة إلى 
دفعات مقدمة لموجودات رأسمالية محولة إلى ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال 

  --  ٩٫٩٩٦  رأسمالية تحت التنفيذ

  )٧٫٤٥٤(  --   تحت التنفيذموجودات غير ملموسة محولة من أعمال رأسمالية
  ========= ========= 

  

   المرحلية المختصرة الماليةالمعلوماتتشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه  ١٥ إلى ١اإليضاحات المرفقة من 
- ٥ -  

  



  

  

  
  

  
  شرآة قطر الوطنية لصناعة االسمنت

  )شرآة مساهمة قطرية(
   دولة قطر-الدوحة 

  
  )مراجعة (المختصرة رحلية الم الماليةالمعلوماتإيضاحات حول 

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  معلومــــات عــــامــــــة .١

 مساهمة  آشرآة في دولة قطر،")الشرآة) ("ق.م.ش(شرآة قطر الوطنية لصناعة االسمنت، سست تأ -
إن مقر المكتب ). ٢٥( تحت سجل تجاري رقم ١٩٦٥لسنة ) ٧(قطرية بموجب المرسوم األميري رقم 

  . دولة قطر-الرئيسي للشرآة في الدوحة 
  

 من خالل يالجيرالحجر والرمال المغسولة ومجال صناعة وبيع االسمنت تزاول الشرآة نشاطها في -
 . بدولة قطروالراآياتمصانعها في منطقة أم باب 

  
   الهــــامـــةالسيــــــاسات المحاسبيـــــــــةوة المختصرة  المالية المرحليمعلوماتأسس إعداد ال  .٢
    

   اإلعــدادأســـاس  -أ

داد   م إع صرة  ت ة المخت ة المرحلي ات المالي ي   المعلوم ة ف هر المنتهي ستة أش و ٣٠لل ًا ل ٢٠١٤ يوني ار وفق معي
  . " المالية المرحليةالتقارير"  ٣٤المحاسبة الدولي رقم 

  
ال تتضمن آافة المعلومات واإليضاحات الضرورية إلعداد المختصرة إن المعلومات المالية المرحلية   

 حيث يجب أن يتم الرجوع إلى البيانات .وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية البيانات المالية الكاملة
 النتائج المالية باإلضافة إلى ذلك فإن . عند قراءتها٢٠١٣ ديسمبر ٣١المالية للشرآة للسنة المنتهية في 

لمتوقعة للسنة المالية  ليست بالضرورة مؤشرًا للنتائج المالية ا٢٠١٤ يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في للستة
  .٢٠١٤ ديسمبر ٣١المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة  -ب

ة                     ة المرحلي ذه المعلومات المالي ة في إعداد ه سياسات      المختصرة   إن السياسات المحاسبية المتبع ة مع ال متفق
ة في    البياناتالمحاسبية المتبعة في إعداد    سنة المنتهي سمبر  ٣١ المالية لل ايير    ٢٠١٣ دي تثناء بعض المع ، باس

  :لية آما هو موضح أدناهالجديدة والمعدلة والتفسيرات التي أصبحت سارية المفعول في الفترة الحا
  

 ولم ،، عند لزوم تطبيقها من قبل الشرآة الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير ىلع أدناه التعديالتتم تطبيق   
ا يكن  أثير  أي  له سياسات  ىل ع ت بية ال ال الي  المرآز  أو محاس شرآ  الم ات    أو أداء ال تثناء بعض متطلب ة باس

  .اإلفصاح اإلضافية
  

  ُمعدل-) مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية(العرض : األدوات المالية: ٣٢معيار المحاسبة الدولي   
ات واستمرار محاسبة تجديد المشتق(االعترف والقياس : األدوات المالية: ٣٩معيار المحاسبة الدولي  

 .عدل ُم- ) التحوط
إفصاحات المبالغ القابلة لالسترداد بالنسبة (انخفاض قيمة الموجودات : ٣٦معيار المحاسبة الدولي  

 .عدل ُم- )للموجودات غير المالية
  ُمعدل- ) المنشآت االستثمارية(البيانات المالية المنفصلة : ٢٧معيار المحاسبة الدولي  
  ُمعدل-) المنشآت االستثمارية(البيانات المالية الموحدة : ١٠إلعداد التقارير المالية المعيار الدولي  
المنشآت (اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى : ١٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  

   ُمعدل-) االستثمارية
  

  
  

- ٦ -  
  
  
  



  

  
  
  

  )تتمـــــة(السياسات المحاسبية الهامة 
  

 تطبيق هذه  تبني حيث تنوي الشرآةغير سارية المفعول، وتعديالتها قد صدرت ولكنها الجديدة التاليةير إن المعاي  
  .سريانهاو لزوم تطبيقها عند المعايير

  

 ).٢٠١٨ يناير ١: السريان المؤقتتاريخ ( المالية األدوات: ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  
 ).٢٠١٦ يناير ١: السريانتاريخ  (الحسابات النظامية المؤجلة: ١٤ير المالية المعيار الدولي إلعداد التقار 
 يناير ١: السريانتاريخ  (اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء: ١٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  

٢٠١٧.( 
محاسبة االستحواذ على حصص األطراف  :الترتيبات المشترآة: ١١ المالية المعيار الدولي إلعداد التقارير 

 ).٢٠١٦ يناير ١: السريانتاريخ (  المشترآةبالعمليات
توضيح الطرق المقبولة : الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة: ٣٨ و ١٦ معيار المحاسبة الدولي 

  ).٢٠١٦ يناير ١: السريانتاريخ (عدل  ُم-لالستهالك واإلطفاء 
  

 رات المحاسبية العامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤآدةالقرا -جـ
بية         سياسات المحاس شرآة عند تطبيق ال ديرات واالفتراضات حول                  لل رارات وعمل التق ، يطلب من اإلدارة أخذ الق

سهولة من مصادر أخرى              ديرات واالفترا  . القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تظهر ب ستند التق ضات  ت
  .إلى الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل التي تعتبر ذات صلة، حيث قد تختلف النتائج الفعلية لهذه االفتراضات

  
ديرات          تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التي تقوم عليها على أساس مستمر، ويتم االعتراف بالتغيرات على التق

ديل الت ا تع تم فيه ي ي رة الت ي الفت بية ف رة المحاس ي فت رة، أو ف ذه الفت ى ه ط عل ؤثر فق ة ت ديرات إذا آانت المراجع ق
 . الحالية أو المستقبلية التعديل يؤثر على حد سواء الفتراتالتعديل والفترات المستقبلية إذا آان

  
 إدارة المخاطر المالية -د
 .٢٠١٣ ديسمبر ٣١نة المنتهية في تم ذآره في البيانات المالية للسما إن إدارة المخاطر المالية للشرآة تتفق مع  

  
  تقارير قطاعات   .٣

  

 الناحية من. ىاألخر والمنتجات والرمل األسمنت وبيع تصنيع على ويشتمل د،واح عمل قطاع في ة منظمةالشرآ إن

م نتائج يقوم متخذ القرار التشغيلي الرئيسي بتقيي. رقطدولة  في تترآز للشرآة التشغيلية العمليات آامل فإن الجغرافية
  .الشرآة لهذا القطاع بأآمله

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- ٧ -  



  

  
  
  

  
   وأعمال رأسمالية تحت التنفيذممتلكات وآالت ومعدات .٤

  : السنة آما يلي/ آانت الحرآة على هذا البند خالل الفترة   
  

 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ ٢٠١٤ يونيو ٣٠ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )يريال قطرألف ( )يريال قطرألف ( 
  )مدققـــة    (  )مراجعة    ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    التكلفة
 ٢٫٩٢١٫٧٢٩ ٢٫٩٧٥٫٢٩٦  السنة/ الرصيد في بداية الفترة 

 ٦١٫٠٢١ ٦٢٫٤٢٥  السنة/ إضافات خالل الفترة 
 -- ٩٫٩٩٦  المحول من دفعات مقدمة لموجودات رأسمالية

 )٧٫٤٥٤( --  المحول إلى موجودات غير ملموسة
 -- ١٫٦٥٠  جودات غير الملموسةوفه من المالمعاد تصني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٫٩٧٥٫٢٩٦ ٣٫٠٤٩٫٣٦٧ السنة/ الرصيد في نهاية الفترة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    االستهالك المتراآم
 ١٫٢٦٢٫٧٩٨ ١٫٣٩٩٫٩٢٣  السنة/ الرصيد في بداية الفترة 

 ١٣٧٫١٢٥ ٦٩٫٠٢٢  السنة/ استهالآات محملة خالل الفترة 
 -- ٢٧٣  عاد تصنيفه من الموجودات غير الملموسةالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ١٫٣٩٩٫٩٢٣ ١٫٤٦٩٫٢١٨ السنة/ الرصيد في نهاية الفترة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ١٫٥٧٥٫٣٧٣ ١٫٥٨٠٫١٤٩   بيان أ-السنة / صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة 
 ========= ========= 

  
  ممتلكات استثمارية .٥

  : السنة آما يلي/  آانت الحرآة على هذا البند خالل الفترة -  أ
  

 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ ٢٠١٤ يونيو ٣٠ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )يريال قطرف أل( )يريال قطرألف ( 
  )مدققـــة    (  )مراجعة    ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    التكلفة
 ٤٢٫٥٥٧ ٤٢٫٥٥٧  السنة/ الرصيد في بداية الفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٤٢٫٥٥٧ ٤٢٫٥٥٧ السنة/ الرصيد في نهاية الفترة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    االستهالك المتراآم
 ٣١٫٨٠٨ ٣٣٫٣٤٢  السنة/ الرصيد في بداية الفترة 

 ١٫٥٣٤ ٧٦٠  السنة/ استهالآات محملة خالل الفترة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ٣٣٫٣٤٢ ٣٤٫١٠٢ السنة/ الرصيد في نهاية الفترة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ٩٫٢١٥ ٨٫٤٥٥   بيان أ-السنة / صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة 
 ========= ========= 
  

إيراد إيجارات            ٤٫٢٥غ   المرحلي المختصر مبل    الربح أو الخسارة   يتضمن بيان    - ب ال قطري آ ون ري من   ملي
و    ٣٠ستثمارية للستة أشهر المنتهية في      االممتلكات  ال و    ٣٠ (٢٠١٤ يوني ال     ٤٫٢٥: ٢٠١٣ يوني ون ري  ملي

و    ٣٠مارية آما في     وفقًا لتقديرات اإلدارة، فإن القيمة العادلة للممتلكات االستث       ). قطري  بلغت   ٢٠١٤ يوني
  ). مليون ريال قطري٥٣٥: ٢٠١٣ ديسمبر ٣١(ريال قطري مليون  ٥٣٥

  
  
  

- ٨ -  



  

  
  

  
  موجودات غير ملموسة .٦

  : السنة آما يلي/ ل الفترة  آانت الحرآة على هذا البند خال- أ
  

 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ ٢٠١٤ يونيو ٣٠ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )يريال قطرألف ( )يريال قطرألف ( 
  )مدققـــة  (    )مراجعة    ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    التكلفة
 -- ٧٫٤٥٤  السنة/ الرصيد في بداية الفترة 

 ٧٫٤٥٤ --  المحول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
 -- ٦٨  السنة/ إضافات خالل الفترة 

 -- )١٫٦٥٠(  المعاد تصنيفه إلى ممتلكات وآالت ومعدات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٧٫٤٥٤ ٥٫٨٧٢ السنة / الرصيد في نهاية الفترة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    اإلطفاء المتراآم
 -- ١٫٨٢٥  السنة/ الرصيد في بداية الفترة 

 ١٫٨٢٥ ٨٣٧   السنة/إطفاءات محملة خالل الفترة 
 -- )٢٧٣(  المعاد تصنيفه إلى ممتلكات وآالت ومعدات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ١٫٨٢٥ ٢٫٣٨٩ السنة/ الرصيد في نهاية الفترة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ٥٫٦٢٩ ٣٫٤٨٣   بيان أ-السنة / صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة 
 ========= ========= 

  

رامج          يتمثل بند موجودا   -ب وارد المؤسسات          –ت غير ملموسة بتكلفة تطوير الب امج ساب لتخطيط م تم  .  برن ي
  .إطفاء بند تطوير البرامج باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر بثالثة سنوات

  

  دفعات مقدمة لموجودات رأسمالية .٧
  :  آما يليالدفعات المقدمة لموجودات رأسمالية آانت -  أ

  

 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ ٢٠١٤ يونيو ٣٠ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )يريال قطرألف ( )يريال قطرألف ( 
  )مدققـــة    (  )مراجعة    ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 -- ١٤٣٫٤٧٥  )ب (٧ إيضاح -) ٥(إنشاء مصنع رقم 
  ٦٠٦  ١٥٣  )جـ (٧ إيضاح -إنشاء مبنى المكتب الجديد 

 ٤٫٤٤٨ --  )٢(نع رقم استبدال المخفض الرئيسي للمص
  ١٫١٤٣  --  ) ٣(استبدال قنوات مطاحن المواد الخام في المصنع رقم 

 ٣٫٩٥٢ --  مة أخرىدفعات مقد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ١٠٫١٤٩ ١٤٣٫٦٢٨   بيان أ-المجموع 
 ========= ========= 

  

م    مع مقاول أجنب ٢٠١٤ إبريل   ١٣بتوقيع عقد بتاريخ     قامت الشرآة    -ب ة أ  ) ٥(ي إلنشاء مصنع رق م في منطق
ري  طن٥٫٠٠٠بسعة  ) ٤(و  ) ٣(و  ) ٢( المصانع رقم    إلى جانب  دولة قطر،    - باب اً  مت يت .  يومي دء  س م الب

حيث سيتم البدء بإنشاء طاحونتي اسمنت، وسيتم إنهاء تشييدهما قع على مراحل، ليم الموبالمشروع بعد تس
والي، و١٩ شهر و ١٧خالل  ى الت رة  شهر عل ل خالل فت شروع بالكام اء من الم يتم االنته .  شهر٢٧س

ورو      ٩٩٫٣بلغت قيمة إجمالي العقد مبلغ       ون ي غ        ملي ى مبل ون دوالر أمريكي       ١٢٥٫٩٥إضافة إل ا  ( ملي بم
ه       % ١٥، وقد قامت الشرآة بدفع ما نسبته        ) مليون ريال قطري   ٩٥٠يعادل    ١٤٣آدفعة مقدمة أي ما قيمت

  .مليون ريال قطري
  

د في           ٢٠١٢آدفعة مقدمة للمقاول في سنة       % ١٠ قامت الشرآة بدفع ما نسبته       -جـ ى المكتب الجدي شاء مبن  إلن
ة              -منطقة أم باب     شرآة بتغطي د قامت ال ة قطر، وق غ  دول ون  ١٫٨٤ مبل ال قطري     ملي ى     ري و   ٣٠ حت  يوني

  . وذلك من خالل شهادة إنجاز األعمال٢٠١٤
  

- ٩ -  
  
  



  

  
  موجودات مالية متاحة للبيع .٨

يتم تحديد القيمة . تمثل الموجودات المالية المتاحة للبيع استثمارات في أسهم شرآات مدرجة في بورصة قطر
  .صادرة من بورصة قطرالعادلة لألسهم المدرجة بالرجوع إلى األسعار ال

  
  : السنة آما يلي/   آانت الحرآة على الموجودات المالية المتاحة للبيع خالل الفترة 

  
 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ ٢٠١٤ يونيو ٣٠ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )يريال قطرألف ( )يريال قطرألف ( 
  )مدققـــة    (  )مراجعة    ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٥٣٫٢٢٢ ١٦٣٫٩٧٩  السنة/ الرصيد في بداية الفترة 
  ١٫٢٧٨ --  السنة/ إضافات خالل الفترة 

 ٩٫٤٧٩ ١٫٨٣٩  لسنةل/ رات في القيمة العادلة للفترة صافي التغي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٦٣٫٩٧٩ ١٦٥٫٨١٨  بيان أ - السنة/  الفترة نهايةالرصيد في 
 ========= ========= 

  
  إيرادات أخرى .٩

  :  يتألف هذا البند مما يلي
  

للستة أشهر المنتهية  
 ٢٠١٤ يونيو ٣٠في 

  للستة أشهر المنتهية 
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )يريال قطرألف ( )يريال قطرألف ( 
  )مراجعة    (  )مراجعة    ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٨٫٦٨٦ ٩٫٠٢٤  إيرادات توزيعات أرباح
 ٢٫٠٧٣ ٢٫٢١٦  إيرادات فوائد
 ٤٫٤١٢ ٤٫٣٧٥  إيراد إيجارات
 ٢٫١٦٠ ١٫٩٩٣  إيرادات نقل

 ١٫١٤١ ١٫٦٢٨  أخرى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٨٫٤٧٢ ١٩٫٢٣٦  بيان  ب-المجموع 
 ========= ========= 

  
 العائد على السهم.١٠

  

  العائد األساسي للسهم الواحد -أ
  

اديين   مساهمي الشرآة   المنسوب إلى  الفترةيحتسب العائد األساسي للسهم الواحد بقسمة صافي ربح          ى    الع  عل
  : المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة وذلك آما يلي

  

للستة أشهر المنتهية  
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠في 

  للستة أشهر المنتهية 
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )مراجعة    (  )مراجعة    ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٣٥٫٥٨٥٫٧٤٧ ٢٣٧٫٨٤٩٫٦٠٤ )ريال قطري(مساهمي الشرآة العاديين ى الربح المنسوب إل
  ========= ========= 

 ٤٩٫١٠٠٫٥٩٦ ٤٩٫١٠٠٫٥٩٦  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
 ========= ========= 

 ٤٫٨٠ ٤٫٨٤  بيان ب-) ريال قطري (سهم الواحدل لالعائد األساسي
 ========= ========= 

  
  

   للسهم الواحدالمخفضالعائد  -ب
، لذلك فإن العائد المخفض للسهم الواحد يساوي العائد األساسي الفترةلم يكن هنالك أسهم قائمة مخفضة خالل  

  .للسهم
  

- ١٠ -  



  

  
  

 توزيعات أرباح .١١
ة        ة العمومي سنوي للجمعي اع ال د  قررت اإلدارة في االجتم ذي عق ر  ١٨ في  ال اح   ،٢٠١٤ فبراي ع أرب ة   توزي نقدي

دفوع        % ٦٠بنسبة   ال الم ة من رأس الم ال قطري      ٢٩٤٫٦٠٣٫٥٧٦ بقيم ك عن    ري ة في        وذل سنة المنتهي  ٣١ ال
سمبر  سمبر ٣١ (٢٠١٣دي سبة : ٢٠١٢ دي ة بن اح نقدي ات أرب دفوع % ٦٠توزيع ال الم ن رأس الم ةم  بقيم

  ). ريال قطري٢٩٤٫٦٠٣٫٥٧٦
  

  معامالت مع أطراف ذات صلة .١٢
  

   ووآاالتهادولة قطرحكومة  معامالت مع -أ
من رأس مال الشرآة، وتقوم الشرآة ضمن نشاطها االعتيادي بتزويد العديد % ٤٣تمتلك حكومة دولة قطر 

من الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشرآات بمنتجاتها في دولة قطر، وآذلك تستفيد الشرآة من خدمات 
  .تلك الجهات داخل دولة قطر

  
 ٣٠(، )صفر (٢٠١٤ يونيو ٣٠للفترة المنتهية في  حكومة دولة قطر من نقل الرمل بلغت قيمة استرداد تكلفة

   .) مليون ريال قطري٦٫١: ٢٠١٣يونيو 
  
 يونيو ٣٠ (٢٠١٤ يونيو ٣٠ في المنتهيةللستة أشهر  مليون ريال قطري ٢٫٥ مبلغ اتتضمن إيراد اإليجاري

  . دولة قطرحكومةمن )  مليون ريال قطري٢٫٥: ٢٠١٣
  

  اإلدارة العليامالت مع  معا-ب
تشتمل على المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسيين الذين لهم تأثير ومسؤولية في 

  .المنشأةتخطيط وتوجيه والسيطرة على نشاط 
  

 يونيو ٣٠( ريال قطري  مليون١٫٤١ بدفع مبلغ ٢٠١٤ يونيو ٣٠قامت الشرآة خالل الفترة المتنهية في 
 مليون ريال قطري آرواتب ٣٫٣٠ودفع ألعضاء لجان مجلس اإلدارة، )  ريال قطري مليون١٫٣٦: ٢٠١٣
  ). مليون ريال قطري٣٫٦٨: ٢٠١٣ يونيو ٣٠(للمدراء الرئيسيين ومنافع 

  
  

  سمالية والمحتملةأااللتزامات الر  .١٣
  :  فيما يلي ملخص لاللتزامات الرأسمالية والمحتملة-أ

  
   ٢٠١٤نيو  يو٣٠ ٢٠١٣ ديسمبر ٣١

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   )يريال قطرألف ( )يريال قطرألف (
    )مراجعة    (  )مدققـــة    (

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التزامات رأسمالية  ٨٢١٫٥٨٤  ٣٢٫٢٦٦
   اعتمادات مستندية-التزامات محتملة   ٨٦٫٢٩٠  ٢٧٫٤٤٦

========= =========   
  

م           ٨٠٧ تتضمن االلتزامات الرأسمالية مبلغ      -ب في  ) ٥( مليون ريال قطري والمتعلق بمشروع إنشاء مصنع رق
   ").ب  "٧إيضاح ( دولة قطر - باب منطقة أم

  
  أرقام المقارنة    . ١٤

 فترةلل  المختصرة المرحلية الماليةالمعلوماتتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لكي تتالءم مع عرض 
   . لعملية إعادة التصنيف على الربح أو حقوق الملكية ، ولم تكن هناك أية آثار جوهريةالحالية

 
  

  عــــــــــام    . ١٥
 بالريال القطري، وتم تقريب المبالغ الظاهرة في المعلومات  المرحلية المختصرة الماليةالمعلومات عرضتم 

  .ريال قطريألف إلى أقرب   المختصرة المرحليةالمالية
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  - ١١ -  


