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

               المختصرة المرحلية الميزانية العمومية
  ٢٠١٠مارس  ٣١في  كما  

  
        ٢٠١٠مارس  ٣١    ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١

  الموجودات       )غير مدققة(    )مدققة(
  الموجودات غير المتداولة      ألف ريال قطري    ألف ريال قطري

  عقارات وآالت ومعدات      ١.٧٦٢.٧٢٥    ١.٧٩٠.٠٢٦
  ممتلكات استثمارية      ١٤.٧١٠    ١٥.٠٨٥
  استثمارات في شركات زميلة      ٤٠.٨٤٨    ٤١.٧٩٥

  استثمارات متاحة للبيع      ١٥٢.٣٤٥    ١٦٣.٤٧٠
١.٩٧٠.٦٢٨    ٢.٠١٠.٣٧٦        

  الموجودات المتداولة          
  المخزون      ٢٤٨.٥٠٠    ٢٩٦.٨٥٣
  مدفوعة مقدماً المدينون ومبالغ      ١٨٥.٦١٩    ١٦٤.٦٥٦
  أرصدة في الصندوق ولدى البنوك      ١٠٤.٩٩٨    ٥٤.٢٧٥

٥٣٩.١١٧    ٥١٥.٧٨٤        

  وداتـالي الموجـإجم      ٢.٥٠٩.٧٤٥    ٢.٥٢٦.١٦٠
            
  حقوق المساهمين والمطلوبات          
  :حقوق المساهمين          

  رأس المال      ٤٤٦.٣٦٩    ٤٤٦.٣٦٩
  االحتياطيات      ١.٣١٦.٤٥٩    ١.٤٧٦.٥٧٦
١.٧٦٢.٨٢٨    ١.٩٢٢.٩٤٥        

  المطلوبات غير المتداولة          
  الجزء طويل االجل – قروض      ١٦٠.٢٢٦    ١٦٠.٢٢٦

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين      ٧.٧٣٧    ٧.٣٢٩
١٦٧.٩٦٣    ١٦٧.٥٥٥        

   المطلوبات المتداولة          
  والمصاريف المستحقةالدائنون       ٢٤٢.٤٩٥    ١٠٦.٣٥٦
  الجزء قصير االجل –قروض       ١٦٠.٢٢٦    ١٦٠.٢٢٦
  بنوك دائنة      ١٧٦.٢٣٣    ١٦٩.٠٧٨
٥٧٨.٩٥٤    ٤٣٥.٦٦٠        

  حقوق المساهمين والمطلوبات      ٢.٥٠٩.٧٤٥    ٢.٥٢٦.١٦٠

  

       
  
  محمد علي السليطي          ي النعيميبطسالم بن  

  المدير العـــــام                المنتدبرئيس مجلس اإلدارة والعضو 



  

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

                المختصر المرحلى بيان الدخل
  ٢٠١٠مارس  ٣١ المنتهية فيشهور  ثالثةلل  ريال قطريبااللف 

  
  

مارس  ٣١
٢٠٠٩  

مارس  ٣١  
٢٠١٠        

ألف ريال 
  قطري

ألف ريال   
        قطري

        )غير مدقق(    )غير مدقق(
  المبيعات      ٣٠١.٣٧٦    ٤٤٧.٤٢٧

)٣٦١.٣١٨(  
  

  تكلفة المبيعات      )١٩٣.٦٦٠(

  إجمالي الربح      ١٠٧.٧١٦    ٨٦.١٠٩

  اإليرادات األخرى      ٢٦.٤١٩  ٧٣.٧٩٨

  أرباح استثمارات في شركات زميلة      )٩٤٧(  ١.٤٦٨

١٦١.٣٧٥  
  

١٣٣.١٨٨        

  
  

  المصاريف      
  مصاريف البيع والتوزيع      )٣.٣٥٧(    )٢.٨٩٣(
  ية واإلدارية المصاريف العموم      )١٥.٩٣٣(    )١٤.٢٢٠(
  تكاليف التمويل      )٢.٤٧٨(    )٧.٧٥٩(

  صافي ربح الفترة      ١١١.٤٢٠    ١٣٦.٥٠٣
  
  

  ربحية السهم          
            

  )االساسي والمخفض(احد ربح السهم الو      ريال     ٢.٥٠    ريال    ٣.٠٦
            

  متوسط عدد األسهم في نهاية الفترة      ٤٤.٦٣٦.٩٠٥    ٤٤.٦٣٦.٩٠٥
 

  

ليس إلعادة التبويـب  . تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية تمت اعادة
  .المذكورة اثر جوهري علي صافي الربح المقارن أو حقوق الملكية

  
و لم يتم مراجعتها من قبل مراقبـي حسـابات    بورصة قطرتم نشر هذه البيانات المالية المرحلية وفقاً لتعليمات 

  ركةالش



  ق.م.ش شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت

  المختصر ليرحالمبيان الدخل الشامل 

    ٢٠١٠ مارس ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
 ----------------------------- ----- -------------------------------------------------------------

 - 
  

  
مارس  ٣١

٢٠١٠  
مارس  ٣١  

٢٠٠٩  
  )غير مدقق(    )ققغير مد(  

  ألف ريال قطري    ألف ريال قطري  

    
  

  

  ١٣٦.٥٠٣    ١١١.٤٢٠  صافي ربح الفترة
        

        اإليرادات الشاملة األخرى
  -     ٨.٢٤٢  صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

  )١.٠٧٠(    -   صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات في شركات شقيقة
  -     )١١.٩٥٨(  تحويل إلى الربح من استبعاد استثمارات متاحة للبيع

  )١.٠٧٠(    )٣.٧١٦(  لفترةالشاملة األخرى ل ةالخسار
        

  ١٣٥.٤٣٣    ١٠٧.٧٠٤  إجمالي الدخل الشامل للفترة

        

  
  


