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

  ٢٠١٢مارس  ٣١في  كما  
  

      ٢٠١٢مارس  ٣١   ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  الموجودات     )غير مدققة(   )مدققة(

 الموجودات غير المتداولة    ألف لایر قطري   ألف لایر قطري
  عقارات وآالت ومعدات    ١٫٧١٣٫١٠٩   ١٫٧٢٩٫٧١٧

  ممتلكات استثمارية    ١١٫٨٩٨   ١٢٫٢٨١
  استثمارات في شركات زميلة    ٤٧٫٢٥٢   ٤٥٫٢٠٨
  استثمارات متاحة للبيع    ١٤٨٫٥٤٧   ١٤٩٫١٩١

١٫٩٢٠٫٨٠٦   ١٫٩٣٦٫٣٩٧      
  الموجودات المتداولة       

  المخزون    ٢٥٧٫٥٦٨   ٢٦٧٫٥٦٦
ً المدينون     ١٦٩٫٧٧٧   ١٦٠٫٢٣٤   ومبالغ مدفوعة مقدما
  أرصدة في الصندوق ولدى البنوك    ١٧١٫٤٢٥   ٢٥٤٫٥٦٨
٥٩٨٫٧٧٠   ٦٨٢٫٣٦٨      

  وداتـالي الموجـإجم     ٢٫٥١٩٫٥٧٦   ٢٫٦١٨٫٧٦٥
         
  حقوق المساھمين والمطلوبات       
  :حقوق المساھمين       

  رأس المال    ٤٩١٫٠٠٦   ٤٩١٫٠٠٦
  االحتياطيات    ١٫٦٤٧٫٢٤٥   ١٫٨٢٣٫٩٧٦
٢٫١٣٨٫٢٥١   ٢٫٣١٤٫٩٨٢      

  المطلوبات غير المتداولة       
  الجزء طويل االجل – قروض    ٨١٫٩٣٤   ٨١٫٩٣٤
  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين    ١٠٫١٦٨   ٩٫٩١٢
٩٢٫١٠٢   ٩١٫٨٤٦      

   المطلوبات المتداولة       
  والمصاريف المستحقةالدائنون     ٢٠٧٫٢٨٩   ١٣٠٫٠٠٣
  الجزء قصير االجل –قروض     ٨١٫٩٣٤   ٨١٫٩٣٤
٢٨٩٫٢٢٣   ٢١١٫٩٣٧      

 حقوق المساھمين والمطلوبات    ٢٫٥١٩٫٥٧٦   ٢٫٦١٨٫٧٦٥

  
       

  
  سليمان خالد المانع          ي النعيميبطسالم بن  

  نائب رئيس مجلس اإلدارة                المنتدبرئيس مجلس اإلدارة والعضو 
  

  



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

                المختصر المرحلى بيان الدخل
  ٢٠١٢مارس  ٣١ المنتھية فير ھشأ ثالثةلفترة ال  لایر قطريبااللف 

  
  

مارس  ٣١
٢٠١١  

مارس  ٣١  
٢٠١٢        

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

  المبيعات      ٢٦٤٫٧٠٩    ٢٧٥٫٣٢١

)١٥٢٫٠٤٧(  
  

  تكلفة المبيعات      )١٣٩٫٨٨٠(

  إجمالي الربح     ١٢٤٫٨٢٩    ١٢٣٫٢٧٤

  اإليرادات األخرى      ١٠٫٣٤١  ١٠٫٤٥٩

  أرباح استثمارات في شركات زميلة      ١٫٠٢٤  ٣٨٦

١٣٤٫١١٩  
  

١٣٦٫١٩٤      

  
  

  المصاريف      
  مصاريف البيع والتوزيع      )٢٫١٧٥(    )٢٫٨٠٢(
  المصاريف العمومية واإلدارية       )١٥٫٤٧٦(    )١٥٫٥٨٧(
  تكاليف التمويل      )٥٩١(    )٢٫٠٢٩(

  صافي ربح الفترة     ١١٧٫٩٥٢    ١١٣٫٧٠١
  
  

  ربحية السھم          
            

  )االساسي والمخفض(احد ربح السھم الو      لایر    ٢٫٤٠    لایر     ٢٫٣٢
            

  متوسط عدد األسھم في نھاية الفترة      ٤٩٫١٠٠٫٥٩٦    ٤٩٫١٠٠٫٥٩٦
 
  

  و لم يتم مراجعتھا من قبل مراقبي حسابات الشركة بورصة قطرتم نشر ھذه البيانات المالية المرحلية وفقاً لتعليمات 

  ق.م.ش شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت

  المختصر ليرحالمبيان الدخل الشامل 

    ٢٠١٢ مارس ٣١أشھر المنتھية في  ثالثةلفترة ال
 ----------------------------- ----- --------------------------------------------------------------  



  

  
مارس  ٣١

٢٠١٢  
مارس  ٣١  

٢٠١١  
  )غير مدقق(    )غير مدقق(  

  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  

    
  

  

  ١١٣٫٧٠١    ١١٧٫٩٥٢  صافي ربح الفترة
        

        اإليرادات الشاملة األخرى
  )١٧٫١٩١(    )١٫٠٩٨(  صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع
  ١٫٧٨٢    ١٫٠١٩  صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات في شركات شقيقة

  -    -  تحويل إلى الربح من استبعاد استثمارات متاحة للبيع
  )١٥٫٤٠٩(    )٧٩(  لفترةالشاملة األخرى ل ةالخسار

        
  ٩٨٫٢٩٢    ١١٧٫٨٧٣  إجمالي الدخل الشامل للفترة

        

  
  


