
  

  ق.م. ششركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت

   المختصر المرحلي الماليبيان المركز
  بآالف الرياالت القطرية  2010 سبتمبر 30 في كما

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
  2009 ديسمبر 31     2010 سبتمبر 30    
  )مدققة(    )ر مدققةغي(    

          الموجودات
          الموجودات غير المتداولة
  1.790.026    1.711.155     ممتلكات وآالت ومعدات

  15.085    13.961     استثماريةعقارات
  41.795    42.816    شقيقةاستثمارات في شركات 

  163.470    152.550    في أوراق ماليةاستثمارات 
  2.010.376    1.920.482    لةغير المتداومجموع الموجودات 

          الموجودات المتداولة
  296.853    404.372    مخزون

  164.656    118.271    مدينون ومبالغ مدفوعة مقدماً
  54.275    154.546    لدى البنوكأرصدة الصندوق وبنقد 

  515.784    677.189    مجموع الموجودات المتداولة
  2.526.160    2.597.671    مجموع الموجودات 

           والمطلوبات حقوق المساهمين

  446.369    446.369    رأس المال
  220.251    223.185     قانونياحتياطي

  444.145    445.585    احتياطيات شاملة أخرى
  812.180    919.538    أرباح مدورة

  1.922.945    2.034.677    مجموع حقوق المساهمين

          المطلوبات
          المطلوبات غير المتداولة

  7.329    8.423    كافأة نهاية الخدمة للموظفينم
  160.226    207.566    لجقروض ألحصة غير متداولة من 

  167.555    215.989    مجموع المطلوبات غير المتداولة

          المطلوبات المتداولة
  106.356    95.741    دائنون ذمم تجارية وأخرى 
  160.226    233.056    ألجل قروض حصة متداولة من 

  169.078    18.208    بنوكحقات لمست
  435.660    347.005    مجموع المطلوبات المتداولة

  603.215    562.994    مجموع المطلوبات
  2.526.160    2.597.671    مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

  : من قبل وتم توقيعها 2010 اكتوبر  19 بتاريخ  المختصرة المالية المرحليةالمعلومات الموافقة على هذه تتم

  

  

 _____________________  ________________________  
  بدر أحمد القايد/ السيد   سالم بن بطي النعيمي/ السيد

  عضو مجلس االدارة  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب



  

  ق.م. ششركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت

  المختصر ليرحالمبيان الدخل 
  بآالف الرياالت القطرية  2010 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

    
 أشهر تسعةلل

 30المنتهية في 
  2010 سبتمبر

 أشهر تسعةلل  
 30المنتهية في 

  2009 سبتمبر
  )مدققةغير (    )غير مدققة(    

          
  1.201.030    826.889    المبيعات

  )925.161(    )441.614(    تكلفة المبيعات
  275.869    385.275    مجمل الربح

          
  102.965    39.915    إيرادات أخرى

  )7.175(    )7.084(    مصاريف بيع وتوزيع
  )31.172(    )33.700(    عمومية وإداريةمصاريف 
  3.917    1.690    شقيقةأرباح شركات حصة من 

  )21.160(    )7.984(    تكاليف التمويل
  323.244    378.112    الفترةربح صافي 

          
          ربحية السهم

  7.24    8.47    )قطريال بالريال(ربح السهم الواحد 
  44.636.905    44.636.905    متوسط عدد االسهم في نهاية الفترة

  
  

 و لم يتم مراجعتها من قبل مراقبي حسابات بورصة قطرلتعليمات تم نشر هذه البيانات المالية المرحلية وفقاً 
 الشركة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  ق.م. ششركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت

  المختصر ليرحالمبيان الدخل الشامل 
  بآالف الرياالت القطرية  2010 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

  
 أشهر تسعةلل

 30المنتهية في 
  2010 سبتمبر

 أشهر تسعةلل  
 30المنتهية في 

  2009 سبتمبر
  )غير مدققة(    )غير مدققة(  

        
        

  323.244    378.112  صافي ربح الفترة
        

        اإليرادات الشاملة األخرى
  18.147    8.900  لتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيعصافي ا

  )1.369(    747  صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات في شركات شقيقة
  )26.049(    )8.207(  تحويل إلى الربح من استبعاد استثمارات متاحة للبيع

  )9.271(    1.440  لفترة الشاملة األخرى ل)ةالخسار/(الربح
        

  313.973    379.552  إجمالي الدخل الشامل للفترة
        
  


