
  

  (شركة مساهمة قطرية) شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت
  (غير مدقق) المختصر المرحلي المالي بيان المركز

  بآالف الرياالت القطرية  2014 سبتمبر 30في  كما
 ----------------------------- ----- --------------------------------------------------------------  

  
ديسمبر  31     2014 سبتمبر 30    

2013  
  (مدققة)    )غير مدققة(    

          الموجودات
          الموجودات غير المتداولة

    1.585.522    1.703.529    وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ ممتلكات وآالت ومعدات
  9.215    8.068    استثمارية اتممتلك

  5.629    2.990    موجودات غير ملموسة
  47.407    49.314    زميلةاستثمارات في شركات 

  163.979    182.916    متاحة للبيع ماليةموجودات 
  1.811.752    1.946.817    غير المتداولةمجموع الموجودات 
          الموجودات المتداولة

  267.196    276.952    البضاعة
  185.532    173.595    مدينون ومبالغ مدفوعة مقدمًا

  512.372    450.186    النقد والنقد المعادل
  965.100    900.733    مجموع الموجودات المتداولة

  2.776.852    2.847.550    مجموع الموجودات 

          والمطلوبات  حقوق المساهمين
  491.006    491.006    رأس المال

  245.503    245.503    قانوني احتياطي
  406.589    406.589    تطوير احتياطي

  55.688    74.625    احتياطي القيمة العادلة
  6.407    8.782    احتياطي القيمة العادلة من الشركات الزميلة حصة

  1.368.919    1.406.310    رحلةأرباح م
  2.574.112    2.632.815    مجموع حقوق المساهمين

          المطلوبات
          المطلوبات غير المتداولة

  12.711    13.794    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  12.711    13.794    مجموع المطلوبات غير المتداولة

          المطلوبات المتداولة
  190.029    200.941    أخرى ذمم دائنة  و دائنون

  190.029    200.941    مجموع المطلوبات المتداولة
  202.740    214.735    مجموع المطلوبات

  2.776.852    2.847.550    مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

  وتم توقيعها من قبل:  2014 اكتوبر  27بتاريخ  المختصرة المالية المرحلية المعلوماتالموافقة على هذه  تتم

  

  
 _____________________  ________________________  

  بدر أحمد القايد السيد/    السيد/ سالم بن بطي النعيمي
  مجلس االدارة عضو  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب



  

  ش.م.ق شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت
  المختصر ليرحالم بيان الربح أو الخسارة

    2014 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل
 ----------------------------- ----- --------------------------------------------------------------  

  

    
أشهر المنتهية  تسعةلل

  2014 سبتمبر 30في 
  (ألف ريال قطري)

للتسعة أشهر المنتهية   
سبتمبر  30في 

2013  
  (ألف ريال قطري)

  

    (غير مدققة)    )غير مدققة(    
            

    743.416    769.838    يراداتاال
    )416.950(    )431.253(    يراداتتكلفة اال

    326.466    338.585    مجمل الربح
            

    23.831    23.706    إيرادات أخرى
    )4.410(    )4.697(    مصاريف بيع وتوزيع

    )25.014(    )25.132(    عمومية وإداريةمصاريف 
    1.496    )468(    زميلةشركات االستثمار في أرباح حصة 

    )302(    0    تكاليف التمويل
    322.067    331.994    الفترةربح 

            
            ربحية السهم

    6.56    6.76    قطري) العائد األساسي للسهم الواحد (ريال
    49.100.596    49.100.596    العادية القائمةعدد االسهم المرحج لمتوسط ال
 
  
  
  

 و لم يتم مراجعتها من قبل مراقبي حسابات الشركة بورصة قطرتم نشر هذه البيانات المالية المرحلية وفقًا لتعليمات 
  

تالئم     تم إعادة ة لكي ت ام المقارن ر            تصنيف أرق يس إلعادة التصنيف أي أث ة. ول ة للسنة الحالي ام المقارن ع عرض أرق م
  على أرباح وحقوق الملكية لفترة المقارنة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ش.م.ق شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت
  المختصر ليرحالماآلخر الدخل الشامل أو الخسارة و الربح بيان

    2014 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل
 ----------------------------- ----- --------------------------------------------------------------  

  

  
أشهر المنتهية  تسعةلل

  2014 سبتمبر 30في 
  (ألف ريال قطري)

للتسعة أشهر المنتهية   
سبتمبر  30في 

2013  
  (ألف ريال قطري)

  (غير مدققة)    )غير مدققة(  
        

        
  322.067    331.994  الفترةربح 

        
  بيان الدخل الشامل األخر

        بنود قد یعاد تصنیفھا الحقًا الي ربح أو خسارة

  7.186    18.937  صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع
صافي التغيرات في حصة احتياطي القيمة العادلة من الشركات 

  )277(    2.375  الزميلة

  6.909    21.312  لفترةالشامل األخر ل ربح الدخل
        

  328.976    353.306  إجمالي الدخل الشامل للفترة
        
  


