
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 قطر -الدوحة 
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 (ق.م.ش)شركة قطر الوطنية لصناعة اإلسمنت 

 المرحلية المختصرة البيانات المالية 

  5302يونيو  03لفترة الستة األشهر المنتهية في 
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 لمدقق الحسابات المستقلتقرير المراجعة 
 
 

 المحترمين   أعضاء مجلس اإلدارة/ السادة 
 (ق.م.ش) شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت

 (شركة مساهمة قطرية)
 قطــــر -الدوحـة 

 
 مقدمــــة

، كماا "(الشاركة)" (ق.م.ش)، لشاركة قرار الورنياة لصاناالة اتسامنتوالمرفاق المختصار  المرحلاي بيان المركز الماالي بمراجعةقمنا لقد 
 الملكيااةالتغياارات فااي حقااوق و  الااربح أو الخسااارة والاادخل الشااامل اآلخااربيااان و  الااربح أو الخسااارةوكاال ماان بيانااات  5302يونيااو  03فااي 

إن إدارة الشركة مسؤولة الان  .، وبعض اإليضاحات التفسيريةللستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخختصرة الم المرحلية التدفقات النقديةو 
إن مساؤوليتنا . " التقارير المالياة المرحلياة"  04إالداد والرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 .ت المالية المرحلية المختصرة إستنادًا إلى مراجعتناهي إبداء إستنتاج حول هذه البيانا
 

 نطـاق المراجعــة
مراجعااة المعلومااات الماليااة المرحليااة ماان قباال ماادقق "، (5403)مراجعتنااا وفقااًا للمعيااار الاادولي المتعلااق بعمليااات المراجعااة رقاام  تمااتلقااد 

القياااام بااااجراء اإلستفساااارات، بشاااكل ر يساااي مااان  المختصااارة البياناااات المالياااة المرحلياااةتتضااامن مراجعاااة ". الحساااابات المساااتقل للمنشااا ة
جراءات مراجعة أخرى تباع إجراءات تحليلية وا  إن نراق المراجعاة يقال جوهرياًا . األشخاص المسؤولين الن األمور المالية والمحاسبية، وا 

ن الحصااول اللاى ت كياد حاول جميار األماور الهامااة الان نرااق القياام بالتادقيق وفقاًا للمعاايير الدوليااة للتادقيق، وبالتاالي، فننهاا ت تمكنناا ما
 .التي يمكن أن يبينها التدقيق، وتبعًا لذلك فنننا ت نبدي رأي تدقيق بش نها

 
 ستنتـــــاجإ

دها، داإستنادًا إلى أالمال مراجعتنا، لم يرد إلى اللمنا ما يدالونا إلى اإلالتقاد با ن البياناات المالياة المرحلياة المختصارة المرفقاة لام ياتم إالا
 ".التقارير المالية المرحلية" 04معيار المحاسبة الدولي رقم من جمير النواحي الجوهرية، وفقًا ل

 
 أمر آخر

وتادقيق البياناات المالياة  5304يونياو  03لفتارة الساتة أشاهر المنتهياة فاي  شاركةلقد تمت مراجعاة البياناات المالياة المرحلياة المختصارة لل
من قبل مدقق حسابات آخر والذي أصدر إستنتاج مراجعة غير معدل ورأي تادقيق غيار ماتحف   5304 ديسمبر 00للسنة المنتهية في 

 .يانات المالية المرحلية المختصرةاللى التوالي، حول هذه الب 5302 فبراير 00و  5304 أغسرس 0في تقريريه الصادرين بتاريخ 
 

 قطر  –في الدوحة 
 5302 يوليو 00

 ديلويت آند توش الن
 قطــــــر فــــرع

 
 

 محمد عثمان باهيميا  
 شـــــريــــــــك

 (030)سجل مراقبي الحسابات رقم 



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

 بيان المركز المالي المرحلي المختصر

  5302يونيو  03كما في 

 المالية المرحلية المختصرة البياناتاإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ت يتجزأ من هذه 
- 0 - 

 
   5302يونيو  03 5304ديسمبر  00

  اتإيضــــاح (مراجعة) (مدققاااة)
 الموجودات  (ألف لاير قطري) (ألف لاير قرري)
 الموجــودات غير المتداولـــة   

  ومعدات نرامصات و ممتلك 2 056255601 0،2,3،416
 ستثمارات القاريةإ 6 65955 7،6,5
 موجودات غير ملموسة 7 05256 5،416

 نرامص لبناءدفعات مقدمة  , 0055205 023،650
 في شركات زميلة ستثمارإ 1 255915 41،004

 موجودات مالية متاحة للبير 03 0695666 252،,06
 لمتداولةمجموع الموجودات غير ا  553505535 0،121،004

    
 الموجودات المتداولة   

 مخزون 00 5695923 754،,56
 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 05 0925666 64,،0,7
 وشبة النقدالنقد   2255656 0,7،,26

 مجموع الموجودات المتداولة  053065201 0،354،772
 مجموع الموجودات   053095550 5،1,0،131

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 (تتمة)بيان المركز المالي المرحلي المختصر

  5302يونيو  03كما في 

 المالية المرحلية المختصرة البياناتاإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ت يتجزأ من هذه 
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   5302يونيو  03 5304مبر ديس 00

  اتإيضــــاح (مراجعة) (مدققاااة)
 حقوق الملكية والمطلوبات  (ألف لاير قطري) (ألف لاير قرري)
 حقوق الملكية   

 رأس المال 04 2135035 410،336
 حتياري قانونيإ  5125230 542،230
 حتياري ترويرإ  1365269 436،2,1
 يمة العادلةاحتياري الق  555052 61،306

 دورةأرباح م  050605650 ,0،0,4،23
 مجموع حقوق الملكية  556165092 5،216،655

    
 المطلوبات غير المتداولة   

 مكاف ة نهاية الخدمة للمو فين  025562 04،400
 أرصدة دا نة أخرى 00 0015503 --

04،400 0595192   
    
 المطلوبات المتداولة   

 ومصاريف مستحقة ةدا نذمم   5615300 76,،075
 مجموع المطلوبات  0905256 0,7،5,7

 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات  053095550 5،1,0،131
 
 
 
 
 

 محمد علي السليطي/ السيد  سالم بن بطي النعيمي/ السيد
 المدير العام   والعضو المنتدب رئيس مجلس اإلدارة



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

 بيان الربح أو الخسارة المرحلي المختصر

  5302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 المالية المرحلية المختصرة البياناتاإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ت يتجزأ من هذه 
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   يونيو 03لستة أشهر المنتهية في فترة ال

5304 5302   
  اتإيضـاح (مراجعة) (مراجعة)

   (ألف لاير قطري) (ألف لاير قرري)
    

 اإليرادات  2605129 206.1,4
 تكلفة اإليرادات  (0255999) (,517.34)

 مجمل الربح  5035163 501.106
    

 إيرادات أخرى 02 005591 01.506
 زيرمصاريف بير وتو   (05029) (5.120)
دارية  (095901) (07.130)  مصاريف المومية وا 
 اتستثمار في شركات زميلة( خسارة) /حصة أرباح  05102 (,46)

 ربح الفترة   5155606 23,.507
    
 العائد على السهم   

 (لاير قرري)العا د األساسي للسهم الواحد  06 1419 4.43
 (لاير قرري)للسهم الواحد  فالعا د المخف 06 1419 4.43



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

 بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى المرحلي المختصر

  5302يونيو  03فترة الستة أشهر المنتهية في ل

 المالية المرحلية المختصرة البياناتاإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ت يتجزأ من هذه 
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   إيضـاح يونيو 03لستة أشهر المنتهية في فترة ال

5304 2015    
    (مراجعة) (مراجعة)

    (ألف لاير قطري) (ألف لاير قرري)
     

 ربح الفترة    5155606 23,.507
     
 :الدخل الشامل اآلخر    
 :بنود قد يعاد تصنيفها الحقًا إلى ربح أو خسارة    

 صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبير 03 05060 01,.0
 احتياري القيمة العادلةشركات زميلة من صافي التغيرات في حصة   55096 5.072
 الدخل الشامل اآلخر للفترة    05029 4.504

 إجمالي الدخل الشامل للفترة    5125952 545.364



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

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر

  5302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 المالية المرحلية المختصرة البياناتاإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ت يتجزأ من هذه 
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   احتياطي القيمة العادلة في حصة تراكمية    
  

 رأس المال
 

 احتياطي قانوني
 

 احتياطي تطوير
 للموجودات المالية

 المتاحة للبيع
في شركات  استثمار

 زميلة
 
 مجموع  مدورةأرباح 

 لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري 
        

 5،474،472 0،561،5,5 6،437 ,,22،6 436،2,1 542،230 410،336 ( معدلة) 5304يناير  0الرصيد كما في 
 23,،507 23,،507 -- -- -- -- -- فترةالربح خالل ال

 4،504 -- 5،072 01,،0 -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للفترة
 (514،634) (514،634) -- -- -- -- -- (07إيضاح )توزيعات أرباح 
 5،450،102 ,0،505،25 7,5،, 27،257 436،2,1 542،230 410،336 (مراجعة) 5304نيو يو  03الرصيد كما في 

        
 5،216،655 ,0،0,4،23 7,5،, 63،504 436،2,1 542،230 410،336 (مدققة) 5302يناير  0الرصيد كما في 
 545،606 545،606 -- -- -- -- -- فترةالربح خالل ال

 -- (41،030) -- -- -- -- 41،030 اصدار الالوة أسهم
 0،021 -- ,5،01 0،060 -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (016،435) (016،435) -- -- -- -- -- (07إيضاح )توزيعات أرباح 
 556165092 050605650 035963 605092 1365269 5125230 2135035 (مراجعة) 5302يونيو  03الرصيد كما في 



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

 التدفقات النقدية المرحلي المختصر بيان

 5302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 المالية المرحلية المختصرة بياناتالاإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ت يتجزأ من هذه 
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 األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية من    
 ومعدات  نرامصممتلكات و  ضافاتإ  (0035505) (65،410)
 نرامص لبناءدفعات مقدمة   (550) (040.472)

 توزيعات أرباح مستلمة  65601 1.354
 إيرادات فوا د مستلمة  05636 5.506

 األنشطة االستثماريةالمستخدم في  صافي النقد  (0065090) (,014.75)
    

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية    
 توزيعات أرباح  (0965135) (514.634)
 األنشطة التمويليةالمستخدم في  صافي النقد  (0965135) (514.634)
    
  شبه النقدفي النقد و صافي النقص   (025039) (44,.0,6)

 في بداية الفترة شبه النقدالنقد و   2665065 205.075
 في نهاية الفترة شبه النقدالنقد و   2255656 ,052.25

 

                                                        يونيو 03منتهية في لستة أشهر الفترة ال
5304 5302   

   (مراجعة) (مراجعة)
   (ألف لاير قطري) (ألف لاير قرري)
 األنشطة التشغيلية   

 ربح الفترة   5155606 23,.507
 :تعديالت   

رفاء استهالك  505021 73.601  وا 
 إيرادات توزيعات أرباح  (65601) (1.354)
 إيرادات فوا د  (05636) (5.506)

 خسا ر اتستثمار في شركات زميلة / (أرباح)حصة   (05102) ,46
 مخصص مكاف ة نهاية الخدمة للمو فين   05525 152

51,.655 0305025   
 رأس المال العاملالتغيرات في    
 مخزون  (05556) (05.530)

 دينون وأرصدة مدينة أخرىم  (55655) 05.5,2
 مصاريف مستحقةو  نةدا نمم   25062 4.301

 من األنشرة التشغيلية ناتجالنقد ال  5995669 035.742
 للمو فين المدفوالة  مكاف ة نهاية الخدمة  (060) (527)

 من األنشطة التشغيلية  ناتجصافي النقد ال  5995566 ,,035.4



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

 ختصرةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الم

  5302يونيو  03لفترة الستة األشهر المنتهية في 
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 معلومات عامة .0

، في دولة قرر كشركة مساهمة قررية بموجب المرسوم "(الشركة( )"ق.م.ش)ت سست شركة قرر الورنية لصناالة اتسمنت، 
 .ولة قررد -إن مقر المكتب الر يسي للشركة في الدوحة (. 52)تحت سجل تجاري رقم  0162لسنة ( 7)األميري رقم 

في منرقة أم الموجودة مصانعها  فيوالحجر الجيري  ي مجال صناالة وبير اتسمنت والرمل المغسولتزاول الشركة نشارها ف
 .بدولة قرر يةكباب والر 

 

 المالية المرحلية المختصرة والسياسات والمحاسبية الهامة البياناتأسس إعداد  .5

 أسس اإلعــداد 540
وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي تم إالدادها  5302يونيو  03ة المرحلية المختصرة للستة أشهر المنتهية في المالي البياناتتم إالداد 

 ".التقارير المالية المرحلية "  04رقم 

إن البيانات المالية المرحلية المختصرة ت تحتوي اللى كل المعلومات واإليضاحات المرلوبة للتقارير السنوية ويجب قراءتها 
 03، باإلضافة إلى ذلك، النتا ج للستة أشهر المنتهية في5304ديسمبر  00نة مر التقرير السنوي للشركة في تاريخ بالمقار 
 .5302ديسمبر  00ت تعبر بالضرورة اللى النتا ج المتوقعة للسنة المنتهية في  5302يونيو 

، وتم تقريب المبالغ إلى لسا دة في معامالت الشركةوهي العملة ا المالية المرحلية المختصرة باللاير القرري بياناتتم الرض ال
 .اهو مشار اليهمبنستثناء  .أقرب ألف لاير قرري

 السياسات المحاسبية الهامة 545
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إالداد البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة متفقة مر السياسات التي تم 

بنستثناء تربيق المجموالة لبعض .  5304ديسمبر  00انات المالية الموحدة للسنة المنتهية في إستخدامها في إالداد البي
ومر ذلك ليس لها ت ثير اللى البيانات المالية .  5302يناير  0المعايير المعدلة والتي أصبحت سارية المفعول إبتداءًا من 

 .للشركةالمرحلية المختصرة  الموحدة

 المعايير المعدلة
 5302يناير  0لمفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد سارية ا

 
( 01)معيار المحاسبة الدولي رقم 

 (المعدل)
 مساهمات المو فين: خرر المنافر المحددة. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 ختصرةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الم

  5302يونيو  03لفترة الستة األشهر المنتهية في 

- , - 

 
 (تتمة)أسس إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة والسياسات والمحاسبية الهامة  .5

 

ير الدولية تحسينات سنوية اللى دورة المعاي
 :5305-5303للتقارير المالية 

 

  تعريف شرور اإلستحقاق(: 5)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم. 
  معيار المحاسبة لإللتزامات الن رية(: 0)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم. 
   تجمير القراالات ، تسويات (: ,)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 .راعموجودات الق
  التصحيح المتناسب لإلستهالك المتراكم (: 06)معيار المحاسبة الدولي رقم

 .من إالادة التقييم
  إدارة الشركات(: 54)معيار المحاسبة الدولي رقم. 
  إالادة صياغة مجمر اإلستهالك الند إالادة  :(,0)معيار المحاسبة الدولي رقم

 .التقييم
 تحسينات سنوية اللى دورة المعايير الدولية

 :5300 - 5300للتقارير المالية 

 

  إستثناء نراق المشارير المشتركة(: 0)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم. 
  إستثناء نراق المل المحف ة كما (: 00)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 (.25)في الفقرة رقم 
  الدولي  الترابر المتبادل بين المعيار(: 43)معيار المحاسبة الدولي رقم

 (.43)ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( 0)للتقارير المالية رقم 
 
 القرارات المحاسبية العامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة .0

رلب من اإلدارة أخذ القرارات والمل التقديرات واتفتراضات حول القيمة الدفترية تالند تربيق السياسات المحاسبية للشركة، ي
تستند التقديرات واتفتراضات إلى الخبرة التاريخية وغيرها من . للموجودات والمرلوبات التي ت ت هر بسهولة من مصادر أخرى
 .تقديراتالن تلك الالعوامل التي تعتبر ذات صلة، حيث قد تختلف النتا ج الفعلية 

تتم مراجعة التقديرات واتفتراضات اللى أساس مستمر، ويتم اتالتراف بالتغيرات اللى التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم 
فيها تعديل التقديرات إذا كانت المراجعة تؤثر فقر اللى هذه الفترة، أو في الفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر اللى حد سواء 

 .لحالية أو المستقبليةالفترات ا
 

 تقارير قطاعات .1

 الجغرافية من الناحية. األخرى والمنتجات والرمل األسمنت وبير تصنير اللى ويشتمل واحد، المل قراع في ة من مةالشرك إن
هذا القراع يقوم متخذ القرار التشغيلي الر يسي بتقييم نتا ج الشركة ل. رقردولة  في تتركز للشركة التشغيلية العمليات كامل فنن

 .ب كمله
 
 
 
 
 
 
 



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

 ختصرةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الم

  5302يونيو  03لفترة الستة األشهر المنتهية في 

- 1 - 

 
 ومعدات  نعامصممتلكات و  .2

 : السنة كما يلي/ كانت الحركة خالل الفترة 

 5304ديسمبر  00 5302يونيو  03 
 (مدققاااة) (مراجعة) 
 ألف لاير قرري ألف لاير قطري 

   التكلفة
 ,7,،0،303 050065610 السنة/ الرصيد في بداية الفترة 
 14،505 0035505 السنة/ إضافات خالل الفترة 

 03،041 005003 نرابناء مصالمحول من دفعات مقدمة ل
 0،2,5 -- المعاد تصنيفه من الموجودات غير الملموسة

 40,،0،006 055635060 السنة/ الرصيد في نهاية الفترة 
   

   االستهالك المتراكم
 0،405،0,3 052265012 السنة/ الرصيد في بداية الفترة 

 040،615 505151 السنة/ خالل الفترة  هالك محملاست
 570 -- المعاد تصنيفه من الموجودات غير الملموسة

 0،226،042 056555569 السنة/ الرصيد في نهاية الفترة 
   

 0،2,3،416 056255601 السنة / صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 ختصرةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الم

  5302يونيو  03لفترة الستة األشهر المنتهية في 

- 03 - 

 
 ستثمارات عقاريةإ .6

 : السنة كما يلي/ الحركة خالل الفترة كانت  (أ 
 5304ديسمبر  00 5302يونيو  03 
 (مدققاااة) (مراجعة) 
 ألف لاير قرري ألف لاير قطري 

   التكلفة
 45،227 155225 السنة/ الرصيد في بداية الفترة 

 45،227 155225 السنة/ الرصيد في نهاية الفترة 
   

   االستهالك المتراكم
 00،045 015652 السنة/ في بداية الفترة الرصيد 

 0،200 563 السنة/ خالل الفترة  استهالك محمل
 72,،04 025602 السنة/ الرصيد في نهاية الفترة 

   

 7،6,5 65955 السنة / صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة 

للستة  ات القاريةستثمار امن قرري كنيراد إيجارات  مليون لاير 0.22غ المرحلي المختصر مبل الربح أو الخسارةيتضمن بيان  (ب 
وفقًا لتقديرات اإلدارة، فنن القيمة العادلة (. مليون لاير قرري 4.52: 5304يونيو  03) 5302يونيو  03أشهر المنتهية في 

 (. قرريمليون لاير 202: 5304ديسمبر  00)لاير قرري مليون  202بلغت  5302يونيو  03كما في  عقاريةالستثمارات لال
 

 موجودات غير ملموسة .5

 : السنة كما يلي/ كانت الحركة خالل الفترة  (أ 
 5304ديسمبر  00 5302يونيو  03 
 (مدققاااة) (مراجعة) 
 ألف لاير قرري ألف لاير قطري 

   التكلفة
 7،424 25655 السنة/ الرصيد في بداية الفترة 

 (0،2,5) -- ومعدات مصنرالمعاد تصنيفه إلى ممتلكات و 
 75,،2 25655 السنة/ الرصيد في نهاية الفترة 

   

   اإلطفاء المتراكم
 52,،0 05056 السنة/ الرصيد في بداية الفترة 

 54,،0 953 السنة/ خالل الفترة  إرفاء محمل
 (570) -- ومعدات مصنرالمعاد تصنيفه إلى ممتلكات و 

 0،076 15016 السنة/ الرصيد في نهاية الفترة 
   

 5،416 05256 السنة / صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة 

تروير البرامج باستخدام رريقة  تكاليفيتم إرفاء . (ERP)برنامج ساب  –ملموسة تكلفة تروير البرامج الموجودات غير المثل ي (ب 
 .القسر الثابت اللى مدى العمر اإلنتاجي المقدر بثالثة سنوات



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

 ختصرةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الم

  5302يونيو  03لفترة الستة األشهر المنتهية في 

- 00 - 

 
 بناء مصنعدفعات مقدمة ل .6

 : كما يلي الدفعات المقدمة لموجودات رأسماليةنت كا

 5304ديسمبر  00 5302يونيو  03 
 (مدققاااة) (مراجعة) 
 ألف لاير قرري ألف لاير قطري 

   
 040،472 0035250 ( 2)إنشاء مصنر رقم 

 4،120 15656 (2)مصنر رقم لإنشاء مبنى المكتب الجديد 
 5،326 55326 فيزيحالتالمحرك  \توريد حلقة اتنزتق 
 007 29 دفعات مقدمة أخرى

 023،650 0055205 المجموع 
 
 إستثمارات في شركات زميلة .9

 5302يونيو  03  بلد نسبة 
ديسمبر  00

5304 
 (مدققاااة) (مراجعة) التأسيس الملكية 
 ألف لاير قرري ألف لاير قطري  5301 
     

 564951 594605 قطر %00.052 (م.م.ذ) الجبس لصناالةالشركة القررية السعودية 
 554093 504003 قطر %53.333 )خ.ق.م.ش) الشركة القررية للمحاجر ومواد البناء

   254915 194001 
 

 موجودات مالية متاحة للبيع .03

لألسهم يتم تحديد القيمة العادلة . تمثل الموجودات المالية المتاحة للبير استثمارات في أسهم شركات مدرجة في بورصة قرر
 .المدرجة بالرجوع إلى األسعار الصادرة من بورصة قرر

 : السنة كما يلي/ كانت الحركة خالل الفترة 
 5304ديسمبر  00 5302يونيو  03 
 (مدققاااة) (مراجعة) 

 ألف لاير قرري ألف لاير قطري 
   

 060،171 0665252 السنة/ الرصيد في بداية الفترة 
 4،246 05060 للسنة/ ة العادلة للفترة صافي التغيرات في القيم

 252،,06 0695666 السنة / لرصيد في نهاية الفترة ا
 



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

 ختصرةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الم

  5302يونيو  03لفترة الستة األشهر المنتهية في 

- 05 - 

 
 مخزونال .00

 :يتكون المخزون مما يلي
 5304ديسمبر  00 5302يونيو  03 
 (مدققاااة) (مراجعة) 
 ألف لاير قرري ألف لاير قطري 
   

 ,5،16, 195356 أالمال قيد التنفيذ
 70،600 655530 مواد خام

 ,7,،1 005913 سلر تامة صنر
 000،173 0035339 قرر غيار

 0،6,2 05025 الوقود والزيوت ومواد التشحيم
 0،4,0 55500 بضاالة متنوالة أخرى

   
 5,0،602 5155266 مجموع ال

 (04،140) (015910) مخصص بضاالة متقادمة وبري ة الحركة
   

 566،675 5555650 الصافي
 5،325 155055 قبضاالة بالرري

   
 754،,56 5695923 مجموعال
 

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى .05

 :ون واألرصدة المدينة األخرى مما يلينييتكون المد
 5304ديسمبر  00 5302يونيو  03 
 (مدققاااة) (مراجعة) 
 ألف لاير قرري ألف لاير قطري 
   

 100،,07 0635159 ذمم مدينة
 (0،1,6) (05966) لهامخصص ديون مشكوك في تحصي

   
 076،142 0565190 الصافي

 ,4،60 035916 دفعات مقدمة للموردين
 6،030 65515 مصاريف مدفوالة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

 64,،0,7 0925666 مجموعال
 



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

 ختصرةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الم

  5302يونيو  03لفترة الستة األشهر المنتهية في 

- 00 - 

 
 أرصدة دائنة أخرى  .00

 5304ديسمبر  00 5302يونيو  03 
 (مدققاااة) (مراجعة) 
  قرريألف لاير ألف لاير قطري 
 5304ديسمبر  00 5302يونيو  03 
   

 -- 0015503 أرصدة دا نة أخرى 

قرر رالبات المستحقة اللى استخدام الغاز الربيعي لشركة مألرصدة الدا نة اتخرى اللى أرصدة رويلة األجل متعلقة بالاتشمل 
خمس ( 2) فترةاللى المستحقة لغ اى دفر المبوخالل العام الحالي، اتفق الررفان الل. 5304المعترف بها في الام و للبترول 
الف  05،602بقيمة " ذمم دا نة ومصاريق مستحقة"أما الجزء قصير األجل سجل ضمن حساب  .5302يوليو  فيداء بسنوات ت
 .لاير قرري

 
 رأس المال .01

 5304ديسمبر  00 5302يونيو  03 
 (مدققاااة) (مراجعة) 
   
   

   :الكاملالمصرح به والمصدر والمدفوع ب
 000.444 704.045 (ألف لاير قرري) رأس المال

 00.044.704 70.404.474 للسهم لاير قرري القيمة اتسمية 03في  مضروباً  الدد األسهم

 
 إيرادات أخرى .02

 : مما يلي ىتتكون اإليرادات األخر 
 يونيو 03لستة أشهر المنتهية في فترة ال 
 5302 5304 
 (مراجعة) (مراجعة) 

 ألف لاير قرري لاير قطري ألف 
   

 -- 055660 التنازل الن المرالبة من قبل قرر للبترول
 1.354 65601 إيرادات توزيعات أرباح

 5.506 05636 إيرادات فوا د
 4.072 05216 إيراد إيجارات

 0.110 05165 نقل المبيعاتإيرادات 
 ,0.65 05613 أخرى

 01.506 005591 المجموع 
 



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

 ختصرةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الم

  5302يونيو  03لفترة الستة األشهر المنتهية في 
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 ى السهمالعائد عل .06

 العائد األساسي للسهم الواحد (أ 
اللى المتوسر المرجح لعدد  العاديين إلى مساهمي الشركة عا دال الفترةيحتسب العا د األساسي للسهم الواحد بقسمة صافي ربح 

 : األسهم العادية القا مة خالل الفترة وذلك كما يلي

 يونيو 03لستة أشهر المنتهية في فترة ال 
 5302 5304 
 (مراجعة) (اجعةمر ) 
 ألف لاير قرري ألف لاير قطري 
 (عدلةم)  

 23,.507 5155606 (لاير قرري)الربح المنسوب إلى مساهمي الشركة العاديين 

 215300 215300 المتوسر المرجح لعدد األسهم العادية القا مة

 1413 1419 ( لاير قطري)العائد األساسي للسهم الواحد 

 الواحد للسهم خففالمالعائد  (ب 
بت ثير الخيارات المخففة وغيرها من األسهم والدد األسهم  عا داتمن خالل تعديل ال واحدلسهم الالعا د المخفف ليتم احتساب  

 .المخففة العادية المحتملة
 

 يونيو 03لستة أشهر المنتهية في فترة ال 
 5302 5304 
 (مراجعة) (مراجعة) 
 ألف لاير قرري ألف لاير قطري 

 (عدلةم)                  
 

 24.300 215300 (07ايضاح ) المتوسر المرجح لعدد األسهم العادية القا مة

 4.43 1419 ( لاير قطري)للسهم الواحد  المخففالعائد 

 
 5304ديسمبر  00كما في  من األسهم العادية القا مة% 03بتوزير ارباح ما يعادل  5302مارس  07قامت الشركة بتاريخ 

 .5304يونيو  03المخفف للسهم الواحد كما في و  األساسي أدى اصدار األسهم المجانية إلى تعديل العا د(. 07 ايضاح)
 
 
 



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

 ختصرةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الم

  5302يونيو  03لفترة الستة األشهر المنتهية في 
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 توزيعات أرباح .05

% 43بنسبة توزير أرباح نقدية  ،5302 مارس 07في  الذي القدقررت اإلدارة في اتجتماع السنوي للجمعية العمومية 
الف لاير قرري اللى  41،030و لاير قرري  الف 016.435 بقيمةالمال المدفوع  من رأس% 03وتوزيعات غير نقدية بنسبة 

من رأس % 63توزيعات أرباح نقدية بنسبة : 5300ديسمبر  00) 5304ديسمبر  00السنة المنتهية في  وذلك النالتوالي 
 (.لاير قرريالف  514.634 بقيمةالمال المدفوع 

 
 عالقةمعامالت مع أطراف ذات  .06

 ووكاالتها حكومة دولة قطرمعامالت مع  (أ 
من رأس مال الشركة، وتقوم الشركة ضمن نشارها اتالتيادي بتزويد العديد من الهي ات % 40تمتلك حكومة دولة قرر 

 .الحكومية وشبه الحكومية والشركات بمنتجاتها في دولة قرر، وكذلك تستفيد الشركة من خدمات تلك الجهات داخل دولة قرر

مليون  5.2: 5304يونيو  03) 5302يونيو  03في  المنتهيةللستة أشهر مليون لاير قرري  5.2مبلغ  اتر تضمن إيراد اإليجاي
 .دولة قرر حكومةمن ( لاير قرري

 معامالت مع اإلدارة العليا (ب 
تشتمل اللى المعامالت مر أالضاء مجلس اإلدارة وأالضاء اإلدارة الر يسيين الذين لهم ت ثير ومسؤولية في تخرير وتوجيه 

 .المنش ةوالسيررة اللى نشار 

 مليون 0.40: 5304يونيو  03)لاير قرري  مليون 0.77بدفر مبلغ  5302يونيو  03قامت الشركة خالل الفترة المتنهية في 
: 5304يونيو  03)للمدراء الر يسيين مليون لاير قرري كرواتب ومنافر  0.47ودفر ألالضاء لجان مجلس اإلدارة، ( لاير قرري

 (.لاير قرري مليون 0.03
 

 المحتملة والتعهداتااللتزامات  .09

 : لمحتملةوالتعهدات افيما يلي ملخص لاللتزامات 

  5302يونيو  03 5304ديسمبر  00
  (مراجعة) (مدققاااة)

  ألف لاير قطري ألف لاير قرري
   

 التزامات رأسمالية 6695156 51،667,
 تنديةاالتمادات مس -التزامات محتملة  55656 12،440

  .دولة قرر -باب  في منرقة أم( 2)الرأسمالية بمشروع إنشاء مصنر رقم والتعهدات اتلتزامات  علقتت
 


