
 

 (شركة مساهمة قطرية) شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت

 (غير مدقق) المختصر  المرحلي الماليبيان المركز
 بآالف الرٌاالت القطرٌة 2013 سبتمبر 30كما في 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 2012 دٌسمبر 31   2013 سبتمبر 30  
 (مدققة)  (غير مدققة)  

    الموجودات 
     الموجودات غير المتداولة

   1.660.927  1.592.755   وأعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذممتلكات وآالت ومعدات
 10.749  9.602  ممتلكات استثمارٌة

 --  6.400  موجودات غٌر ملموسة
 46.252  47.407  استثمارات فً شركات زمٌلة

 153.222  161.686  موجودات مالٌة متاحة للبٌع

 1.871.150  1.817.850  غير المتداولةمجموع الموجودات 

    الموجودات المتداولة 
 327.487  269.481  البضاعة

 153.209  166.876  مدٌنوو ومبالل مدفوعة مقدماًا 
 329.829  379.282  النقد والنقد المعادل

 810.525  815.639 مجموع الموجودات المتداولة 

 2.681.675  2.633.489  مجموع الموجودات 

     حقوق المساهمين والمطلوبات 

 491.006  491.006  رأس المال
 245.503  245.503  احتٌاطً قانونً
 406.589  406.589  احتٌاطً تطوٌر

 46.209  53.395  احتٌاطً القٌمة العادلة
 6.685  6.408  حصة احتٌاطً القٌمة العادلة مو الشركات الزمٌلة

 1.238.365  1.265.828  أرباح مرحلة

 2.434.357  2.468.729  مجموع حقوق المساهمين

     المطلوبات
     المطلوبات غير المتداولة

 11.033  12.285  مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌو

 11.033  12.285  مجموع المطلوبات غير المتداولة

     المطلوبات المتداولة
 154.351  152.475  دائنوو و ذمم دائنة أخرى 

 81.934  0   الجزء قصٌر األجل–قرض 

 236.285  152.475  مجموع المطلوبات المتداولة

 247.318  164.760  مجموع المطلوبات

 2.681.675  2.633.489  مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

 :  وتم توقٌعها مو قبل2013اكتوبر   21 بتارٌخ  المختصرةتمت الموافقة على هذه المعلومات المالٌة المرحلٌة

 

 

________________________  _____________________ 
 سلٌماو خالد المانع/ سالم بو بطً النعٌمً  السٌد/ السٌد

 نائب رئٌس مجلس االدارةرئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 



 

 ق.م. ششركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت

 المختصر ليرحالمبيان الربح أو الخسارة 
  2013 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 

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

 

  
للتسعة أشهر المنتهية 

 2013 سبتمبر 30في 
 (ألف لاير قطري)

للتسعة أشهر المنتهٌة  
 2012 سبتمبر 30فً 

 (ألف لاير قطري)
 

  (غٌر مدققة)  (غير مدققة)  
      

  720.981  743.416  االٌرادات
  (384.668)  (407.898)  تكلفة االٌرادات

  336.313  335.518  مجمل الربح
      

  22.987  23.831  إٌرادات أخرى
  (4.916)  (4.526)  مصارٌف بٌع وتوزٌع

  (32.236)  (33.950)  عمومٌة وإدارٌةمصارٌف 
  1.024  1.496  حصة أرباح االستثمار فً شركات زمٌلة

  (1.735)  (302)  تكالٌف التموٌل

  321.437  322.067  الفترةربح 

      
      ربحية السهم

  6.55  6.56  (لاير قطري)العائد األساسً للسهم الواحد 

  49.100.596  49.100.596  المتوسط المرحج لعدد االسهم العادٌة القائمة

 
 

  و لم ٌتم مراجعتها مو قبل مراقبً حسابات الشركةبورصة قطرتم نشر هذه البٌانات المالٌة المرحلٌة وفقاًا لتعلٌمات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ق.م. ششركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت

 المختصر ليرحالمبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
  2013 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 

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

 

 
للتسعة أشهر المنتهية 

 2013 سبتمبر 30في 
 (ألف لاير قطري)

للتسعة أشهر المنتهٌة  
 2012 سبتمبر 30فً 

 (ألف لاير قطري)
 (غٌر مدققة)  (غير مدققة) 

    
    

 321.437  322.067 ربح الفترة

    
 بيان الدخل الشامل األخر

بنىد قد يعاد تصنيفها الحقاً الي ربح أو خسارة 
 

 
 

 (3.778)  7.186 صافً التغٌرات فً القٌمة العادلة للموجودات المالٌة المتاحة للبٌع
صافً التغٌرات فً حصة احتٌاطً القٌمة العادلة مو الشركات 

 الزمٌلة
(277) 

 
1.019 

 (2.759)  6.909 لفترةالشامل األخر ل (ةخسار)ربح 

    
 318.678  328.976 إجمالي الدخل الشامل للفترة

    

 


