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

  ٢٠١١مارس  ٣١في  كما  
  

      ٢٠١١مارس  ٣١   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
  الموجودات     )غير مدققة(   )مدققة(

 الموجودات غير المتداولة    ألف لایر قطري   ألف لایر قطري
  عقارات وآالت ومعدات    ١٫٦٧٢٫٥٤٢   ١٫٦٩٢٫٣٣٣

  ممتلكات استثمارية    ١٣٫٢١٢   ١٣٫٥٨٦
  استثمارات في شركات زميلة    ٤٥٫٦٠٥   ٤٣٫٤٣٧
  استثمارات متاحة للبيع    ١٥٩٫٤٤٧   ١٧٦٫٦٣٨

١٫٨٩٠٫٨٠٦   ١٫٩٢٥٫٩٩٤      
  الموجودات المتداولة       

  المخزون    ٤٠٧٫٨٥١   ٤٣٩٫٥٨١
ً  المدينون ومبالغ    ١٥٠٫٧٥٠   ١٤٢٫٤١٤   مدفوعة مقدما
  أرصدة في الصندوق ولدى البنوك    ٢١٫٨٤٩   ٩٩٫٨٠٥
٥٨٠٫٤٥٠   ٦٨١٫٨٠٠      

  وداتـالي الموجـإجم     ٢٫٤٧١٫٢٥٦   ٢٫٦٠٧٫٧٩٤
         
  حقوق المساھمين والمطلوبات       
  :حقوق المساھمين       

  رأس المال    ٤٩١٫٠٠٦   ٤٤٦٫٣٦٩
  االحتياطيات    ١٫٤٩٩٫٢٠٤   ١٫٧١٣٫٣٦٩
١٫٩٩٠٫٢١٠   ٢٫١٥٩٫٧٣٨      

  المطلوبات غير المتداولة       
  الجزء طويل االجل – قروض    ١٦٣٫٨٦٨   ١٦٣٫٨٦٨
  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين    ٩٫١٣٢   ٨٫٧٦٦

١٧٣٫٠٠٠   ١٧٢٫٦٣٤      
   المطلوبات المتداولة       

  والمصاريف المستحقةالدائنون     ١٣٧٫٣٠٠   ١١٥٫١٩٦
  الجزء قصير االجل –قروض     ١٦٠٫٢٢٦   ١٦٠٫٢٢٦

  بنوك دائنة    ١٠٫٥٢٠   -
٣٠٨٫٠٤٦   ٢٧٥٫٤٢٢      

  حقوق المساھمين والمطلوبات    ٢٫٤٧١٫٢٥٦   ٢٫٦٠٧٫٧٩٤

  
       

  
  سليمان خالد المانع          ي النعيميبطسالم بن  

  نائب رئيس مجلس اإلدارة                المنتدبرئيس مجلس اإلدارة والعضو 
  



  
 .)ق.م.ش(لوطنية لصناعة األسمنتشركة قطر ا 

                المختصر المرحلى بيان الدخل
  ٢٠١١مارس  ٣١ المنتھية فير ھشأ ثالثةلفترة ال  لایر قطريبااللف 

  
  

مارس  ٣١
٢٠١٠  

مارس  ٣١  
٢٠١١        

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

  المبيعات      ٢٧٥٫٣٢١    ٣٠١٫٣٧٦

)١٩٣٫٦٦٠(  
  

  تكلفة المبيعات      )١٥٢٫٠٤٧(

  إجمالي الربح     ١٢٣٫٢٧٤    ١٠٧٫٧١٦

  اإليرادات األخرى      ١٠٫٤٥٩  ٢٦٫٤١٩

  أرباح استثمارات في شركات زميلة      ٣٨٦  )٩٤٧(

١٣٣٫١٨٨  
  

١٣٤٫١١٩        

  
  

  المصاريف      
  مصاريف البيع والتوزيع      )٢٫٨٠٢(    )٣٫٣٥٧(
  عمومية واإلدارية المصاريف ال      )١٥٫٥٨٧(    )١٥٫٩٣٣(
  تكاليف التمويل      )٢٫٠٢٩(    )٢٫٤٧٨(

  صافي ربح الفترة     ١١٣٫٧٠١    ١١١٫٤٢٠
  
  

  ربحية السھم          
            

  )االساسي والمخفض(احد ربح السھم الو      لایر     ٢٫٣٢    لایر   ٢٫٢٧
            

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

ةتمت اع ة في السنة الحالي ة العرض المتبع ة لتتفق مع طريق ام المقارن ادة التبويب . ادة تبويب بعض أرق يس إلع ل
  .المذكورة اثر جوھري علي صافي الربح المقارن أو حقوق الملكية

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



  ق.م.ش شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت

  المختصر ليرحالمبيان الدخل الشامل 

    ٢٠١١ مارس ٣١أشھر المنتھية في  ثالثةلفترة ال
 ----------------------------- ----- --------------------------------------------------------------  

  

  
مارس  ٣١

٢٠١١  
مارس  ٣١  

٢٠١٠  
  )غير مدقق(    )مدقق غير( 

  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  

    
  

  

  ١١١٫٤٢٠    ١١٣٫٧٠١  صافي ربح الفترة
        

        اإليرادات الشاملة األخرى
  ٨٫٢٤٢    )١٧٫١٩١(  صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

  -    ١٫٧٨٢  قةصافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات في شركات شقي
  )١١٫٩٥٨(    -  تحويل إلى الربح من استبعاد استثمارات متاحة للبيع

  )٣٫٧١٦(    )١٥٫٤٠٩(  لفترةالشاملة األخرى ل ةالخسار
        

  ١٠٧٫٧٠٤    ٩٨٫٢٩٢  إجمالي الدخل الشامل للفترة

        

  
  


