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

        المختصرة المرحلية الميزانية العمومية
 4132مارس  13في  كما 

 

    4132مارس  13  4131ديسمبر  13
 الموجودات    (غير مدققة)  (مدققة)

 الموجودات غير المتداولة   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري

 عقارات وآالت ومعدات   375.475.5  375.571.1

 ممتلكات استثمارية   .8781  57235

 موجودات غير ملموسة   175.3  57.25

 دفعات مقدمة لموجودات رأسمالية   41.  347345

 استثمارات في شركات زميلة   457134  .4.744

 استثمارات متاحة للبيع   7544..3  3.175.5

378337.52  493.197.1    

 الموجودات المتداولة     

 المخزون   .2557.5  .735..2

 المدينون ومبالغ مدفوعة مقدما     38.7558  3857512

 أرصدة في الصندوق ولدى البنوك   1587.84  53271.2

5.57344  84273.5    

 وداتـالي الموجـإجم   296769177  2933697.2

      

 حقوق المساهمين والمطلوبات     

 :حقوق المساهمين     

 رأس المال   .453744  .453744

 االحتياطيات   .375217.2  .27481734

275.47332  291419377    

 المطلوبات غير المتداولة     

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   317484  327.33

327.33  479.71    

  المطلوبات المتداولة     

 والمصاريف المستحقةالدائنون    ...2487  3547425

3547425  2.79666    

 إجمالي المطلوبات   ..22493  2427.44

 حقوق المساهمين والمطلوبات   296769177  2933697.2
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 سليمان خالد المانع     ي النعيميبطسالم بن  
 اإلدارةنائب رئيس مجلس                المنتدبرئيس مجلس اإلدارة والعضو 

 
 

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

        المختصر المرحلى بيان الدخل
 4132مارس  13 المنتهية فير هشأ ثالثةلفترة ال لاير قطريبااللف 

 
 

مارس  13
4131 

مارس  13 
4132    

    ألف لاير قطري  ألف لاير قطري
    (غير مدقق)  (غير مدقق)

 المبيعات   ..2.578  7143..2

 تكلفة المبيعات   (3547231)  (3457814)

 إجمالي الربح   42.96.1  4439.44

327883 
 

 اإليرادات األخرى   .34753

3745. 
 

 أرباح استثمارات في شركات زميلة/(خسارة)   (4.8)

4749777  41194.7    

 المصاريف     

 والتوزيعمصاريف البيع    (.37.5)  (.3742)

 المصاريف العمومية واإلدارية    (327522)  (..3375)

 تكاليف التمويل   -  (.25)

 صافي ربح الفترة   .42.9.2  4479677

 
 

 ربحية السهم     

      

 (االساسي والمخفض)احد ربح السهم الو   لاير   27.5  لاير   2742

      

45734475
5. 

 45734475
 األسهم في نهاية الفترةمتوسط عدد    .5
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  و لممم يممتم مراجعتهمما مممن قبممل مراقبممي  بورصممة قطممرتممم نشممر امميا البيانممات الماليممة المرحليممة وفقمما  لتعليمممات
 حسابات الشركة

 

 ولميس إلعمادة التصمنيف . تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة لكي تتالءم مع عرض أرقام المقارنة للسنة الحالية
 .ة المقارنةأثر على أرباح وحقوق الملكية لفتر أي

 ق.م.ش شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت

 المختصر ليرحالمبيان الدخل الشامل 

  4112 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

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

 

 
مارس  13

4132 

مارس  13 
4131 

 (غير مدقق)  (غير مدقق) 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

  
 

 

 4479677  .42.9.2 صافي ربح الفترة
    

    اإليرادات الشاملة األخرى
 (347.81)  27525 للموجودات المالية المتاحة للبيعصافي التغير في القيمة العادلة 

 (..2)  271.5 صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات في شركات شقيقة
 (.449.6)  ..97. لفترةالشاملة األخرى ل ةالخسار

    
 4.39.37  .47.922 إجمالي الدخل الشامل للفترة

    

 
 


