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

        المختصرة المرحلية الميزانية العمومية
 6132مارس  13في  كما 

 

    6132مارس  13  6132ديسمبر  13
 الموجودات    (غير مدققة)  (مدققة)

 الموجودات غير المتداولة   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري

 عقارات وآالت ومعدات   ..97.791.  999.1..79

 ممتلكات استثمارية   99.6.  9576.

 موجودات غير ملموسة   761  .59

 دفعات مقدمة لموجودات رأسمالية   9711..  179616

 استثمارات في شركات زميلة   5.97.1  5.9.61

 استثمارات متاحة للبيع   7.796.9  75.97.1

 الموجودات غير المتداولةمجموع    671227312  .9911..9.

 الموجودات المتداولة     

 المخزون   6719.67  ...9119

 المدينون ومبالغ مدفوعة مقدما     7.797.7  7.59171

 أرصدة في الصندوق ولدى البنوك   .71971.  ..69199

 المتداولة الموجوداتمجموع    1719761  ..797.791

 وداتـالموج اليـإجم   1733371.3  171327222

     
 

 والمطلوبات لكيةحقوق الم     

 :لكيةحقوق الم     

 رأس المال   5.69771  5679771

 االحتياطيات   .975.9.6.  .9976911.

 لكيةمجموع حقوق الم   672237122  91669119.

 المطلوبات غير المتداولة     

7591.5 
79.976. 

 7.99.. 
79.9971   

 الخدمة للموظفينمكافأة نهاية 
 أرصدة دائنة أخرى

7619.91  32272.3    

  المطلوبات المتداولة     

 والمصاريف المستحقةالدائنون    119996.  9.55..9

 مجموع المطلوبات المتداولة   6.27113  9.55..9

 إجمالي المطلوبات   .331713  ..61791

 والمطلوبات لكيةحقوق المإجمالي    1733371.3  171327222
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 محمد علي السليطي     ي النعيميبطسالم بن  

 المدير العام                 المنتدبرئيس مجلس اإلدارة والعضو 
 

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

        المختصر المرحلى بيان الدخل
 6132مارس  13 المنتهية فير هشأ ثالثةلفترة ال 

 
 

مارس  13

6132 
مارس  13 

6132    
    ألف لاير قطري  ألف لاير قطري

    (غير مدقق)  (غير مدقق)

 المبيعات   97.9996  9711...

 تكلفة المبيعات   (71197.6)  (7.695.9)

 إجمالي الربح   3327631  36273.3

1971. 
 

 اإليرادات األخرى   7991.7

79695 
 

 استثمارات في شركات زميلة أرباح   59.17

312711. 
 

3137231    

 المصاريف     

 مصاريف البيع والتوزيع   (.7911)  (79561)

 المصاريف العمومية واإلدارية    (9766.)  (9176.)

 صافي ربح الفترة   3617231  3627222

 
 

 ربحية السهم     
      

 (االساسي والمخفض)احد ربح السهم الو   لاير  971.  لاير .97.

      

5.967791.
. 

 5.967791.
 متوسط عدد األسهم في نهاية الفترة   .

 

 
 

 ولييس إلعيادة التصينيف . تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة لكي تتالءم مع عرض أرقام المقارنة للسنة الحالية
 .أي أثر على أرباح وحقوق الملكية لفترة المقارنة
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  و لييم يييتم مراجعتهييا ميين قبييل مراقبييي  بورصيية قطييرتييم نشيير ايييا البيانييات المالييية المرحلييية وفقييا  لتعليمييات
 حسابات الشركة

 

 

 ق.م.ش شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت

 المختصر ليرحالمبيان الدخل الشامل 

  6112 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

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

 

 
مارس  13

6132 

 
 6132مارس  13

 (غير مدقق)  (غير مدقق) 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

  
 

 

 3627222  3617231 صافي ربح الفترة
    

    اإليرادات الشاملة األخرى
 (79.77)  79695 للموجودات المالية المتاحة للبيع صافي التغير في القيمة العادلة

 97.1.  (99777) صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات في شركات شقيقة
 .63  (37222) لفترةالشامل األخر ل دخلال

    
 3627122  3667662 إجمالي الدخل الشامل للفترة

    

 
 


