
  

  ق.م.ش شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت
  المختصر المرحلي المالي بيان المركز

  بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في  كما
 ----------------------------- ----- --------------------------------------------------------------  

  
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١    ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠    
  )مدققة(   )ر مدققةغي(    

         الموجودات
         الموجودات غير المتداولة
  ١٫٧٢٩٫٧١٧   ١٫٦٧٣٫٨٨٥     ممتلكات وآالت ومعدات

  ١٢٫٢٨١   ١١٫١٣١    استثمارية عقارات
  ٤٥٫٢٠٨   ٤٦٫٢٥٢    شقيقةاستثمارات في شركات 

  ١٤٩٫١٩١   ١٥٩٫٠٣٦    في أوراق ماليةاستثمارات 
  ١٫٩٣٦٫٣٩٧   ١٫٨٩٠٫٣٠٤    لةغير المتداومجموع الموجودات 

         الموجودات المتداولة
  ٢٦٧٫٥٦٦   ٣٢٦٫٩٦٣    مخزون

 ً   ١٦٠٫٢٣٤   ١٤٦٫٧٣٩    مدينون ومبالغ مدفوعة مقدما
  ٢٥٤٫٥٦٨   ٢٣٩٫٨٠٣    لدى البنوكأرصدة الصندوق وبنقد 

  ٦٨٢٫٣٦٨   ٧١٣٫٥٠٥    مجموع الموجودات المتداولة
  ٢٫٦١٨٫٧٦٥   ٢٫٦٠٣٫٨٠٩    مجموع الموجودات 

         والمطلوبات  حقوق المساھمين
  ٤٩١٫٠٠٦   ٤٩١٫٠٠٦    رأس المال
  ٢٤٥٫٥٠٣   ٢٤٥٫٥٠٣    قانوني احتياطي

  ٤٦٠٫١٨٠   ٤٥٧٫٤٢١    احتياطيات شاملة أخرى
  ١٫١١٨٫٢٩٣   ١٫١٤٥٫١٢٧    أرباح مدورة

  ٢٫٣١٤٫٩٨٢   ٢٫٣٣٩٫٠٥٧    مجموع حقوق المساھمين

         المطلوبات
         المطلوبات غير المتداولة

  ٩٫٩١٢   ١٠٫٦٨٩    مكافأة نھاية الخدمة للموظفين
  ٨١٫٩٣٤   -    لجقروض ألحصة غير متداولة من 

  ٩١٫٨٤٦   ١٠٫٦٨٩    مجموع المطلوبات غير المتداولة

         المطلوبات المتداولة
  ١٣٠٫٠٠٣   ١٣١٫١٦٢    دائنون ذمم تجارية وأخرى 

  ٨١٫٩٣٤   ١٢٢٫٩٠١    ألجل قروض حصة متداولة من 
  ٢١١٫٩٣٧   ٢٥٤٫٠٦٣    المطلوبات المتداولةمجموع 

  ٣٠٣٫٧٨٣   ٢٦٤٫٧٥٢    مجموع المطلوبات
  ٢٫٦١٨٫٧٦٥   ٢٫٦٠٣٫٨٠٩    مجموع حقوق المساھمين والمطلوبات

  : وتم توقيعھا من قبل ٢٠١٢ اكتوبر  ٢١بتاريخ  المختصرة المالية المرحلية المعلوماتالموافقة على ھذه  تتم

  

  
 _____________________  ________________________  

  بدر أحمد القايد/ السيد   سالم بن بطي النعيمي/ السيد
  عضو مجلس االدارة  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب



  

  ق.م.ش شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت
  المختصر ليرحالمبيان الدخل 

  بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلفترة ال
 ----------------------------- ----- --------------------------------------------------------------  

  

    
أشھر  تسعةلل

 ٣٠المنتھية في 
  ٢٠١٢ سبتمبر

للتسعة أشھر  
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١١سبتمبر 
  

    )غير مدققة(   )غير مدققة(    
           
    ٧٣٧٫٩٥٦   ٧٢٠٫٩٨١    المبيعات

    )٣٩٠٫٣٢٩(    )٣٨٤٫٦٦٨(    تكلفة المبيعات
    ٣٤٧٫٦٢٧   ٣٣٦٫٣١٣    مجمل الربح

           
    ٢٣٫١١٠   ٢٢٫٩٨٧    إيرادات أخرى

    )٦٫٦٥٨(   )٤٫٩١٦(    مصاريف بيع وتوزيع
    )٣١٫٤٩٥(   )٣٢٫٢٣٦(    عمومية وإداريةمصاريف 
    ١٫٣١٩   ١٫٠٢٤    شقيقةأرباح شركات حصة من 

    )٤٫٧٦٩(   )١٫٧٣٥(    يلتكاليف التمو
    ٣٢٩٫١٣٤   ٣٢١٫٤٣٧    الفترةربح صافي 

           
           ربحية السھم

    ٦٫٧٠   ٦٫٥٥    )قطريال باللایر(ربح السھم الواحد 
    ٤٩٫١٠٠٫٥٩٦   ٤٩٫١٠٠٫٥٩٦    متوسط عدد االسھم في نھاية الفترة

  
  

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



  

  ق.م.ش شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت
  المختصر ليرحالمبيان الدخل الشامل 

  بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلفترة ال
 ----------------------------- ----- -------------------- ------------------------------------------  

  

  
أشھر  تسعةلل

 ٣٠المنتھية في 
  ٢٠١٢ سبتمبر

للتسعة أشھر   
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١١سبتمبر 
  )غير مدققة(    )غير مدققة(  

        
        

  ٣٢٩٫١٣٤    ٣٢١٫٤٣٧  صافي ربح الفترة
        

        اإليرادات الشاملة األخرى
  )١٧٫٢٥٤(    )٣٫٧٧٨(  دلة للموجودات المالية المتاحة للبيعصافي التغير في القيمة العا

  ١٫٧٨٢    ١٫٠١٩  صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات في شركات شقيقة
  )١٥٫٤٧٢(    )٢٫٧٥٩(  لفترةالشامل األخرى ل الربح/)ةالخسار(
        

  ٣١٣٫٦٦٢    ٣١٨٫٦٧٨  إجمالي الدخل الشامل للفترة
        
  


