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  ق.م.لصناعة االسمنت ششركة قطر الوطنية 

  المعلومات المالية المختصرة المرحلية

  2011يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  

 صفحة المحتويات

 1  عن مراجعة المعلومات المالية المختصرة المرحلية  ينمستقلال مدققي الحسابات تقرير

  المعلومات المالية المختصرة المرحلية

 2 المختصر المرحليبيان المركز المالي 

 3 المختصر المرحلي بيان الدخل

 4 الشامل المختصر المرحليبيان الدخل 

 6-5 لكية المختصر المرحليبيان التغيرات في حقوق الم

 7 المختصر المرحلي بيان التدفقات النقدية

 11-8 المعلومات المالية المختصرة المرحليةإيضاحات حول 

  



  عن مراجعة المعلومات المالية المختصرة المرحليةمدققي الحسابات المستقلين  تقرير

  المحترمين    المساهمينحضرات السادة 
   ق.م.قطر الوطنية لصناعة األسمنت ششركة 
   الدوحة

  دولة قطر

  مقدمة

كما ") الشركة(" ق.م.شألسمنت ل الوطنية شركة قطرلرحلي ختصر المالمالي الم بيان المركز لقد قمنا بمراجعة
وبيان التغيرات في  بيان الدخل الشامل المختصر المرحليوالمختصر المرحلي الدخل وبيان  2011يونيو  30في 

لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك  المختصر المرحليالتدفقات النقدية وبيان  حقوق الملكية المختصر المرحلي
ل عن إعداد مسؤودارة مجلس اإلإن  ").المرحليةالمختصرة المالية  المعلومات"ويشار إليها مجتمعة بـ (التاريخ 

التقارير المالية " 34المرحلية وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم المختصرة المالية  هذه المعلوماتوعرض 
المرحلية استنادا إلى المراجعة المختصرة ات المالية حول هذه المعلوم نتيجةليتنا هي إصدار مسؤوأن  ".المرحلية

  . التي قمنا بها

  نطاق المراجعة

مراجعـة المعلومـات الماليـة    " 2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي الخاص بإجراءات المراجعة رقـم  
لمرحلية على االستفسـار مـن   تشتمل أعمال مراجعة البيانات المالية ا". المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة 

لين عن األمور المالية والمحاسبية بالشركة وتطبيق إجراءات مراجعة تحليلية باإلضـافة إلـى إجـراءات    مسؤوال
إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال يمكننا من . أخرى

. ي يجعلنا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها من خـالل أعمـال التـدقيق   الحصول على التأكيد الذ
  .وعليه فإننا ال نبدي رأياً كمدققين

  النتيجة

المعلومات المالية إلى ما قمنا به من أعمال المراجعة، فإنه لم يتبادر إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن  استنادا
لم يتم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للمعيار  2011يونيو  30كما في المرفقة المرحلية المختصرة 

  ."التقارير المالية المرحلية" 34المحاسبي الدولي رقم 
  

  

   جوبال باالسوبرامانيام  2011 أغسطس 3
  كي بي أم جي    الدوحة

  ) 251(سجل مراقبي الحسابات رقم   دولة قطر
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    ق.م.شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت ش

    بيان المركز المالي المختصر المرحلي

  بآالف الرياالت القطرية  2011يونيو  30كما في 
  
  
  2010ديسمبر  31  2011يونيو  30  
 )مدقق(  )مراجع( إيضاحات 

     الموجودات
     الموجودات غير المتداولة
 1,692,333  1,704,014 3 ممتلكات وآالت ومعدات

 13,586  12,837  عقارات استثمارية
 43,437  45,208  استثمارات في شركات شقيقة
 176,638  160,285 4 موجودات مالية متاحة للبيع

 1,925,994  1,922,344  مجموع الموجودات غير المتداولة
     الموجودات المتداولة

 439,581  326,300  مخزون
 142,414  143,480  مدينون ومبالغ مدفوعة مقدماً

 99,805  23,878  نقد وأرصدة لدى البنوك
 681,800  493,658  مجموع الموجودات المتداولة

 2,607,794  2,416,002  مجموع الموجودات 

     حقوق الملكية والمطلوبات 
        حقوق الملكية

 446,369  491,006  رأس المال
 223,185  244,612  احتياطي قانوني

 481,766  461,472  احتياطيات أخرى
 1,008,418  888,800  أرباح مدورة

 2,159,738  2,085,890  لكيةمجموع حقوق الم

     
     المطلوبات غير المتداولة

 8,766  9,446  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 163,868  163,867  ألجلحصة غير متداولة من قروض 

 172,634  173,313  مجموع المطلوبات غير المتداولة

     المطلوبات المتداولة
 115,196  113,101  ذمم تجارية وأخرى دائنة

 160,226  43,698  حصة متداولة من قروض ألجل 
 275,422  156,799  مجموع المطلوبات المتداولة

 448,056  330,112  مجموع المطلوبات
 2,607,794  2,416,002  والمطلوبات الملكيةمجموع حقوق 

وتم توقيعها بالنيابة عن  2011 أغسطس 3 الية من قبل مجلس اإلدارة بتاريختمت الموافقة على هذه البيانات الم
   :المجلس من قبل

 _____________________  ________________________  
  محمد علي السليطي/ السيد  سالم بن بطي النعيمي / السيد

  المدير العام  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

  

  

  .جزء مكمال من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية تشكل 12إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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    ق.م.شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت ش

    بيان الدخل المختصر المرحلي

  بآالف الرياالت القطرية  2011يونيو  30المنتهية  في لفترة الستة أشهر 
  
  
 

  
لفترة الستة أشهر 

يونيو  30المنتهية في 
2011  

لفترة الستة أشهر  
يونيو  30المنتهية في 

2010 
  )مراجع(   )مراجع( إيضاح 

     
 586,610  521,518  اإليرادات

 )328,334(  )296,853(  تكلفة المبيعات
 258,276  224,665  مجمل الربح

     
 33,327  19,472 6 إيرادات أخرى

 )4,869(  )4,437(  مصاريف بيع وتوزيع
 )24,030(  )23,115(  مصاريف عمومية وإدارية

 )361(  1,319  شركات شقيقةنتائج حصة من 
 )5,551(  )3,637(  التمويلمصروفات 

 256,792  214,267  فترة الربح 
     

     السهم عائدات
 5.23  4.36 11 )بالريال القطري( العائد األساسي للسهم

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .جزء مكمال من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية تشكل 12إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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    ق.م.شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت ش

    بيان الدخل الشامل المختصر المرحلي

  بآالف الرياالت القطرية  2011يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية  في 

  

 

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

   2011يونيو 

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 2010يونيو 
  )مراجع(   )مراجع( 

    
 256,792  214,267 فترةربح ال

    
    اإليرادات الشاملة األخرى

 )46(  1,782  التغير في حصة شركات شقيقة في احتياطي القيمة العادلةصافي 

 )6,814(  )22,076( صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع محول للربح 
 )8,207(  - أو الخسارة

 )15,067(  )20,294( فترةلالخسارة الشاملة األخرى ل

    
 241,725  193,973 فترةإجمالي الدخل الشامل لل

    
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .جزء مكمال من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية تشكل 12إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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6  

  

    ق.م.لصناعة االسمنت ششركة قطر الوطنية 

    المختصر المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية

  بآالف الرياالت القطرية  2011يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية  في 
  

 2010يونيو  30الستة أشهر المنتهية في 
 )راجعم(

  
  

 رأس المال
  

 احتياطي قانوني

 احتياطيات أخرى

  
  

 أرباح مدورة

  
إجمالي حقوق 

 الملكية

احتياطي القيمة 
-العادلة 

االستثمارات 
  المتاحة للبيع 

 )أ(

حصة الشركات 
الشقيقة من 

احتياطي القيمة 
  العادلة 

 )ب(
  احتياطي تطوير 

 )ج(
  إجمالي

 )ج+ب+أ(

         

 1,922,945 812,180 444,145 406,589 3,043 34,513 220,251 446,369 )مدقق( 2010يناير  1الرصيد كما في 
         إجمالي الدخل الشامل للسنة

 256,792 256,792 - - - - - - فترةربح ال
         الدخل الشامل اآلخر

صافي التغير في حصة الشركات الشقيقة في 
 )46( - )46( - )46( - - - احتياطي القيمة العادلة 

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
  )6,814(  -  )6,814(  -  -  )6,814(  -  - للبيعالمتاحة 

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
 )8,207( - )8,207( - - )8,207( - - المتاحة للبيع محول للربح أو الخسارة

 )15,067( - )15,067( - )46( )15,021( - - إجمالي الدخل الشامل اآلخر 
 241,725 256,792 )15,067( - )46( )15,021( - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

محول من األرباح المدورة لالحتياطي 
 - )2,934( - - - - 2,934 - القانوني

 )267,821( )267,821( - - - - - -  2009توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 

 1,896,849 798,217 429,078 406,589 2,997 19,492 223,185 446,369 )مراجع( 2010يونيو  30الرصيد كما في 
  
  
  
  

  .جزء مكمال من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية تشكل 12إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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    ق.م.شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت ش

    المختصر المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية

  الرياالت القطريةبآالف   2011يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية  في 
  

 30فترة الستة أشهر المنتهية في 
 )مراجع( 2011يونيو 

  
  

 رأس المال
  

 احتياطي قانوني

 احتياطيات أخرى

  
  

 أرباح مدورة

  
إجمالي حقوق 

 الملكية

احتياطي القيمة 
-العادلة 

االستثمارات المتاحة 
  للبيع 

 )أ(

حصة الشركات 
الشقيقة في احتياطي 

  القيمة العادلة 
 )ب(

  احتياطي تطوير 
 )ج(

  اإلجمالي 
 )ج+ب+أ(

         

 2011يناير  1الرصيد كما في 
 2,159,738 1,008,418 481,766 406,589 3,883 71,294 223,185 446,369 )دققم(

         إجمالي الدخل الشامل للفترة
 214,267 214,267 - - - - - - ربح الفترة

         الدخل الشامل اآلخر
صافي التغير في حصة شركات 
 1,782 - 1,782 - 1,782 - - - شقيقة في احتياطي القيمة العادلة 
صافي التغير في القيمة العادلة 

  )22,076(  -  )22,076(  -  -  )22,076(  -  - المتاحة للبيع ستثماراتلال
 )20,294( - )20,294( - 1,782  )22,076( - - إجمالي الدخل الشامل اآلخر 

 193,973 214,267 )20,294( - 1,782  )22,076( - - الدخل الشامل للفترة إجمالي
         

  -  )44,637(  -  -  -  -  -  44,637  أسهم منحة صادرة خالل الفترة
محول من األرباح المدورة 

 - )21,427( - - - - 21,427 - لالحتياطي القانوني
 )267,821( )267,821( - - - - - - 2010توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 

 2011يونيو  30الرصيد كما في 
 2,085,890 888,800 461,472 406,589 5,665 49,218 244,612 491,006 )مراجع(
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  .جزء مكمال من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية تشكل 12إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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  ق.م.الوطنية لصناعة االسمنت ششركة قطر 

  بيان التدفقات النقدية المختصر المرحلي

 بآالف الرياالت القطرية 2011يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية  في 

  
لفترة الستة أشهر    

 30المنتهية في 
   2011يونيو 

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 2010يونيو 
  )مراجع(   )مراجع( إيضاحات 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 256,792  214,267  فترةربح ال

     :تعديالت لـ
 475  -  مخصص للبضاعة البطيئة الحركة

 )8,207(  -  متاحة للبيع استثماراتأرباح بيع 
 62,240  64,191   إهالك ممتلكات وآالت ومعدات واستثمارات عقارية

 )48(  )59(  ممتلكات وآالت ومعدات استبعادأرباح من 
 850  860  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 361   )1,319(  استثمارات في شركات شقيقةنتائج حصة من 
 312,463  277,940  ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

 )2,128(  58,331   التغير في المخزون
 19,189  )1,066(  مدفوعة مقدماًال مدينة والمبالغالزيادة في الذمم ال

 )6,534(  )2,095(  التغير في الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى
 )180(  )180(  منافع نهاية خدمة الموظفين مدفوعة

 322,810  332,930  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
      

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 )9,709(  )20,190( 3 شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 148  76  المتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
  -   )5,723(   شراء استثمارات متاحة للبيع

 19,821  -  متاحة للبيع استثمارات بيع المتحصل من
 1,330  1,330  شركات شقيقةتوزيعات أرباح مستلمة من 

 11,590  )24,507(  األنشطة االستثمارية الناتج من/المستخدم في صافي النقد
     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 138,377  )116,529(   صافي الحركة في القروض ألجل والمستحقات لبنوك
 )267,821(  )267,821(  توزيعات أرباح مدفوعة

 )129,444(  )384,350(  النقد المستخدم في األنشطة التمويليةصافي 

 204,956  )75,927(  في النقد وما يعادله الزيادة)/ النقص(صافي 
 )114,803(  99,805   يناير 1النقد وما يعادله في 

 90,153  23,878  يونيو 30النقد وما يعادله في 
  
  
  
  
  

  .جزء مكمال من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية تشكل 12إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
  



 

  ق.م.شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت ش

  إيضاحات على المعلومات المالية المختصرة المرحلية

  2011يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية  في 
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  ةالمركز القانوني والعمليات التشغيلي  1

في دولة قطر كشركة مساهمة قطرية بموجب ") الشركة("ق .م.تأسست شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت ش
  .1965لعام  7 المرسوم األميري رقم

بصفة أساسية بمزاولة أنشطة إنتاج وبيع األسمنت والرمل المغسول والحجر الجيري في مصانعها  تقوم الشركة
  .دولة قطرأم باب ومكينس بالكائنة ب

  فقرة االلتزام  2

  أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية  )أ(

التقارير المالية " 34رقم أعدت هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية المرفقة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولية 
ال تتضمن هذه المعلومات جميع المعلومات المطلوبة في البيانات المالية السنوية الكاملة ويجب أن ". المرحلية

باإلضافة إلى ذلك فإن . 2010ديسمبر  31تقرأ مع البيانات المالية الموحدة للشركة كما في وللسنة المنتهية في 
ال تشير بالضرورة إلى النتائج التي يمكن توقعها للسنة  2011يونيو  30تهية في نتائج فترة الستة أشهر المن

  .2011ديسمبر  31المالية المنتهية في 

تتسم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد المعلومات المالية المختصرة المرحلية بالثبات مع تلك المستخدمة في 
  .2010ديسمبر  31نة المنتهية في إعداد البيانات المالية السنوية للشركة للس

  يتم تبنيها بعدوالتي لم جديدة المعايير والتفسيرات ال

 30التفسيرات التالية ولكنها لم تصبح ملزمة بعد للفترة المنتهية في إصدار قام مجلس معايير المحاسبة الدولية ب
  .ولم يتم تبنيها من جانب الشركة 2011يونيو 

  التصنيف والقياس: 1جزء  الدولية للتقارير المالية األدوات الماليةمن المعايير  9المعيار رقم  

. 39من المعايير الدولية للتقارير المالية الستبدال معيار المحاسبة الدوليـة رقـم    9المعيار رقم تم إصدار 
 التكلفـة : فئتين أساسيتين لقياس الموجـودات الماليـة  نموذج القياس المختلط ويضع  9يبسط المعيار رقم 

يستند أساس التصنيف على نموذج األعمال بالشركة وخصائص التدفقات النقديـة  . المطفأة والقيمة العادلة
األدوات الماليـة  : من المعايير الدولية للتقارير المالية 9سيتم تطبيق المعيار رقم . التعاقدية للموجود المالي

اآلن بصدد تقييم األثر المحتمل لهذا التعـديل   الشركة. 2013يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  .على عرض البيانات المالية

  األحكام والتقديرات االفتراضات المحاسبية الهامة  )ب(

 عن وافتراضات وتقديرات أحكام وضع اإلدارة من المرحلية المختصرة المالية المعلومات هذه إعداد يتطلب
 عن الفعلية النتائج تختلف وقد التقرير عنها الصادر والمبالغ المحاسبية السياسات تطبيق على تؤثر مستقبلية أحداث

  .التقديرات هذه

 تطبيق عند اإلدارة وضعتها التي الهامة األحكام كانت المرحلية المختصرة المالية المعلومات هذه إعداد عند
 البيانات في تطبيقها تم التي نفسها هي والشكوك لالفتراضات الرئيسية والمصادر للشركة المحاسبية السياسات

  .2010 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما الموحدة المالية



 

  ق.م.قطر الوطنية لصناعة االسمنت ششركة 

  إيضاحات على المعلومات المالية المختصرة المرحلية
 بآالف الرياالت القطرية 2011يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

11  

 وآالت ومعداتممتلكات   3

  2011يونيو  30 
ديسمبر  31

2010 
 )مدقق(  )مراجع(  

    التكلفة
 2,652,556  2,678,372 يناير 1الرصيد في 

 26,071  20,190 السنة/ خالل الفترة إضافات 
 -  54,950  محول من المخزون خالل الفترة

 )255(  )175( استبعادات
 2,753,337  2,678,372 

    اإلهالك
 862,530  986,039 يناير 1الرصيد في 
 123,664  63,442 لسنةا/ إهالك للفترة

 )155(  )158( متعلقة باالستبعادات
 1,049,323  986,039 

 1,692,333  1,704,014 صافي القيمة الدفترية
    
والماكينات تحت بند الممتلكات قامت الشركة خالل الفترة بتحويل قطع الغيار الرئيسية من المخزون إلى اآلالت   

واآلالت والمعدات حيث أنها تمثل قطع غيار وسيلية تتطلب أن يتم التأكد من وجودها دائما لضمان استمرارية 
  .العمل في مصنع اإلسمنت والمصانع األخرى

  موجودات مالية متاحة للبيع  4
  

  2011يونيو  30 
ديسمبر  31

2010 
 )مدقق(  )مراجع(  
    

 163,470  176,638 يناير 1الرصيد في 
 11,495  5,723 السنة/ خالل الفترة إضافات 

 44,989  )22,076( لسنةا/ تغيرات القيمة العادلة خالل الفترة
 )31,316(  - لسنةالقيمة العادلة لالستبعادات خالل ا

 )12,000(  - انخفاض القيمة
 160,285  176,638 

  

  بهامطالبات غير معترف    5

من أجل استهالك  2010 نايري 28في المؤسسة العامة القطرية للكهرماء والماء دخلت الشركة في اتفاقية مع   ) أ
وفقا لهذه االتفاقية فإنه يجب على الشركة استهالك الحد . 4و 3الكهرباء في مصانع االسمنت الخاصة بها رقم 

فواتير لتلك الكميات من  امة القطرية للكهرماء والماءالمؤسسة العقدمت . كل عاماألدنى من كمية الكهرباء في 
ريال  10,828,313 وريال قطري  10,994,756والتي بلغت  2010و 2009الكهرباء غير المستخدمة لعامي 

لتعارض المطالبة مع  مع كهرماءإن إدارة الشركة تناقش هذا األمر . 2011مارس  7على التوالي في  قطري
ما يتعلق بصالحية المطالبة لقيمة الكميات غير المستخدمة وإدارة الشركة تعتقد أنها بعض بنود االتفاقية في

وبالتالي لم تقم الشركة بوضع أي مخصص . المؤسسة العامة القطرية للكهرماء والماء ستحصل على تنازل من 
  .2011يونيو  30كما في  لدفع هذه المبالغ

  

  



 

  ق.م.قطر الوطنية لصناعة االسمنت ششركة 
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  )تابع(مطالبات غير معترف بها    5

وفقا لهذه االتفاقية . من أجل استهالك الغاز 2009مايو  7دخلت الشركة في اتفاقية مع شركة قطر للبترول في   )ب
أدنى من كميات الغاز كل عام وأية كمية لم تستخدم يمكن للشركة االستفادة يجب على الشركة استهالك حد  فإنه

 إلى الحد األدنى من اشتراطات االستهالك من تاريخلم تصل الشركة . منها خالل فترة السنوات الثالث الالحقة 
لغاء فقرة الحد األدنى غة االتفاقية إلاالتفاقية وتقوم بالتفاوض مع قطر للبترول من أجل إعادة صيا نفاذ

عن الكميات غير  ريال قطري 68,369,071وفقا لذلك فإن الشركة لم تقم بدفع المبلغ البالغ . لالستهالك
كما  واتير المرسلة من قبل قطر للبترول ولم تعترف بها في أية مخصص في بياناتها الماليةالمستخدمة حسب الف

  .2011يونيو  30في 
  

 إيرادات أخرى   6

 

لفترة الستة أشهر 
30المنتهية في 

  2011يونيو 

لفترة الستة أشهر 
30المنتهية في 

 2010يونيو 
 )مراجع(  )مراجع( 

  9,182   8,693  توزيعات أرباح
 8,207  - إيرادات استثمارات متاحة للبيع

 8,129  3,687 إيراد نقل
 4,502  4,342 إيراد إيجار

 3,307  2,750 إيرادات أخرى
 19,472  33,327 

  األرباح اتتوزيع  7

اعتمد المساهمون توزيعات أرباح  2011مارس  8في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة التي عقدت في 
مقابل توزيعات (2010أسهم منحة كتوزيعات لسنة % 10من رأس المال المدفوع بالكامل و% 60بنسبة نقدية 

  ).2009في سنة % 60أرباح نقدية بنسبة 

  تقارير القطاعات  8

من . الشركة منظمة في قطاع أعمال واحد ويشتمل على تصنيع وبيع األسمنت والرمل والمنتجات األخرى
  . ل العمليات التشغيلية للشركة تتركز في قطرالناحية الجغرافية فإن كام

  األطراف ذات العالقة  9

  لحكومة والهيئات الحكوميةالمعامالت مع ا  )أ(

في إطار نشـاطها  . من رأسمال الشركة من خالل الشركة القطرية القابضة% 43تملك حكومة دولة قطر نسبة 
الحكومية وشبه الحكومية والشركات األخـرى فـي    االعتيادي تقوم الشركة بتوفير منتجاتها إلى مختلف الهيئات

كما تستفيد الشركة أيضا من الخدمات التي تقدمها الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشركات فـي  . دولة قطر
  .دولة قطر

) 2010ريال قطري في  6,036,357(ريال قطري  6,909,051خالل الفترة سجلت  الشركة مطالبة بمبلغ 
  . ويض عن نقل الرمل والذي تم خصمه من تكلفة الرمل المغسولمن حكومة قطر كتع

  
ريال قطري خالل الفترة وتم  3,470,624فقد استلمت الشركة مبلغ  2011في فترة جل المبلغ المس ضمن

  . ريال قطري تحت بند ذمم مدينة من الحكومة 3,438,426تضمين المبلغ المتبقي 



 

  ق.م.قطر الوطنية لصناعة االسمنت ششركة 
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وتم  2010في سنة  ريال قطري 3,454,751تلمت الشركة مبلغ فقد اس 2010في فترة  جلالمبلغ المس ضمن
  .2011يونيو  30ريال قطري خالل الفترة المنتهية في  3,056,810استالم المبلغ المتبقي 

من إحدى ) 2010مليون ريال قطري في  2.5(مليون ريال قطري  2.5يتضمن إيراد اإليجار مبلغ 
  .الوزارات



 

  ق.م.قطر الوطنية لصناعة االسمنت ششركة 

  إيضاحات على المعلومات المالية المختصرة المرحلية
 بآالف الرياالت القطرية 2011يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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  )تابع( األطراف ذات العالقة  9

  تعويضات لكبار موظفي اإلدارة  )ب(

يضم كبار موظفو اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفو اإلدارة الذين يتمتعون بالصـالحية والمسـؤولية   
  . الشركة ةنشطأتوجيه والسيطرة على الطيط وعن التخ

ألعضاء لجان مجلس اإلدارة ) 2010في سنة ريال قطري  690,000(ريال قطري  690,000 تم دفع مبلغ
لمـدراء  كرواتب ومنافع ل) 2010في سنة مليون ريال قطري  2.4(مليون ريال قطري  2.4مبلغ دفع كما تم 

  .الرئيسيين

  حتماليةااللتزامات اال  10

 2010ديسمبر  31  2011يونيو  30 
 )مدقق(  )مراجع( 
       

 34,000  28,417 خطابات ائتمان
 12,000  6,000 رأسمال شركة شقيقةلرصيد ارتباطات 

قامت الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء وهي شركة شقيقة بتوزيعات خالل الفترة عن طريق االعتراف   
وفقا لذلك فقد تم االعتراف بحصة . من رأس المال غير المدفوع بالكامل كرأس مال مدفوع بالكامل% 50بـ

مال مدفوع بالكامل وعلى الشركة التزام اتجاه رأس المال غير مليون ريال قطري كرأس  6الشركة وهي 
  .2011يونيو  30مليون ريال قطري كما في  6المدفوع بالكامل المتبقي البالغ 

 2011يونيو  30مليون ريال قطري كما في  8.4إضافة إلى ذلك فقد بلغت االرتباطات الرأسمالية للشركة   
  )2010ديسمبر  31مليون ريال قطري في  27(

  العائد األساسي للسهم الواحد  11

المنسوب إلى مساهمي الشركة علـى المتوسـط    فترةيحتسب العائد األساسي للسهم الواحد بقسمة صافي ربح ال
  .المرجح لعدد األسهم العادية القائمة في تاريخ التقرير

  
 2010يونيو  30  2011يونيو  30 
 )مراجع(  )مراجع( 
       

 256,791,950  214,267,284 )ريال قطري( المنسوب إلى مساهمي الشركةصافي الربح 
 49,100,596  49,100,596 *القائمة خالل الفترةلعدد األسهم المعدل المتوسط المرجح 

       
 5.23  4.36 )بالريال القطري( العائد األساسي للسهم الواحد

  .المقارنة تم تعديله حسب أسهم المنحة الصادرة خالل الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة للفترة *  

  أرقام المقارنة  12

ليس إلعادة التبويب . لتتفق مع طريقة العرض المتبعة في الفترة الحاليةأرقام المقارنة بعض  بويبتمت إعادة ت
  .األرباح أو حقوق الملكية الصادر عنها التقرير سابقاعلى المذكورة أثر جوهري 


