
  

  )شركة مساھمة قطرية( شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت
  )غير مدقق( المختصر المرحلي المالي بيان المركز

  بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في  كما
 ----------------------------- ----- --------------------------------------------------------------  

  
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١   ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠    
  )مدققة(   )غير مدققة(    

       الموجودات
         الموجودات غير المتداولة
    ١٫٦٦٠٫٩٢٧   ١٫٥٩٢٫٧٥٥    وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ ممتلكات وآالت ومعدات

  ١٠٫٧٤٩   ٩٫٦٠٢    استثمارية اتممتلك
  --    ٦٫٤٠٠    موجودات غير ملموسة
  ٤٦٫٢٥٢   ٤٧٫٤٠٧    زميلةاستثمارات في شركات 

  ١٥٣٫٢٢٢   ١٦١٫٦٨٦    متاحة للبيع ماليةموجودات 
  ١٫٨٧١٫١٥٠   ١٫٨١٧٫٨٥٠    غير المتداولةمجموع الموجودات 

         الموجودات المتداولة
  ٣٢٧٫٤٨٧   ٢٦٩٫٤٨١    البضاعة

 ً   ١٥٣٫٢٠٩   ١٦٦٫٨٧٦    مدينون ومبالغ مدفوعة مقدما
  ٣٢٩٫٨٢٩   ٣٧٩٫٢٨٢    النقد والنقد المعادل

  ٨١٠٫٥٢٥   ٨١٥٫٦٣٩    مجموع الموجودات المتداولة
  ٢٫٦٨١٫٦٧٥   ٢٫٦٣٣٫٤٨٩    مجموع الموجودات 

         والمطلوبات  حقوق المساھمين
  ٤٩١٫٠٠٦   ٤٩١٫٠٠٦    رأس المال
  ٢٤٥٫٥٠٣   ٢٤٥٫٥٠٣    قانوني احتياطي
  ٤٠٦٫٥٨٩   ٤٠٦٫٥٨٩    تطوير احتياطي

  ٤٦٫٢٠٩   ٥٣٫٣٩٥    احتياطي القيمة العادلة
  ٦٫٦٨٥   ٦٫٤٠٨    احتياطي القيمة العادلة من الشركات الزميلة حصة

  ١٫٢٣٨٫٣٦٥   ١٫٢٦٥٫٨٢٨    رحلةأرباح م
  ٢٫٤٣٤٫٣٥٧   ٢٫٤٦٨٫٧٢٩    مجموع حقوق المساھمين

         المطلوبات
        المطلوبات غير المتداولة

  ١١٫٠٣٣   ١٢٫٢٨٥    مكافأة نھاية الخدمة للموظفين
  ١١٫٠٣٣   ١٢٫٢٨٥    مجموع المطلوبات غير المتداولة

         المطلوبات المتداولة
  ١٥٤٫٣٥١   ١٥٢٫٤٧٥    أخرى ذمم دائنة  و دائنون
  ٨١٫٩٣٤   ٠    الجزء قصير األجل –قرض 

  ٢٣٦٫٢٨٥   ١٥٢٫٤٧٥    مجموع المطلوبات المتداولة
  ٢٤٧٫٣١٨   ١٦٤٫٧٦٠    مجموع المطلوبات

  ٢٫٦٨١٫٦٧٥   ٢٫٦٣٣٫٤٨٩    مجموع حقوق المساھمين والمطلوبات

  : وتم توقيعھا من قبل ٢٠١٣ اكتوبر  ٢١بتاريخ  المختصرة المالية المرحلية المعلوماتالموافقة على ھذه  تتم

  

  
 _____________________  ________________________  

  سليمان خالد المانع/ السيد   سالم بن بطي النعيمي/ السيد
  االدارةمجلس نائب رئيس   رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب



  

  ق.م.ش شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت
  المختصر ليرحالم بيان الربح أو الخسارة

    ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلل
 ----------------------------- ----- --------------------------------------------------------------  

  

    
أشھر المنتھية  تسعةلل

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في 
  )ألف لایر قطري(

للتسعة أشھر المنتھية  
  ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠في 

  )ألف لایر قطري(
  

    )غير مدققة(   )غير مدققة(    
           

    ٧٢٠٫٩٨١   ٧٤٣٫٤١٦    يراداتاال
    )٣٨٤٫٦٦٨(    )٤٠٧٫٨٩٨(    يراداتتكلفة اال

    ٣٣٦٫٣١٣   ٣٣٥٫٥١٨    مجمل الربح
           

    ٢٢٫٩٨٧   ٢٣٫٨٣١    إيرادات أخرى
    )٤٫٩١٦(   )٤٫٥٢٦(    مصاريف بيع وتوزيع

    )٣٢٫٢٣٦(   )٣٣٫٩٥٠(    عمومية وإداريةمصاريف 
    ١٫٠٢٤   ١٫٤٩٦    زميلةشركات االستثمار في أرباح حصة 

    )١٫٧٣٥(   )٣٠٢(    تكاليف التمويل
    ٣٢١٫٤٣٧   ٣٢٢٫٠٦٧    الفترةربح 

           
           ربحية السھم

    ٦٫٥٥   ٦٫٥٦    )قطري لایر(الواحد العائد األساسي للسھم 
    ٤٩٫١٠٠٫٥٩٦   ٤٩٫١٠٠٫٥٩٦    العادية القائمةعدد االسھم المرحج لمتوسط ال
  
  

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



  

  ق.م.ش االسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 
  المختصر ليرحالماآلخر الدخل الشامل أو الخسارة و الربح بيان
    ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلل

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

  
أشھر المنتھية  تسعةلل

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في 
  )لایر قطريألف (

للتسعة أشھر المنتھية   
 ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠في 

  )ألف لایر قطري(
  )غير مدققة(    )غير مدققة(  

        
        

  ٣٢١٫٤٣٧    ٣٢٢٫٠٦٧  ربح الفترة
        

  األخر بيان الدخل الشامل
        بنود قد يعاد تصنيفھا الحقاً الي ربح أو خسارة

  )٣٫٧٧٨(    ٧٫١٨٦  في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع اتصافي التغير
 شركاتمن الالقيمة العادلة حصة احتياطي في  اتصافي التغير

  ١٫٠١٩    )٢٧٧(  الزميلة

  )٢٫٧٥٩(    ٦٫٩٠٩  لفترةل الشامل األخر )ةخسار( ربح
        

  ٣١٨٫٦٧٨    ٣٢٨٫٩٧٦  إجمالي الدخل الشامل للفترة
        
  


