
  .)ق.م.ش(شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت  
               المختصرة المرحلية الميزانية العمومية

  2012مارس  31في  كما  
  

      2012مارس  31   2011ديسمبر  31
  الموجودات     )غير مدققة(   )مدققة(

  الموجودات غير المتداولة    ألف لایر قطري   ألف لایر قطري
  عقارات وآالت ومعدات    1.713.109   1.729.717

  ممتلكات استثمارية    11.898   12.281
  استثمارات في شركات زميلة    47.252   45.208

  استثمارات متاحة للبيع    148.547   149.191
1.936.397   1.920.806      

  الموجودات المتداولة       
  المخزون    257.568   267.566
ً المدينون     169.777   160.234   ومبالغ مدفوعة مقدما
  أرصدة في الصندوق ولدى البنوك    171.425   254.568
682.368   598.770      

  وداتـالي الموجـإجم     2.519.576   2.618.765
         
  حقوق المساھمين والمطلوبات       
  :حقوق المساھمين       

  رأس المال    491.006   491.006
  االحتياطيات    1.647.245   1.823.976
2.314.982   2.138.251      

  المطلوبات غير المتداولة       
  الجزء طويل االجل – قروض    81.934   81.934

  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين    10.168   9.912
91.846   92.102      

   المطلوبات المتداولة       
  والمصاريف المستحقةالدائنون     207.289   130.003
  الجزء قصير االجل –قروض     81.934   81.934

211.937   289.223      
 حقوق المساھمين والمطلوبات    2.519.576   2.618.765

  
       

  
  سليمان خالد المانع          ي النعيميبطسالم بن  

  نائب رئيس مجلس اإلدارة                المنتدبرئيس مجلس اإلدارة والعضو 
  

  



  .)ق.م.ش(األسمنت شركة قطر الوطنية لصناعة  
                المختصر المرحلى بيان الدخل

  2012مارس  31 المنتھية فير ھشأ ثالثةلفترة ال  لایر قطريبااللف 
  
  

مارس  31
2011  

مارس  31  
2012        

       ألف لایر قطري  ألف لایر قطري
        )غير مدقق(   )غير مدقق(

  المبيعات      264.709    275.321

  تكلفة المبيعات      )139.880(    )152.047(
  إجمالي الربح     124.829    123.274

  اإليرادات األخرى      10.341  10.459

  أرباح استثمارات في شركات زميلة      1.024  386

134.119    136.194      

  المصاريف          
  مصاريف البيع والتوزيع      )2.175(    )2.802(
  المصاريف العمومية واإلدارية       )15.476(    )15.587(
  تكاليف التمويل      )591(    )2.029(

  صافي ربح الفترة     117.952    113.701
  
  

  ربحية السھم          
            

  )االساسي والمخفض(احد ربح السھم الو      لایر    2.40    لایر     2.32
            

  متوسط عدد األسھم في نھاية الفترة      49.100.596    49.100.596
 
  
  

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



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

    2012 مارس 31أشھر المنتھية في  ثالثةلفترة ال
 ----------------------------- ----- --------------------------------------------------------------  

  
مارس  31  

2012  
  2011مارس  31  

  )غير مدقق(    )غير مدقق(  

  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  

        

  113.701    117.952  صافي ربح الفترة
        

        اإليرادات الشاملة األخرى
  )17.191(    )1.098(  صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع
  1.782    1.019  صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات في شركات شقيقة

  -    -  تحويل إلى الربح من استبعاد استثمارات متاحة للبيع
  )15.409(    )79(  لفترةالشاملة األخرى ل ةالخسار

        
  98.292    117.873  إجمالي الدخل الشامل للفترة

        
  
  


