شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت ) ش٠م ٠ع٠ق (

)QATAR NATIONAL CEMENT CO. (Q.P.S.C
تحقق أرباح صافية  ٣٢٧مليون ﷼
ويوصي المجلس بتوزيع نسبة  %٤٥من رأس المال
أرباحا ً نقدية على المساھمين عن عام ٢٠١٧م
تصريح صحفي

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي عقد بعد ظھ ر الي وم االثن ين المواف ق  ٠٥فبراي ر ٢٠١٨م،
اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المنتھية في ٢٠١٧/١٢/٣١م ،على النحو التالي:
بلغ إنتاج الشركة من اإلسمنت العادي والمقاوم لعام ٢٠١٧م حوالي ٥ر ٣مليون طنا ً مقابل حوالي ٧ر ٣ملي ون
طنا ً في العام السابق  ،وزاد إنتاج الرمل المغسول لنفس العام إلى ح والي ١ر ٩ملي ون ط ن ،مقاب ل ح والي ٨ر٨
مليون طنا ً في العام السابق  ،وزاد إنتاج كربونات الكالسيوم لنفس العام إلى حوالي  ٤٠ألف طن اً ،مقاب ل ح والي
٤ر ٣٧ألف طنا ً في العام السابق٠
بلغت مبيعات الشركة م ن اإلس منت بأنواع ه لع ام ٢٠١٧م ح والي ٤ر ٣ملي ون ط ن مقاب ل ح والي ٧ر ٣ملي ون
طنا ً في العام السابق  ،وزادت مبيعات الرمل المغسول لنفس العام إل ى ح والي ٥ر ٩ملي ون ط ن  ،مقاب ل ح والي
١ر ٨مليون طنا ً في الع ام الس ابق  ،وزادت مبيع ات كربون ات الكالس يوم ل نفس الع ام إل ى ح والي  ٤٣أل ف ط ن،
مقابل حوالي ٥ر ٣٥ألف طنا ً في العام السابق٠
بل غ إجم الي إي رادات المبيع ات لع ام ٢٠١٧م ح والي ٠٣ر ١ملي ار ﷼  ،مقاب ل ح والي ١٤ر ١ملي ار ﷼ ف ي
العام السابق  ،وقد حرصت الشركة على المحافظة على حجم مبيعاتھا في السوق المحلية بقدر اإلمكان٠
بلغ صافي أرب اح الش ركة لع ام ٢٠١٧م ح والي  ٣٢٧ملي ون ﷼ ،مقاب ل ح والي  ٤٧٥ملي ون ري االً ف ي الع ام
السابق  ،ويعزا انخف اض األرب اح إل ى انخف اض الطل ب عل ى اإلس منت بس بب األوض اع األقليمي ة والمنافس ة ف ي
السوق المحلية ،مما دفع الشركة إلى تخفيض أسعارھا في أبريل ٢٠١٧م٠
تط ور المرك ز الم الي للش ركة ،إذ بلغ ت حق وق المس اھمين ف ي ٢٠١٧/١٢/٣١م ح والي ١٤ر ٣ملي ار ﷼ ،
مقابل حوالي ٠٩ر ٣مليار رياالً في نھاية العام السابق٠
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وفي الختام ٠٠

يتشرف مجلس اإلدارة أن يتقدم بما حققته الشركة من نتائج مالية طيبة لعام ٢٠١٧م إلى
حضرة صاحب السمو أمي ر ال بالد المف دى الش يخ /تم يم ب ن حم د آل ث اني – حفظ ه ﷲ ،تق ديراً
وامتنانا ً لمساندته ورعايته الكريمة للشركة في مراحل تطورھا المستمرة٠

وال يفوتنا أن نھن ىء المس اھم ين الك رام بم ا حققت ه الش ركة م ن نت ائج وإنج ازات طيب ة،
تعزيزاً لمركز الشركة المالي ،وتحقيقا ً لمصالح المساھمين وتطلعاتھم٠

وﷲ الموفق ،،،

سالم بن بطي النعيمي
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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