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  )ق٠ع٠م٠ش(سمنت ألشركة قطر الوطنية لصناعة ا
  

  السنوي  مجلس اإلدارةتقرير 
  الثاني والخمسون

 
                      

  المساھمـون        الكرام/ السادة
  

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،
  

  

المالي   مركزھانشاط الشركة وعن ، م٢٠١٧لعام  دارةاإلمجلس  تقريرأن أقدم لسيادتكم  يسرني
  :كما يلي، م٢٠١٨عام  في المستقبلية المجلس وخطط

  
، طنمليون  ٣ر٥حوالي إنتاج الشركة من اإلسمنت العادي والمقاوم  بلغ :م٢٠١٧المنتجات والمبيعات لعام 

ً في  ٣ر٧مقابل حوالي  ، طنمليون  ٩ر١حوالي إلى إنتاج الرمل المغسول  زادوالسابق،  لعامامليون طنا
ً  مليون ٨ر٨مقابل حوالي  ، طن ألف ٤٠ حواليإلى  إنتاج كربونات الكالسيوم زادو ،السابق العامفي طنا
حوالي أنواعه بمختلف الشركة من اإلسمنت  مبيعات وبلغت٠العام السابقألف طناً في  ٣٧ر٤مقابل حوالي 

ً  ٣ر٧مقابل حوالي   ،طن مليون ٣ر٤ إلى مبيعات الرمل المغسول  زادتو، العام السابقفي مليون طنا
مبيعات كربونات الكالسيوم  زادتو ،العام السابقمليون طناً في  ٨ر١مقابل حوالي  ،طن مليون ٩ر٥حوالي 

  ٠العام السابقألف طناً في  ٣٥ر٥، مقابل حوالي ألف طن ٤٣حوالي إلى 
  
من اإلسمنت والرمل المغسول وكربونات الكالسيوم  إيرادات المبيعات بلغت :م٢٠١٧ المبيعات لعام إبرادات
   ٠العام السابقرياالً في  مليار ١ر١٤مقابل حوالي  ،لایر مليار ١ر٠٣حوالي 

  

حوالي مليار لایر، مقابل ٣ر١٤، حوالي م٣١/١٢/٢٠١٧حقوق المساھمين في  بلغت :المركز المالي واألرباح
، لایرمليون  ٣٢٧ حوالي م٢٠١٧عام ل ةالصافي رباحاأل وبلغت، العام السابقفي نھاية  مليار رياالً  ٣ر٠٩

ويعزا إنخفاض األرباح الصافية إلى األوضاع االقتصادية  ٠للعام السابقمليون رياالً  ٤٧٥مقابل حوالي 
إلسمنت، فضالً عن المنافسة في السوق المحلية، لالعامة التي أدت إلى انخفاض معدالت الطلب المتوقعة 

   ٠م٢٠١٧في أبريل  بيع اإلسمنت مما دفع الشركة إلى تخفيض أسعار
  

  

  

 بالموافقة على توزيع نسبة ،اجتماعكم الموقرمجلس اإلدارة يوصي ، لما حققته الشركة من نتائج طيبة
  ٠م٢٠١٧ عامعلى المساھمين عن  ةً من رأس المال أرباحاً نقدي%) ٤٥(
  

  ـ:م٢٠١٧عام ل الشركة أھم إنجازات
  

 أنواعه والرمل المغسولاإلسمنت باحتياجات السوق من  تلبيةبدعم النھضة العمرانية في البالد،  •
 ٠تنافسيةوأسعار بمواصفات عالية الجودة 

 

، واالستفادة المتاحة مبيعات، باالستغالل األمثل للطاقة اإلنتاجيةالإيرادات الشركة من المحافظة على  •
 ٠الطلب في السوق المحلية فرصمن القصوى 

 
مما  الفنيةالعمالة العادية وبعض  العمالة لتوفيربالتعاقد مع مزودي الخدمة تخفيض تكاليف اإلنتاج  •

 ٠بنسبة مقدرة وتخفيض تكاليف اإلنتاج ،التشغيلأدى إلى ترشيد 
 
  

١/٣  
  

وذلك م، ٢٠١٧حقوق المساھمين في نھاية ديسمبر  والمحافظة علىالمركز المالي للشركة،  استقرار •
 ٠العام السابقبنھاية مقارنًة 
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نت بالمصنع الجديد، حسب الطاقة التصميمية إكمال االختبارات الصناعية لطاحونتي اإلسم •

 ٠آالف طن إسمنت في اليوم ٥للطاحونتين والتي تزيد على 
 
في المجاالت  وتطوريھا ،ومتابعة ترقية العمالة الوطنية ،زيادة نسبة العمالة القطرية لدى الشركة •

 ٠المختلفة
 
تحقيقاً درة من ھيئة قطر لألسواق المالية، الصا ،المدرجةنظام حوكمة الشركات تطبيق ب االلتزام •

  ٠لنزاھةوالشفافية وا اإلفصاح مستوياتألعلى 
 
الفاعلة  والمساھماتفي دعم األنشطة الرياضية واالجتماعية،  ،دور الشركة االجتماعي مواصلة •

 ٠المنشودةالوطنية  لتحقيق األھداف
 

   : م٢٠١٨عام ل المستقبليةالخطط مؤشرات 
  
من احتياجات السوق   تلبيةوالنھضة العمرانية في البالد،  دعمفي الفاعل شركة مواصلة دور ال •

 ٠ھا التنافسيةوأسعار الجودة عالية منتجاتھا
 
، خالل النصف األول من ھذا العام، مما سوف يزيد الطاقة اإلنتاجية )٥(تشغيل مصنع اإلسمنت رقم  •

 ٠طن إسمنت في اليوم ٥٥٠٠للشركة بحوالي 
 
، واستغالل فرص التصدير المحليةالشركة من اإلسمنت، لتوفير احتياجات السوق تنويع إنتاج  •

 ٠الخارجالمتاحة إلى 
 

•    
لتلبية احتياجات   ،كربونات الكالسيومالرمل المغسول وإلنتاج  ،المتاحةطاقة المن القصوى الستفادة ا •

 ٠المخططةالمتوقعة، تحقيقاً ألھداف الشركة المحلية السوق 
 
مع  التعاون المثمر استمرارو ،الطبيعية لموارداالمحافظة على والبيئة  حمايةبالشركة  تعزيز التزام •

 ٠السلطات المختصة
  
في القطرية العمالة تأھيل متابعة والشركة،  لدىخدمة الاللتحاق بلالقوى العاملة الوطنية  فيزتح •

 ٠المجاالتجميع 
 
  

الصحية والخدمية والترفيھية في  خدماتال تحسينأوضاع القوى العاملة في الشركة، وب االھتمام •
 ٠نسكيبأم باب ومالصناعية  مواقع ال

 

 

 لتطبيق معايير وصوالً ، ر اإلمكاندألحكام النظام بق مخالفاتية أتفادى و ،تطبيق نظام الحوكمة إرساء •
 ٠أعلى المستوياتعلى الحوكمة 

 

  

لدور  تأكيداً  ،في الدولة ضيةالريااالجتماعية وفي دعم األنشطة  ،االجتماعيالشركة  تعزيز دور •
 ٠خدمة المجتمعفي المطلوب الوطني الشركة 

  
٢/٣  
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إلى  ،م٢٠١٧عام قدم ما حققته الشركة من نتائج طيبة في نتزاز عبكل ا :وفي الختام
، لدعمه حفظه هللا ٠٠تميم بن حمد آل ثاني/ الشيخ أمير البالد المفدىصاحب السمو مقام 

خطط الدولة  تنفيذو ،دعم المشاريع الوطنيةفي الرائد دورھا  ةلمواصل ،للشركةالمستمر 
  ٠"قطر الخير والعزة"شعار  تحت، للتنمية

  
كما ، والھيئات والمؤسسات العامةالجھات الحكومية جميع  تعاون بكل تقدير ثمن نو

  ٠وحرصھا على تطوير المصالح المتبادلة ،المحلية والعالميةالشركات  نثمن تعامالت
  
 والمحافظة على ،لوالئھم المستمر ،األوفياءالشركة  زبائنل بكل االمتناننتقدم و
   ٠التجارية تعامالتھم

  
الشركة تحقيق أھداف  من أجلفي أداء واجباتھم،  وتفانيھمالعاملين  بدورنشيد  كما
  ٠المرجوة وخططھا
  
خالل العام  طيبةنھنئ المساھمين الكرام، بما حققته الشركة من نتائج أخيراً و

تحقيق ازدھار الشركة ل ،المبذولة همجلس على مواصلة جھودال عزمالمنصرم، مؤكدين 
   ٠حقوق المساھمينوالمحافظة على وتعزيز دورھا الوطني 

  
  

    ،،،ولي التوفيقوهللا 
  
  

  سالم بن بطي النعيمي                         
رئيس مجلس اإلدارة والعضو                        
  المنتدب

  
  
  
  
  

٣/٣  
  


