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  )ق٠ع٠م٠ش(سمنت ألشركة قطر الوطنية لصناعة ا
  

  م٢٠١٨لعام   مجلس اإلدارةتقرير 
  
  

                      

  المساھمـون        الكرام/ السادة
  

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،
  

  

نشاط الشركة عن ، م٢٠١٨لعام السنوي  دارةاإلمجلس  تقرير ،أن أقدم لسيادتكم يطيب لي
  :وذلك فيما يلي، م٢٠١٩عام ل المستقبلية المجلس وخطط  ،المالي مركزھاو

  
، مقابل طنمليون  ٢ر٩حوالي إنتاج الشركة من اإلسمنت العادي والمقاوم  بلغ :م٢٠١٨إنتاج ومبيعات عام 

، مقابل حوالي طنمليون  ٧ر٨إنتاج الرمل المغسول حوالي  بلغوالسابق،  لعامامليون طناً في  ٣ر٥حوالي 
ً  ٩ر١ ، مقابل حوالي طن ألف ٤٧ حواليإلى  إنتاج كربونات الكالسيوم زادو ،السابق العامفي مليون طنا
ً في  ٤٠  ماليين ٢ر٩حوالي أنواعه بمختلف الشركة من اإلسمنت  مبيعات وبلغت٠العام السابقألف طنا
ً  ٣ر٤مقابل حوالي   ،طن  ماليين ٧مبيعات الرمل المغسول حوالي  كما بلغت، العام السابقفي مليون طنا
ً في  ٩ر٥مقابل حوالي  ،طن  ٤٧حوالي إلى مبيعات كربونات الكالسيوم  زادتو ،العام السابقمليون طنا

  ٠العام السابقألف طناً في  ٤٣، مقابل حوالي ألف طن
  

من اإلسمنت والرمل المغسول وكربونات الكالسيوم  إيرادات المبيعات بلغت :م٢٠١٨ عاممبيعات  راداتيإ
   ٠العام السابقرياالً في  مليار ١ر٠٣مقابل حوالي  ،لایر نوملي ٨٤٨حوالي 

  

مليار لایر، مقابل  ٣ر٢حوالي إلى ، م٣١/١٢/٢٠١٨حقوق المساھمين في  زادت :المركز المالي واألرباح
 ٣٤٨ حوالي ، إلىم٢٠١٨عام ل  رباحاأل صافي زاد اكم، العام السابقفي نھاية  مليار رياالً  ٣ر١٤حوالي 

 للظروفتأثير السالب ال وذلك على الرغم من ،للعام السابقمليون رياالً  ٣٢٧مقابل حوالي ، مليون لایر
   ٠والرمل المغسول إلسمنتا لى انخفاض مبيعاتإ التي أدت المحيطةاالقتصادية 

  
  

  

 بالموافقة على توزيع نسبة ،اجتماعكم الموقرمجلس اإلدارة يوصي ، على النتائج المالية المحققة بناءً و
  ٠م٢٠١٨ عامعلى المساھمين عن  ةً أرباحاً نقدي ،من رأس المال%) ٥٠(
  

  ـ:م٨٢٠١عام  أھم إنجازات
  

 اإلسمنت بأنواعه والرمل المغسولاحتياجات السوق من  تلبيةوالنھضة العمرانية في البالد،  تعزيز •
 ٠مناسبةوأسعار عالية  جودةبوكربونات الكالسيوم 

 

آالف طن  ٥بطاقة تصميمية تزيد على  ،)٥(سمنت رقم إلنع ااالستالم االبتدائي لجميع أجزاء مص •
 ٠إسمنت في اليوم

 

مع مزودي الخدمة لتوفير العمالة العادية بشتى الوسائل الممكنة، كالتعاقد نتاج التخفيض تكاليف ا •
 ٠تكاليف اإلنتاج ترشيدالتشغيل، و في كفاءةالمما أدى إلى  ،وبعض العمالة الفنية

 

 

، لتخفيض  الحد األدنى )كھرماء(لمؤسسة العامة القطرية للكھرباء والماء نجاح المساعي مع ا •
من الكميات المطلوبة مع احتسابھا بأثر رجعي منذ عام % ٦٥إلى % ٨٥زويد الكھرباء من تل

 ٠م٢٠٠٩
  
١/٣  
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بھدف تنويع منتجات الشركة واالستغالل األمثل  ،إنتاج اإلسمنت األبيض ألول مرة في دولة قطر •
 ٠المتاحة اإلنتاجية للطاقة

 

، والسالمة المھنيةوالصحة المتكاملة والبيئة ، ألنظمة اإلدارة الحصول على شھادة اآليزو العالمية •
 ٠في إنتاج وبيع اإلسمنت والرمل المغسول وكربونات الكالسيوم والمواد األخرى

 
في نھاية ديسمبر  مليار رياالً ٣،٢حوالي حقوق المساھمين إذ بلغتالمركز المالي للشركة،  تعزيز •

 ٠م٢٠١٨
 
 م٢٠١٦لسنة ) ٥(، وفقاً لنظام الحوكمة رقم واستكمالھا توفيق لوائح الحوكمة المطبقة في الشركة •

من أجل تحقيق أعلى مستويات االلتزام بمعايير الحوكمة درة من ھيئة قطر لألسواق المالية، الصا
  ٠ھةاالنزوعدم تعارض المصالح ووالشفافية كاإلفصاح 

 
ً في دعم األنشطة الرياضية واالجتماعية،  ،دور الشركة االجتماعي مواصلة • دور  الشركة ب  التزاما

 ٠االجتماعي في خدمة المجتمع
  
 

   ـ: م٩٢٠١عام في  المستقبليةالخطط  مالمح
  
 مناحتياجات السوق  وتوفيرالنھضة العمرانية في البالد،  تعزيزفي  الرائدمواصلة دور الشركة  •

 ٠تنافسية أسعاروالعالية  الجودةبالمتنوعة  منتجاتھا
 
، واستغالل لتلبية الطلب في السوق المحلية ،من اإلسمنت االستغالل األمثل لطاقة الشركة اإلنتاجية •

 ٠األسواق الخارجية فيفرص التصدير المتاحة 
    
احتياجات  حسب  ،ومكربونات الكالسيلرمل المغسول ول ،اإلنتاجيةطاقة المن القصوى الستفادة ا •

 ٠المخططةالمتوقعة، تحقيقاً ألھداف الشركة المحلية السوق 
 
 ٠د الطبيعيةرلحماية البيئة والمحافظة على الموا ،مع السلطات المختصة التعاون المثمر استمرار •
  
وتحسين الخدمات الصحية والخدمية في اللتحاق بخدمة الشركة، لالقوى العاملة الوطنية  تشجيع •

 ٠الصناعية بأم باب ومكينس  المواقع
 
  
 

الشركة على كل  أنشطةفي جميع  ،متطلبات النظامو ئھاترسيخ مبادو ،نظام الحوكمةبتطبيق  االلتزام •
 ٠المستويات

 

  

لدور  تعزيزاً  ،في الدولة الرياضيةاالجتماعية وفي دعم األنشطة  ،االجتماعيالشركة  دورمواصلة  •
 ٠خدمة المجتمعفي الوطني الشركة 

  
  
  
  
٢/٣  

  
  

  



 3

  

  
  
  

أن أقدم أسمى آيات الشكر  ،يشرفني باإلنابة عن مجلس اإلدارة :في ختام ھذا التقرير
حفظه  ٠٠تميم بن حمد آل ثاني/ الشيخ أمير البالد المفدىصاحب السمو مقام إلى  ،والتقدير

ً تحقيقالمشاريع الوطنية  مساندةفي  ،الرائددورھا  لمواصلة لشركةل المقدر، لدعمه هللا  ا
  ٠م٢٠٣٠رؤية قطر ل

  
كما نتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

  ٠لمساندته الكريمة للشركة في أنشطتھا المختلفة ،عبد هللا بن ناصر آل ثاني/ الشيخ
  
كما ، والھيئات والمؤسسات العامةالجھات الحكومية جميع تعاون   بكل امتنانثمن نو
  ٠وحرصھا على تطوير المصالح المتبادلة ،المحلية والعالميةالشركات  مالتنثمن تعا

  
 التجارية تعامالتھم على محافظتھمل ،األوفياءالشركة  زبائنل ووافر الشكر والتقدير

   ٠وتطويرھا
  

في سبيل أداء واجباتھم،  في في الشركة، وإخالصھم العاملين دورب بد أن نشيد وال
   ٠نشودةالم الشركةتحقيق أھداف 

  
 لعام طيبةلمساھمين الكرام، ما حققته الشركة من نتائج ل يفوتني أن نبارك وال
   ٠وازدھارھاالشركة  تقدمتحقيق ل ،اإلنجازعلى مواصلة  مجددين عزمنا ،م٢٠١٨

  
  

    ،،،ولي التوفيقوهللا 
  
  

  سالم بن بطي النعيمي                         
  العضو المنتدبرئيس مجلس اإلدارة و              

  
  
  
  

٣/٣  
  


