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 للنشر الفوري

 
 ملیار لایر قطري 3.5صناعات قطر تحقق صافي أرباح بواقع 

 2021یونیو  30لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
  في ظل تحسن األوضاع على  2013المجموعة تحقق أعلى أرباح ربع سنویة منذ عام

 مستوى االقتصاد الكلي

  2021یونیو  30لفترة الستة أشھر المنتھیة في لایر قطري  0.58عائد على السھم بواقع ،
 لایر قطري لنفس الفترة من العام الماضي 1 0.12مقارنة بعائد على السھم بلغ 

  ملیار  11المجموعة تحافظ على قوة مركزھا من حیث السیولة بإجمالي أرصدة نقدیة یتجاوز
  قطريلایر

  مسارھا اإلیجابي خالل لاألسعار  مواصلةمع  ،حالة التعافياستمرار ارتفاع الطلب في ظل
 2021من عام  الثانيالربع 

  المجموعة تحافظ على استقرار عملیاتھا التشغیلیة مع مواصلة التركیز على ضمان سالمتھا
 وكفاءتھا وموثوقیتھا

 
أعلنت الیوم شركة صناعات قطر (یشار إلیھا بعبارة "صناعات قطر" أو "المجموعة"،  - 2021أغسطس  5• الدوحة، قطر 

 30ملیار لایر قطري لفترة الستة أشھر المنتھیة في  3.5) أنھا قد حققت صافي أرباح بواقع IQCDورمزھا في بورصة قطر: 
 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.391، بزیادة تبلغ نسبتھا 2021یونیو 

 
 المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي

 داخلوالتخفیف من إجراءات اإلغالق  بكفاءة حمالت التطعیم ضد فیروس كورونا تنفیذ مواصلة معالنشاط االقتصادي  أسھم
 النفط.ارتفاع الطلب من قِبَل الجھات المستھلكة بشكل كبیر وزیادة أسعار أثمر عن و استمرار حالة التعافي فيأسواق رئیسیة 

ً إضافة إلى ذلك، فقد شھدت ھذه الفترة نقص في شتى أنحاء  في المعروض ومعوقات لوجستیة على مستوى القطاعات الصناعیة ا
 الھوامش. ارتفاعو األساسیة زیادة أسعار السلع إلى أدى الذياألمر  ،، السیما قطاعي البتروكیماویات واألسمدة الكیماویةالعالم

  

                                                           
 2020ینایر  1٪ في قافكو والتي دخلت حیز النفاذ اعتباراً من 25یتضمنان األثر الرجعي لعملیة شراء الحصة البالغة نسبتھا  2020صافي األرباح والعائد على السھم للنصف األول من عام   1
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 مستجدات األداء التشغیلي 

النصف  مؤشرات األداء الرئیسیة
األول من 

عام 
2021 

النصف 
األول 

من عام 
2020 

التباین 
(%) 

[مقارنة 
بین النصف 
األول من 

 2021عام 
والنصف 
األول من 

 ]2020عام 

الربع 
الثاني 

من عام 
2021 

الربع 
األول 

من عام 
2021 

التباین 
(%) 

[مقارنة 
بین الربع 

من الثاني 
 2021عام 

والربع 
األول من 

عام 
2021[ 

 %8+ 3.8 4.0 %6- 8.3 7.8 طن متري) ملیوناإلنتاج (
 -- %95 %102 -- %93 %98 معدالت تشغیل المصانع (%)
 -- %97 %99 -- %97 %99 متوسط معامل الموثوقیة (%)

 
ما  2021یونیو  30واصلت المجموعة عملیاتھا التشغیلیة بكفاءة، حیث بلغت حصتھا من اإلنتاج لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

. ویُعزى ھذا 2020% مقارنة بالنصف األول من عام 6ملیون طن متري، بانخفاض ھامشي تبلغ نسبتھ  7.8یصل إلى 
ي الذي اتخذتھ المجموعة بإیقاف تشغیل جزء من مرافقھا الخاصة بإنتاج االنخفاض بصورة أساسیة إلى القرار االستراتیج

باإلضافة إلى تطفئة مرافق إلنتاج ثالثي میثایل بیوتایل اإلثیر ألسباب تجاریة خالل ھذا ، 2020الحدید والصلب منذ أبریل 
الربع األول من خالل  الكیماویة في بعض مرافق األسمدة، وكذلك إجراء عملیة تطفئة مخطط لھا 2021الربع األول من عام 

%، فیما بلغ متوسط معامل 98ما یصل إلى  2021وقد بلغت معدالت تشغیل المصانع للنصف األول من عام . 2021عام 
 %.99الموثوقیة 

 
 2020والنصف األول من عام  2021مقارنة بین النصف األول من عام  -مستجدات األداء المالي  

النصف األول  2الرئیسیةمؤشرات األداء المالي 
من عام 
2021 

النصف 
األول من 

عام 
2020 

 التباین (%)

 %35+ 381 516 متوسط أسعار البیع (دوالر أمریكي/طن متري)
 %40+ 3,589 5,007 أحجام المبیعات (ألف طن متري)

 %69+ 5.4 9.2 اإلیرادات (ملیار لایر قطري)
واإلھالك واالستھالك األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 

 (ملیار لایر قطري)
4.5 1.5 +188% 

 %391+ 0.72 3.54  صافي األرباح (ملیار لایر قطري)
 %391+ 0.12 0.58 العائد على السھم (لایر قطري)

ھامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك 
 واالستھالك (%)

49% 29% -- 

اإلیرادات واألرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك بناًء على طریقة التوحید التناسبي خالفاً للمعاییر مالحظة: تم تسجیل مبالغ 
 الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

                                                           
 2020ینایر  1٪ في قافكو والتي دخلت حیز النفاذ اعتباراً من 25صة البالغة نسبتھا الح شراءاألثر الرجعي لعملیة  2020تتضمن كافة مؤشرات األداء المالي للنصف األول من عام  2
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% مقارنة 391، بزیادة تبلغ نسبتھا 2021ملیار لایر قطري للنصف األول من عام  3.5حققت المجموعة صافي أرباح بواقع 

% 69ملیار لایر قطري. كما ارتفعت إیرادات المجموعة بنسبة  0.72الذي بلغ صافي أرباحھ  2020بالنصف األول من عام 
(بافتراض  2020ملیار لایر قطري للنصف األول من عام  5.4ات بلغت ملیار لایر قطري، مقارنة بإیراد 9.2لتصل إلى 

 0.12مقارنة بعائد على السھم بلغ  2021لایر قطري للنصف األول من عام  0.58التوحید التناسبي). وبلغ العائد على السھم 
ھالك واالستھالك بنسبة . وارتفعت األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإل2020لایر قطري للنصف األول من عام 

مقارنة بأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك  2021ملیار لایر قطري للنصف األول من عام  4.5% لتصل إلى 188
 .2020ملیار لایر قطري للنصف األول من عام  1.5واالستھالك بلغت 

بصورة أساسیة إلى عدة  2020لنصف األول من عام مقارنة با 2021ویُعزى األداء المالي للمجموعة للنصف األول من عام  
 عوامل تتضمن ما یلي:

 :ارتفاع أسعار المنتجات 
، وھو 2020% مقارنة بالنصف األول من عام 35ارتفع متوسط األسعار الُمرجح للمنتجات على مستوى المجموعة بنسبة 

ملیار لایر قطري. وقد لوحظ ارتفاع األسعار، الذي یُعزى بصورة  3.1عن زیادة صافي أرباح المجموعة بواقع  أسھمما 
ملیار لایر  1.4كافة قطاعات المجموعة، حیث أسھم قطاع األسمدة الكیماویة بما یصل إلى  فيأساسیة إلى أسعار السوق، 

ار لایر قطري في إجمالي زیادة األرباح مقارنة بالنصف األول من ملی 1.3قطري، فیما أسھم قطاع البتروكیماویات بمبلغ 
ملیار لایر قطري في زیادة أرباح ھذه الفترة مقارنة بنفس  0.5. كما أسھم قطاع الحدید والصلب بما یصل إلى 2020عام 

 الفترة من العام الماضي.
 
 :زیادة أحجام المبیعات 

، األمر الذي یُعزى إلى عدة عوامل، منھا تسجیل 2020م لنصف األول من عا٪ مقارنة با40ازدادت أحجام المبیعات بنسبة 
، وھو ما لم یحدث 2021ضمن أحجام النصف األول من عام  4إلى  1أحجام المبیعات اإلضافیة لخطوط إنتاج قافكو من 

ألول سبعة أشھر من  ، إذ تم تشغیل خطوط اإلنتاج بموجب اتفاقیة مؤقتة لمعالجة الغاز2020في النصف األول من عام 
إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت أحجام مبیعات العام الماضي بزیادة عدد عملیات التطفئة المخطط لھا وغیر المخطط  .2020عام 
وبرغم ذلك، فقد عادل ھذه الزیادة في أحجام المبیعات بعض الشيء انخفاض األحجام جراء إیقاف تشغیل مرافق إلنتاج  لھا.

الحدید والصلب وأخرى إلنتاج اإلضافات البترولیة ألسباب تجاریة، كذلك إجراء عملیات تطفئة كان مخطط لھا لبعض 
 المرافق الخاصة بإنتاج األسمدة الكیماویة.

 
 اق التشغیلي:اإلنف 

، وھو ما یُعزى إلى ارتفاع التكالیف 2020% مقارنة بالنصف األول من عام 17ارتفع اإلنفاق التشغیلي للمجموعة بنسبة 
المتغیِّرة في ظل زیادة أحجام المبیعات. كما واصلت المجموعة االستفادة من المبادرات اإلضافیة لترشید التكالیف التي تم 

 .2020ثاني من عام تنفیذھا خالل النصف ال
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 2021والربع األول من عام  2021مقارنة بین الربع الثاني من عام  -مستجدات األداء المالي  

الربع الثاني  مؤشرات األداء المالي الرئیسیة
من عام 
2021 

الربع األول 
من عام 
2021 

 التباین (%)

 %14+ 481 549 متوسط أسعار البیع (دوالر أمریكي/طن متري)
 %3+ 2,464 2,543 أحجام المبیعات (ألف طن متري)

 %17+ 4.2 5.0 اإلیرادات (ملیار لایر قطري)
األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك 

 (ملیار لایر قطري)
2.5 1.9 +29% 

 %42+ 1.5 2.1  صافي األرباح (ملیار لایر قطري)
 %42+ 0.24 0.34 العائد على السھم (لایر قطري)

ھامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك 
 واالستھالك (%)

51% 46% -- 

فاً للمعاییر مالحظة: تم تسجیل مبالغ اإلیرادات واألرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك بناًء على طریقة التوحید التناسبي خال
 المالیةالدولیة إلعداد التقاریر 

 
%. وبلغت األرباح 42% وصافي أرباحھا بنسبة 17، فقد ارتفعت إیرادات المجموعة بنسبة 2021مقارنة بالربع األول من عام 

ملیار لایر قطري، بزیادة  2.5ما یصل إلى  2021قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك للربع الثاني من عام 
مقارنة بالربع الفائت وبصورة أساسیة  2021% مقارنة بالربع الفائت. ویُعزى تحسن نتائج الربع الثاني من عام 29تبلغ نسبتھا 

، فیما أسھم أیضاً نقص المعروض 2021ألوضاع على مستوى االقتصاد الكلي منذ الربع األول من عام اإلى استمرار تحسن 
سعار البتروكیماویات في التراجع، السیما خالل الفترة األخیرة من الربع وبرغم ذلك، فقد بدأت أ في ارتفاع أسعار المنتجات.

ارتفعت أحجام قد في ظل زیادة المعروض، إال أن االتجاه العام لألسعار یمیل إلى المحافظة على قوتھ. و 2021الثاني من عام 
 المبیعات ارتفاعاً ھامشیاً في ظل زیادة اإلنتاج.

 المركز المالي 
 30كما في  اء الرئیسیةمؤشرات األد 

 2021یونیو 
 كما في 

 2020دیسمبر  31
 التباین (%)

 
 %14+ 9.8 11.1 أرصدة نقدیة وشبھ نقدیة (ملیار لایر قطري)

 %4+ 36.0 37.5 إجمالي األصول (ملیار لایر قطري)
 %5+ 33.8 35.3 إجمالي حقوق الملكیة (ملیار لایر قطري)

 النقدیة وشبھ النقدیة بناًء على طریقة التوحید التناسبي خالفاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةمالحظة: تم تسجیل األرصدة 
 

ملیار لایر قطري  11.1 مبلغ بواقع 2021یونیو  30في سیولة بلغ رصید الحافظت المجموعة على قوة مركزھا المالي، حیث 
وجد توال  ملیار لایر قطري. 2.0بواقع  2020في شكل أرصدة نقدیة ومصرفیة، وذلك بعد توزیعات األرباح عن السنة المالیة 

ملیار لایر قطري  37.5وبلغ إجمالي أصول المجموعة وإجمالي حقوق الملكیة  لدى المجموعة حالیاً أیة دیون طویلة األجل.
وقد حققت المجموعة خالل ھذه الفترة تدفقات نقدیة إیجابیة من  .2021یونیو  30 قطري على التوالي كما في ملیار لایر 35.3و

 ملیار لایر قطري. 3.4ملیار لایر قطري وتدفقات نقدیة حرة بواقع  3.7العملیات التشغیلیة تبلغ 
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 أبرز مالمح أداء القطاعات 

 قطاع البتروكیماویات:
النصف  الرئیسیةمؤشرات األداء 

األول من 
عام 
2021 

النصف 
األول من 

عام 
2020 

 التباین (%)
[مقارنة بین 

النصف 
األول من 

 2021عام 
والنصف 
األول من 

 ]2020عام 

الربع 
الثاني 

من عام 
2021 

الربع 
األول 

من عام 
2021 

 التباین (%)
[مقارنة بین 
الربع الثاني 

من عام 
2021 

والربع األول 
من عام 

2021[ 
 %12+ 656 732 %8+ 1,287 1,388 اإلنتاج (ألف طن متري)

متوسط أسعار البیع (دوالر 
 أمریكي/طن متري)

887 526 +69% 940 828 +14% 

 %11+ 472 526 %8+ 923 998 أحجام المبیعات (ألف طن متري)
 %26+ 1,378 1,740 %83+ 1,707 3,119 اإلیرادات (ملیون لایر قطري)

 %46+ 608 886 %383+ 309 1,495  (ملیون لایر قطري)صافي األرباح 
 مالحظة: تم تسجیل األرقام الواردة أعاله بناًء على طریقة التوحید التناسبي خالفاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

 
% مقارنة 383تبلغ نسبتھا ملیار لایر قطري، بزیادة  1.5ما یصل إلى  2021بلغ صافي أرباح القطاع للنصف األول من عام 

. وتُعزى ھذه الزیادة الملحوظة في األرباح بصورة أساسیة إلى ارتفاع أسعار المنتجات في ظل 2020بالنصف األول من عام 
تحسن األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي ووجود نقص في المعروض. وقد دعم جزئیاً زیادة األرباح استئناف تشغیل مرافق 

 .2021یثایل بیوتایل اإلثیر بعد إیقاف تشغیلھا ألسباب تجاریة خالل الجزء األعظم من الربع األول من عام إنتاج ثالثي م
، حیث 2020% مقارنة بالنصف األول من عام 69وارتفع متوسط األسعار الُمرجح لمنتجات قطاع البتروكیماویات بنسبة 

%. وارتفعت أحجام المبیعات ارتفاعاً 75فة) زیادة ملحوظة تبلغ نسبتھا أبدت أسعار البولي إیثیلین (البولي إیثیلین منخفض الكثا
ً بنسبة  % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في ظل زیادة مستویات اإلنتاج. وقد أثمر ارتفاع أسعار المنتجات 8ھامشیا

ملیار لایر قطري للنصف  3.1% لتصل اإلیرادات إلى 83وأحجام المبیعات عن زیادة عامة في إیرادات القطاع بنسبة تبلغ 
 .2021األول من عام 

 
جراء إیقاف تشغیل مرافق  2021وبرغم أن أحجام إنتاج ثالثي میثایل بیوتایل اإلثیر قد تأثرت خالل النصف األول من عام 

ین، إذ إن بعض مرافق إنتاج البولي إیثیلین اإلنتاج ألسباب تجاریة، إال أن أثر ذلك قد عوضتھ بالكامل زیادة أحجام البولي إیثیل
، األمر الذي أثمر عن زیادة أحجام إنتاج 2020قد خضعت إلى عملیة تطفئة إلجراء الصیانة خالل النصف األول من عام 

 .2020القطاع زیادة متوسطة مقارنة بالنصف األول من عام 
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 قطاع األسمدة الكیماویة: 

 النصف مؤشرات األداء الرئیسیة
األول من 

 2021عام 

النصف 
األول من 

عام 
2020 

 التباین (%) 
[مقارنة بین 
النصف األول 

من عام 
2021 

والنصف 
األول من عام 

2020[ 

الربع 
الثاني 
من 
عام 
2021 

الربع 
األول 

من عام 
2021 

 التباین (%)
[مقارنة بین 
الربع الثاني 

من عام 
2021 

والربع األول 
من عام 

2021[ 
 %10+ 2,306 2,529 %3- 4,974 4,835 طن متري)اإلنتاج (ألف 

متوسط أسعار البیع (دوالر 
 أمریكي/طن متري)

359 232 +55% 388 326 +19% 

 %16+ 1,400 1,628 %85+ 1,640 3,028 أحجام المبیعات (ألف طن متري)
 %38+ 1,612 2,230 %99+ 1,929 3,842 اإلیرادات (ملیون لایر قطري)

(ملیون لایر صافي األرباح 
 قطري)

 1,538 372 +314% 943 595 +59% 

٪ في قافكو والتي دخلت حیز 25األثر الرجعي لعملیة شراء الحصة البالغة نسبتھا  2020مالحظة: تتضمن األرقام الخاصة بالنصف األول من عام 
 .2020 ینایر 1النفاذ اعتباراً من 

 
، بزیادة تبلغ نسبتھا 2021ملیار لایر قطري للنصف األول من عام  1.5حقق قطاع األسمدة الكیماویة صافي أرباح بواقع 

% خالل النصف 99% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، األمر الذي یعود بصورة أساسیة إلى ارتفاع اإلیرادات بنسبة 314
% مقارنة بالنصف األول من عام 55لایر قطري. وازدادت أسعار البیع بنسبة  ملیار 3.8لتصل إلى  2021األول من عام 

، األمر الذي انعكس بصورة إیجابیة على أداء القطاع وأثمر عن ارتفاع ھوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 2020
خشنة إلى زیادة أسعار المحاصیل واإلھالك واالستھالك. وقد أدى نقص المعروض وارتفاع الطلب العالمي على الحبوب ال

 المزارعین على األسمدة الكیماویة ودعم ارتفاع أسعار األسمدة النیتروجینیة. إقبالمن بشكل كبیر، وھو ما عزز 
 
تم  إذ، 2020٪ مقارنة بالنصف األول من عام 85بنسبة  2021ادت أحجام المبیعات خالل النصف األول من عام دازقد و

. وانخفضت مستویات إنتاج 2021ضمن أحجام مبیعات النصف األول من عام  4إلى  1نتاج قافكو من تسجیل أحجام خطوط إ
إلى  1، حیث ازداد عدد أیام تطفئة خطوط اإلنتاج من 2020% مقارنة بالنصف األول من عام 3القطاع انخفاضاً ھامشیاً بنسبة 

 نة بنفس الفترة من العام الماضي.في قافكو إلجراء الصیانة المخطط لھا خالل ھذه الفترة مقار 4
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 قطاع الحدید والصلب: 

النصف  مؤشرات األداء الرئیسیة
األول من 

عام 
2021 

النصف 
األول 

من عام 
2020 

 التباین (%) 
[مقارنة بین 
النصف األول 

 2021من عام 
والنصف األول 

من عام 
2020[ 

الربع 
الثاني 

من عام 
2021 

الربع 
األول 

من عام 
2021 

 التباین (%)
[مقارنة بین 
الربع الثاني 

من عام 
2021 

والربع األول 
من عام 

2021[ 
 %0+ 779 779 %24- 2,058 1,558 اإلنتاج (ألف طن متري)

متوسط أسعار البیع (دوالر 
 أمریكي/طن متري)

619 487 +27% 694 571 +22% 

 %34- 591 390 %4- 1,025 981 أحجام المبیعات (ألف طن متري)
 %20- 1,228 984 %23+ 1,794 2,212 اإلیرادات (ملیون لایر قطري)

 %8- 259 237 %136+ 1,389- 496  صافي األرباح (ملیون لایر قطري)
 

واصل قطاع الحدید والصلب تحقیق أرباح بفضل تنفیذ المبادرات االستراتیجیة إلعادة ھیكلتھ بعد التحدیات التي واجھھا خالل 
ملیون لایر قطري مقارنة بصافي خسائر بلغ  496قد بلغ صافي أرباح ھذه الفترة ما یصل إلى ، ف2020 النصف األول من عام

 ، حیث یُعزى ھذا االرتفاع الملحوظ بصورة أساسیة إلى العوامل التالیة:2020ملیار لایر قطري للنصف األول من عام  1.4

  في ظل زیادة الطلب بعد استئناف  2020بالنصف األول من عام % خالل ھذه الفترة مقارنة 27ارتفاع أسعار البیع بنسبة
 قطاع اإلنشاءات ألعمالھ وارتفاع تكالیف المواد الخام على الصعید الدولي.

  للقطاع إمكانیة التركیز بصورة أساسیة على السوق أتاح إیقاف تشغیل بعض المرافق الخاصة بإنتاج الحدید والصلب
ي ضبط تكالیفھ. وقد تمكن القطاع أیضاً من بیع بعض كمیات خارج السوق المحلیة في ظل المحلیة الُمربِحة بما أسھم ف

 ارتفاع األسعار الدولیة.
  ملیار لایر قطري وتتعلق  1.2تصل قیمتھا إلى  2020تسجیل نفقات استثنائیة لخفض القیمة خالل النصف األول من عام

  حسن األداء خالل ھذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.بإیقاف تشغیل مرافق إنتاجیة، األمر الذي أثمر عن ت
 أن یخفض من تكالیف اإلنتاج دون أن یؤثر ذلك على جودة المنتج النھائي.بفضل تغییر مزیج المواد الخام، ، استطاع القطاع 

  
 مؤتمر ھاتفي لمناقشة األداء المالي والتشغیلي للشركة

ً یدعى إلیھ المستثمرین لمناقشة النتائج واآلفاق المستقبلیة على مستوى أنشطة تستضیف شركة صناعات قطر  مؤتمراً ھاتفیا
ظھراً بتوقیت الدوحة. وسیتم  1:30في تمام الساعة  2021أغسطس  10األعمال ومسائل أخرى، وذلك یوم الثالثاء الموافق 

تمر الھاتفي على صفحة "األداء المالي" ضمن قسم نشر العرض التقدیمي الخاص بعالقات المستثمرین الذي سیصاحب المؤ
 "عالقات المستثمرین" بالموقع اإللكتروني للشركة.

 -انتھى- 
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 نبذة حول صناعات قطر
. ویتضمن نطاق أعمال الشركة التملك المباشر للحصص في الشركات 2003أبریل  19تأسست صناعات قطر، وھي شركة مساھمة عامة قطریة، في 

"ش.م.ق"، وھي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصناعات قطــر، تعمل في مجال إنتاج  ستیل): شركة قطــر 1التابعة والمشروعات المشتركة التالیة: (
%، 80): شركة قطر للبتروكیماویات المحدودة "ش.م.ق" (قابكو)، وھـي مشروع مشترك تمتلك فیھا صناعات قطر 2الصلب وحدید التسلیح ( كتل

. ): شركة قطر لألسمدة الكیماویة "ش. ع3تعمل في إنتاج اإلیثیلین والبولي إیثیلین منخفض الكثافة والبولي إیثیلین الخطي منخفض الكثافة والكبریت (
): شركة قطر لإلضافات البترولیة المحدودة 4م" (قافكو)، وھي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصناعات قطر، تعمل في مجال إنتاج األمونیا والیوریا (

 %، تعمل في مجال إنتاج المیثانول ومیثیل ثالثي بیوتیل اإلثیر.50"ش.م.ق" (كفاك)، وھي مشروع مشترك تمتلك فیھا صناعات قطر 
 

 ار عملیات الشركات التابعة والمشروعات المشتركة من قِبَل فرقھا اإلداریة، كال فیما یخصھ بصورة مستقلة.وتد
 

تفضل  أو iq@qp.com.qa نيرواإللكت من خالل عنوان البرید للحصول على المزید من المعلومات حول ھذا البیان الصحفي، یرجى التواصل
 .www.iq.com.qaبزیارة الموقع اإللكتروني 

 

 بیان إخالء المسؤولیة

أحیاناً إلى شركة صناعات قطر بعبارة "صناعات البیان الصحفي، یُشار  تندرج الشركات التي تمتلك فیھا صناعات قطر (ش.م.ع.ق.) استثمارات مباشرة أو غیر مباشرة ضمن الشركات ذات الكیانات الُمستقلة. في ھذا
 .لدواعي المالئمة قطر" أو كلمة "المجموعة"

 
بیانات تطلعیة تتضمن تقدیرات بیانات الحقائق التاریخیة، الصحفي على بیانات تطلعیة بشأن األوضاع المالیة ونتائج العملیات واألعمال التي تدیرھا صناعات قطر. وتُعد جمیع البیانات، باستثناء  البیانقد یحتوي ھذا 

بین النتائج الفعلیة أو األداء العملي والتشغیلي أو األحداث التي تؤثر على  كبیرمستقبلیة تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجھولة وشكوك، ما قد یؤدي إلى حدوث اختالف 
 تستنتج من ھذه البیانات.المجموعة وبین تلك الُمعلنة أو التي قد 

 
یما یتعلق بمنتجات المجموعة (ج) فقدان الحصة من السوق والمنافسة داخل ویرتبط تحقق ھذه البیانات التطلعیة بعدة عوامل، منھا: (أ) تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبیعي (ب) تغیر الطلب وظروف األسواق ف

المالیة واالقتصادیة (ز) المخاطر السیاسیة. وبالتالي، قد تختلف النتائج اختالفاً والظروف بیعیة (ھـ) تغیر الظروف التشریعیة والمالیة والتنظیمیة (و) تغیر ظروف األسواق القطاع (د) المخاطر البیئیة والكوارث الط
 .ھذه الوثیقةتھدف إلى استعراض نظرات تطلعیة في تاریخ  ھنادة كبیراً عن تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من البیانات التطلعیة الواردة ھنا. وكافة البیانات الوار

 
وكالئھا أي مسؤولیة بأي شكل من األشكال عن أیة تكالیف أو خسائر أو آثار ضارة أخرى قد تنشأ عن استخدام الشركات المتعاقد معھا وال تتحمل شركة صناعات قطر ومدیریھا وموظفیھا ومسؤولیھا ومستشاریھا و

لزمة بأي حال من األحوال بتحدیث أو نشر تعدیالت أدخلت أي جھة على أي بیان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت ھنا. وال تعتبر صناعات قطر وشركاتھا التابعة ومشاریعھا المشتركة وشركاتھا الشقیقة مُ أو اعتماد 
نھا غیر دقیقة نتیجة لورود معلومات جدیدة أو أحداث مستقبلیة، أو أي سبب آخر. كما ال تضمن صناعات قطر دقة البیانات على أي بیان تطلعي أو مادة أخرى وردت ھنا ویُعرف أو ال یُعرف أنھا قد تغیرت، أو أ

 التاریخیة الواردة ھنا.
 

 مالحظـات عامـة
 لایر قطري. 3.64وتستند القیم الُمعبر عنھا بالدوالر األمریكي إلى السعر التالي: دوالر أمریكي واحد = تتبع السنة المحاسبیة لشركة صناعات قطر التقویم المیالدي. وال یتم إدخال أیة تعدیالت على السنوات الكبیسة. 

 
ملكیة صناعات قطر في مشاریعھا  اس تناسبي، وذلك استناداً إلى حصةتم احتساب مبالغ بیان الدخل، بما في ذلك اإلیرادات وصافي األرباح واإلنتاج وأحجام المبیعات، وعرضھا لغرض ھذا البیان الصحفي على أس

ت المحدودة وشركة قطر لإلضافات البترولیة. ویتم احتساب إیرادات المشتركة. وعلى وجھ التحدید، یتم احتساب إیرادات قطاع البتروكیماویات عن طریق أخذ حصة المجموعة من إیرادات شركة قطر للبتروكیماویا
ن اإلیرادات الُمدرجة في أخذ حصة من إیرادات مشاریعھا المشتركة، وھي قاتوفین وشركة قطر للفینیل وشركة قطر للمنتجات البالستیكیة. وقد تختلف ھذه اإلیرادات ع شركة قطر للبتروكیماویات المحدودة من خالل

 البیانات المالیة الُموحدة.
 

 تعاریف
•:Adjusted Free Cash Flow  أرباح األسھم  –إجمالي اإلنفاق الرأس مالي  –تدفق نقدي حر معدل، تدفق نقدي من العملیات•CAGR  معدل النمو السنوي الُمركب :•:Cash Realisation Ratio  نسبة

  • x  100 :Dividend Yield، (الدین الحالي + الدین طویل األجل)/ حقوق المساھمیننسبة الدین إلى حقوق المساھمین• x 100  :Debt to Equityالتحقق النقدي، التدفق النقدي من العملیات / صافي الربح 
رائب واإلھالك األرباح قبل احتساب الفوائد والض :EBITDA    •الحدید المختزل عن طریق عملیة االختزال المباشر • x  100  :DRIعائد أرباح األسھم، إجمالي أرباح األسھم النقدیة / القیمة السوقیة عند اإلغالق

التدفق النقدي الحر،  Free Cash Flow: •الربح لكل سھم (صافي الربح / عدد األسھم العادیة المستحقة السداد في نھایة العام)  EPS: •واالستھالك (صافي الربح + الفوائد المدینة + اإلھالك + االستھالك) 
ملیون وحدة  mmBtu: •بولي إیثیلین خطي منخفض الكثافة :  LLDPE• بولي إیثیلین منخفض الكثافة  : LDPE •  الحدید الُمقولب على الساخن HBI: •ي إجمالي اإلنفاق الرأسمال –التدفقات النقدیة من العملیات 

نسبة السعر  :x  100 • P/Eنسبة توزیع األرباح، إجمالي أرباح األسھم النقدیة/صافي األرباح  Payout Ratio: •میثیل ثالثي بیوتیل اإلثیر : MTBE •ملیون طن متري / سنویاً  :  MT PA• حراریة بریطانیة
 .x  100، حجم اإلنتاج / الطاقة الُمقدرةالتشغیلیةالطاقة   Utilization:•إلى األرباح: (القیمة السوقیة عند اإلغالق / صافي األرباح) 
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