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صناعاتشركةإلىأحيانا  يُشارالتقديمي،العرضهذافي.الُمستقلةالكياناتذاتالشركاتضمنمباشرةغيرأومباشرةاستثمارات(.ق.ع.م.ش)قطرصناعاتفيهاتمتلكالتيالشركاتتندرج

."المجموعة"كلمةأو"قطرصناعات"بعبارة(.ق.ع.م.ش)قطر

بياناتالتاريخية،الحقائقاتبيانباستثناءالبيانات،جميعوتُعد.قطرصناعاتتديرهاالتيواألعمالالعملياتونتائجالماليةاألوضاعبشأنتطلعيةبياناتعلىالتقديميعرضهذايحتويقد

األداءأوالفعليةلنتائجابينمادياختالفحدوثإلىيؤديقدماوشكوك،ومجهولةمعلومةمخاطرعلىوتنطويالحاضر،فيوتوقعاتافتراضاتإلىتستندمستقبليةتقديراتتتضمنتطلعية

.التطلعيةالبياناتهذهمنتستنتجقدالتيأوالُمعلنةتلكوبينالمجموعةعلىتؤثرالتياألحداثأووالتشغيليالعملي

منالحصةفقدان(ج)المجموعةبمنتجاتيتعلقفيمااألسواقوظروفالطلبتغير(ب)الطبيعيوالغازالخامالنفطأسعارتذبذب(أ):منهاعوامل،بعدةالتطلعيةالبياناتهذهتحققويرتبط

المخاطر(ز)اديةواالقتصالماليةاألسواقظروفتغير(و)والتنظيميةوالماليةالتشريعيةالظروفتغير(هـ)الطبيعيةوالكوارثالبيئيةالمخاطر(د)القطاعداخلالمنافسةوشدةالسوق

نظراتاستعراضإلىتهدفحفيالصاإلصدارهذافيالواردةوالبيانات.الواردةالتطلعيةالبياناتمنتستنتجقدالتيأوالُمعلنةتلكعنجوهريا  اختالفا  النتائجتختلفقدوبالتالي،.السياسية

.الوثيقةهذهتاريخفيتطلعية

أواستخدامنعتنشأقدأخرىضارةآثارأوخسائرأوتكاليفأيةعناألشكالمنشكلبأيمسؤوليةأيووكالئهاومستشاريهاومسؤوليهاوموظفيهاومديريهاقطرصناعاتشركةتتحملال

نشرأوتحديثباألحوالمنحالبأيُملزمةالشقيقةوشركاتهاالمشتركةومشاريعهاالتابعةوشركاتهاقطرصناعاتتعتبروال.هناوردتأخرىمادةأو/وتطلعيبيانأيعلىجهةأياعتماد

الكما.آخرببسأيأومستقبلية،أحداثأوجديدةمعلوماتلورودنتيجةدقيقةغيرأنهاأوتغيرت،قدأنهايُعرفالأوويُعرفهناوردتأخرىمادةأوتطلعيبيانأيعلىأدخلتتعديالت

.هناالواردةالتاريخيةالبياناتدقةقطرصناعاتتضمن

عامـةمالحظـات

القيموتستندقطر،صناعاتةحصإلىتشيرالقيمجميعفإنذلك،ينطبقوحيثما.الكبيسةالسنواتعلىتعديالتأيةإدخاليتموال.الميالديالتقويمقطرصناعاتلشركةالمحاسبيةالسنةتتبع

.قطريلاير3.64=واحدأمريكيدوالر:التاليالسعرإلىاألمريكيبالدوالرعنهاالُمعبر

تعاريف

:Adjusted Free Cash Flowاألسهمأرباح–ماليالرأساإلنفاقإجمالي–العملياتمننقديتدفقمعدل،حرنقديتدفق•CAGR:الُمركبالسنويالنمومعدل•:Cash

Realisation Ratioالربحصافي/العملياتمنالنقديالتدفقالنقدي،التحققنسبةx100:Debt to Equity طويلالدين+الحاليالدين)المساهمين،حقوقإلىالديننسبة•

x100:Dividendالمساهمينحقوق(/األجل Yield x100:EBITDAاإلغالقعندالسوقيةالقيمة/النقديةاألسهمأرباحإجمالياألسهم،أرباحعائد• الفوائداحتسابقبلاألرباح•

•(العامنهايةفيالسدادالمستحقةالعاديةاألسهمعدد/الربحصافي)سهملكلالربحEPS:•(االستهالك+اإلهالك+المدينةالفوائد+الربحصافي)واالستهالكواإلهالكوالضرائب

:Free Cash Flowالرأسمالياإلنفاقإجمالي–العملياتمنالنقديةالتدفقاتالحر،النقديالتدفق•:HBIالساخنعلىالُمقولبالحديد•:mmBTUبريطانيةحراريةوحدةمليون•

:Payout Ratioاألرباحصافي/النقديةاألسهمأرباحإجمالياألرباح،توزيعنسبةx100•(األرباحصافي/اإلغالقعندالسوقيةالقيمة):األرباحإلىالسعرنسبة•:Utilisation

.x100الُمقدرةالطاقة/اإلنتاجحجماإلنتاجية،الطاقة

المسؤوليةإخالءبيان
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نبذة حول صناعات قطر
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اتفاقيةبموجبللشركةالرئيسيالمكتبوظائفجميعللطاقةقطرتقدم•

.شاملةخدمات

منتقلةُمسبصورةالمشتركةوالمشاريعالتابعةالشركاتعملياتتدار•

.منهالكلالعلياواإلدارةالمعنيةالشركاتإدارةمجالسقِبَل

نبذة حول صناعات قطر

استعراض عام

هيكل المساهمين في صناعات قطر

100:لألجانبالتملكحد%*

2:للمساهماألقصىالحد%

.2003عامقطربورصةفيإدراجهاوتمقطرصناعاتشركةتأسست•

حيثنمقطربورصةفيمدرجةشركةأكبرثانيقطرصناعاتتعتبر•

.السوقيةالقيمة

طرقصناعات"بورزآندستاندرد"االئتمانيالتصنيفوكالةمنحت•

نيا  ائتماتصنيفا  "موديز"وكالةومنحتها،A))+الفئةمنائتمانيا  تصنيفا  

.الوكالتينقِبَلمنمستقرةمستقبليةنظرةمع(A1)الفئةمن

القيم األساسية

التميز التشغيلي

ة 
الم

س
وال

ة 
ح
ص

ال

ئة
بي
وال

ترشيد التكاليف

ى قدر م
ص

ق أق
حقي

ت
ن 

ت النقدية
التدفقا

إضافة قيمة إلى 

المساهمين

2022يونيو 30بيانات المساهمين كما في :مالحظة

٪ على أن يخضع التنفيذ 100وافق مجلس اإلدارة على رفع حد الملكية األجنبية إلى *

.للموافقات الرقابية

50.8%

30.9%

8.4%

9.6% 0.4%
قطر للبترول

مؤسسات وصناديق قطرية أخرى

مؤسسات وصناديق أجنبية

قطريين-مستثمرين من األفراد 

أجانب-مستثمرين من األفراد 
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نبذة حول قطاعات أعمال المجموعة

قطاعاتثالثةفيقطرصناعاتتعملمجموعتها،شركاتخاللمن•

.والصلبوالحديدالكيماويةواألسمدةالبتروكيماويات:مختلفة

.قطردولةفيأساسيةبصورةاإلنتاجمرافقتقع•

استعراض عام لقطاعات األعمال حجم القطاع حسب اإليرادات

حجم القطاع حسب صافي األرباح

صناعات قطر

قطاع األسمدة 

الكيماوية
قطاع البتروكيماويات قطاع الحديد

والصلب

شركة قطر 

*للبتروكيماويات

(%80)

شركة قطر لإلضافات 

*البترولية المحدودة

(%50)

شركة قطر

لألسمدة الكيماوية 

(%100)

قطر ستيل 

(%100)

حصة في مشروع مشترك*
2022يونيو 30بيانات اإليرادات وصافي األرباح كما في : مالحظة

27.0%

55.8%

17.2%

قطاع البتروكيماويات

قطاع األسمدة الكيماوية

قطاع الحديد والصلب

27.7%

60.9%

11.4%
0.0%

قطاع البتروكيماويات

قطاع األسمدة الكيماوية

قطاع الحديد والصلب

المكتب الرئيسي
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نقاط القوة التنافسية
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نقاط القوة التنافسية

ُمنتِج

منخفض

التكلفة

ضمان اإلمداد باللقيم•

وفورات الحجم وتنوع العمليات التشغيلية•

منافع التآزر•

مركز 

مالي 

قوي

مركز سيولة قوي وبال ديون طويلة األجل•

تهالك تحقيق تدفقات نقدية قوية مع هوامش أرباح مستقرة قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالس•

سجل متميز في توزيع األرباح•

رائدة 

في 

السوق

منتج رئيسي للحديد والصلب في المنطقة•

أكبر منتج في العالم لليوريا من موقع واحد•

"منتجات"دعم تسويقي خاص من قِبَل •

فريق 

ّرسُمتَمَ 
فريق إدارة عليا يضم خبراء متخصصين•

شركاء مرموقين في المشاريع المشتركة•
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التقييم مقارنة بالنظراء في المنطقة

في24رقم تحتل صناعات قطر المرتبة 

"2022شركة مدرجة في الشرق األوسط لعام 100قائمة فوربس ألفضل "
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10.9

15.3

24.0

26.5

81.3

النظير الرابع

النظير الثالث

النظير الثاني

صناعات قطر

النظير األول

2022يونيو 30البيانات كما في : مالحظة 2022مارس 31البيانات كما في : مالحظة

2022البيانات كما في الربع األول من عام : مالحظة 2022البيانات كما في الربع األول من عام : مالحظة

ي إنتاج تتضمن بيانات النظراء في المنطقة كافة الشركات المدرجة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتي تعمل ف: مالحظة

(.بتروكيماويات وأسمدة كيماوية ومعادن)البتروكيماويات واألسمدة الكيماوية والكيماويات المتخصصة والمنتجات الهجينة 

609

620

751

892

3,214

عالنظير الراب

ثالنظير الثال

يالنظير الثان

صناعات قطر

النظير األول 23%

46%

60%

52%

44%

حيث تحتل صناعات قطر المرتبة الثامنة من
هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واإلهالك واالستهالك

336

357

670

743

1,726

عالنظير الراب

ثالنظير الثال

يالنظير الثان

صناعات قطر

النظير األول 12%

38%

54%

30%

25%

من تحتل صناعات قطر المرتبة السادسة
حيث هوامش صافي األرباح

هوامش صافي
األرباح

7.0

9.0

10.0

11.0

86.0

النظير الرابع

النظير الثالث

النظير الثاني

صناعات قطر

النظير األول

الوضع التنافسي مقارنة بالنظراء في المنطقة

تحتل صناعات قطر 

المرتبة الثانية
نيةتحتل صناعات قطر المرتبة الثا

تحتل صناعات قطر المرتبة الثانية نيةتحتل صناعات قطر المرتبة الثا

(مليار دوالر أمريكي)القيمة السوقية  (مليار دوالر أمريكي)إجمالي األصول 

(مليون دوالر أمريكي)صافي األرباح  األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 

(مليون دوالر أمريكي)

هوامش األرباح قبل احتساب 

الفوائد والضرائب واإلهالك 
)%(واالستهالك 
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المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي
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350

550

750

950

02/01/2020 02/01/2021 02/01/2022

طن /دوالر أمريكي)حديد تسليح 
(متري

100

600

1100

03/01/2020 03/01/2021 03/01/2022

طن /دوالر أمريكي)يوريا 
(متري

650

1150

1650

03/01/2020 03/01/2021 03/01/2022

دوالر )بولي إيثيلين منخفض الكثافة 
(طن متري/أمريكي

والر د)بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة 
(طن متري/أمريكي

المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي

Dec’20 Dec’21

Jan’20 Dec’20 Dec’21 Mar’22

Dec’21 Mar’22

األسمدة الكيماوية

البتروكيماويات

الحديد والصلب

2020ديسمبر  2021ديسمبر  2020يناير 2022يونيو  2020ديسمبر 

2021ديسمبر  2020يناير 2022يونيو 2020ديسمبر 

2021ديسمبر  2020يناير 2022يونيو  2020ديسمبر 

تم الحصول على أسعار السوق من بلومبرج ومؤشرات آسيوية وقد ال تعكس األسعار التي حققتها صناعات قطر:مالحظة

الكثافةمنخفضيالخطإيثيلينوالبوليالكثافةمنخفضإيثيلينالبوليأسعارانخفضت•

الحذر،جانبالمشترينالتزمحيث،2022عاممنمبكرةفترةخاللطفيفا  انخفاضا  

ةالفترخاللاألسعاراستقرتفقدذلك،وبرغم.موسميةعواملإلىباإلضافةهذا

التياألوكرانيةالروسيةالحربظلفي2022عاممناألولالنصفمناألخيرة

عتراجعنالناتجاألثرعادلالذياألمرالطاقة،أسعارفيحادارتفاععنأسفرت

.كورونافيروسجراءاإلغالقإجراءاتبفرضالصينقيامبسببالطلب

الوقود،أسعارةوزيادالطلبارتفاعظلفياإلثيربيوتايلميثايلثالثيأسعارارتفعت•

.المعروضفينقصوجودإلىباإلضافة

،2022عاممناألولىأشهرالستةخاللتقلباتالكيماويةاألسمدةأسعارشهدت•

االرتفاعفيبدأتأنهاغير،2022عاممنشهرينأولخاللانخفضتحيث

التيالروسيةوالعقوباتالطاقةأسعارارتفاعظلفي2022مارسمناعتبارا  

جةنتياألخيرةاآلونةفياألسعارتراجعت.اإلمداداتتوقفحولشكوكا  أثارت

منفالمخاوجراءاليقينعدمحالةإلىباإلضافةمتوقعا ،كانعماالطلبانخفاض

.الركود

ادةزيبعدالطلبارتفاعظلفياإليجابيمسارهاوالصلبالحديدأسعارواصلت•

صعيدالعلىالحديدخامأسعارارتفاعإلىباإلضافةاإلنشاءات،قطاعأنشطةمستوى

.الدولي

.ليةالدوالسوقاتجاهاتمعمتوافقةالمحليةوالصلبالحديدسوقفياألسعارظلت•



CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL

13
INDUSTRIES QATAR | Quarterly Financial Update (2014 Q4) | Page 13

نتائج المجموعة

(2022يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في )
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2022نظرة سريعة على نتائج النصف األول من عام 

56%
اإليرادات

46%
األرباح قبل احتساب الفوائد

والضرائب واإلهالك واالستهالك

مليار لاير قطري5.4
57%

حصافي األربا

هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد 
46%: والضرائب واإلهالك واالستهالك لاير قطري0.90: العائد على السهم

%26.9:  العائد على متوسط حقوق الملكية 

2021النمو مقارنة بالنصف األول من عام 

كيةمتوسط حقوق المل/ صافي أرباح االثني عشر شهرا  الماضية : العائد على متوسط حقوق الملكية

مليار لاير قطري14.3مليار لاير قطري6.5

.الكلياالقتصادمستوىعلىمستقرةغيرظروفوسطإيجابيةاتجاهاتمعتقلباتاألسعارشهدت▪

.بالكاملتمتلكهاالتيالكيماويةلألسمدةقطرشركةفيللميالمينقطرشركةدمج▪

لايرمليار14.8يبلغومصرفيةنقديةأرصدةإجماليوسجلتلديهاالسيولةقوةعلىالمجموعةحافظت▪

.قطري
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استعراض لألداء التشغيلي

(ألف طن متري)اإلنتاج 

(ألف طن متري)أحجام المبيعات 

(طن متري/ دوالر أمريكي )أسعار البيع 

وهواإلنتاج،أحجامازدادت:2021عاممناألولوالنصف2022عاممناألولالنصفبينمقارنة•

تطفئةلىإخضعتالتي)البتروليةاإلضافاتإنتاجمرافقأحجامارتفاعإلىأساسيةبصورةيعودما

تشغيلإعادةبعدوالصلبالحديدأحجاموارتفاع(2021عاممناألولالربعخاللتجاريةألسباب

.(DR-1)المرفقتشغيلوإيقاف(DR-2)اإلنتاجمرفق

فياإلنتاجمستوياتازدادت:2022عاممناألولوالربع2022عاممنالثانيالربعبينمقارنة••

علىالعامنفسمناألولبالربعمقارنة2022عاممنالثانيالربعخاللالتشغيلأيامعددارتفاعظل

إنتاجفقمرافيلهامخططيكنلمتطفئةعمليةإجراءجزئيا  عادلهالذياألمرالقطاعات،جميعمستوى

.2022عاممنالثانيالربعخاللالكيماويةاألسمدة

المبيعات،أحجامارتفعت:2021عاممناألولوالنصف2022عاممناألولالنصفبينمقارنة•

لذيااألمرالكيماوية،واألسمدةالبتروليةاإلضافاتأحجامزيادةإلىأساسيةبصورةيعودماوهو

.والصلبالحديدأحجامفيطفيفانخفاضجزئيا  عادله

نتيجةالمبيعاتأحجامتراجعت:2022عاممناألولوالربع2022عاممنالثانيالربعبينمقارنة•

يعاتمبأحجامانخفاضويعود.الكيماويةواألسمدة(الطلبتراجع)والصلبالحديدأحجامانخفاض

عاممنالثانيالربعخاللالكيماويةاألسمدةأحجامتراجعإلىأساسيةبصورةالكيماويةاألسمدة

عززتهاقد2022عاممناألولللربعالكيماويةلألسمدةقطرشركةمبيعاتأحجامإنإذ،2022

.2021عاممنالرابعالربعمنترحيلهاتمالتيالشحناتمواعيدنتيجةإضافيةأحجام

مقارنةاألسعارازدادت:2021عاممناألولوالنصف2022عاممناألولالنصفبينمقارنة•

الناتججماليإنموواستمراراالقتصاديةاألنشطةمستوىارتفاعظلفيالماضيالعاممنالفترةبنفس

.المعروضفينقصووجودالمحلي

جراءاليقينعدمحالةبرغم:2022عاممناألولوالربع2022عاممنالثانيالربعبينمقارنة•

فيستمرةالمالزيادةنتيجةارتفعقدالمحققالُمرجحالبيعأسعارمتوسطأنإالالركود،منالمخاوف

.المعروضفينقصووجودالطاقةأسعار
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استعراض لألداء المالي

16

ي المعيار المحاسب

31الدولي 

المعيار الدولي إلعداد

11التقارير المالية 

(مليار لاير قطري)اإليرادات 

(يمليون لاير قطر)صافي األرباح 

(مليار لاير قطري( )الدين/ )صافي النقد 

ارتفعت إيرادات المجموعة :2021والنصف األول من عام 2022مقارنة بين النصف األول من عام •

رجح وزيادة ارتفاعا  كبيرا ، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى االرتفاع العام في متوسط أسعار البيع المُ 

.أحجام المبيعات

حافظت إيرادات المجموعة على :2022والربع األول من عام 2022مقارنة بين الربع الثاني من عام •

.مستوياتها دون تغير يُذكر مقارنة بالربع الفائت

كبيرا  ارتفاعا  النتائجارتفعت:2021عاممناألولوالنصف2022عاممناألولالنصفبينمقارنة•

:لآلتينتيجة

المنتجات؛مجموعةأسعارزيادة•

.المبيعاتأحجامزيادة•

الخامالموادفةوتكلالمبيعاتأحجامارتفاعنتيجةالمتغيرةالتكاليفزيادةجزئيا  االرتفاعهذاعادل

.النهائيةالمنتجاتأسعاربمؤشرالمرتبطة

طفيفا ،ارتفاعا  األرباحارتفعت:2022عاممناألولوالربع2022عاممنالثانيالربعبينمقارنة•

.البيعأسعارشهدتهالذياالرتفاعالمبيعاتأحجامانخفاضعادلحيث

بموجب المعيار )مليار لاير قطري 14.8بلغ إجمالي األرصدة النقدية في جميع شركات المجموعة •

يعود انخفضت األرصدة النقدية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما(. 31المحاسبي الدولي 

، األمر الذي عادلته (مليار لاير قطري6.05)2021بصورة أساسية إلى توزيعات األرباح عن عام 

(.مليار لاير قطري4.6)جزئيا  زيادة التدفقات النقدية خالل هذه الفترة 

.ال توجد أية ديون طويلة األجل على مستوى جميع شركات المجموعة•
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تحليل التباين في صافي األرباح

مليون لاير قطري

2022والربع األول من عام 2022مقارنة بين الربع الثاني من عام 

2021والنصف األول من عام 2022مقارنة بين النصف األول من عام 

مليون لاير قطري

تواصل صناعات قطر االستفادة من ارتفاع أسعار المنتجات، األمر الذي انعكس على صافي أرباحها

عادل بشكل كامل انخفاض أحجام المبيعات االرتفاع الذي شهدته أسعار البيع
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قدرة صناعات قطر على تحقيق تدفقات نقدية

حافظت صناعات قطر على قدراتها المتميزة في تحقيق تدفقات نقدية حرة

مليون لاير قطري

المنتهية التدفقات النقدية الحرة التي تحققت خالل فترة الستة أشهر
مليار لاير قطري2022:4.6يونيو 30في 

:  2022التدفقات النقدية الحرة التي تحققت خالل الربع الثاني من عام 

مليار لاير قطري2.0
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46%

هامش قوي لألرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

رائب برغم تقلبات أسعار السلع األساسية، إال أن هوامش أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والض

واإلهالك واالستهالك قد حافظت على ارتفاعها

بلومبيرج؛–، خام برنت (برميل/دوالر أمريكي)أسعار النفط :المصدر

بيانات الشركة–هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 
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معدالت التشغيل في صناعات قطر ظلت مستقرة

حافظت الشركة على استقرار معدالت التشغيل

كس المستويات ، قررت اإلدارة إيقاف تشغيل بعض مرافق إنتاجية في قطر ستيل، وعليه فقد تم تعديل الطاقة اإلنتاجية االسمية لتع2020أبريل 1اعتبارا  من : مالحظة* 

.الجديدة للطاقة اإلنتاجية بعد إجراء عملية إيقاف التشغيل

الذي ظل قيد (DR-1)ذي الطاقة اإلنتاجية األكبر وإيقاف تشغيل المرفق DR-2))، إعادة تشغيل المرفق 2022كما قررت قطر ستيل، وبداية من الربع األول من عام 

الذي تبلغ طاقته اإلنتاجية  (DR-1)ما يصل إلى مليون ونصف طن متري في العام مقارنة بالمرفق  (DR-2)وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمرفق. 2021التشغيل حتى نهاية عام 

.طن متري في العام800,000
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إيرادات مجموعة صناعات قطر-تحليل جغرافي 

10%
38%

14%

4%

10%

14%

5%

5%

األمريكتينفيالقويتواجدهاواصلتالتيللمجموعةسوقأكبرآسياظلت

أمريكا الشمالية

شبه القارة الهندية

أوروبا

قطر

الشرق األوسط

أفريقيا

أمريكا الجنوبية

قارة آسيا باستثناء شبه ال

الهندية
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نتائج القطاعات

(2022يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في )
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لمعنيةتعكس الطاقة اإلنتاجية حصة صناعات قطر في الكيانات ا1

البتروكيماويات: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعةالتفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

قطاعفيالعاملةالشركاتتنتج•

كفاك،،قاتوفين،قابكو)البتروكيماويات

:يليما(سيڤيوكيو

(العامفيمتريطنألف)لمنتجا

1اإلنتاجيةالطاقة

920إيثيلين

600الكثافةمنخفضإيثيلينبولي

280الكثافةمنخفضخطيإيثيلينبولي

500ميثانول

305اإلثيربيوتايلميثايلثالثي

2,605اإلجمالي

غازللقطاعاألساسياللقيميتضمن•

(انولالميثإلنتاجيستخدمالذي)الميثان

انالبوتوغاز(اإليثيلين)اإليثانوغاز

.(اإلثيربيوتايلميثايلثالثي)
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قطاع البتروكيماويات: 2022نتائج النصف األول من عام 

الر

بع 

الثان

ي

الر

بع 

الرا

بع

تحليل لإلنتاج وأسعار البيع

(ألف طن متري)اإلنتاج  (طن متري/ دوالر أمريكي )أسعار البيع 

ثالثيإنتاجمرافقمناإلنتاجأحجامزيادةإلىأساسيةبصورةيُعزىماوهو،2021عاممناألولبالنصفمقارنة%6تبلغبنسبةاإلنتاجأحجامارتفعت:اإلنتاج▪

اإلنتاجأحجامفيطفيفانخفاضجزئيا  عادلهالذياألمر،2021عاممناألولالربعخاللتجاريةألسبابتشغيلهاإيقافتمقدالمرافقهذهإنإذ،اإلثيربيوتايلميثايل

إيثيلين؛البوليإنتاجمرافقمن

قارنةمإيثيلينالبوليإنتاجمرافقتشغيلمعدلازدادحيثالعام،نفسمناألولبالربعمقارنة%5تبلغبنسبة2022عاممنالثانيللربعاإلنتاجأحجامارتفعت▪

.الفائتبالربعمقارنةالبتروليةاإلضافاتإنتاجأحجامارتفعتكما.الفائتبالربع

فينقصوجودجانبإلىهذاالطاقة،أسعاروارتفاعالطلبزيادةإلىيعودماوهو،2021عاممناألولبالنصفمقارنة%17تبلغبنسبةارتفعت:البيعأسعار▪

.المعروض

يثالثأسعارارتفاعإلىأساسيةبصورةيُعزىالذياألمرالعام،نفسمناألولبالربعمقارنة%8تبلغبنسبة2022عاممنالثانيللربعالبيعأسعارازدادت▪

.الفائتبالربعمقارنة(%5)+الشيءبعضإيثيلينالبوليأسعارارتفعتكما.(%23)+اإلثيربيوتايلميثايل



CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL

Industries Qatar, IR Presentation, 1H-22

25

قطاع البتروكيماويات: 2022نتائج النصف األول من عام 

الر

بع 

الثان

ي

الر

بع 

الثان

ي

الر

بع 

الثان

ي

تحليل إيرادات القطاع 
وصافي أرباحه

(مليار لاير قطري)اإليرادات  (يمليون لاير قطر)صافي األرباح 

المنتجاتأسعارارتفاعإلىأساسيةبصورةيعودماوهو،2021عاممناألولبالنصفمقارنة%24نسبتهتبلغبارتفاعقطري،لايرمليار3.9:اإليرادات▪

؛اإلثيربيوتايلميثايلثالثيإنتاجأحجامزيادةإلىالمبيعاتأحجامنموأساسيةبصورةيُعزى.(%6)+المبيعاتوأحجام(17%)+

سبةبنالبيعأسعارارتفاعإلىأساسيةبصورةيعودماوهوالعام،نفسمناألولبالربعمقارنة%10تبلغبنسبة2022عاممنالثانيالربعإيراداتارتفعت▪

.اإلنتاجأحجامارتفاعظلفي(%2)+المبيعاتأحجاموزيادة8%

إيراداتفيالعامالنموإلىأساسيةبصورةيُعزىماوهو،2021عاممناألولبالنصفمقارنة%1نسبتهتبلغبارتفاعقطري،لايرمليار1.5:األرباحصافي▪

.التشغيلياإلنفاقمستوىارتفاعأساسيبشكلعادلهالذياألمرالقطاع،

اإليراداتارتفاعإلىأساسيةبصورةيعودماوهوالعام،نفسمناألولبالربعمقارنة%24تبلغبنسبة2022عاممنالثانيالربعأرباحصافيارتفع▪

.التشغيلياإلنفاقمستوىانخفاضإلىباإلضافةهذاالفائت،بالربعمقارنة



CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL

Industries Qatar, IR Presentation, 1H-22

26

Q2

2
5

3

3
1

5 4
5

5 5
7

5 7
5

0

1
,0

1
7

8
2

8

4
6

0

8
3

0 9
8
327%

42%
44%

47%

54%

58%

53%

36%

45%

49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

200

400

600

800

1000

1200

1Q-20 2Q-20 3Q-20 4Q-20 1Q-21 2Q-21 3Q-21 4Q-21 1Q-22 2Q-22

احافظت هوامش أرباح القطاع قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك على ارتفاعه

قطاع البتروكيماويات: 2022نتائج النصف األول من عام 
تحليل لهوامش أرباح القطاع
رائب قبل احتساب الفوائد والض

واإلهالك واالستهالك

ئب األرباح قبل احتساب الفوائد والضرا

(مليار لاير قطري)واإلهالك واالستهالك 

هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد 

)%(والضرائب واإلهالك واالستهالك 
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قطاع البتروكيماويات: 2022نتائج النصف األول من عام 

آسيا، شبه القارة الهندية

شبه القارة الهندية

أوروبا

أفريقيا

الشرق األوسط

قطر

(  لين الخطي منخفض الكثافةالبولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثي)ظلت آسيا سوقا  رئيسية لمنتجات الشركة من البولي إيثيلين ▪

وثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير

والميثانول( لخطي منخفض الكثافةالبولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين ا)ظلت شبه القارة الهندية سوقا  رئيسية للبولي إيثيلين ▪

األمريكتين

تحليل جغرافي 
إليرادات القطاع

صناعات قطر بشكل مباشر يستند التحليل الجغرافي إلى الموقع الجغرافي للعميل الذي تمت عملية البيع إليه من قِبَل كيانات تابعة ل: مالحظة

.أو من خالل وكيل للمبيعات والتسويق

)%(2022إيرادات القطاع للنصف األول من عام  )%(2021إيرادات القطاع للنصف األول من عام 
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18%
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811 900
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940 1,124
1,397 1,609 1,480 1,551 1,547 1,626
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قطاع البتروكيماويات: 2022نتائج النصف األول من عام 

(ألف طن متري)أحجام المبيعات  (طن متري/دوالر أمريكي)أسعار البيع 

تحليل للمنتجات
عالرئيسية للقطا

الميثانول
(2022ضمن إيرادات القطاع للنصف األول من عام % 7أسهم بحوالي )

البولي إيثيلين منخفض الكثافة
(2022ضمن إيرادات القطاع للنصف األول من عام % 44أسهم بحوالي )

البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة
(2022ضمن إيرادات القطاع للنصف األول من عام % 17أسهم بحوالي )

ثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير
(2022ضمن إيرادات القطاع للنصف األول من عام % 17أسهم بحوالي )

.المصانعتشغيلأيامعددزيادةبفضل2022عاممنالثانيالربعخاللالمبيعاتأحجامارتفعت

.الطاقةأسعاروارتفاعالطلبزيادةظلفيالشيءبعضالبيعأسعارارتفعت
زيادةبفضل2022عاممنالثانيالربعخاللالشيءبعضالمبيعاتأحجامارتفعت

عاممنانيالثالربعخاللالشيءبعضالبيعأسعارارتفعت.المصانعتشغيلمعدالت

.الطلبزيادةظلفي2022

واصلت.2022عاممنالثانيالربعخاللالشيءبعضالمبيعاتأحجامانخفضت

.الكلياالقتصادمستوىعلىاألوضاعتحسنظلفيارتفاعهاالبيعأسعار

بالربعمقارنة2022عاممنالثانيالربعخاللالشيءبعضالمبيعاتأحجامانخفضت

انخفاضجراء2022عاممنالثانيللربعالبيعأسعارتراجعتكما.العامنفسمناألول

.الطلبفيطفيف
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األسمدة الكيماوية: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

ستة شركة قطر لألسمدة الكيماوية لدى •

خطوط إلنتاج األمونيا وستة خطوط إلنتاج

.اليوريا تقع جميعها في قطر

(باأللف طن متري في العام)المنتج 

1الطاقة اإلنتاجية

3,840أمونيا                                 

5,957يوريا                                  

60ميالمين                                    

9,922اإلجمالي                              

ثان غاز المييتضمن اللقيم األساسي للقطاع •

التي )األمونياو( الذي يستخدم إلنتاج األمونيا)

(.تستخدم إلنتاج اليوريا

في الكيانات المعنية ( في قافكو% 100حصة بنسبة )تعكس الطاقة اإلنتاجية حصة صناعات قطر 1
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قطاع األسمدة الكيماوية: 2022نتائج النصف األول من عام 

الر

بع 

الثان

ي

تحليل لإلنتاج 
وأسعار البيع

(ألف طن متري)اإلنتاج  (طن متري/ دوالر أمريكي )أسعار البيع 

عددزيادةإلىيعودماوهوالماضي،العاممنالفترةبنفسمقارنة%3تبلغبنسبةطفيفا  انخفاضا  2022عاممناألولللنصفاإلنتاجأحجامانخفضت:اإلنتاج▪

.الصيانةأعماللتنفيذلهاالمخططوغيرلهاالمخططالتطفئةأيام

تطفئةعمليةإجراءبرغموذلكالعام،نفسمناألولبالربعمقارنة%3تبلغبنسبةهامشيا  ارتفاعا  2022عاممنالثانيللربعاإلنتاجمستوياتارتفعت▪

.2022عاممنالثانيالربعخاللالصيانةأعماللتنفيذلهامخططغير

المصدرةالمناطقمنالمعروضنقصنتيجةوذلك،2021عاممناألولبالنصفمقارنة%100تبلغبنسبةكبيرا  ارتفاعا  األسعارارتفعت:البيعأسعار▪

.والطاقةالمحاصيلأسعارارتفاععنالناتجةالتضخميةالضغوطإلىباإلضافةالرئيسية،

استمرارإلىأساسيةبصورةيُعزىالذياألمرالعام،نفسمناألولبالربعمقارنة2022عاممنالثانيالربعخالل%7تبلغبنسبةاألسعارارتفعت▪

بشأنناليقيعدممنحالةالروسيةوالعقوباتوالمحاصيلالطاقةأسعارارتفاعخلقكما.الحذرجانبالمشترينالتزامبرغموذلكالمعروض،نقص

.المعروض
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قطاع األسمدة الكيماوية: 2022نتائج النصف األول من عام 
تحليل إيرادات القطاع 

وصافي أرباحه

(مليار لاير قطري)اإليرادات  (يمليون لاير قطر)صافي األرباح 

المنتجاتأسعارزيادةإلىأساسيةبصورةيُعزىماوهو،2021عاممناألولبالنصفمقارنة%107نسبتهتبلغبارتفاعقطري،لايرمليارات8.0:اإليرادات▪

؛(%4)+المبيعاتوأحجام(100%)+

،(%7-)المبيعاتأحجامانخفاضإلىيعودماوهوالعام،نفسمناألولبالربعمقارنة2022عاممنالثانيالربعخالليُذكرتغيرا  اإليراداتتشهدلم▪

تمالتيالشحناتمواعيدإلىأساسيةبصورةالمبيعاتأحجامانخفاضويعود.(%7)+البيعأسعارارتفاععنالناتجاألثربالكاملعادلالذياألمر

.2022عاممناألولللربعالقطاعمبيعاتأحجامعلىإيجابيا  انعكسالذياألمر،2021عاممنالرابعالربعمنترحيلها

القطاع؛إيراداتفيالعامةالزيادةإلىيُعزىماوهو،2021عاممناألولبالنصفمقارنة%115نسبتهتبلغبارتفاعقطري،لايرمليار3.3:األرباحصافي▪

التكاليففيالنسبياالرتفاعإلىيعودماوهوالعام،نفسمناألولبالربعمقارنة%11تبلغبنسبة2022عاممنالثانيالربعأرباحصافيانخفض▪

.يُذكررتغيدونمستواهاعلىظلتالقطاعإيراداتأنجانبإلىهذاالصيانة،أعماللتنفيذلهامخططيكنلمتطفئةعمليةإجراءنتيجةالتشغيلية
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Analysis of segment 
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حافظت هوامش أرباح القطاع قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك على ارتفاعها

قطاع األسمدة الكيماوية: 2022نتائج النصف األول من عام 
تحليل لهوامش أرباح القطاع 
رائب قبل احتساب الفوائد والض

واإلهالك واالستهالك

ئب األرباح قبل احتساب الفوائد والضرا

(مليار لاير قطري)واإلهالك واالستهالك 

هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد 

)%(والضرائب واإلهالك واالستهالك 
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قطاع األسمدة الكيماوية: 2022نتائج النصف األول من عام 

شبه القارة الهندية

أوروبا

أفريقيا

الشرق األوسط

أميركا الشمالية

أميركا الجنوبية

تحليل جغرافي 
إليرادات القطاع

صناعات قطر بشكل مباشر يستند التحليل الجغرافي إلى الموقع الجغرافي للعميل الذي تمت عملية البيع إليه من قِبَل كيانات تابعة ل: مالحظة

.أو من خالل وكيل للمبيعات والتسويق

.ظلت األمريكتين سوقا  رئيسية لقطاع األسمدة الكيماوية▪

تعد آسيا سوقا  رئيسية أخرى لألسمدة الكيماوية إلى جانب شبه القارة الهندية▪

آسيا، شبه القارة الهندية

29%

15%

2%8%

30%

16%

)%(2022إيرادات القطاع للنصف األول من عام  )%(2021إيرادات القطاع للنصف األول من عام 
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16%
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قطاع األسمدة الكيماوية: 2022نتائج النصف األول من عام 

(ألف طن متري)أحجام المبيعات 

(طن متري/دوالر أمريكي)أسعار البيع 

تحليل للمنتجات 
الرئيسية للقطاع

اليوريا
(2022ضمن إيرادات القطاع للنصف األول من عام % 86أسهمت بحوالي )

األمونيا
(2022ضمن إيرادات القطاع للنصف األول من عام % 10أسهمت بحوالي )

، األمر الذي 2021، األمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى مواعيد الشحنات التي تم ترحيلها من الربع الرابع من عام 2022تراجعت أحجام المبيعات خالل الربع الثاني من عام 

في ظل استمرار نقص المعروض، وذلك برغم 2022ارتفعت أسعار اليوريا خالل الربع الثاني من عام . 2022انعكس إيجابيا  على أحجام مبيعات القطاع للربع األول من عام 

.كما خلق ارتفاع أسعار الطاقة والمحاصيل والعقوبات الروسية حالة من عدم اليقين بشأن المعروض. التزام المشترين جانب الحذر

.تتوقف مبيعات األمونيا على توافر كميات فائضة منها، حيث يتم توجيه معظم كميات األمونيا المنتجة نحو إنتاج اليوريا

٪ في قافكو بأثر 25لتعكس تأثيرات صفقة شراء الحصة التي تبلغ نسبتها 2020تمت إعادة تبويب البيانات ربع السنوية لعام :مالحظة
.2020يناير 1رجعي اعتبارا  من 
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لب مجموعة من منتجات الحديد والصتنتج قطر ستيل •

.الوسيطة

:فيما يلي الطاقة اإلنتاجية للمصانع

(باأللف طن متري في العام)المنتج

1الطاقة اإلنتاجية

2,300* الحديد المقولب على الساخن    / الحديد المختزل المباشر 

1,800* حديد التسليح                                                   

2,520* كتل الحديد                                                     

240لفائف                                                               

6,860اإلجمالي 

يد كريات أكستتضمن المواد الخام األساسية للقطاع •

.الحديد والخردة

الحديد والصلب: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

تعكس الطاقة اإلنتاجية حصة صناعات قطر في الكيانات المعنية1

أبريل 1تبارا  من وفقا  للقرار األخير المعني بإيقاف تشغيل بعض مرافق إنتاجية تابعة لشركة قطر ستيل اع: مالحظة*

1,500: لساخنالحديد المقولب على ا/ ، فقد تم تغيير الطاقة االسمية إلنتاج؛ الحديد المختزل بالطريقة المباشرة 2020

بما في ذلك )ألف طن متري في العام 1,100: ألف طن متري؛ حديد التسليح1,000: ألف طن متري؛ كتل الحديد

(.ألف طن متري من حديد التسليح من عمليات دولة اإلمارات العربية المتحدة300
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قطاع الحديد والصلب: 2022نتائج النصف األول من عام 
تحليل لإلنتاج 
وأسعار البيع

(ألف طن متري)اإلنتاج  (طن متري/ دوالر أمريكي )أسعار البيع 

2022عاممناألولالربعخالل(DR-2)المرفقتشغيلبإعادةالقطاعقامحيث،2021عاممناألولبالنصفمقارنة%27تبلغبنسبةاإلنتاجازداد:اإلنتاج▪

العامفيمتريطنونصفمليونإلىيصلما(DR-2)للمرفقاإلنتاجيةالطاقةوتبلغ.2021عامنهايةحتىالتشغيلقيدظلالذي(DR-1)المرفقتشغيلوأوقف

العام؛فيمتريطن800,000اإلنتاجيةطاقتهتبلغالذي(DR-1)بالمرفقمقارنة

تشغيلمعدالتزيادةإلىيُعزىماوهوالعام،نفسمناألولبالربعمقارنة2022عاممنالثانيالربعخالل%12تبلغبنسبةاإلنتاجأحجامارتفعت▪

.المصانع

بدايةاإلنشاءاتقطاعأنشطةمستوىارتفاعظلفيالطلبزيادةإلىيعودالذياألمر،2021عاممناألولبالنصفمقارنة%13تبلغبنسبةارتفعت:البيعأسعار▪

.الدوليالصعيدعلىالحديدخامأسعارارتفاعإلىباإلضافةهذاالماضي،العاممن

علىوالصلبالحديدأسعارارتفاعنتيجةوذلكالعام،نفسمناألولبالربعمقارنة%8تبلغبنسبة2022عاممنالثانيالربعخاللاألسعارازدادت▪

.الدوليالصعيد
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قطاع الحديد والصلب: 2022نتائج النصف األول من عام 
تحليل إيرادات 
القطاع وصافي 

أرباحه

(مليار لاير قطري)اإليرادات  (يمليون لاير قطر)صافي األرباح 

97

، األمر الذي %(13)+، وهو ما يعود إلى زيادة أسعار البيع 2021مقارنة بالنصف األول من عام % 11مليار لاير قطري، بارتفاع تبلغ نسبته 2.5:اإليرادات▪

؛%(1-)عادله بصورة هامشية انخفاض أحجام المبيعات 

%(  18-)مقارنة بالربع األول من نفس العام، وهو ما يعود إلى تراجع أحجام المبيعات 2022خالل الربع الثاني من عام % 11انخفضت اإليرادات بنسبة ▪

%(.8)+نتيجة انخفاض الطلب، األمر الذي عادله جزئيا  ارتفاع أسعار البيع 

مقارنة بالنصف األول من عام % 25مليون لاير قطري، بارتفاع تبلغ نسبته 621ما يصل إلى 2022بلغ صافي أرباح النصف األول من عام : صافي األرباح▪

النشاط ع مستوى، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى تحسن نتائج فوالذ القابضة، األمر الذي عادلته بعض الشيء زيادة التكاليف التشغيلية نتيجة ارتفا2021

.اإلنتاجي

مقارنة بالربع األول من نفس العام، األمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى انخفاض2022خالل الربع الثاني من عام % 38ارتفعت األرباح بنسبة تبلغ ▪

.التكاليف التشغيلية

4Q 3.75

3Q 2.69
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قطاع الحديد والصلب: 2022نتائج النصف األول من عام 
تحليل لهوامش أرباح القطاع
رائب قبل احتساب الفوائد والض

واإلهالك واالستهالك

قاف ارتفعت هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بعد قرار إي

التشغيل الذي اتخذه القطاع 

ئب األرباح قبل احتساب الفوائد والضرا

(مليار لاير قطري)واإلهالك واالستهالك 

هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد 

)%(والضرائب واإلهالك واالستهالك 
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قطاع الحديد والصلب: 2022نتائج النصف األول من عام 

آسيا الشرق األوسطقطر

تحليل جغرافي 
إليرادات القطاع

صناعات قطر بشكل مباشر يستند التحليل الجغرافي إلى الموقع الجغرافي للعميل الذي تمت عملية البيع إليه من قِبَل كيانات تابعة ل: مالحظة

.أو من خالل وكيل للمبيعات والتسويق

مليون طن متري سنويا  من حديد التسليح 0.8، قررت المجموعة تغيير طاقة العمليات المحلية في قطاع الحديد والصلب إلى 2020اعتبارا  من الربع الثاني من عام ▪

طاع أيضا  خالل عام وبرغم ذلك، فقد تمكن الق. ، وذلك لتلبية الطلب المحلي بصورة أساسية في ظل اشتداد المنافسة وتراجع الهوامش على الصعيد الدولي(عمليات قطر)

.من بيع بعض كميات خارج السوق المحلية في ظل ارتفاع األسعار الدولية2021

وتبلغ الطاقة . 2021الذي ظل قيد التشغيل حتى نهاية عام  (DR-1)وأوقف تشغيل المرفق2022خالل الربع األول من عام (DR-2)أعاد القطاع تشغيل المرفق ▪

800,000الذي تبلغ طاقته اإلنتاجية  (DR-1)ما يصل إلى مليون ونصف طن متري في العام من الحديد المختزل مباشرة مقارنة بالمرفق (DR-2)اإلنتاجية للمرفق

.طن متري في العام من الحديد المختزل مباشرة في السوق400,000الفرصة لبيع ما يقرب من (DR-2)وستوفر إعادة تشغيل المرفق . طن متري في العام

أفريقيا

15%

4%

35%

43%

3%

30%

28%

42%

)%(2022إيرادات القطاع للنصف األول من عام  )%(2021إيرادات القطاع للنصف األول من عام 

أميركا الشمالية
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228 235 244 342 307 220 250 356 247

530 547 555 621 704 781 719 724 823

2Q-20 3Q-20 4Q-20 1Q-21 2Q-21 3Q-21 4Q-21 1Q-22 2Q-22

0 0 0
97

0 0 0
104 1600 0

417
492 559

2Q-20 3Q-20 4Q-20 1Q-21 2Q-21 3Q-21 4Q-21 1Q-22 2Q-22

0 0 43 109
48 48 99 32 00 0

480 511
608 608 646 619

2Q-20 3Q-20 4Q-20 1Q-21 2Q-21 3Q-21 4Q-21 1Q-22 2Q-22

قطاع الحديد والصلب: 2022نتائج النصف األول من عام 

كتل الحديد
(2022ضمن إيرادات القطاع للنصف األول من عام % 3أسهمت بحوالي )

(ألف طن متري)أحجام المبيعات  (طن متري/دوالر أمريكي)أسعار البيع 

ات تحليل للمنتج
طاعالرئيسية للق

حديد التسليح
(2022ضمن إيرادات القطاع للنصف األول من عام % 68أسهم بحوالي )

.طلبوبرغم ذلك، فقد انخفضت أحجام المبيعات نتيجة تراجع ال. تماشيا  مع أسعار الحديد والصلب على الصعيد الدولي2022ارتفعت أسعار البيع خالل الربع الثاني من عام 

.يد التسليحويتم توجيه معظم كميات كتل الحديد المنتجة نحو إنتاج حد. ظلت مبيعات كتل الحديد مرتبطة بالفرص وفقا  لظروف السوق وتوافر كميات فائضة منها

الحديد المقولب على الساخن/ الحديد المختزل بالطريقة المباشرة 
(2022ضمن إيرادات القطاع للنصف األول من عام % 21أسهم بحوالي )

(.DR-2)عقب إعادة تشغيل المرفق 2022الحديد المقولب على الساخن ارتفاعا  كبيرا  منذ بداية عام / ارتفعت أحجام مبيعات الحديد المختزل بالطريقة المباشرة 
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(2026–2022)اإلنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية 
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(2026–2022)اإلنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية 

مويلمصاريف الت–صافي الدين –+/التدفق النقدي الحر إلى الشركة = التدفق النقدي الحر إلى أسهم رأس المال 

إلى2025إلى2021عاممنالممتدةللفترةالرأسماليواإلنفاقالنقديةالتدفقاتأرقامتستند:مالحظة
السوقظروفبشأنالتوقعاتعلىبناء  وذلك،2021لعامالعملوخطةالمعتمدةالتقديريةالموازنة
العملوخطةريةالتقديللموازنةالنهائيةالصيغةوضععندبهاالتنبؤتموالتياألساسيةالسلعوأسعار
.2021لعام

االعتمادريتعذفإنهاألساسية،السلعأسعارواتجاهاتاألسواقتشهدهاالتيالحاليةالظروفظلوفي
اختالفا  ألرقامالهذهالفعليالتحققيختلفقدإذأعاله،الجدولفيالواردةالتوقعاتعلىُمطلقبيقين
بيئةأخرى،عواملبينمنتتضمن،التيالكلياالقتصادظروفحسبوذلكالتوقعات،هذهعنكبيرا  

لمجلسوزيج.العامذلكفيسائدةكانتوالتيوغيرها،المنتجاتوأسعارالسوقوديناميكياتاألعمال
.واالقتصادياتالسوقبشأنللتوقعاتوفقا  مشاريعيلغيأويؤجلأناإلدارة

oقطريلايرمليار11.1قيمتهتبلغوالذيللمجموعةالرأسمالياإلنفاقيتضمن

:يليما

قطريلايرمليار4.1)الكيماويةاألسمدةقطاعفيإنتاجيةطاقةإضافة▪

(7قافكوفي

مليار1.6)شاملةصيانةعمليةإجراءاآلخرالرأسمالياإلنفاقيتضمن▪

(قطريلاير

.(قطريلايرمليار3.3)استثماريةمشاريع▪

o(قطريلايرمليار1.6بواقعرأسماليإنفاق)قابكو

استبدال)قطريلايرمليار0.9-التشغيليةبالعملياتتتعلقمشاريع▪

؛(آخرهإلىالحرق،مستوياتوخفضالتبريدآالت

قطري؛لايرمليار0.4-موثوقية/شاملةصيانة▪

.اتاستثمار/اإلنشاءقيدبمشاريعيتعلقرأسماليإنفاقهناكليس▪

o(قطريلايرمليار0.3بواقعرأسماليإنفاق)كفاك

قطري؛لايرمليار0.1-سنويةصيانة/شاملةصيانة▪

؛(قطريلايرمليار0.2-آخرروتينيرأسماليإنفاق▪

.اإلنتاجيةبالطاقةيتعلقرأسماليإنفاقهناكليس▪

o(قطريلايرمليار8.8بواقعرأسماليإنفاق)قافكو

مرسملةتمويلتكاليفتتضمنقطريلايرمليار4.1-7قافكو▪

؛(المشروعتكاليفمن%70؛7قافكولتمويلمليار2.6اقتراض)

هشبالسوائلتصريفمنع)قطريلايرمليار3.3-استثماريةمشاريع▪

SAP)مشروعقطري؛لايرمليار0.5-نهائيا   Hana) - لايرمليار0.2

إصالحقطري؛لايرمليار0.2-الكبريتاستعادةوحدةقطري؛

؛(قطريلايرمليار0.2-السائبةالمنتجاتمستودعاتواستبدال

قطري؛لايرمليار1.0-الشاملةالصيانةبأعماليتعلقرأسماليإنفاق▪

o(قطريلايرمليار0.5بواقعرأسماليإنفاق)ستيلقطر

قطري؛لايرمليار0.2-الشاملةالصيانةبأعماليتعلقرأسماليإنفاق▪

قطري؛لايرمليار0.1-المعلوماتتكنولوجيافياستثمارات▪

لجديدابالمصنعالخاصالرأسمالياإلنفاقأعالهالمبينةالتوقعاتتتضمنال➢

.نيلللفيقطرشركةمؤخرا  عنهأعلنتالذيكلوريدفينيلالبوليإلنتاج

2022 2023 2024 2025 2026

Capital Spares 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Catalysts 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Turnaround CAPEX 0.3 0.7 0.2 0.3 0.2

Investments / PUD 0.9 1.3 0.8 0.7 0.5

Qafco-7 0.8 2.0 0.6 0.5 0.3

IT / Technical 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Other Routine CAPEX 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Total CAPEX 2.2 4.1 1.9 1.6 1.2

2022 2023 2024 2025 2026

Cash Flows:

 - Operating 4.5 +3.1 +3.9 +4.1 +3.4

 - Investing -1.9 -3.8 -1.5 -1.2 -0.8

 - Financing 0.4 +1.2 +0.3 +0.1 -0.0

FCFF 2.3 -1.0 +2.1 +2.6 +2.3

FCFE 3.6 +2.2 +3.1 +3.2 +2.6

CAPITAL EXPENDITURE (in QR Billion)

CASH FLOWS (in QR Billion)
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التوزيعات والقيمة السوقية
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Market Capitalization (QR billion)

التوزيعات والقيمة السوقية

)%(نسبة التوزيع  ربح السهم

(مليار لاير قطري)رأس المالي السوقي 

للسهم؛قطريلاير10.8يعادلماأيقطري،لايرمليار61.4تاريخهحتىالنقديةالتوزيعاتإجماليبلغ•

MSCIمؤشرعلىالشركةإدراجتم• Qatar2014مايوفي.

مليار لاير قطري96.5
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0.40 0.33

1.00

89%

70%

54%

69%

40%

60%

55%
54%

52%
55%

83%

67% 68%

82%
91%

72%

94%
100% 75%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL

45
INDUSTRIES QATAR | Quarterly Financial Update (2014 Q4) | Page 45

(2021-2015)نظرة سريعة على النتائج 
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(مليون طن متري)اإلنتاج  (مليون طن متري)أحجام المبيعات 

)%(الطاقة التشغيلية  (طن متري/ دوالر أمريكي )أسعار البيع 

(2021-2015)نظرة سريعة على النتائج 

معدل النمو السنوي المركب: CAGR: مالحظة

2020يُعزى انخفاض اإلنتاج خالل عام . 2020، ثم انخفضت خالل عام 2019وحتى عام 2015حافظت األحجام على استقرارها منذ عام 

از ية المؤقتة لمعالجة الغبصورة أساسية إلى قرار إيقاف تشغيل بعض مرافق إلنتاج الحديد والصلب، فيما تأثرت أيضا  أحجام المبيعات باالتفاق

.تأثرت أسعار البيع بدورات االقتصاد الكلي▪ في قافكو 
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(مليار لاير قطري)اإليرادات  (مليار لاير قطري)صافي الدخل 

(مليار لاير قطري)إجمالي األصول  (  مليار لاير قطري( )الدين/ )صافي النقد 
31بموجب المعيار المحاسبي الدولي 

(2021-2015)نظرة سريعة على النتائج 

معدل النمو السنوي المركب: CAGR: مالحظة

استمرت ▪ افي الدخل أثرت التغيرات التي شهدتها اإليرادات إلى جانب تكاليف التشغيل على نمو ص▪ اتخذت اإليرادات اتجاها  متوافقا  مع أسعار البيع 

.التدفقات النقدية في تحقيق مستويات كبيرة برغم التقلبات الدورية التي تشهدها األرباح

المحتسب بشكل اعتيادي–صافي األرباح *

*
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هيكل الحوكمة



CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL

Industries Qatar, IR Presentation, 1H-22

49

هيكل الحوكمة

اإلدارةمجلسهيكل

أعضاء، يتم تعيين ( 8)يتشكل مجلس إدارة صناعات قطر من ثمانية •

تم أعضاء من قِبَل المساهم الخاص، وهو قطر للطاقة، بينما( 7)سبعة 

من قِبَل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات ( 1)تعيين عضو واحد 

.االجتماعية

ية على وتحرص قطر للطاقة والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماع•

ة اختيار أعضاء مجلس اإلدارة المؤهلين والمستوفين لشروط عضوي

أدية مجلس اإلدارة ممن تتوافر فيهم الخبرة الكافية والدراية التامة لت

.اتهامهامهم بصورة فعالة لما فيه مصلحة الشركة وتحقيق أهدافها وغاي

الصالحيات

،القراراتالتخاذالمطلقةالسلطةالشركةفيشخصأليهناكليس•

الشركةوإجراءاتصالحياتلدليلوفقا  دائما  تتمالقراراتخاذفعملية

.الصلةذاتواللوائح

واالمتثالالحوكمة

مةحوكنظامفيالواردةالحوكمةمبادئبتطبيققطرصناعاتتلتزم•

عنادرالصالرئيسيةالسوقفيالمدرجةالقانونيةوالكياناتالشركات

.تأسيسهاأحكاممعيتماشىوبماالماليةلألسواققطرهيئة

اراإلطمعيتوافقتنظيميإطاروجودعلىدوما  اإلدارةمجلسيحرص•

مراجعةخاللمنالمدرجةالمساهمةللشركاتوالمؤسسيالقانوني

.األمرتطلبكلمابالشركةالحوكمةتطبيقاتوتحديث

اإلدارةلمجلسالتابعةاللجان

عضبوكذلكعنه،المنبثقةاللجانبعضبتشكيلاإلدارةمجلسقام•

عنمسؤوال  المجلسبقاءمعمحددةعملياتإلجراءالخاصةاللجان

ةاإلدارمجلسلجانومن.فوضهاالتيالسلطاتأوالصالحياتجميع

.المكافآتولجنةالتدقيقلجنةهناكحاليا  
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هيكل الحوكمة

المكافآت

اإلدارةمجلس

شكلببمراجعتهاوتقوماإلدارةمجلسأعضاءلمكافآتسياسةبإعدادالشركةقامت•

دارةاإلمجلسعضويةمقابلثابتا  جزءا  اعتبارهافيالسياسةهذهوتأخذ.دوري

ويتم.للشركةالعامباألداءيرتبطمتغيرا  وجزءا  اإلدارة،مجلسجلساتوحضور

العامةالجمعيةقبلمنالشركةإدارةمجلسألعضاءالمقترحةالمكافآتاعتماد

.للشركة

التنفيذيةاإلدارة

توفرهادموارخاللمنالرئيسيوالمكتبواإلداريةالماليةالخدماتجميعتوفيريتم•

المنتدبالعضوراتبتحديديتملذلك،ووفقا  .خدماتاتفاقيةبموجبللطاقةقطر

مجلسبَلقِ منعليهوالموافقةقطر،لصناعاتالتنفيذيةاإلدارةيمثلالذيللشركة،

.مكافأةعلىالصفةبهذهالمنتدبالعضويحصلوال.الشركةإدارة

بالشركةالرقابةنظام

يةالتشغيلواإلجراءاتالسياساتيضمداخليرقابةنظامالشركةاعتمدت•

ركةالشالتزامورقابةوالخارجي،الداخليوالتدقيقالمخاطر،بإدارةالمتعلقة

يةالذاتللرقابةواضحةمعاييروضعوتم.الصلةذاتواللوائحبالضوابط

.كلهاالشركةأقسامفيوالمساءلةوالمسؤولية

ولجنةياالعلالتنفيذيةاإلدارةقبلمنالداخليةالرقابةإطارعلىاإلشرافيتم•

.اإلدارةومجلسالتدقيق

والشفافيةاإلفصاح

عملياتجميعإجراءلضمانالمالئمةالتدابيراتخاذعلىالمجلسيحرص•

وفيرتكذلكالصلة،ذاتالرقابيةالجهاتوقواعدلتعليماتوفقا  اإلفصاح

كافةمكنيوبماالمناسبين،والكيفبالكمودقيقةمضللةوغيرصحيحةمعلومات

.صحيحبشكلقرارهمواتخاذمنصفبشكلبهاالعلممنالشركةمساهمي

المساهمينحقوق

صولالححقخاصوبوجهالمساهمين،حقوقعلىللشركةاألساسيالنظامينص•

اكواالشترالعامةالجمعيةحضوروحقاألسهم،أرباحمنالمقررالنصيبعلى

حقوبالبيعاالرتباطحقوقوممارسةقراراتهاعلىوالتصويتمداوالتهافي

.الشركةبمصالحيضرالبماوطلبهاالمعلوماتإلىالوصول
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المبيعات والتسويق
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المبيعات والتسويق

ملوكة ، وهي شركة م"منتجات. "ق.خ.م.تمتلك شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات ش•

روكيماويات بالكامل لحكومة دولة قطر، الحقوق الحصرية لشراء وتسويق وبيع وتوزيع منتجات الدولة من البت

واألسمدة الكيماوية الخاضعة للتنظيم الحكومي؛

بعد أن تحققت الفوائد 2018أوائل عام " منتجات"تم نقل مهام تسويق وتوزيع منتجات الحديد والصلب إلى •

.المرجوة للقطاعين اآلخرين التابعين للمجموعة

على المستوى التشغيلي فقط، وسيظل فريق 2020إلى قطر للطاقة خالل عام " منتجات"تم ضم أنشطة •

.التسويق يعمل بصورة مستقلة، وبالتالي فليس لهذه العملية أي أثر على صناعات قطر

لية وفقا  لالستراتيجية التشغي2020سبتمبر 1تمت إعادة مهام تسويق الحديد والصلب إلى قطر ستيل اعتبارا  من •

.الجديدة بعد تقليص أنشطة التسويق الدولية
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:من خالل الوسائل التاليةصناعات قطر للحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك االتصال 

 2080 4013 (974): هاتف

 9750 4013 (974): فاكس

iq.investorrelations@qatarenergy.qaوiq@qatarenergy.qa: بريد إلكتروني

، الدوحة، قطر3212. ب.ص: العنوان

طر للحصول على أحدث المعلومات والمنشورات والبيانات الصحفية والعروض التقديمية حول صناعات قwww.iq.com.qaيرجى زيارة 

.وشركات المجموعة
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