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 للنشر الفوري 

 

مليار لاير قطري لفترة الثالثة   2.7صافي أرباح بواقع صناعات قطر تحقق  

مقارنة بنفس   %87، بزيادة تبلغ نسبتها 2022مارس  31أشهر المنتهية في 

 الفترة من العام الماضي 
 

  0.24مقارنة بعائد على السهم بلغ    2022لاير قطري للربع األول من عام    0.45عائد على السهم بواقع   ▪
 2021لاير قطري للربع األول من عام 

 

مقارنة بالربع الرابع من    2022انخفاض طفيف في أسعار معظم المنتجات خالل الربع األول من عام   ▪
غير أنها شهدت ارتفاعاً مقارنة بنفس الفترة من    العام الماضي،  خالل  بعد أن بلغت ذروتها   ، 2021عام  

 العام الماضي 
 

 االختزال المباشر ذي الطاقة اإلنتاجية األكبر بقطر ستيل تقرر إعادة تشغيل مرفق إنتاج الحديد   ▪
 
مليار لاير    12.6المجموعة تحافظ على قوة السيولة لديها وتسجل إجمالي أرصدة نقدية ومصرفية يبلغ  ▪

   2021قطري بعد توزيعات األرباح عن عام 
 

أعلنت اليوم شركة صناعات قطر، )يشار إليها بعبارة "صناعات قطر" أو "المجموعة"،   :2022أبريل  25الدوحة، قطر • 
مليار لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   2.7، أنها حققت صافي أرباح بواقع  (IQCDورمزها في بورصة قطر:  

 . بنفس الفترة من العام الماضيمقارنة  %87، بزيادة تبلغ نسبتها 2022مارس  31
 

 المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي 

، حيث  2022االستقرار خالل األشهر الثالثة األولى من عام  شهدت األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي حالة من عدم  
م المشترين جانب الحذر على أمل أن تنخفض اانخفض الطلب على معظم منتجات الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مع التز

ياً على الطلب على معظم األسعار بعد أن بلغت ذروتها العام الماضي. باإلضافة إلى ذلك، فقد أثرت عوامل موسمية تأثيراً سلب
   .هذا العامالسلع خالل فترة مبكرة من 

 
، فقد تأثر جانب العرض بالصراع الروسي  2022من الربع األول من عام    ةاألخير  لفترةومن ناحية أخرى، وتحديداً خالل ا

وفيما    اديات المصانع.األوكراني الذي أسفر عن حدوث ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، األمر الذي فرض تحديات على اقتص
يتعلق باألسمدة الكيماوية على وجه الخصوص، فقد خلقت العقوبات المفروضة على روسيا حالة كبيرة من عدم اليقين لدى  

 المشترين بشأن تأمين األحجام. 
 

ً   أسعار السلع األساسية  شهدت،  2022وبصفة عامة وخالل أول شهرين من عام   ، غير أنها بدأت في االرتفاع منذ انخفاضا
الطاقة    2022مارس   العام    . المعروضنقص  ومع زيادة أسعار  الفترة من  بنفس  ارتفعت األسعار مقارنة  فقد  ذلك،  وبرغم 

 الماضي في ظل زيادة األنشطة االقتصادية ونمو إجمالي الناتج المحلي ووجود نقص في المعروض.
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 التشغيليمستجدات األداء  

الربع  مؤشرات األداء التشغيلي الرئيسية

األول من  

عام 

2022 

الربع 

األول من  

عام 

2021 

الربع 

الرابع 

من عام 

2021 

 التباين )%( 

]مقارنة بين الربع  

األول من عام  

والربع   2022

األول من عام  

2021 ] 

 التباين )%( 

]مقارنة بين  

الربع األول من  

  2022عام 

والربع الرابع من 

 [ 2021 عام

 %9+ %5+ 3.6 3.7 3.9 اإلنتاج )مليون طن متري( 

 --  --  % 91 % 94 % 95 معدالت التشغيل )%( 

 --  --  % 94 % 97 % 97 متوسط معامل الموثوقية )%(

 
، لتصل  %5بنسبة تبلغ    2022حافظت المجموعة على قوة عملياتها التشغيلية، حيث ارتفعت أحجام اإلنتاج للربع األول من عام  

مقارنة بالربع الرابع من   %9، وأبدت نمواً ملحوظاً بنسبة تبلغ 2021مليون طن متري مقارنة بالربع األول من عام  3.9إلى  
المجموعة مؤخراً  2021عام   اتخذته  الذي  القرار  إلى عدة عوامل تتضمن  أساسية  اإلنتاج بصورة  أحجام  ارتفاع  . ويُعزى 

(  DR-1إيقاف تشغيل المرفق ) مع ( ذي الطاقة اإلنتاجية األكبرDR-2المباشر )بإعادة تشغيل مرفق إنتاج الحديد باالختزال 
مزيج المواد الخام وإتاحة الفرص لبيع   من خاللوقد تم اتخاذ هذا القرار لزيادة الكفاءة العامة    ذي الطاقة اإلنتاجية األقل.

 الفائض من الحديد المختزل مباشرة في السوق. 
 

مقارنة بالربعين األول   2022تشغيل خالل الربع األول من عام  الأيام    اً أكبر منسجلت المجموعة عددإضافة إلى ذلك، فقد  
. وبلغت هذه الفترة، حيث انخفض نسبياً عدد عمليات التطفئة المخطط لها وغير المخطط لها خالل  2021والرابع من عام  

 . % 97، فيما بلغ متوسط معامل الموثوقية %95ما يصل إلى  2022معدالت تشغيل المصانع للربع األول من عام 
 

   2021والربع األول من عام   2022بين الربع األول من عام   مقارنة - مستجدات األداء المالي 

الربع األول  مؤشرات األداء المالي الرئيسية 

من عام 

2022 

الربع األول 

من عام 

2021 

التباين  

 )%( 

 % 55+ 481 747 أمريكي/طن متري(متوسط أسعار البيع )دوالر 

 %9+ 2,464 2,685 أحجام المبيعات )ألف طن متري(

 % 69+ 4.2 7.1 اإليرادات )مليار لاير قطري(

والضرائب واإلهالك واالستهالك )مليار  األرباح قبل احتساب الفوائد

 لاير قطري(

3.2 1.9 +67 % 

 % 87+ 1.4 2.7  صافي األرباح )مليار لاير قطري(

 % 87+ 0.24 0.45 العائد على السهم )لاير قطري( 

واالستهالك   واإلهالك  والضرائب  الفوائد  احتساب  قبل  األرباح  هامش 

 )%( 

46 % 46 %  -- 

 خالفاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مالحظة: تم تسجيل مبالغ اإليرادات واألرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بناًء على طريقة التوحيد التناسبي 

 

مقارنة بنفس الفترة من العام    % 87مليار لاير قطري، بزيادة ملحوظة تبلغ نسبتها    2.7حققت المجموعة صافي أرباح بواقع  

ليار لاير قطري  م 7.1، لتصل إلى % 69ارتفاعاً كبيراً تبلغ نسبته  2022الماضي. وقد ارتفعت إيرادات الربع األول من عام  

لاير قطري للربع    0.45. وبلغ العائد على السهم  2021مليار لاير قطري للربع األول من عام    4.2مقارنة بإيرادات بلغت  

لاير قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت األرباح قبل   0.24مقارنة بعائد على السهم بلغ    2022األول من عام  

مقارنة بالربع األول من عام    %67بنسبة تبلغ    2022واإلهالك واالستهالك للربع األول من عام    احتساب الفوائد والضرائب
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بلغ هامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك   بينمامليار لاير قطري،    3.2، لتصل إلى  2021

46%  . 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى عدة    2022ويُعزى بصورة كبيرة األداء المالي للمجموعة للربع األول من عام  

 عوامل تتضمن ما يلي: 

 أسعار المنتجات:  ▪

، حيث بلغ  2021مقارنة بالربع األول من عام    %55تفاعاً كبيراً بنسبة تبلغ  ارتفع متوسط األسعار الُمرجح للمنتجات ار

مليار    2.8دوالراً أمريكياً للطن المتري. وقد أثمر ارتفاع أسعار المنتجات عن زيادة صافي أرباح المجموعة بواقع    747

قطاعات في ظل تحسن األوضاع  لاير قطري. ويُعزى ارتفاع األسعار بصورة أساسية إلى زيادة أسعار السوق لكافة ال

 على مستوى االقتصاد الكلي.  

 أحجام المبيعات:   ▪

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، األمر الذي    % 9بنسبة تبلغ    2022ازدادت أحجام المبيعات للربع األول من عام  

 في زيادة أحجام اإلنتاج. بما أسهم المصانعيعود بصورة أساسية إلى ارتفاع معدالت تشغيل 

 تكاليف التشغيل:  ▪

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، األمر الذي يُعزى بصورة   %59ارتفعت التكاليف التشغيلية للمجموعة بنسبة تبلغ  

أساسية إلى زيادة التكاليف المتغيرة نتيجة ارتفاع أحجام المبيعات وتكلفة المواد الخام المرتبطة بمؤشر أسعار المنتجات 

 النهائية.

 

   2021والربع الرابع من عام  2022مقارنة بين الربع األول من عام   - مستجدات األداء المالي 

الربع  مؤشرات األداء المالي الرئيسية 

األول من  

عام 

2022 

الربع 

الرابع 

من عام 

2021 

التباين  

 )%( 

 % 5- 790 747 متوسط أسعار البيع )دوالر أمريكي/طن متري(

 % 25+ 2,147 2,685 أحجام المبيعات )ألف طن متري(

 % 18+ 6.0 7.1 اإليرادات )مليار لاير قطري(

والضرائب واإلهالك واالستهالك )مليار لاير   األرباح قبل احتساب الفوائد
 قطري(

3.2 
3.2 +2% 

 % 10+ 2.5 2.7  صافي األرباح )مليار لاير قطري(

 % 10+ 0.41 0.45 العائد على السهم )لاير قطري( 

 --  % 53 % 46 الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )%(هامش األرباح قبل احتساب 
 فاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مالحظة: تم تسجيل مبالغ اإليرادات واألرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خال

 

، وهو  2021، ارتفعت إيرادات المجموعة وصافي أرباحها مقارنة بالربع الرابع من عام  2022خالل الربع األول من عام  

ما يعود بصورة أساسية إلى زيادة أحجام المبيعات في ظل ارتفاع مستويات اإلنتاج، هذا إلى جانب المبيعات اإلضافية من 

تم ترحيلها   التي  الشحنات  نتيجة مواعيد  الكيماوية  الرابع من عام  شركة قطر لألسمدة  الربع  أحجام  2021من  . وازدادت 

مقارنة بالربع الفائت. ومن ناحية أخرى، فقد تراجعت أسعار المنتجات خالل الربع األول من عام    % 25المبيعات بنسبة تبلغ  

تفعت وار  األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي.   اتجراء تقلب  2021مقارنة بالربع الرابع من عام    %5بنسبة تبلغ    2022

،  %2ارتفاعاً هامشياً بنسبة تبلغ    2022األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك للربع األول من عام  

مليار لاير قطري، بينما انخفضت هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك   3.2لتصل إلى  

 نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية. 
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 المركز المالي

 كما في  مؤشرات األداء الرئيسية  

مارس  31

2022 

 كما في 

ديسمبر  31

2021 

  التباين )%( 

 % 21- 16.0 12.6 األرصدة النقدية والمصرفية )مليار لاير قطري( 

 % 8- 42.3 38.8 إجمالي األصول )مليار لاير قطري(

 % 8- 39.5 36.2 إجمالي حقوق الملكية )مليار لاير قطري(
 مالحظة: تم تسجيل األرصدة النقدية والمصرفية بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 

  في   مليار لاير قطري كما  12.6حافظت المجموعة على قوة مركزها المالي، إذ بلغت أرصدتها النقدية والمصرفية المسجلة  

كما ال يوجد لدى المجموعة    مليارات لاير قطري.  6.0بواقع    2021بعد توزيعات األرباح عن السنة المالية    2022مارس    31

 حالياً أية ديون طويلة األجل. 

 

مليار لاير قطري على    36.2مليار لاير قطري و  38.8وبلغ إجمالي أصول المجموعة وإجمالي حقوق الملكية المسجلين  

مليار لاير قطري   2.8تبلغ    1حققت المجموعة تدفقات نقدية إيجابية من العمليات التشغيليةو.  2022مارس    31التوالي كما في  

 . 2022قطري خالل األشهر الثالثة األولى من عام  مليار لاير  2.6بواقع  1وتدفقات نقدية حرة

 

 أبرز مالمح أداء القطاعات 

 قطاع البتروكيماويات: 

الربع  مؤشرات األداء الرئيسية 

األول  

من عام 

2022 

الربع 

األول  

من عام 

2021 

الربع 

الرابع 

من عام 

2021 

 التباين )%(  
]مقارنة بين 

الربع األول من 

  2022عام 

والربع األول من 

 [ 2021عام 

 التباين )%( 
]مقارنة بين 

الربع األول من 

  2022عام 

والربع الرابع من 

 [ 2021عام 

 % 39+ %9+ 513 656 713 اإلنتاج )ألف طن متري( 

 %8+ % 18+ 904 828 979 متوسط أسعار البيع )دوالر أمريكي/طن متري(

 % 31+ % 13+ 407 472 532 أحجام المبيعات )ألف طن متري(

 % 42+ % 33+ 1,295 1,378 1,835 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 % 120+ % 11+ 306 608 673  صافي األرباح )مليون لاير قطري(
 مالحظة: تم تسجيل األرقام الواردة أعاله بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

،  2022مارس    31مليون لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    673البتروكيماويات صافي أرباح بواقع  حقق قطاع  

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتُعزى هذه الزيادة الملحوظة بصورة أساسية إلى ارتفاع   %11بارتفاع تبلغ نسبته  

 تصاد الكلي. أسعار المنتجات في ظل تحسن األوضاع على مستوى االق

 

وقد دعم أداء القطاع أيضاً ارتفاع أحجام اإلنتاج، إذ إن مرافق إنتاج اإلضافات البترولية قد خضعت إلى عملية تطفئة ألسباب  

، غير أن هذا االرتفاع قد عادله جزئياً انخفاض طفيف في أحجام اإلنتاج من مرافق 2021تجارية خالل الربع األول من عام  

 البولي إيثيلين.

 

 
 الدولية إلعداد التقارير الماليةتم تسجيلها بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفاً للمعايير  1
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مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يُعزى   % 18وارتفع متوسط األسعار الُمرجح لمنتجات القطاع بنسبة تصل إلى  

 %13وازدادت أحجام المبيعات بنسبة تبلغ    إلى زيادة الطلب وارتفاع أسعار الطاقة، هذا إلى جانب وجود نقص في المعروض.

في ظل ارتفاع أحجام اإلنتاج. وقد أثمر ارتفاع أسعار البيع وأحجام المبيعات عن زيادة    2021مقارنة بالربع األول من عام 

مقارنة بنفس الفترة    %33مليار لاير قطري، بزيادة تبلغ نسبتها    1.8لتصل إلى  ،  2022إيرادات القطاع للربع األول من عام  

 من العام الماضي.  

 

، وهو ما يعود بصورة  2021مقارنة بالربع الرابع من عام    %42بنسبة تبلغ    2022وارتفعت إيرادات الربع األول من عام  

(، حيث خضع قطاع البولي إيثيلين التابع للمجموعة إلى عملية تطفئة كبيرة كان  %31أساسية إلى زيادة أحجام المبيعات )+

مبيعات القطاع للربع الرابع ، مما أسفر عن حدوث انخفاض كبير في أحجام  2021مخطط لها خالل الربع الرابع من عام  

، األمر الذي يُعزى بصورة %8. إضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت أسعار البيع على مستوى القطاع بنسبة تبلغ  2021من عام  

يذكر خالل الربع األول من    اً أساسية إلى ارتفاع أسعار ثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير، بينما لم تشهد أسعار البولي إيثيلين تغير

  % 120. وقد أسهم ارتفاع اإليرادات في زيادة صافي أرباح القطاع بنسبة تبلغ  2021مقارنة بالربع الرابع من عام    2022  عام

 . 2021مقارنة بالربع الرابع من عام  

 

 قطاع األسمدة الكيماوية: 

الربع  مؤشرات األداء الرئيسية 

األول  

من عام 

2022 

الربع 

األول  

من عام 

2021 

الربع 

الرابع 

من عام 

2021 

 التباين )%(  
]مقارنة بين الربع  

األول من عام  

والربع   2022

األول من عام  

2021] 

 التباين )%( 
]مقارنة بين الربع  

األول من عام  

والربع   2022

الرابع من عام  

2021] 

 % 5- % 0- 2,411 2,306 2,300 اإلنتاج )ألف طن متري( 

 % 11- % 113+ 781 326 695 أمريكي/طن متري(متوسط أسعار البيع )دوالر 

 % 19+ % 16+ 1,360 1,400 1,622 أحجام المبيعات )ألف طن متري(

 %6+ % 147+ 3,750 1,612 3,981 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 % 24- % 194+ 2,288 595 1,745 صافي األرباح )مليون لاير قطري(

 
،  2022مارس    31مليار لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    1.7أرباح يبلغ  حقق قطاع األسمدة الكيماوية صافي  

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتُعزى هذه الزيادة بصورة أساسية إلى ارتفاع اإليرادات.    %194بزيادة تبلغ نسبتها  
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما    2022للربع األول من عام    % 147وقد ارتفعت إيرادات القطاع بنسبة تبلغ  

مقارنة بنفس الفترة من    %113وارتفعت أسعار البيع ارتفاعاً كبيراً بنسبة تبلغ    يعود بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار البيع.
سمدة الكيماوية مقارنة انعكس إيجابياً على أداء القطاع. وتتضمن األسباب الرئيسية الرتفاع أسعار األ  األمر الذيالعام الماضي،  

بنفس الفترة من العام الماضي نقص المعروض من البلدان المصدرة الرئيسية والضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار 
 المحاصيل والطاقة.  

 

الربع األول من عام   المبيعات خالل  الفترة من عام    2022كما ازدادت أحجام  لم تشهد  2021مقارنة بنفس  أحجام  ، بينما 
 . 2021مقارنة بالربع األول من عام   2022يذكر خالل الربع األول من عام  اً اإلنتاج تغير

 
، وهو ما يعود بصورة أساسية 2021مقارنة بالربع الرابع من عام    %6وارتفعت إيرادات القطاع ارتفاعاً متوسطاً بنسبة تبلغ  

حجام المبيعات بصورة أساسية إلى مواعيد الشحنات التي تم ترحيلها . وتعود زيادة أ%19إلى زيادة أحجام المبيعات بنسبة تبلغ  

بنسبة   2022. ومن ناحية أخرى، فقد انخفضت أسعار المنتجات خالل الربع األول من عام  2021من الربع الرابع من عام  

مع اتخاذ المشترين   ، األمر الذي يعود بصورة أساسية إلى انخفاض الطلب2021مقارنة بالربع الرابع من عام    %11تبلغ  

. وبرغم ذلك، فقد بدأت مجدداً أسعار األسمدة الكيماوية  2022جانب الحذر، وذلك خالل أول شهرين من الربع األول من عام  

، ةروسيال  والعقوبات، وهو ما يُعزى إلى ارتفاع أسعار الطاقة  2022من الربع األول من عام    ةاألخير  فترةفي االرتفاع منذ ال

 شكوك حول توقف اإلمدادات. الأثار   األمر الذي
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 قطاع الحديد والصلب:  

الربع  مؤشرات األداء الرئيسية 

األول  

من عام 

2022 

الربع 

األول  

من عام 

2021 

الربع 

الرابع 

من  

عام 

2021 

 التباين )%(  
]مقارنة بين الربع  

األول من عام  

والربع   2022

األول من عام  

2021] 

 التباين )%( 
الربع  ]مقارنة بين 

األول من عام  

والربع   2022

الرابع من عام  

2021] 

 % 33+ % 20+ 700 779 932 اإلنتاج )ألف طن متري( 

 % 4- % 18+ 702 571 673 متوسط أسعار البيع )دوالر أمريكي/طن متري(

 % 39+ % 10- 381 591 531 أحجام المبيعات )ألف طن متري(

 % 34+ %6+ 973 1,228 1,300 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 % 199+ %1+ 87 259 261  صافي األرباح )مليون لاير قطري(

 
مليون لاير قطري، بارتفاع   261مليار لاير قطري، وسجل صافي أرباح يبلغ    1.3حقق قطاع الحديد والصلب إيرادات بواقع  

. ويُعزى ارتفاع األداء المالي للقطاع  2021على التوالي، وذلك مقارنة بالربع األول من عام    % 1و  % 6متوسط تبلغ نسبته  
 اآلتي:   مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعود إلى زيادة    %18ارتفع متوسط أسعار البيع بنسبة تبلغ    أسعار البيع: ▪

، هذا باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف المواد 2020  معا  أواخرالطلب مع ارتفاع مستوى أنشطة قطاع اإلنشاءات بداية من  

 الخام على الصعيد الدولي. 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يُعزى إلى   %10م المبيعات بنسبة تبلغ  انخفضت أحجا  أحجام المبيعات: ▪

 .  2022انخفاض المبيعات من كتل الحديد خالل الربع األول من عام 

حققت فوالذ القابضة، وهي شركة زميلة لقطر ستيل تعمل في إنتاج كريات أكسيد الحديد،    تحسن أداء الشركات الزميلة: ▪

، لتصل  % 164نتائج مالية جيدة في ظل تحسن عملياتها التشغيلية. وازدادت الحصة من نتائج فوالذ القابضة بنسبة تبلغ  

 . 2021مليون لاير قطري مقارنة بالربع األول من عام  57إلى 

، وهو ما يعود بصورة أساسية 2021مقارنة بالربع الرابع من عام    %199وارتفعت أرباح القطاع ارتفاعاً كبيراً بنسبة تبلغ  

، حيث قام القطاع 2022ازدادت أحجام المبيعات زيادة كبيرة خالل الربع األول من عام  قد  و  إلى ارتفاع أحجام المبيعات.

( الذي ظل قيد التشغيل DR-1وإيقاف تشغيل المرفق )  2022ربع األول من عام  ( خالل الDR-2بإعادة تشغيل المرفق ) 

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

( الفرصة  DR-2المرفق )  طن متري في العام. وستوفر إعادة تشغيل  800000( الذي تبلغ طاقته اإلنتاجية  DR-1بالمرفق )

طن متري في العام من الحديد المختزل مباشرة في السوق. ومن ناحية أخرى، فقد انخفض    400000لبيع ما يقرب من  

مقارنة بالربع الفائت، حيث تراجعت أسعار الحديد والصلب العالمية بعد   %4متوسط أسعار البيع انخفاضاً طفيفاً بنسبة تبلغ  

، حيث ارتفعت لهذه الفترة. كما أسهم تحسن أداء فوالذ القابضة في زيادة أرباح القطاع  2021عام    أن بلغت ذروتها خالل

 . 2021مقارنة بالربع الرابع من عام   % 130النتائج من الشركة الزميلة بنسبة تبلغ 
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 مؤتمر هاتفي لمناقشة األداء المالي والتشغيلي للشركة

هاتفياً يدعى إليه المستثمرين لمناقشة آخر النتائج واآلفاق على مستوى أنشطة األعمال تستضيف شركة صناعات قطر مؤتمراً  

الموافق   الثالثاء  الساعة    2022أبريل    26ومسائل أخرى، وذلك يوم  الدوحة. وسيتم نشر   12:00في تمام  بتوقيت  ظهراً 

عل الهاتفي  المؤتمر  سيصاحب  الذي  المستثمرين  بعالقات  الخاص  التقديمي  قسم  العرض  المالي" ضمن  "األداء  صفحة  ى 

 "عالقات المستثمرين" بالموقع اإللكتروني للشركة.

 - انتهى- 

 
 نبذة حول صناعات قطر 

. ويتضمن نطاق أعمال الشركة التملك المباشر للحصص في الشركات  2003أبريل    19أسست صناعات قطر، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، في  ت
المشتركة   )التابعة والمشاريع  إنتاج كتل  1التالية:  (: شركة قطــر ستيل "ش.م.ق"، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصناعات قطــر تعمل في 

وتعمل   %80(: شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة "ش.م.ق" )قابكو(، وهـي مشروع مشترك، تمتلك فيها صناعات قطر 2الصلب وحديد التسليح )
(: شركة قطر لألسمدة الكيماوية "ش. ع. م"  3ثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة والكبريت )في إنتاج اإليثيلين والبولي إي

(: شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة  4)قافكو(، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصناعات قطر تعمل في مجال إنتاج األمونيا واليوريا )
 وتعمل في إنتاج الميثانول وثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير.  %50مشروع مشترك، تمتلك فيها صناعات قطر  "ش.م.ق" )كفاك(، وهي 

 
 وتدار عمليات الشركات التابعة والمشاريع المشتركة من قِبَل فرقها اإلدارية، كال فيما يخصه بصورة مستقلة. 

 
أو  ،  iq@qatarenergy.qaني رواإللكت  من خالل عنوان البريد الصحفي، يرجى التواصلللحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البيان 

 . www.iq.com.qaتفضل بزيارة الموقع اإللكتروني 
 

 بيان إخالء المسؤولية 

يُشار أحياناً  تندرج الشركات التي تمتلك فيها   الُمستقلة. في هذا البيان الصحفي،  إلى شركة صناعات قطر بعبارة  صناعات قطر )ش.م.ع.ق.( استثمارات مباشرة أو غير مباشرة ضمن الشركات ذات الكيانات 

 "صناعات قطر" أو كلمة "المجموعة" لدواعي المالئمة. 

 

طلعية تتضمن تقديرات  ضاع المالية ونتائج العمليات واألعمال التي تديرها صناعات قطر. وتُعد جميع البيانات، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، بيانات تقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بشأن األو

ف كبير بين النتائج الفعلية أو األداء العملي والتشغيلي أو األحداث التي تؤثر على  مستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختال

 المجموعة وبين تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من هذه البيانات. 

 

ف األسواق فيما يتعلق بمنتجات المجموعة )ج( فقدان الحصة من السوق والمنافسة داخل  ويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة عوامل، منها: )أ( تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي )ب( تغير الطلب وظرو

ختلف النتائج اختالفاً  الية واالقتصادية )ز( المخاطر السياسية. وبالتالي، قد تالقطاع )د( المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية )هـ( تغير الظروف التشريعية والمالية والتنظيمية )و( تغير ظروف األسواق والظروف الم 

 تطلعية في تاريخ هذه الوثيقة. كبيراً عن تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من البيانات التطلعية الواردة هنا. وكافة البيانات الواردة هنا تهدف إلى استعراض نظرات 

 

قد معها ووكالئها أي مسؤولية بأي شكل من األشكال عن أية تكاليف أو خسائر أو آثار ضارة أخرى قد تنشأ عن استخدام  ال تتحمل شركة صناعات قطر ومديريها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها والشركات المتعا

من األحوال بتحديث أو نشر تعديالت أدخلت  الشقيقة ُملزمة بأي حال   أو اعتماد أي جهة على أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. وال تعتبر صناعات قطر وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة وشركاتها

ث مستقبلية، أو أي سبب آخر. كما ال تضمن صناعات قطر دقة البيانات  على أي بيان تطلعي أو مادة أخرى وردت هنا ويُعرف أو ال يُعرف أنها قد تغيرت، أو أنها غير دقيقة نتيجة لورود معلومات جديدة أو أحدا 

 التاريخية الواردة هنا. 

 

 ـات عامـة مالحظ

لاير    3.64نها بالدوالر األمريكي إلى السعر التالي: دوالر أمريكي واحد =  تتبع السنة المحاسبية لشركة صناعات قطر التقويم الميالدي. وال يتم إدخال أية تعديالت على السنوات الكبيسة. وتستند القيم الُمعبر ع

 قطري.

 

اس تناسبي، وذلك استناداً إلى حصة ملكية صناعات قطر في مشاريعها  تم احتساب مبالغ بيان الدخل، بما في ذلك اإليرادات وصافي األرباح واإلنتاج وأحجام المبيعات، وعرضها لغرض هذا البيان الصحفي على أس
طريق أخذ حصة المجموعة من إيرادات شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة وشركة قطر لإلضافات البترولية. ويتم احتساب إيرادات    المشتركة. وعلى وجه التحديد، يتم احتساب إيرادات قطاع البتروكيماويات عن

. وقد تختلف هذه اإليرادات عن اإليرادات الُمدرجة  ات البالستيكيةشركة قطر للبتروكيماويات المحدودة من خالل أخذ حصة من إيرادات مشاريعها المشتركة، وهي قاتوفين وشركة قطر للفينيل وشركة قطر للمنتج
 في البيانات المالية الُموحدة. 

 

 تعاريف

•:Adjusted Free Cash Flow    أرباح األسهم •  – إجمالي اإلنفاق الرأس مالي    – تدفق نقدي حر معدل، تدفق نقدي من العملياتCAGR • معدل النمو السنوي الُمركب ::Cash Realisation 

Ratio  سبة التحقق النقدي، التدفق النقدي من العمليات / صافي الربح  نx  100   :Debt to Equity •نسبة الدين إلى حقوق المساهمين، )الدين الحالي + الدين طويل األجل(/ حقوق المساهمينx   100 

:Dividend Yield •   عائد أرباح األسهم، إجمالي أرباح األسهم النقدية / القيمة السوقية عند اإلغالقx   100   :DRI •  الحديد المختزل عن طريق عملية االختزال المباشر•     EBITDA:   األرباح قبل احتساب

 Free Cash: الربح لكل سهم )صافي الربح / عدد األسهم العادية المستحقة السداد في نهاية العام( • EPS: ( •الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )صافي الربح + الفوائد المدينة + اإلهالك + االستهالك

Flow   إجمالي اإلنفاق الرأسمالي •  –التدفق النقدي الحر، التدفقات النقدية من العمليات :HBI الحديد الُمقولب على الساخن     •LDPE  :  •  بولي إيثيلين منخفض الكثافةLLDPE   بولي إيثيلين خطي منخفض :

نسبة توزيع األرباح، إجمالي أرباح األسهم النقدية/صافي   Payout Ratio: ميثيل ثالثي بيوتيل اإلثير •: MTBEمليون طن متري / سنوياً  • :  MT PA•  مليون وحدة حرارية بريطانية mmBtu: الكثافة •

 . x   100الطاقة التشغيلية، حجم اإلنتاج / الطاقة الُمقدرة  Utilization:نسبة السعر إلى األرباح: )القيمة السوقية عند اإلغالق / صافي األرباح( • :x   100  •P/Eاألرباح 
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