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 للنشر الفوري

 

 مليار لاير قطري 5.6صناعات قطر تحقق صافي أرباح بواقع 

 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 مليار لاير قطري  2.1تسجل رقماً قياسياً آخر مع تحقيق صافي دخل ربع سنوي بواقع  صناعات قطر

 ، مستفيدة في ذلك من تحسن األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي2012منذ الربع الثاني من عام 

  مقارنة 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في لاير قطري  0.93عائد على السهم بواقع ،

 0.20بعائد على السهم بلغ 
1
 لاير قطري لنفس الفترة من العام الماضي 

 مليار  13تحافظ على قوة مركزها من حيث السيولة بإجمالي أرصدة نقدية ومصرفية يتجاوز  المجموعة

 لاير قطري

  في ظل استمرار  2021أسعار منتجات المجموعة تواصل مسارها اإليجابي خالل الربع الثالث من عام

 لتوافرتراجعت نتيجة التعافي التدريجي للطلب ونقص المعروض، باستثناء أسعار البولي إيثيلين التي 

 المعروض

 برامج  شغيلية مع تنفيذتواصل تركيزها على ضمان سالمة وكفاءة وموثوقية العمليات الت صناعات قطر

 قوية للصيانة الوقائية التي تشكل أهمية محورية للعمليات التشغيلية

 

أعلنت اليوم شركة صناعات قطر )يشار إليها بعبارة "صناعات قطر" أو "المجموعة"، ورمزها  - 2021أكتوبر  25• الدوحة، قطر 

، 2021سبتمبر  30مليار لاير قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في  5.6( أنها قد حققت صافي أرباح بواقع IQCDفي بورصة قطر: 

 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. %360بزيادة تبلغ نسبتها 

 

 المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي

أنحاء العالم عن زيادة ثقة واستئناف المجتمعات ألنشطتها بشكل تدريجي في مختلف أثمر طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بنجاح 

سلع األساسية جراء لاومن ناحية أخرى، فقد توقفت إمدادات  المستهلكين مع ارتفاع الطلب العالمي على منتجات الصناعات التحويلية.

االختالالت في . وقد أدت هذه 2021عام ة التوريد خالل لة المتكررة، هذا باإلضافة إلى العوائق التي ظلت تواجهها سلسيالكوارث الطبيع

أسهمت أزمة الطاقة الحالية في أوروبا والتدابير التي اتخذتها  كماالعرض والطلب إلى ارتفاع أسعار السلع األساسية خالل هذا العام. 

، المخزونات زايدالمعروض من البولي إيثيلين وت توافرالصين لترشيد الكهرباء بدور في ارتفاع أسعار السلع األساسية. وبرغم ذلك، ومع 

، غير أنها قد ارتفعت مقارنة بنفس الفترة من 2021فقد تراجعت أسعار البولي إيثيلين العالمية بعض الشيء خالل الربع الثالث من عام 

 العام الماضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2020يناير  1٪ في قافكو والتي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من 25الحصة البالغة نسبتها يتضمنان األثر الرجعي لعملية شراء  2020صافي األرباح والعائد على السهم لفترة التسعة أشهر األولى من عام  1



 

              2                                                                 2021سبتمبر  30نتائج شركة صناعات قطر لفترة التسعة أشهر المنتهية في      
 

   

 

CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL 

 مستجدات األداء التشغيلي

التسعة  مؤشرات األداء الرئيسية

أشهر 

األولى من 

عام 

2021 

التسعة 

أشهر 

من األولى 

عام 

2020 

 التباين )%( 

]مقارنة بين 

التسعة 

أشهر األولى 

من عام 

2021 

والتسعة 

أشهر األولى 

من عام 

2020] 

الربع 

الثالث 

من عام 

2021 

الربع 

الثاني من 

عام 

2021 

 التباين )%(

]مقارنة بين 

الربع الثالث 

من عام 

2021 

والربع 

الثاني من 

 [2021عام 

 %3- 4.0 3.9 %3- 12.0 11.7 اإلنتاج )مليون طن متري(

 -- %102 %98 -- %93 %98 معدالت تشغيل المصانع )%(

 -- %98 %96 -- %95 %97 متوسط معامل الموثوقية )%(

 

ما يصل  2021سبتمبر  30حافظت المجموعة على استقرار عملياتها التشغيلية، حيث بلغت أحجام اإلنتاج لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى هذا االنخفاض بصورة  %3مليون طن متري، بانخفاض هامشي تبلغ نسبته  11.7إلى 

، 2020أساسية إلى القرار االستراتيجي الذي اتخذته المجموعة بإيقاف تشغيل جزء من مرافقها الخاصة بإنتاج الحديد والصلب منذ أبريل 

ألسباب تجارية، هذا باإلضافة إلى إجراء  2021نتاج ثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير خالل الربع األول من عام كذلك تطفئة مرافقها الخاصة بإ

عمليات صيانة مخطط لها وغير مخطط لها في مرافق إنتاج األسمدة الكيماوية. وقد بلغت معدالت تشغيل المصانع لهذه الفترة ما يصل 

 .%97ية ، فيما بلغ متوسط معامل الموثوق%98إلى 

 

  2020والتسعة أشهر األولى من عام  2021مقارنة بين التسعة أشهر األولى من عام  -مستجدات األداء المالي  

التسعة أشهر  2مؤشرات األداء المالي الرئيسية

األولى من عام 

2021 

التسعة أشهر 

األولى من 

 2020عام 

 التباين )%(

 %43+ 378 541 متوسط أسعار البيع )دوالر أمريكي/طن متري(

 %34+ 5,483 7,358 أحجام المبيعات )ألف طن متري(

 %76+ 8.0 14.1 اإليرادات )مليار لاير قطري(

والضرائب واإلهالك واالستهالك  األرباح قبل احتساب الفوائد

 )مليار لاير قطري(

7.0 2.7 +161% 

 %360+ 1.2 5.6  صافي األرباح )مليار لاير قطري(

 %360+ 0.20 0.93 )لاير قطري( العائد على السهم

هامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك 

 واالستهالك )%(

50% 33% -- 

فاً للمعايير مالحظة: تم تسجيل مبالغ اإليرادات واألرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خال

 إلعداد التقارير الماليةالدولية 

 

، مقارنة %360مليار لاير قطري، بارتفاع تبلغ نسبته  5.6بواقع  2021حققت المجموعة صافي أرباح لفترة التسعة أشهر األولى من عام 

لتصل إلى  %76 تبلغ مليار لاير قطري. كما ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 1.2بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ صافي أرباحها 

. وبلغ العائد على 2020مليارات لاير قطري لفترة التسعة أشهر األولى من عام  8.0مليار لاير قطري، مقارنة بإيرادات بلغت  14.1

                                                           
 .2020يناير  1٪ في قافكو والتي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من 25الحصة البالغة نسبتها  شراءاألثر الرجعي لعملية  2020تتضمن كافة مؤشرات األداء المالي لفترة التسعة أشهر األولى من عام  2
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لاير قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت األرباح قبل  0.20لاير قطري لهذه الفترة مقارنة بعائد على السهم بلغ  0.93السهم 

 مليارات لاير قطري. 7.0لتصل إلى  %161احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة تبلغ 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بصورة أساسية إلى عدة  2021ويُعزى األداء المالي للمجموعة لفترة التسعة أشهر األولى من عام 

 عوامل تتضمن ما يلي:

  المنتجات:ارتفاع أسعار 

مقارنة بنفس  %43دوالر أمريكي/طن متري، بزيادة تبلغ نسبتها  541بلغ متوسط األسعار الُمرجح للمنتجات على مستوى المجموعة 

مليار لاير قطري. وتُعزى زيادة األسعار بصورة  5.3المجموعة بواقع  زيادة صافي أرباح، وهو ما أثمر عن 2020الفترة من عام 

مليار لاير قطري،  2.8أساسية إلى ارتفاع أسعار السوق على مستوى كافة قطاعات، حيث أسهم قطاع األسمدة الكيماوية بما يصل إلى 

رباح مقارنة بفترة التسعة أشهر األولى من عام مليار لاير قطري في إجمالي زيادة األ 1.8فيما أسهم قطاع البتروكيماويات بمبلغ 

مليار لاير قطري مقارنة بنفس الفترة من العام  0.7. كما أسهم قطاع الحديد والصلب في زيادة األرباح بمبلغ يصل إلى 2020

 الماضي.

 

 :زيادة أحجام المبيعات 

ماضي، األمر الذي يُعزى إلى عدة عوامل، منها تسجيل مقارنة بنفس الفترة من العام ال %34ازدادت أحجام المبيعات بنسبة تبلغ 

، وهو ما لم يحدث 2021ضمن أحجام فترة التسعة أشهر األولى من عام  4إلى  1أحجام المبيعات اإلضافية لخطوط إنتاج قافكو من 

الغاز خالل تلك الفترة. وبرغم ، إذ تم تشغيل خطوط اإلنتاج بموجب اتفاقية مؤقتة لمعالجة 2020لفترة السبعة أشهر األولى من عام 

ذلك، فقد عادل جزئياً هذه الزيادة في أحجام المبيعات انخفاض األحجام جراء إيقاف تشغيل مرافق إلنتاج الحديد والصلب، باإلضافة 

 .إلى تطفئة مرافق إلنتاج اإلضافات البترولية ألسباب تجارية وإجراء عمليات تطفئة مخطط لها وغير مخطط لها في قافكو

 

 اإلنفاق التشغيلي:

، وهو ما يُعزى إلى ارتفاع 2020 عام مقارنة بفترة التسعة أشهر األولى من %25ارتفع اإلنفاق التشغيلي للمجموعة بنسبة تبلغ 

التكاليف المتغي ِّرة في ظل زيادة أحجام المبيعات وتكاليف المواد الخام. ومن ناحية أخرى، فقد واصلت المجموعة االستفادة من 

 .2020مبادرات الحالية لترشيد التكاليف والتي تم تنفيذها منذ النصف الثاني من عام ال

 

 2021والربع الثاني من عام  2021مقارنة بين الربع الثالث من عام  –مستجدات األداء المالي  

الربع الثالث  مؤشرات األداء المالي الرئيسية

 2021من عام 

الربع الثاني 

من عام 

2021 

 )%(التباين 

 %8+ 549 595 متوسط أسعار البيع )دوالر أمريكي/طن متري(

 %8- 2,543 2,352 أحجام المبيعات )ألف طن متري(

 %0.1+ 5.0 5.0 اإليرادات )مليار لاير قطري(

األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )مليار 

 لاير قطري(

2.6 2.5 +3% 

 %1+ 2.1 2.1  لاير قطري(صافي األرباح )مليار 

 %1+ 0.34 0.34 العائد على السهم )لاير قطري(

هامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 

)%( 

52% 51% -- 

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

 الدولية إلعداد التقارير المالية

 

مقارنة بالربع الثاني من نفس  2021حافظت إيرادات المجموعة وصافي أرباحها على نفس المستوى نسبياً خالل الربع الثالث من عام 

( في ظل تراجع معدالت تشغيل %8ارتفاع أسعار البيع )+ العام. وقد عادل إلى حد كبير تراجع أحجام المبيعات الفوائد التي تحققت بفضل

المصانع، السيما في قطاع األسمدة الكيماوية، وانخفاض الطلب على الحديد والصلب محلياً ألسباب موسمية. وارتفعت األرباح قبل احتساب 

مليار لاير قطري، بزيادة تبلغ نسبتها  2.6صل إلى ارتفاعاً هامشياً لت 2021الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك للربع الثالث من عام 

 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. 3%
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، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار اليوريا والحديد والصلب. وواصلت أسعار %8وارتفع متوسط أسعار البيع بنسبة تبلغ 

وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ووجود نقص في المعروض. أما أسعار  ة الطلبالكيماوية ارتفاعها خالل هذا الربع في ظل زياداألسمدة 

البتروكيماويات فقد تراجعت من الذروة التي بلغتها خالل الربع الفائت جراء زيادة المعروض. وحافظت أسعار الحديد والصلب على قوتها 

 في ظل ارتفاع مستوياتها على الصعيد الدولي.

 المركز المالي

 30كما في  ألداء الرئيسيةمؤشرات ا 

 2021سبتمبر 

 كما في 

 2020ديسمبر  31

 التباين )%(

 

 %37+ 9.8 13.4 أرصدة نقدية وشبه نقدية )مليار لاير قطري(

 %10+ 36.0 39.7 إجمالي األصول )مليار لاير قطري(

 %11+ 33.8 37.4 إجمالي حقوق الملكية )مليار لاير قطري(

 النقدية وشبه النقدية بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مالحظة: تم تسجيل األرصدة

 

مليار لاير قطري في  13.4تصل إلى  2021سبتمبر  30حافظت المجموعة على قوة مركزها المالي، حيث حققت سيولة كما في نهاية 

وال يوجد لدى المجموعة  مليار لاير قطري. 2.0بواقع  2020توزيعات األرباح عن السنة المالية شكل أرصدة نقدية ومصرفية، وذلك بعد 

مليار لاير قطري  37.4مليار لاير قطري و 39.7وبلغ إجمالي أصول المجموعة وإجمالي حقوق الملكية  حالياً أية ديون طويلة األجل.

تبلغ  3عة خالل فترة التسعة أشهر تدفقات نقدية إيجابية من العمليات التشغيليةوقد حققت المجمو .2021سبتمبر  30على التوالي كما في 

 مليار لاير قطري. 5.6بواقع  4مليار لاير قطري وتدفقات نقدية حرة 6.2

 

 أبرز مالمح أداء القطاعات

 قطاع البتروكيماويات:

التسعة  مؤشرات األداء الرئيسية

أشهر 

األولى 

من عام 

2021 

التسعة 

أشهر 

األولى من 

عام 

2020 

 التباين )%( 

]مقارنة بين 

التسعة أشهر 

األولى من 

 2021عام 

والتسعة 

أشهر األولى 

من عام 

2020] 

الربع الثالث 

من عام 

2021 

الربع 

الثاني 

من عام 

2021 

 التباين )%(

]مقارنة بين 

الربع الثالث 

من عام 

2021 

والربع الثاني 

من عام 

2021] 

 %1+ 732 739 %6+ 2,016 2,127 اإلنتاج )ألف طن متري(

متوسط أسعار البيع )دوالر أمريكي/طن 

 متري(

876 539 +62% 854 940 -9% 

 %1- 526 520 %6+ 1,438 1,518 أحجام المبيعات )ألف طن متري(

 %10- 1,740 1,567 %72+ 2,730 4,686 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 %23- 886 678 %248+ 624 2,173  صافي األرباح )مليون لاير قطري(

 مالحظة: تم تسجيل األرقام الواردة أعاله بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

تبلغ نسبتها مليار لاير قطري، بزيادة  2.2ما يصل إلى  2021بلغ صافي أرباح قطاع البتروكيماويات لفترة التسعة أشهر األولى من عام 

. وتُعزى هذه الزيادة الملحوظة بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار المنتجات في 2020مقارنة بفترة التسعة أشهر األولى من عام  248%

ظل تحسن األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي ووجود نقص في المعروض. كما دعم جزئياً زيادة األرباح استئناف العمليات اإلنتاجية 

 افق إنتاج ثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير بكامل طاقتها بعد تطفئتها لفترة محددة خالل النصف األول من هذا العام ألسباب تجارية.في مر

 

                                                           
 تم تسجيلها بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير 3
 تم تسجيلها بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير 4
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، 2020مقارنة بفترة التسعة أشهر األولى من عام  %62وقد ارتفع متوسط األسعار الُمرجح لمنتجات قطاع البتروكيماويات بنسبة تبلغ 

. وارتفعت أحجام المبيعات بنسبة تبلغ %67البولي إيثيلين )البولي إيثيلين منخفض الكثافة( زيادة ملحوظة تبلغ نسبتها حيث أبدت أسعار 

. وأثمر ارتفاع أسعار المنتجات وأحجام %6مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في ظل زيادة مستويات اإلنتاج أيضاً بنسبة تبلغ  6%

مليار لاير قطري لفترة التسعة أشهر األولى من  4.7لتصل اإليرادات إلى  %72ي إيرادات القطاع بنسبة تبلغ المبيعات عن زيادة عامة ف

 .2021عام 

 

مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وهو ما يُعزى بصورة أساسية  %10بنسبة تبلغ  2021وتراجعت إيرادات القطاع للربع الثالث من عام 

كما . وقد أسفر تراجع اإليرادات عن انخفاض صافي أرباح القطاع مقارنة بالربع الفائت. %9إلى انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة تبلغ 

مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى زيادة المعروض  2021عار البيع للربع الثالث من عام تراجعت أس

تغيراً سوى زيادة هامشية  2021على الصعيد العالمي وارتفاع مستويات المخزونات. ولم تشهد مستويات اإلنتاج للربع الثالث من عام 

 الربع الثاني من نفس العام.مقارنة ب %1تبلغ نسبتها 

 

بهدف ضمان  2021ومن المتوقع أن تشهد مرافق إنتاج البولي إيثيلين تطفئة عامة لمدة تزيد قليالً على شهرين خالل الربع الرابع من عام 

 سالمة األصول وموثوقيتها.

 

 قطاع األسمدة الكيماوية:

 مؤشرات األداء الرئيسية

 

 

 

 

 

 

التسعة 

أشهر 

األولى 

عام من 

2021 

التسعة 

أشهر 

األولى 

من عام 

2020 

 التباين )%( 

]مقارنة بين 

التسعة أشهر 

األولى من 

 2021عام 

والتسعة 

أشهر األولى 

من عام 

2020 ] 

 

الربع الثالث 

من عام 

2021 

الربع الثاني 

من عام 

2021 

 التباين )%(

]مقارنة بين 

الربع الثالث 

من عام 

2021 

والربع الثاني 

من عام 

2021] 

 %6- 2,529 2,367 %0.5- 7,237 7,202 اإلنتاج )ألف طن متري(

متوسط أسعار البيع )دوالر 

 أمريكي/طن متري(

401 237 +69% 481 388 +24% 

 %3- 1,628 1,585 %68+ 2,743 4,613 أحجام المبيعات )ألف طن متري(

 %21+ 2,230 2,691 %119+ 2,981 6,534 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 %36+ 943 1,280 %436+ 526 2,818  صافي األرباح )مليون لاير قطري(

٪ في قافكو والتي 25األثر الرجعي لعملية شراء الحصة البالغة نسبتها  2020مالحظة: تتضمن األرقام الخاصة بفترة التسعة أشهر األولى من عام 

 2020يناير  1دخلت حيز النفاذ اعتباراً من 

 

، بزيادة تبلغ نسبتها 2021مليار لاير قطري لفترة التسعة أشهر األولى من عام  2.8حقق قطاع األسمدة الكيماوية صافي أرباح بواقع 

لفترة التسعة  %119مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، األمر الذي يعود بصورة أساسية إلى ارتفاع اإليرادات بنسبة تبلغ  436%

مقارنة بفترة التسعة  %69مليار لاير قطري. وارتفعت أسعار البيع ارتفاعاً كبيراً بنسبة تبلغ  6.5لتصل إلى  2021عام أشهر األولى من 

، األمر الذي انعكس بصورة إيجابية على أداء القطاع وأثمر عن ارتفاع هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد 2020أشهر األولى عام 

الرئيسية المصدرة  الكيماوية إلى قلة المعروض من قِّبَل االقتصادات. ويعود ارتفاع أسعار األسمدة والضرائب واإلهالك واالستهالك

 وارتفاع أسعار الغاز ووجود عوائق على مستوى اإلنتاج في بعض البلدان، هذا باإلضافة إلى ارتفاع الطلب من مناطق زراعة المحاصيل.

 

مقارنة بفترة التسعة أشهر األولى من عام  2021فترة التسعة أشهر األولى من عام  خالل %68وازدادت أحجام المبيعات بنسبة تبلغ 

، وهو ما لم يحدث 2021ضمن أحجام فترة التسعة أشهر األولى من عام  4إلى  1، فقد تم تسجيل كافة أحجام خطوط إنتاج قافكو من 2020

مقارنة بالعام  اإلنتاجية لمعالجة الغاز. وقد حافظ القطاع على مستوياته في ظل االتفاقية المؤقتة 2020لفترة السبعة أشهر األولى من عام 

 الماضي، حيث لم يتغير عدد أيام التشغيل إلى حد كبير مقارنة بالعام الماضي.
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أساسية  مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وهو ما يعود بصورة %21بنسبة تبلغ  2021وارتفعت إيرادات القطاع للربع الثالث من عام 

مقارنة بالربع الفائت، األمر الذي عادله  %24إلى االرتفاع المتواصل ألسعار األسمدة الكيماوية التي ازدادت في المتوسط بنسبة تبلغ 

ً انخفاض هامشي في أحجام المبيعات بنسبة تبلغ  جراء  %6بالتوازي مع انخفاض أحجام اإلنتاج التي تراجعت بنسبة تبلغ  %3جزئيا

مقارنة بالربع الثاني من عام  %36لتطفئة غير المخطط لها. وقد أثمر نمو اإليرادات عن ارتفاع صافي أرباح القطاع بنسبة تبلغ عمليات ا

2021. 

 

وفي إطار برنامج الصيانة الروتينية للقطاع، فسوف يخضع اثنان من خطوط اإلنتاج إلى عملية صيانة مخطط لها لمدة تصل إلى حوالي 

 ، وذلك وفقاً الستراتيجية المجموعة نحو تحقيق التميز التشغيلي وضمان الموثوقية.2021الربع الرابع من عام يوماً خالل  30

 

 قطاع الحديد والصلب:

التسعة  مؤشرات األداء الرئيسية

أشهر 

األولى من 

عام 

2021 

التسعة 

أشهر 

األولى 

من عام 

2020 

 التباين )%( 

]مقارنة بين 

التسعة أشهر 

األولى من عام 

والتسعة  2021

أشهر األولى من 

 [ 2020عام 

 

الربع 

الثالث 

من عام 

2021 

الربع 

الثاني 

من عام 

2021 

 التباين )%(

]مقارنة بين 

الربع الثاني 

من عام 

2021 

والربع األول 

من عام 

2021] 

 %0.2- 779 777 %15- 2,739 2,335 اإلنتاج )ألف طن متري(

متوسط أسعار البيع )دوالر أمريكي/طن 

 متري(

652 498 +31% 781 694 +13% 

 %37- 390 246 %6- 1,302 1,227 أحجام المبيعات )ألف طن متري(

 %29- 984 701 %25+ 2,332 2,913 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 %44- 237 133 %146+ 1,363- 629  صافي األرباح )مليون لاير قطري(

 

، حيث 2021أعقاب تنفيذ المبادرات االستراتيجية إلعادة الهيكلة العام الماضي، عاد قطاع الحديد والصلب إلى تحقيق أرباح خالل عام في 

مليار لاير قطري  1.4مليون لاير قطري مقارنة بصافي خسائر )شامالً خفض القيمة( بلغ  629صافي أرباح هذه الفترة ما يصل إلى بلغ 

 . ويُعزى هذا االرتفاع الملحوظ بصورة أساسية إلى عدة عوامل تتضمن ما يلي:2020شهر األولى من عام لفترة التسعة أ

 :في ظل زيادة الطلب مع  2020مقارنة بفترة التسعة أشهر األولى من عام  %31ارتفعت أسعار البيع بنسبة تبلغ  ارتفاع أسعار البيع

ً كبيراً خالل فترة  شهدتاستئناف قطاع اإلنشاءات ألنشطته. ومن ناحية أخرى، فقد  أسعار خام الحديد تقلبات، حيث أبدت ارتفاعا

 ونة األخيرة.مبكرة من هذا العام، أعقبه انخفاض في اآل

 :تركز المجموعة حالياً على البيع في األسواق المحلية واإلقليمية األكثر ربحية بطاقتها اإلنتاجية المنخفضة في الوقت  التسويق المركز

 فرص، أجرت المجموعة أيضاً بعض مبيعات دولية.ال وحيثما سنحتالراهن. وبرغم ذلك، 

 مليار لاير قطري عقب القرار القاضي بإيقاف  1.2يلها العام الماضي لخفض القيمة بواقع االستثنائية التي تم تسج أسهم غياب النفقات

  تشغيل مرافق إنتاجية في تحسن األداء خالل هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 على جودة المنتج النهائي، األمر  استطاع القطاع أن يخفض من تكاليفه اإلنتاجية بفضل تغيير مزيج المواد الخام على نحو ال يؤثر

 الذي أسهم في ارتفاع الهوامش التشغيلية.

مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى  %29بنسبة تبلغ  2021تراجعت إيرادات الربع الثالث من عام 

انخفاض الطلب ألسباب موسمية، األمر الذي عادله جزئياً ارتفاع مقارنة بالربع الفائت جراء  %37تبلغ انخفاض أحجام المبيعات بنسبة 

مقارنة بالربع الثاني من نفس العام نتيجة انخفاض  %44بنسبة تبلغ  2021(. وتراجعت أرباح الربع الثالث من عام %13أسعار البيع )+

 .2021خالل النصف األول من عام  اإليرادات وارتفاع أسعار خام الحديد الذي ساد تحديداً 

 

 مؤتمر هاتفي لمناقشة األداء المالي والتشغيلي للشركة

ً يدعى إليه المستثمرين لمناقشة النتائج واآلفاق المستقبلية على مستوى أنشطة األعمال  تستضيف شركة صناعات قطر مؤتمراً هاتفيا

بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي ظهراً  1:30في تمام الساعة  2021نوفمبر  1ومسائل أخرى، وذلك يوم االثنين الموافق 
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الخاص بعالقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر الهاتفي على صفحة "األداء المالي" ضمن قسم "عالقات المستثمرين" بالموقع 

 اإللكتروني للشركة.

 -انتهى- 

 

 نبذة حول صناعات قطر

. ويتضمن نطاق أعمال الشركة التملك المباشر للحصص في الشركات 2003أبريل  19تأسست صناعات قطر، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، في 

(: شركة قطــر ستيل "ش.م.ق"، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصناعات قطــر، تعمل في مجال إنتاج 1التابعة والمشروعات المشتركة التالية: )

، %80محدودة "ش.م.ق" )قابكو(، وهـي مشروع مشترك تمتلك فيها صناعات قطر (: شركة قطر للبتروكيماويات ال2كتل الصلب وحديد التسليح )

(: شركة قطر لألسمدة الكيماوية "ش. ع. 3تعمل في إنتاج اإليثيلين والبولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة والكبريت )

(: شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة 4قطر، تعمل في مجال إنتاج األمونيا واليوريا )م" )قافكو(، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصناعات 

 ، تعمل في مجال إنتاج الميثانول وميثيل ثالثي بيوتيل اإلثير.%50"ش.م.ق" )كفاك(، وهي مشروع مشترك تمتلك فيها صناعات قطر 

 

 ل فرقها اإلدارية، كال فيما يخصه بصورة مستقلة.وتدار عمليات الشركات التابعة والمشروعات المشتركة من قِّبَ 

 

أو تفضل  iq@qp.com.qaني رواإللكت من خالل عنوان البريد للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يرجى التواصل

 .www.iq.com.qaبزيارة الموقع اإللكتروني 
 

 بيان إخالء المسؤولية

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

 قطر" أو كلمة "المجموعة" لدواعي المالئمة.

 

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

فعلية أو األداء العملي والتشغيلي أو األحداث التي تؤثر على ة تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختالف كبير بين النتائج المستقبلي

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

 

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

ً القطاع )د( المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية )هـ( تغير الظروف التشريعية وا  لمالية والتنظيمية )و( تغير ظروف األسواق والظروف المالية واالقتصادية )ز( المخاطر السياسية. وبالتالي، قد تختلف النتائج اختالفا

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

 

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

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

ديدة أو أحداث 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 ج

 التاريخية الواردة هنا.

 

 مالحظـات عامـة

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

 

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

وشركة قطر لإلضافات البترولية. ويتم احتساب إيرادات  وعلى وجه التحديد، يتم احتساب إيرادات قطاع البتروكيماويات عن طريق أخذ حصة المجموعة من إيرادات شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة المشتركة.

وهي قاتوفين وشركة قطر للفينيل وشركة قطر للمنتجات البالستيكية. وقد تختلف هذه اإليرادات عن اإليرادات الُمدرجة في شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة من خالل أخذ حصة من إيرادات مشاريعها المشتركة، 

 البيانات المالية الُموحدة.

 

 تعاريف

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

  • x  100 :Dividend Yield، )الدين الحالي + الدين طويل األجل(/ حقوق المساهميننسبة الدين إلى حقوق المساهمين• x 100  :Debt to Equityالتحقق النقدي، التدفق النقدي من العمليات / صافي الربح 

والضرائب واإلهالك األرباح قبل احتساب الفوائد  :EBITDA    •الحديد المختزل عن طريق عملية االختزال المباشر • x  100  :DRIعائد أرباح األسهم، إجمالي أرباح األسهم النقدية / القيمة السوقية عند اإلغالق

التدفق النقدي الحر،  Free Cash Flow: •الربح لكل سهم )صافي الربح / عدد األسهم العادية المستحقة السداد في نهاية العام(  EPS: •واالستهالك )صافي الربح + الفوائد المدينة + اإلهالك + االستهالك( 

مليون وحدة  mmBtu: •: بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة  LLDPE• بولي إيثيلين منخفض الكثافة  : LDPE•   الحديد الُمقولب على الساخن HBI: •سمالي إجمالي اإلنفاق الرأ –التدفقات النقدية من العمليات 

نسبة السعر  :x  100  •P/Eإجمالي أرباح األسهم النقدية/صافي األرباح  نسبة توزيع األرباح، Payout Ratio: •ميثيل ثالثي بيوتيل اإلثير : MTBE• مليون طن متري / سنوياً  :  MT PA• حرارية بريطانية

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