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صناعات قطر هي ثاني أكبر شركة في قطاعات البتروكيماويات، االسمدة، الحديد والصلب في المنطقة.



صناعات قطر هي إحدى أكبر الشركات 
الصناعية في المنطقة، وذات أنشطة 
متعددة في إنتاج وتوزيع وبيع نطاق 
كبير من البتروكيماويات، واألسمدة 
الكيماوية، ومنتجات الحديد والصلب.
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منتجات صناعات قطر تباع في 
أكثر من 100 دولة حول العالم.



 حول شركة
صناعات قطر

تأسست صناعات قطر كشركة مساهمة 
قطرية في 19 أبريل 2003، يقع المركز الرئيسي 

للمجموعه بمبنى مكاتب قطر للبترول 
،بالخليج الغربي، ص ب 3212 الدوحة قطر، 
من خالل مجموعة الشركات التابعة تعمل 
صناعات قطر في المجاالت الثالثة التالية: 

البتروكيماويات، االسمدة، الحديد والصلب.

المركز الرئيسي والهيكل االداري:

تقوم قطر للبترول بإعتبارها المساهم األكبر 
في صناعات قطر بتوفير جميع الخدمات االدارية 

للشركة في حين تتولى الشركات المنضوية 
تحت المجموعة ادارة اعمالها بواسطة مجالس 

االدارة وفرق االدارة العليا الخاصة بكل منها.

نشاط المجموعة
قطاع البتروكيماويات

الشركات
شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة - قابكو 
تأسست شركة قابكو في عام 1974 كمشروع 
مشترك، حاليًا مملوكة من قبل صناعات قطر 

بنسبة )80 %( وشركة توتال للبتروكيماويات 
“فرنسا” بنسبة )20 %(. تساهم قابكو في 

ثالثة من المشاريع المشتركة: شركة قاتوفين 
المحدودة ش.م.ق ، شركة قطر للفينيل 

المحدودة وشركة قطر للمنتجات البالستيكية.

شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة - 
كفاك

تأسست شركة كفاك في عام 1991 كمشروع 
مشترك، وهي مملوكة حاليًا لشركة صناعات 

قطر )50 %( وشركة أوبيك الشرق األوسط
)20 %( وشركة إنترناشونال أوكتان ليميتد )15 %( 

وشركة أل سي واي الشرق األوسط )15 %(.

المنتجات:
• اإلثيلين

 تستخدم مادة اإلثيلين بشكل رئيسي كمادة 
خام في تصنيع مواد كيميائية أخرى. ويتم 

استخدام حوالى 50 % من اإلثيلين المنتج من 
قبل قابكو في عملية تصنيع البولي إثيلين 

منخفض الكثافة، وتستخدم شركة قطر 
للفينيل المحدودة 25 % من اإلثيلين في إنتاج 

ثاني كلوريد اإلثيلين وأحادي كلوريد الفينيل 
والصودا الكاوية، أما الجزء المتبقى من االنتاج 

يتم تصديره إلى البلدان اآلسيوية. وعندما 
يصل معدل اإلنتاج الى طاقته القصوى في 

مصنع راس لفان لتكسير األوليفينات ، حوالي 
70 % من حصة قاتوفين من االثيلين يستخدم 

في عملية انتاج البولي اثيلين الخطي 
منخفض الكثافة، وبمجرد بدء تشغيل مصنع 

قابكو النتاج البولي اثيلين منخفض الكثافة 
في عام 2012، فإن الفائض من االثيلين سوف 
يستخدم في عملية االنتاج )LDPE(، وبالتالي 

لن يكون هناك فائض من االثيلين للتصدير.
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إثيلين منخفض الكثافة • البولي 
يستخدم بمختلف درجاته على نطاق واسع 

لتصنيع مختلف المنتجات البالستيكية 
عالية الجودة مثل األفالم واألنابيب واألسالك 
الكهربائية وغيرها. وهو يسوق تحت العالمة 
التجارية “لوترين” ويجري تصديره إلى أكثر من 

85 بلداً في العالم.

• الكبريت
يتم الحصول على الكبريت عالي الجودة 

كمنتج ثانوي من عملية إنتاج اإلثيلين ويتم 
تصدير غالبيته إلى شبه القارة الهندية والصين.

الناتج عن التكسير الحراري  • الغازولين 
 تستخدم الكميات المحدودة من الغازولين 

الناتج عن التكسير الحراري لإلثيلين المنتج 
من قبل قابكو كلقيم في بعض الشركات 

الزميلة المحلية.

البترولي المسال س3/س4 • الغاز 
تستعمل الكميات الضئيلة من الغاز البترولي 

المسال محليًا إلنتاج البروبان والبيوتان.

• الميثانول
يتم تصدير معظم الميثانول إلى آسيا 

والشرق األقصى وأوروبا بينما يستخدم باقي 
االنتاج كلقيم إلنتاج ثالثي ميثايل بيوتايل 

األثير أو بيعه للصناعات المحلية. ويُستخدم 
الميثانول في الصناعات البتروكيماوية كمادة 
خام لصناعة المذيبات، الفورمالدهايد، ميثايل 
هااليد، حمض الخليك، كحول اإليثايل، اسيتك 

انهيدرايد، داي ميثايل ايثر وفي صناعة ثالثي 
ميثايل بيوتايل األثير.

)MTBE( ثالثي ميثايل بيوتايل األيثر •
تُضاف إلى الوقود لتحسين احتراقه وتقليل 
التلوث الناتج من المركبات وتلغي الحاجة 

إلى إضافة الرصاص للوقود. ويتم تصدير 
غالبية اإلنتاج الى بلدان الخليج المجاورة، 

أما باقي اإلنتاج فيتم تصديره إلى أوروبا 
وجنوب شرق أسيا وجنوب أمريكا، كما بدأت 

المصفاة بقطر للبترول باستخدامه في الوقود 
لتسويقه محليًا في قطر. 

األسمدة

الشركة
شركة قطر لألسمدة الكيماوية المحدودة - 

قافكو 
تأسست شركة قافكو عام 1969 كمشروع 

مشترك، وهي مملوكة حاليًا لصناعات قطر 
)75 %( وشركة يارا نيذرالند )25  %(. لديها 

شركتين تابعتين : شركة الخليج للفورمالديهايد 
بنسبة 70 % و شركة قطر ميالمين بنسبة 60 % . 

لدى المجموعة حصص سواء بشكل مباشر او غير مباشر في 17 شركة.



المنتجات
• األمونيا

يُستخدم حوالى 80 % من األمونيا كمادة 
خام إلنتاج اليوريا ويتم تصدير باقي اإلنتاج إلى 

الهند واألردن والواليات المتحدة األمريكية. 
تستعمل األمونيا المصدرة في إنتاج اليوريا 

وأمونيوم الفوسفات.

• اليوريا
يمكن تصنيع اليوريا على شكل حبيبات 

وكريات، وهي تُستعمل في صناعة األسمدة 
ويتم تصديرها إلى 20 بلداً في المنطقة وحول 

العالم.

• اليوريا فورمالديهايد 
هي كناية عن مادة معينة تضاف إلى منتجات 

اليوريا لزيادة صالبتها. ويتم استخدام حوالى 
65 % من اليوريا فورمالديهايد في مصانع 

قافكو إلنتاج اليوريا بينما يسّوق فائض اإلنتاج 
في البلدان المجاورة.

الحديد والصلب

الشركة
شركة قطر ستيل 

 تأسست شركة قطر ستيل عام 1974، وهى 
حاليًا مملوكة بالكامل لشركة صناعات 

قطر ، لدى قطر ستيل استثمارات في صناعة 
الحديد والصلب منها شركة “قطر ستيل دبي 

- المنطقة الحرة” المملوكة بالكامل لقطر 
ستيل، وثالثة شركات زميلة هي شركة قطر 

لتغليف المعادن، وشركة حديد الجنوب ، وشركة 
الخليج المتحدة للحديد )فوالذ(. 

المنتجات
المباشر االختزال  و  االسفنجي  الحديد  منتجات   •

تنتج قطر ستيل اكثر من 700 الف طن سنويا 
من منتجات الحديد االسفنجي واالختزال 

المباشر، تشمل االسواق الشرق االوسط، 
الهند، والشرق االقصى .

• كريات الحديد
يتم استعمال معظم كريات الحديد التي 

تنتجها قطر ستيل في إنتاج القضبان الداعمة، 
ويتم تصريف باقي اإلنتاج في بلدان الخليج 

المجاورة.

• قضبان الحديد
تُستعمل قضبان الحديد في أعمال البناء 

ويتم تسويق معظم اإلنتاج في قطر ويصدر 
الفائض إلى بلدان الخليج المجاورة.

• لفائف الحديد
تُستعمل لفائف الحديد في أعمال البناء. 

ويتم تصريف معظم اإلنتاج في قطر ويصدر 
الفائض إلى بلدان الخليج المجاورة.
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تملك قطر للبترول 70 % من رأس مال شركة صناعات قطر.



ترتبط كل من قطر للبترول و شركة 
صناعات قطر بصلة وثيقة من خالل 
الملكية و النشاط وكذلك اإلدارة. 
فمجلس إدارة شركة صناعات قطر هو 
نفس  مجلس إدارة قطر للبترول.

 
عالوة على ذلك فإن رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب لقطر للبترول يشغل 
أيضًا رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب لشركة صناعات قطر، هذا 
باالضافة إلى كونه وزير الطاقة والصناعة 
بدولة قطر، هذا لضمان تمام التنسيق 
فيما بين قطر للبترول و شركة صناعات 
قطر والسياسات العامة.



16

أعضاء
مجلس اإلدارة

بفضل المعرفة العميقة 
بالصناعات الدولية 

للبتروكيماويات واالسمدة 
والحديد والصلب والخبرات 

الواسعة المكتسبة في 
مختلف المناصب االدارية 

العليا، يتمتع أعضاء 
مجلس ادارة صناعات قطر 

بالخبرات الالزمة لتوطيد 
االنجازات والحفاظ على 

المركز الريادي الذي تحتله 
شركة صناعات قطر في 

المنطقة.



السيد / حمد راشد المهندي
مدير عام شركة راس غاز

نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد /  فهد حمد المهندي
مدير عام شركة الكهرباء والمياه القطرية

عضواً

السيد / سعد شريدة الكعبي
مدير مشروعات النفط والغاز  - قطر للبترول

عضواً

السيد / خليفة عبد اهلل السويدي
الرئيس التنفيذي  - شركة قطر لالسمدة 

الكيماوية )قافكو(
عضواً

السيد / عيسى بن هالل الكواري
رئيس المؤسسة العامة  القطرية

للكهرباء و الماء 
عضواً

سعادة الدكتور / محمد بن صالح السادة
وزير الطاقة والصناعة

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

السيد / ناصر خليل الجيدة
الرئيس التنفيذي -  قطر للبترول الدولية

عضواً
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بلغت ايرادات المجموعة لعام 2011 مبلغ 16,5 مليار ريال قطري.



سجلت المجموعة إيرادات بمبلغ 16,5 
مليار ريال قطري عن السنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2011، وهو ما يمثل زيادة في 
اإليرادات بواقع  34% بالمقارنة السنوية.
هذه الزيادة تعزى بشكل أساسي إلى 
قوة األسعار في كل المنتجات الرئيسية 
حيث استفادت المجموعة من ارتفاع 
األسعار بمبلغ 3,4 مليار ريال قطري. 



التقرير السنوي 2011 صناعات قطر20

"عام 2011 ُيعد عامًا مميزًا بحق 
للمجموعة مكللًا بالعديد 

من المعالم البارزة . فكما 
سبق أن َعِهْدنا في صناعات 

قطر ، فقد أضافت الشركة 
إنجازًا آخر من التميز في األداء 

المالي والتشغيلي وأثبتت 
جدارتها في الُمضي قدمًا 

في إستراتيجيتها الرامية إلى 
توظيف التكامل االقتصادي 

والتشغيلي بين مجموعة 
الشركات المنضوية تحت 

مظلتها، وبما ٌيدّعم إستراتيجية 
الدولة فى مجال تنمية 

اإلقتصاد الوطنى وإيجاد كوادر 
وطنية مدربة ومؤهلة."

كلمة رئيس مجلس اإلدارة



سعادة الدكتور / محمد بن صالح السادة
وزير الطاقة والصناعة
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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باألصالة عن نفسي ونيابة 
عن زمالئي أعضاء مجلس 

اإلدارة، يُشرفنى أن أرحب 
بكم في اإلجتماع السنوي 

التاسع للجمعية العامة 
لشركة صناعات قطر عن 

عام 2011 
والذي يُعد عامًا مميزًا بحق للمجموعة مكلاًل 

بالعديد من المعالم البارزة والتي ال يَسع 
المقام للتحدث عنها تفصياًل. فكما سبق 

أن َعِهْدنا في صناعات قطر، فقد أضافت 
الشركة إنجازًا آخر من التميز في األداء المالي 

والتشغيلي وأثبتت جدارتها في الُمضي 
قدمًا في إستراتيجيتها الرامية إلى توظيف 

التكامل االقتصادي والتشغيلى بين مجموعة 
الشركات المنضوية تحت مظلتها، وبما يٌدّعم 

إستراتيجية الدولة فى مجال تنمية اإلقتصاد 
الوطنى وإيجاد كوادر وطنية مدربة ومؤهلة.

لقد كان عام 2011 عامًا فاصاًل، من حيث تحقيق 
المجموعة ألعلى اإليرادات وصافي األرباح على 

اإلطالق منذ تأسيسها حيث تجاوزت إيرادات 
المجموعة مبلغ 16 مليار ريال قطري، وَقارب 

صافي األرباح مبلغ 8 مليار ريال قطري.

مما جعل ذلك العام بمثابة محطة لتوضيح 
العالمات البارزة، والدروس المستفادة ... 

تستوجب التقدير والُمرَاجعة ... لمسيرة الشركة 
من رؤًى تحققت وإنجازات تتالحق ومسيرة 

تتواصل 

رؤًى تحققت ...

لقد َقطعت صناعات قطر شوطًا كبيراً منذ 
تأسيسها في عام 2003 عندما كانت إيرادات 

المجموعة ال تتجاوز 2,8 مليار ريال قطري واألرباح 
1,1 مليار ريال قطري، إلى أن نجحت المجموعة في 
تحقيق 7 أضعاف األرباح وتجاوز حجم أصولها اكثر 

من 4 أضعاف. 

• منذ عام 2003 أنجزت المجموعة العديد من 
المشروعات الرأسمالية الطموحة ذات أبلغ األثر 
على الطاقة اإلنتاجية ومن ثم اإليرادات، شملت 
تلك المشروعات كافة قطاعات الشركة أهمها 

مشروع قافكو 4 ، توسعات قابكو لالثيلين 
والبولي إثيلين المنخفض الكثافة، مشروع 

إزالة اإلختناقات بكفاك، توسعات قطاع الحديد 
والصلب فضاًل عن إطالق مشروع وحدة تكسير 

األوليفينات براس لفان، قاتوفين و مصنع 
الميالمين، مما إنعكس بدوره بالزيادة على 

الطاقة اإلنتاجية والبيعية للمجموعة .

إرتفاع عدد الشركات المنضوية تحت • ساعد 
مظلة صناعات قطر سواء بشكل مباشر أو 
غير مباشر من 8 شركات إلى 17 شركة في 

خلق المزيد من الوظائف القيادية لدعم وجذب 
الكوادر الوطنية المؤهلة من منطلق إدراك 

الشركة التام بأن أهم أصولها اإلستثمارية 
وميزاتها التنافسية إنما يكمن فى مواردها 

البشرية .

• بلغ إجمالى توزيعات األرباح النقدية على مدى
الثماني سنوات منذ تأسيس الشركة مبلغ 

36,5 رياآًل للسهم، وهو ما يشكل نحو أكثر من 
ضعفي سعر اإلكتتاب للسهم الواحد، وعلى 

الرغم من تلك التوزيعات إال أن صافي األصول 
إرتفع بما يزيد عن 4 اضعاف.

 • صنفت الشركة ضمن أكبر 500 شركة على
مستوى العالم طبقًا للقيمة السوقية 

ألسهمها، ومن أوائل الشركات على مستوى 
الشرق األوسط.

• تََضاعف معدل العائد على السهم بأكثر من
 6 أضعاف بالمقارنة لعام 2003 حيث بلغ 14,42 

ريال لعام 2011 بالمقارنة لمبلغ 2,26 ريال قطري 
عن عام 2003 هذه المؤشرات تعكس نجاح 

اإلستراتيجية التى إنتهجتها صناعات قطر منذ 
تأسيسها، وتطلعاتها نحو تحقيق مجموعة من 

األهداف الكمية والنوعية مما إنعكس بدوره 
بالنفع على المساهمين والمواطنين بوجه 

خاص واإلقتصاد القطري بوجه عام. 

... تلك االستراتيجية والتي لم تَُكن لُِتْؤتي 
بثمارها لوال السياسة االقتصادية الرشيدة والتي 

تبنى تطبيقها وأرسى دعائمها حضرة صاحب 
السمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد 
المفدى، والتي تعتبرها الشركة منهاجًا لها في 

أداء نشاطها وتحقيق نجاحاتها المتوالية.

... وإنجازات تتالحق

في أواخر عام 2011 تم إفتتاح قافكو - 5 الذي 
يعتبر أكبر مشروع لألسمدة في العالم من حيث 

تكلفة إنشائه وحجمه، بَاَشرَ المصنع التشغيل 
التجاري خالل الربع األول من عام 2012،وبتشغيله 
ترتفع الطاقة اإلنتاجية من األمونيا إلى ما يقارب 
ثالثة أرباع طاقتها الحالية، والطاقة اإلنتاجية من 

اليوريا إلى ما يقارب 50 %، مما يجعل قافكو أكبر 
منتج في العالم لألمونيا واليوريا من موقع واحد، 
هذا مع إحراز تقدم كبير فى إستكمال التوسعات 
الخاصة بمصنع البولي إثيلين منخفض الكثافة 

الثالث وكذلك قافكو - 6 والذي من المقرر 
إفتتاحهما في الربع الثاني والثالث من عام 2012 

على التوالي.

من ناحية أخرى وفي إطار هدف اإلدارة نحو تحديد 
مصادر جديدة للتمويل وذات تكلفة تنافسية 

لدعم هيكل تمويلي يحقق تعظيم العائد 
على اإلستثمار، فقد تم تحقيق إنجاز من خالل 

مفاوضات وُمراجعات مع إثنين من كبار وكاالت 
التصنيف اإلئتماني بالعالم والتي أَتَى أُُكَله 

من خالل منح تصنيف عالي جداً يعكس القوة 
المالية للمجموعة والدور المحوري لشركة 

صناعات قطر في دعم السياسات العامة، وذلك 
بإصدار تصنيف ائتماني متميز من قبل كل من 

وكالة موديز )تصنيف Aa3( وستاندرز اند بورز
)-AA(. كل من الوكالتين وضعت صناعات 

قطر بدرجة واحدة فقط اقل من التصنيف 
السيادي لدولة قطر، وفي نفس مرتبة مجموعة 

متميزة جدا من التكتالت الصناعية الدولية.



... ومسيرة تتواصل

وها نحن نقترب من إستكمال مرحلة قوية من 
النمو الذاتي، تحول إهتمام مجلس اإلدارة واإلدارة 

العليا إلى وضع إستراتيجية للنمو طويل األجل 
وتحديد مصادر بديلة ومناسبة لتمويل فرص 

النمو الممكنة، مما كان الدافع الجراء مراجعة 
شاملة لرؤية ورسالة المجموعة، ومن ثم تحديد 

المباديء التوجيهية الستراتيجية النمو والتي 
تكون بمثابة اإلطار العام إلعداد اإلستراتيجية من 

خالل التعاقد مع أحد االستشاريين الدوليين.

تتضمن تلك المباديء ضمان عدم المساس 
بجوهر النشاط أو المزايا التنافسية االساسية 

لصناعات قطر وبخاصة هيكل التكلفة 
التنافسي، ونية المجموعة في البقاء فى 

قطاع البتروكيماويات، الكيماويات وصناعة 
الصلب و االنشطة ذات العالقة ضمن نطاق 

خبرة المجموعة، على أن تكون أولوية اإلستثمار 
بصورة أساسية للفرص المتاحة محليًا يليها 

الفرص الخارجية من خالل العمل مع شركات 
قطر للبترول الستكشاف اية فرص استثمارية.

أيضًا التأكيد على رغبة المجموعة في ضمان 
اإلحتفاظ بدرجة من السيطرة على القرارات 

األساسية بأي إستثمار رئيسي، مع الحفاظ على 
التوازن ما بين سياسة توزيع األرباح وزيادة معدالت 

اإلستثمار لدعم النمو المرجو وبهياكل تمويلية 
مناسبة.

من المتوقع اإلنتهاء من إعداد إستراتيجية  النمو 
خالل الربع الثالث من هذا العام وسوف يتم 

اإلفصاح عن خطوطها العريضة للسوق فى حينه.

خطة العمل الخمسية

وفي إطار ذلك يسر المجموعة أن تعلن عن 
خطتها الخمسية للفترة من 2012 إلى 2016، 

أخذاً في اإلعتبار أن هناك العديد من المشاريع 
واإلستثمارات األخرى بغرض تعزيز مكانة الشركة 

من خالل القيم المضافة لعملياتها، تلك 
المشاريع لم يتم ادراجها بعد بالخطة الخمسية 

للشركة إذ إنها قيد النظر الفعلي وبمجرد 
الموافقة عليها سيتم االفصاح عنها في الوقت 

المناسب للسوق ومن ثم مساهمي الشركة،
 مما يتبعه بالضرورة إعادة إصدار خطة االعمال 

للمجموعة بناء على التغيرات الجوهرية 
فى اإلفتراضات األساسية نظراً إلضافة تلك 

المشروعات و اإلستثمارات الجديدة من قبل 
المجموعة وتأثيرها على نتائج االعمال من حيث 

التدفقات النقدية والوضع التمويلي.

ومن تلك المشروعات التي لم تدرج في الخطة 
ما تم اإلعالن عنه مؤخراً عن دخول إحدى 

الشركات التابعة لصناعات قطر وهى شركة 
قابكو بنسبة 20 % مع قطر للبترول فى إتفاقية 

إلنشاء مجمع ضخم للبتروكيماويات في مدينة 
رأس لفان الصناعية، بتكلفة اجمالية تُقدر بـمبلغ 

20 مليار ريال قطري، وإنتاج قدره 3,65 مليون طن 
م  متري من المنتجات البتروكيماوية مما يُدعِّ

المركز التنافسى الريادي للمجموعة فى سوق 
المنتجات البتروكيماوية.

الخاتمة

ختامًا ، أود أن أتقدم بِإْسِمي ونيابًة عن مجلس 
اإلدارة بأسمَى آيات الشكر لمقام حضرة صاحب 
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد 

المفدى وولي عهده اآلمين الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني على نظرتهم الثاقبة وقيادتهم 
الرشيدة، أيضًا الشكر موصول لكل من قطر 

للبترول على الدعم والمساندة ألداء الشركة 
... ولإلدارة التنفيذية للشركة على جهدهم 

الدؤوب... ولمساهمي الشركة على ثقتهم 
الغالية ودعمهم الدائم لمسيرتنا ... أيضًا الشكر 
للشركات التابعة على تفانيهم فى سبيل نجاح 

شركة صناعات قطر.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...

الدكتور / محمد بن صالح السادة 

وزير الطاقة والصناعة 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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بلغ صافي ربح المجموعة لعام 2011 مبلغ 7,9 مليار ريال قطري.



باإلضافة إلى تسجيل إيرادات قياسية 
فقد سّجلت المجموعة أعلى أرباح صافية 
لها منذ تأسيسها حيث حققت صافي 
ربح بواقع 7,9 مليار ريال قطري  بالمقارنة 
بالسجل القياسي السابق لعام 2008، 
أيضًا هوامش االرباح قبل الفوائد، 
الضرائب، اإلهالك و اإلستهالك خالل 
العام كانت قوية، حيث بلغ متوسطها 
48 % تقريبًا.
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المركز المالي ، قائمة التدفقات النقدية 
والمعايير المالية األخرى:

بلغ إجمالي األصول كما في 31 ديسمبر 2011 
مبلغ 36,8 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 4,9 مليار 

ريال قطري أي بما يمثل نسبة 15,3 % بالمقارنة 
للعام السابق. هذا في إطار إلتزام المجموعة 

باإلنفاق الرأسمالي بقوة وبشكل مستمر مما 
أدى إلى زيادة األصول غير المتداولة بواقع 2,5 

مليار ريال من تلك الزيادة. 
بلغ اجمالي االنفاق الرأسمالي لعام 2011 مبلغ 

2,9 مليار ريال قطري بانخفاض قدره 1,3 مليار 
بالمقارنة لعام 2010، في اشارة واضحة الى 

اكتمال برنامج النمو الذاتي وبدء مرحلة جديدة 
من النمو في ضوء اإلستراتيجية المقترحة. 

كما إزدادت أرصدة النقد والودائع قصيرة األجل 
بواقع 1,7 مليار ريال بالمقارنة بالعام السابق 

بسبب تحسن التدفقات النقدية من االنشطة 
التشغيلية على الرغم من سداد توزيعات أرباح 

عام 2010 ،االنفاق الرأسمالي وسداد القروض 
انخفض اجمالي القروض هامشيا الى 6,9 مليار

و إزداد رأس المال العامل هامشيًا. 

إعالن توزيعات األرباح 

تحرص الشركة على ضمان التوازن ما بين 
سياسة توزيع األرباح وزيادة معدالت االستثمار 

لدعم النمو المرجو وبهياكل تمويلية مناسبة 
ايضا في هذا الصدد تود الشركة إطالع 

مساهميها بأن أرباح الشركة المحققة من عام 
آلخر تخضع للعديد من العوامل منها اسعار 

المواد الخام وكذلك االسعار البيعية للمنتجات 
النهائية.

وعليه يسر مجلس اإلدارة أن يوصي بإجمالي 
توزيعات األرباح السنوية عن العام المالي 

المنتهي في 31 ديسمبر 2011 بمبلغ 4,1 مليار ريال 
قطري، أي بما يعادل توزيع ربح بواقع 7,50 ريال 

قطري للسهم الواحد ، وبما يمثل نسبة توزيع 
تعادل 75 % من رأسمال الشركة.

على صعيد قطاع األسمدة نجد أن ذلك القطاع 
قد سجل إيرادات تقدر بـ 4,3 مليار ريال قطري بفارق 

قدره 1,4 أي 47,3 % بالمقارنة للعام السابق. 
النسبة االكبر من هذه الزيادة السنوية ترجع الى 

إرتفاع األسعار لكل من االمونيا واليوريا والتي 
بدأت في الربع االخير من عام 2010 مما إنعكس 

بدوره على إرتفاع أسعار المنتجات  بما يزيد
عن 70 % .

أما فيما يتعلق بأحجام إنتاج االمونيا واليوريا 
وكذلك معدالت التشغيل فهي تتفق مع 

مستويات عام 2010 حيث واصلت المصانع العمل 
بكامل طاقتها وتأثرت بعدد مماثل من ايام 

االغالق "التطفئة". أما على صعيد قطاع الحديد 
والصلب فقد بلغت إيرادته 5,8 مليار ريال قطري 

بزيادة 1,0 مليار ريال قطري اى 21,9 %، وقد إرتفعت 
أسعار المنتجات الرئيسية بمتوسط 18 % مما 
ادى الى الفارق الناتج عن تغير االسعار بواقع 1,1 

مليار ريال قطري بالنسبة لذلك القطاع، كذلك 
ارتفعت مستويات االنتاج خالل العام بنسبة 

طفيفة بواقع 4,5 % لتصل معدالت التشغيل 
الى  100 %.

هوامش وصافي الربح  

باالضافة الى تسجيل ايرادات قياسية ايضا 
سجلت المجموعة اعلى ارباح صافية لها منذ 

تأسيسها حيث حققت صافي ربح بواقع 7,9 مليار 
ريال قطري بنسبة زيادة تقدر بـ44,8 % بالمقارنة 

بالسجل القياسي السابق لعام 2008، أيضًا 
هوامش االرباح قبل الفوائد، الضرائب، اإلهالك 
و اإلستهالك خالل العام كانت قوية، حيث بلغ 

متوسطها 48 % تقريبا.
ساهمت جميع القطاعات في هذه النتائج 

االستثنائية مع تحقيق قطاعي البتروكيماويات 
واالسمدة لهوامش ربح حوالي 60 %، أما بالنسبة 
لقطاع الحديد و الصلب فقد واصلت المجموعة 

حفاظها على هامش ربح اعلى من متوسطات 
الصناعة باغالق العام بنسبة متميزة 29 %.

تقرير مجلس اإلدارة

انه لمن دواعي سرورنا أن نقدم التقرير 
السنوي التاسع لمجلس اإلدارة عن األداء 

المالي والتشغيلي لشركة صناعات قطر، 
إحدى الشركات الرائدة في دولة قطر، وواحدة 

من كبريات الشركات العاملة والمدرجة 
بمنطقة الشرق االوسط.

موجز النتائج المالية 

حققت المجموعة نتائج متميزة لعام 2011 
وسجلت اعلى ايرادات وصافي ارباح على االطالق، 

حيث حققت ايرادات بواقع 16,5 مليار ريال قطري 
وبنسبة زيادة 34 % بالمقارنة للعام السابق و 

بواقع 1,8 مليار ريال أعلى من السجل القياسي 
السابق لعام 2008، بينما بلغ صافي الربح مبلغ 
7,9 مليار ريال قطري بنسبة زيادة حوالي 45 % 
بالمقارنة للعام السابق، و بواقع 0,7 مليار ريال 

زيادة عن عام 2008.
هذا االداء السنوي المتميز والنتائج المالية 

القياسية ترجع بشكل أساسي إلى إنتعاش 
أسعار المنتجات الرئيسية وإرتفاع معدالت 

التشغيل وقوة هوامش الربح قبل إحتساب 
الفوائد، الضرائب، اإلهالك وإالستهالك السنوي 

"EBITDA" في كافة القطاعات.

اإليرادات:

شهدت كافة القطاعات نمواً ملحوظًا بالمقارنة 
السنوية، وبمتوسط نسبة زيادة 28,4 % في 

اسعار جميع المنتجات. فعلى صعيد قطاع 
البتروكيماويات بلغت إيراداته مبلغ 6,5 مليار ريال 

بفارق تغير إيجابي سنوي 1,8 مليار ريال اى بواقع 
38,6 % بالمقارنة للعام السابق. ويعزى ذلك 

الفارق اإليجابي الى إرتفاع االسعار لمنتجات ذلك 
القطاع بمتوسط نسبة 12,9 %، و زيادة حجم 

االنتاج لهذا العام بدعم من مبيعات قاتوفين من 
منتجات البولي اثيلين الخطي منخفض الكثافة 

"LLDPE"، ايضًا بسبب انخفاض حجم االنتاج 
المسجل للعام السابق نظرا إلغالق مصنعي 

."MTBE" الميثانول و ثالثي ميثايل بيتيل االثير



التوزيع النقدي للسهم عن عام 2011 بواقع 
7,50 ريال قطري للسهم الواحد.

ختامًا

في الختام ، يود مجلس اإلدارة أن يتقدم بأسمى 
آيات الشكر لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد المفدى وولي 
عهده االمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

على نظرتهم السابقة و قيادتهم
الرشيدة ، كما نتقدم بالشكر لسعادة رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو المنتدب على قيادته 

الحكيمة للمجموعة، ايضا الشكر موصول لكل 
من اإلدارة التنفيذية للشركة و إلدارة مجموعة 

الشركات على تفانيهم وجهدهم الدؤوب في 
خدمة المجموعة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...
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  -AA التصنيف الذي تلقته الشركة من مؤسسة استاندرد آند بورز في 15 فبراير من عام 2012 .

لقد بني تصنيف ستاندرد آند بورز على 
وضع المجموعة الممتاز من ناحية 
التكاليف، وبصورة كبيرة نتيجة إلى 
األسعار التنافسية للقيم الغاز و المنتجات 
وتنوع األسواق النهائية، ومعايير الدين 
االيجابية، وبخاصة الدور الريادي الذي 
تقوم به صناعات قطر في دعم توجهات 
السياسات العامة



 يعكس تصنيف وكالة موديز هيكل
 التكاليف التنافسي لمشروعات
 المجموعة وكذلك دور صناعات قطر
 األساسي في دعم سياستين رئيسّيتين
 لدولة قطر أي التنويع اإلقتصادي و توزيع
الثروات

 Aa3 التصنيف االئتماني الذى نالته الشركة من قبل وكالة موديز في 22 سبتمبر من عام 2011.



التقرير السنوي 2011 صناعات قطر30

كلمة السيد
المنسق العام

السادة المساهمين الكرام،،،
لقد تعودنا فى السنوات الماضية منذ 

تأسيس شركة صناعات قطر أن تضيف 
الشركة باستمرار إنجازًا بعد إنجاز من التميز 

فى األداء المالى والتشغيلى حتى أضحت 
من كبريات الشركات الوطنية و أحد أهم 

روافد االقتصاد الوطني، ولكن ما تحقق 
خالل هذا العام ليس إنجازًا فحسب، بل هو 

إنجاز غير مسبوق بكافة المعايير، مما يفتح 
أفاقًا من النمو واالزدهار لمجموعة شركات 

صناعات قطر، ويضع التزامًا على كاهلها 
نحو الحفاظ على ذلك المستوى من التميز 

تجاه مساهميها، وهلل الحمد هذا كان عهد 
مساهمي صناعات قطر بها حتى مع تغيرات 

االقتصاد العالمي وتأثير دوراته المتعاقبة، 
فالشركة بما تتمتع به من مزايا تنافسية عالية 

مما يؤهلها التخاذ تلك التحديات كحافز
وليس كعائق.

شهد العام المالي المنصرم تحقيق نجاحًا باهراً 
في عدة أصعدة، حيث سجلت المجموعة إيرادات 

و صافي أرباح قياسية عن عام كامل، إستمرار 
عمليات التشغيل بمعدالت عالية، والتقدم 

الكبير في إكمال إنشاءات مصانع البولي ايثلين 
منخفض الكثافة، وقافكو - 5 وقافكو -  6. 

فضاًل عن ذلك هناك العديد من االنجازات األخرى 
خالل العام أهمها الحصول على التصنيفات 

االئتمانية، إعداد دليل حوكمة الشركة وتوسيع 
نطاق مهام عالقات المستثمرين.

التصنيف االئتماني : 

في أوائل عام 2012 تلقت الشركة تصنيفًا 
آند بورز، و  بدرجة  - AA  من مؤسسة استاندرد 
ذلك اعترافا بالمزايا التنافسية القوية للشركة 

ومعايير حماية الديون، اضافة إلى التصنيف 
السابق بدرجة  Aa3 والذي نالته الشركة من قبل 
وكالة موديز في عام 2011. كال التصنيفين قد تم 
منحهما بناء على ما تتمتع به الشركة من مزايا 

اهمها هيكل التكلفة التنافسي للمجموعة، 
والذي يرجع بحد كبير الى توافر المواد االولية 

من الغاز باسعار تنافسية، ايضا تنويع المنتجات 
واألسواق اإلستهالكية، مقاييس الدين االيجابية، 

وكذلك الدور الهام الذي تقوم به الشركة في 
السياسة العامة. وكالهما "ذو نظرة مستقرة" 
مما يعكس التوقع بان االفتراضات الرئيسية، 
بما تتضمنه من أهمية المجموعة، مستوى 

الدين وهيكل التكاليف، لن تتغير جوهريا. كال 
التصنيفين يضع صناعات قطر بدرجة واحدة 
اقل من التصنيف السيادي لدولة قطر ومن 

ضمن أفضل مجموعة شركات عالمية إلنتاج 
الكيماويات والبتروكيماويات.

 إنني في غاية السرور لنتائج هذه التصنيفات 
اإلئتمانية ولالعتراف العام بالوضع المالي 

الممتاز والتوجهات السياسية المتبصرة 
لصناعات قطر حيث إن هذين التصنيفين 

سيضعان االساس الذي يمكن المجموعة من 
إكتشاف المزيد مـن المصادر الماليـة البديلـة 

لتمويل المرحلة المقبلة من النمو، واني النتهز 
هذه المناسبة ألتوجـه بالشكـر والتقديـر الستاندرد 

تشارترد، مستشار التصنيف االئتماني، وللفريق 
المشترك من صناعات قطر و قطر للبترول على 

مشورتهم وجهدهم الدءوب.
 

إطار حوكمة الشركات 

يهدف نظام حوكمة الشركات المساهمة 
المدرجة الُمصدر من قبل هيئة قطر لالسواق 

المالية في أوائل عام 2009 الى رفع مستوى 
ممارسات حوكمة الشركات المحلية ألفضل 

المعايير الدولية، ويقوم في مرحلته الحالية 
على مبدأ التقيد أو تعليل عدم التقيد ، ولكن 

ايمانا من الشركة بمدى أهمية تطبيق ذلك 
النظام لكافة الشركات سواء كانت المدرجة 

منها أوغير المدرجة ، نظراً لمردوده اإليجابي على 
المساهمين وكذلك المتعاملين الخارجيين مع 

الشركة، لما له من دور يهدف الى حماية كل 
منهما من خالل ضمان اإلدارة الرشيدة ، وحماية 
حقوق األقلية، وتعزيز إجراءات الرقابة، وتكريس 

الشفافية واإلفصاح والمساواة، األمر الذي 
ينعكس بدوره على تشجيع االستثمار، واستقرار 

األسواق المالية ونموها، وتخفيض المخاطر و 
تكلفة رأس المال، 

من منطلق ذلك قامت الشركة بإعداد دليل 
سياسات وإجراءات الحوكمة و بما يتوافق مع 

خصوصية تأسيسها مع حرصها التام على 
تطبيق تلك االحكام ال سيما فيما يتعلق بحقوق 

المساهمين على نحو يكفل تطبيق اعلى 
معايير االفصاح والشفافية، أيضًا العمل على 

إكمال المتطلبات اآلخرى. 

واإلدارة العليا لصناعات قطر لتدعم بكل قوة 
هذه البادرة الهامة التي تقوم بها هيئة قطر 
لألسواق المالية، وتنظر إليها كخطوة هامة 

وضرورية في سبيل تحقيق رؤية دولة قطر 
الوطنية 2030 وتأسيس السوق المالي المحلي 

كسوق قابل للنمو وكبيئة جاذبة لالستثمار.



السيد / عبدالرحمن أحمد الشيبي
المنسق العام لشركة صناعات قطر

إستراتيجية عالقات المستثمرين

من منطلق وعي الشركة التام بثقافة 
اإلفصاح والشفافية، وإهتمامها بمساهميها 
ومستثمريها، وبما يعزز من مكانتها كإحدى 

الشركات الرائدة في السوق المالي القطري، 
قامت صناعات قطر بتطوير إستراتيجية شاملة 

لعالقات المستثمرين في أوائل العام 2011. 
إستندت هذه اإلستراتيجية على الحاجة إلى النشر 

بشكل تفصيلي عن المزايا التنافسية للشركة، 
وكذلك األساس واألداء المالي لها ، أيضا ضرورة 
االنخراط بشكل كامل مع مجتمع المستثمرين، 

وقد أحرزت الشركة بالفعل تقدما كبيرا خالل 
العام، بدءاً بافصاح الشركة في بداية العام 

لخطة األعمال والموزانة بشكل أكثر تفصيال منذ 
تأسيسها في عام 2003، أيضًا اإلفصاح بشكل ربع 

سنوي لمجموعة من التقارير التحليلية تشمل 
تفاصيل األداء المالي والتشغيلي للشركة 

وقطاعاتها المختلفة، مستجدات البرنامج 
اإلستثماري للشركة وأية معلومات هامة جديرة 

بالذكر . 

خالل العام، عقد فريق عالقات المستثمرين ما 
يزيد عن 100 إجتماع من اإلجتماعات التحليلية 

سواء بشكل فردي او جماعي لممثلي 
المؤسسات المالية، باإلضافة الى ترتيب زيارات 
ميدانية جماعية لمرافق اإلنتاج، عقد يوم حواري 

مفتوح للمستثمرين ايضا تم تخصيص بريد 
إليكتروني ) iq@qp.com.qa ( للتواصل وتلقي 

إستفسارات المستثمرين.

أيضًا قامت الشركة بإعداد إستبيان الهدف منه 
تنمية وتطوير مهام عالقات المستثمرين، مع 

العمل على اإليفاء بمالحظاتهم ومقترحاتهم. 
فالشركة تسعى الى التواصل مع مساهميها 

على أعلى المعايير المتعارف عليها من خالل 
تطوير واستحداث تلك الطرق وبما يلبى في 
نفس الوقت تطلعاتهم وفهم آرائهم إيمانا 
من الشركة بأحقيتهم في التواصل مع إدارة 

الشركة على قدم المساواة وفي نفس الوقت 
وبما يمكنهم من إتخاذ قرارتهم االستثمارية 

على اسس واضحة، وبناء على ذلك يعمل فريق 
عالقات المستثمرين بصورة جدية وعلى أسس 

غير تمييزية، بما يعني أن أي مساهم فعلي 
أو محتمل، سواء كان قطريا أو أجنبيا، فردا أو 

مؤسسة، له نفس الحق في الوصول إلى فريق 
عالقات المستثمرين والى البيانات

المعلنة للشركة. 

وإني ألنتهز هذه الفرصة الدعو قطاع 
المستثمرين للتعرف على صناعات قطر 

والتواصل مع فريق عالقات المستثمرين وذلك 
بطلب االجتماع للمناقشة، أو إرسال استفساراته 
عبر البريد االلكتروني أو طلب إضافته إلى قائمة 

التوزيع بالبريد االلكتروني وذلك خالل الفترات 
المتاحة ليكون على كامل الدراية بأحدث 

التطورات وآخر اإلخبار أواًل بأول.

نأمل فى أن ما تحقق قليل من كثير قادم 
بإذن اهلل، متمنين دوام النمو واالزدهار لشركة 

صناعات قطر تلك المنظومة المتفردة 
بخصائصها ... 

ختامًا

ختامًا، فإنني أتقدم بالشكر إلى رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو المنتدب، سعادة الدكتور 

محمد بن صالح السادة، على دعمه المستمر 
وقيادته الرشيدة، والى إدارة وموظفي شركات 

المجموعة لجهدهم الدؤوب خالل العام 2011.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...
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عائد التوزيع النقدى كما في 2011/12/29 بلغ 5,6 %.

معدل التشغيل اإلنتاجي للربع الرابع بلغ 1.1 %.



نسبة السيولة المتداولة صحية 
بواقع 5 مرات في عام 2011

نسبة الدين إنخفضت دون النطاق السابق لها 
) 30 ٪ إلى 35 ٪ ( إلى إغالق العام بنسبة 26 ٪ .

بلغ هامش صافي الربح قبل الفوائد و الضرائب 
واإلهالك واإلستهالك في عام 2011 نسبة 53 ٪ .
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 تقرير مراقبي الحسابات
 المستقلين إلى السادة

المساهمين الكرام
صناعات قطر ش.م.ق

تقرير حول البيانات المالية الموحدة 
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لصناعات قطر ش.م.ق 

)»الشركة«( وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة )ويشار إليهم جميعًا 
بـ »المجموعة«( والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في 31 

ديسمبر 2011 وبيان الدخل الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد وبيان 
التدفقات النقدية الموحد وبيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد 

للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص ألهم السياسات المحاسبية 
واإليضاحات المتممة األخرى. 

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا 

للمعايير الدولية للتقارير المالية ، وهي مسؤولة كذلك عن إجراءات الرقابة 
الداخلية التي تراها ضرورية إلعداد بيانات مالية خالية من األخطاء المادية 

سواء الناتجه عن اإلختالس أو الخطأ.

مسؤولية مراقب الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة استناداً 
إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد تم تدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق 

الدولية التي تتطلب منا التقيد بمتطلبات آداب المهنة وأن نقوم بتخطيط 
وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات 

المالية الموحدة خالية من أخطاء مادية.
يشتمل التدقيق على القيام بإجراءات للحصول على أدلة بشأن المبالغ 

واإلفصاحات التي تتضمنها البيانات المالية الموحدة. تم اختيار هذه 
اإلجراءات بناء على تقديرنا بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء المادية 

في البيانات المالية الموحدة، سواء الناتجة عن اختالس أو خطأ. عند إجراء 
تقييم المخاطر نأخذ في االعتبار أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المتعلقة 

بإعداد المجموعة للبيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة ، 
وذلك لغايات إعداد إجراءات تدقيق مناسبة ، وليس لغرض إبـداء رأينا حـول 

فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للمجموعة. ويشتمل التدقيق أيضًا 
على تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية 

التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام 
للبيانات المالية الموحدة.

باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق كافية وتوفر 
أساسًا معقواًل يمكننا من إبداء رأينا.

 
 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين   

الكرام 
صناعات قطر ش.م.ق - تتمة

الرأي
في رأينا أن البيانات المالية الموحدة تظهر بعدالة ، من كافة النواحي 

المادية ، المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2011 وأداءها المالي 
وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية 

للتقارير المالية.



تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
وفي رأينا أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وقد اجري الجرد 
وفقا لألصول المرعية وأن البيانات المالية الموحدة تراعى أحكام قانون 

الشركات التجارية رقم )5( لسنة 2002 والنظام األساسي للشركة. لقد 
حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي طلبناها ألداء مهمتنا، 

وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة مخالفات ألحكام القانون 
المذكور أعاله أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير 

مادي على نشاط المجموعة أو مركزها المالي. ونؤكد أيضًا أن المعلومات 
المالية الواردة في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة تتفق مع سجالت ودفاتر 

المجموعة.

عن إرنست ويونـغ

زيـــاد نـــادر
سجل مراقبي الحسابات رقم 258

الدوحة في 13 فبراير 2012
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بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

2010 2011

ألف ريال قطري ألف ريال قطري

)معدلة(

12,330,932 16,549,447 اإليرادات

)6,400,871( (7,654,194) التكاليف المباشرة

5.930,061 8,895,253 إجمالي الربح

116,720 5,998 حصة من نتائج الشركات الزميلة

267,722 228,345 إيرادات أخرى ، صافي

183,251 102,255 إيرادات من االستثمارات

)189,452( (218,214) مصاريف البيع

)583,909( (668,756) المصاريف العمومية واإلدارية

)97,438( (255,590) مصاريف أخرى

)146,622( (156,428) تكاليف التمويل

- (8,793) خسارة من تصفية االستثمار في مشروع مشترك

5,480,333 7,924,070 ربح السنة

عائد إلى :

5,477,972 7,930,831 المساهمين بالشركة األم

2,361 (6,761) حصة الحقوق غير المسيطر عليها

5,48,.333 7,924,070

9,96 14,42 الربح األساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري)



بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

2010 2011

ألف ريال قطري ألف ريال قطري

)معدلة(

5.480.333 7.924.070 ربح السنة

إيرادات شاملة أخرى:

)171.892( (123.891) صافي الحركة في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي

172.890 (1.561) صافي الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع

998 (125.452) خسائر ( إيرادات شاملة أخرى للسنة)

5.481.331 7.798.618 إجمالي الدخل الشامل للسنة

  عائد إلى: 

5.478.970 7.805.379 المساهمين بالشركة األم

2.361 (6.761) حصة الحقوق غير المسيطر عليها

5.481.331 7.798.618
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2010 2011

ألف  ريال قطري        ألف ريال قطري

)معدلة(

 الموجودات

الموجودات غير المتداولة

8,874,082 9,589,230 عقارات وآالت ومعدات

10,669,078 11,905,716 مشاريع قيد التطوير

200,162 133,229 عقارات استثمارية

128,157 169,250 موجودات غير ملموسة

1,406,115 1,742,821 استثمار في شركات زميلة

461,519 674,924 استثمارات متاحة للبيع

127,039 106,886  مواد حفازة

2,120 2,509 موجودات غير متداولة أخرى

21,868,272 24,324,565

الموجودات المتداولة

1,833,279 2,230,641 بضاعة

1,983,759 2,665,175 مدينون ومصاريف مدفوعة مقدمًا

753,613 593,734 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

178,532 4,141 إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

5,290,412 6,960,094 أرصدة لدى البنوك ونقد

10,039,595 12,453,785

31,907,867 36,778,350 إجمالي الموجودات

بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2011



2010 2011

ألف ريال قطري  ألف ريال قطري

)معدلة(

حقوق المساهمين والمطلوبات

 حقوق المساهمين

5,500,000 5,500,000 رأس المال

202,392 276,791 إحتياطي قانوني

315,152 314,711 تغيرات متراكمة في القيمة العادلة

)465,511( (589,402) إحتياطي التحوط

16,098,799 20,734,623 أرباح مدورة

21,650,832 26,236,723 حقوق المساهمين بالشركة األم

13,621 394,610 حصة الحقوق غير المسيطر عليها

21,664,453 26,631,333 إجمالي حقوق المساهمين

المطلوبات غير المتداولة

6,117,610 5,535,140 قروض وتسهيالت تحمل فوائد

201,159 219,877 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

422,694 549,949 مطلوبات مالية أخرى

6,741,463 6,304,966

المطلوبات المتداولة

1,287,606 1,384,261 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

763,196 1,109,232 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

26,666 21,228 مطلوبات مالية أخرى

1,424,483 1,327,330 قروض وتسهيالت تحمل فوائد

3,501,951 3,842,051

10,243,414 10,147,017 إجمالي المطلوبات

31,907,867 36,778,350 إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

     بيان المركز المالي الموحد تتمة  
كما في 31 ديسمبر 2011

الدكتور/ محمد بن صالح السادة
وزير الطاقة والصناعة

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

حمد راشد المهندي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

2010
ألف ريال قطري

2011
ألف ريال قطري

)معدلة(  األنشطة التشغيلية

5,480,333 7,924,070 ربح السنة

التعديالت للبنود التالية:

649,777 673,511 االستهالك واإلطفاء

51,020 62,871 مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين

8,397 2,766 مخصص/ شطب البضاعة المتقادمة

- 8,793 خسارة من استبعاد مشروع مشترك

)5,921( 2,961 ربح من إعادة تقييم عقارات استثمارية

)116,720( (5,998) حصة من نتائج الشركات الزميلة

9,600 23,308 خسارة من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

121 85,157 شطب موجودات

146,622 156,428 تكاليف التمويل

)48,402( 499  ربح من تغيرات القيمة العادلة ألوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة

)158,751( (80,849) إيرادات فوائد

- 9,010 خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

- 1,585 إطفاء موجودات غير ملموسة - رخصة

6,016,076 8,864,112

       التغيرات في رأس المال العامل:

)431,543( (397,360) البضاعة

)669,055( (521,538) المدينون والمصاريف المدفوعة مقدمًا ولدى أطراف ذات عالقة

379,484 430,376 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع وألطراف ذات عالقة

5,294,962 8,375,590  نقد من األنشطة التشغيلية

)146,622( (156,428) تكاليف تمويل

)32,825( (44,153) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

)125,084( (133,877)  مساهمة لصندوق األنشطة اإلجتماعية

4,990,431 8,041,132 صافي النقد من األنشطة التشغيلية



 بيان التدفقات النقدية الموحد تتمة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

األنشطة االستثمارية

2.404 4,178 متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

)1,191,389( (1,629,494) شراء عقارات وآالت ومعدات

)18,910( (4,001) صافي الحركة في المواد الحفازة وموجودات أخرى

)269,606( (336,484)  شراء استثمارات في شركات زميلة

)2,952,043( (1,236,638) صافي الحركة في المشاريع قيد التطوير

)1,627( (9,718) إستثمار في أوراق محتفظ بها للمتاجرة

- (39,494) صافي الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع

- 154,842 متحصالت من استبعاد استثمارات

2,043 (43,228) حركة في موجودات غير ملموسة

622 (389) حركة في موجودات غير متداولة أخرى

5,000 5,000 توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

993,555 (204,000) صافي الحركة في ودائع تستحق بعد 90 يومًا

158,751 80,849 إيرادات فوائد مستلمة

)3,271,200( (3,258,577) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

1,325,970 (679,623) صافي الحركة في القروض

- 390,000 مساهمة إضافية لحصة الحقوق غير المسيطر عليها

)2,750,000( (3,025,000) توزيعات أرباح مدفوعة

)1,575( (2,250) توزيعات أرباح مدفوعة لحصة الحقوق غير المسيطر عليها

)1,425,605( (3,316,873) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

293,626 1,465,682 الزيادة في النقد والبنود المماثلة للنقد

4,996,786 5,290,412 النقد والبنود المماثلة للنقد في 1 يناير

5,290,412 6,756,094 النقد والبنود المماثلة للنقد في 31 ديسمبر

2011
ألف ريال قطري

2010
ألف ريال قطري

)معدلة(
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 بيان التغيرات في حقوق
المساهمين الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

للمساهمين بالشركة األم

اإلجمالي  الحقوق غير
 المسيطر

عليها

اإلجمالي األرباح المدورة  احتياطي
 التحوطات

 التغيرات
 المتراكمة في

القيمة العادلة

 االحتياطي
القانوني

رأس المال

ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف

ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

21,761,891 13,621 21,748,270 16,196,237 )465,511( 315,152 202,392 5,500,000
 الرصيد في 1 يناير 2011 كما تم عرضه

سابقًا

)97,438( - )97,438( )97,438( - - - - تعديل فترة سابقة

21,664,453 13,621 21,650,832 16,098,799 )465,511( 315,152 202,392 5,500,000 الرصيد في 1 يناير 2011 كما تم تعديله

7,924,070 )6,761( 7,930,831 7,930,831 - - - - ربح السنة

)125,452( - )125,452( - )123,891( )1,561( - - خسائر شاملة أخرى للسنة

7,798,618 )6,761( 7,805,379 7,930,831 )123,891( )1,561( - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

390,000 390,000 - - - - - - مساهمة في رأس المال

- - - )74,492( - - 74,492 - تحويل إلى االحتياطي القانوني

)3,025,000( - )3,025,000( )3,025,000( - - - - أرباح موزعة مدفوعة

)2,250( )2,250( - - - - - -
 أرباح موزعة مدفوعة لحصة الحقوق

غير المسيطر عليها

)196,490( - )196,490( )196,490( - - - -
 مخصص للمساهمة في صندوق

دعم األنشطة اإلجتماعية

2,002 - 2,002 975 - 1,120 )93( -
 تصفية االستثمار في مشروع

مشترك

26,631,333 394,610 26,236,723 20,734,623 (589,402) 314,711 276,791 5,500,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2011

   



 بيان التغيرات في حقوق
المساهمين الموحد - تتمة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

للمساهمين بالشركة األم

اإلجمالي  الحقوق غير
 المسيطر

عليها

اإلجمالي األرباح المدورة  احتياطي
 التحوطات

 التغيرات
 المتراكمة في

القيمة العادلة

 االحتياطي
القانوني

رأس المال

ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف

ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

19,068,574 12,835 19,055,739 13.532.842 )293.619( 142.262 174.254 5.500.000  الرصيد في 1 يناير 2010

5,480,333 2,361 5,477,972 5,477,972 - - - - ربح السنة )معدلة( 

998 - 998 - )171,892( 172,890 - - إيرادات شاملة أخرى للسنة

5,481,331 2,361 5,478,970 5,477,972 )171,892( 172,890 - -
إجمالي الدخل الشامل للسنة 

)معدلة(

- - - )28,138( - - 28,138 - تحويل إلى االحتياطي القانوني

)2,750,000( - )2,750,000( )2,750,000( - - - - أرباح موزعة مدفوعة

)1,575( )1,575( - - - - - -
 أرباح موزعة مدفوعة لحصة الحقوق

غير المسيطر عليها

)133,877( - )133,877( )133,877( - - - -
مخصص للمساهمة في صندوق 

دعم األنشطة اإلجتماعية(

21,664,453 13,621 21,650,832 16,098,799 (465,511) 315,152 202,392 5,500,000
الرصيد في 31 ديسمبر 2010 

(معدلة)
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المستقبل

المجموعة تنظر لعام 2012 مع علمها بأن 
السنوات الماضية كان التركيز فيها على 

إستثمار مبالغ ضخمة في مرافق جديدة 
ومجددة وقد أعطت ثمارها.

 سوف يتم خالل السنة تدشين وحدة 
إضافية بسعة إنتاجية قدرها 2 مليون طن 

متري من اليوريا سنويًا ، مع وحدة أخرى 
إلنتاج 240,000 طن متري من البولي ايثلين 

منخفض الكثافة.

 تقدر اإلضافات السنوية في اإليرادات 
واألرباح المتوقعة من قافكو - 5 

و قافكو -  6 ومصنع البولي ايثلين 
منخفض الكثافة - 3 بحوالي  3,1 مليار 

ريال قطري و2 مليار ريال قطري على 
التوالي؛ وسوف يكون لهذه المشروعات 

دور فعال في انجاز المجموعة لموازنتها 
لعام 2012 .


