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 للنشر الفوري

 

 مليار لاير قطري 1.5صناعات قطر تحقق صافي أرباح بواقع 

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  في ظل ارتفاع أسعار المنتجات مع تحسن  2016أعلى أرباح ربع سنوية منذ عام  تسجلالمجموعة

 األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي

  مقارنة بعائد 2021مارس  31لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  0.24عائد على السهم بواقع ،

 لاير قطري لنفس الفترة من العام الماضي 1 0.04بلغ 

  المجموعة تحافظ على قوة مركزها من حيث السيولة 

 ألوضاع على مستوى االقتصاد الكلي يثمر عن زيادة الطلب على منتجات الصناعات ل التحسن المستمر

 التحويلية

  على ضمان سالمتها وكفاءتها وموثوقيتها  التركيز مع التشغيلية على استقرار عملياتهاالمجموعة تحافظ 

 

أعلنت اليوم شركة صناعات قطر )يشار إليها بعبارة "صناعات قطر" أو "المجموعة"، ورمزها في  :2021أبريل  26• الدوحة، قطر 

 .2021مارس  31مليار لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  1.5أعلنت أنها قد حققت صافي أرباح بواقع  (،IQCDبورصة قطر: 

 

 الكليمستجدات األوضاع على مستوى االقتصاد 

 ظهر جليا  الذي ، األمر عالمي نطاقعلى  في التحسن 2021خالل الربع األول من عام  األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي استمرت

حفزات الرئيسية للتعافي االقتصادي التي أثمرت عن تجدد الطلب تضمنت بعض الم   وقد .2020خالل الربع الرابع من عام للمرة األولى 

طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا،  عقبالمحلي  الناتج إجمالي نموفي ظل  التفاؤل لدى المستهلكينحالة  عودةو األساسيةعلى السلع 

 لتعزيزالعديد من الحكومات من قِبَل استمرار الدعم المالي  باإلضافة إلىرئيسية، السواق األوالتخفيف من إجراءات اإلغالق في 

 االقتصادات. كما شهدت هذه الفترة نقصا  في المعروض على مستوى كافة القطاعات الصناعية، السيما قطاع البتروكيماويات.

 

 مستجدات األداء التشغيلي

 

الربع األول  مؤشرات األداء التشغيلي الرئيسية

من عام 

2021 

الربع األول 

من عام 

2020 

الربع 

الرابع من 

عام 

2020 

 التباين )%(

]مقارنة بين الربع 

األول من عام 

والربع األول  2021

 [2020من عام 

 التباين )%(

]مقارنة بين الربع 

األول من عام 

والربع  2021

الرابع من عام 

2020] 

 %0 %20- 3.8 4.7 3.8 اإلنتاج )مليون طن متري(

 -- -- %96 %96 %95 معدالت التشغيل )%(

 -- -- %94 %98 %97 متوسط معامل الموثوقية )%(

 

مليون  3.8ما يصل إلى  2021مارس  31واصلت المجموعة عملياتها بكفاءة، حيث بلغ إجمالي اإلنتاج لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

، األمر الذي ي عزى بصورة أساسية إلى القرار الذي اتخذته 2020% مقارنة بالربع األول من عام 20طن متري، بانخفاض تبلغ نسبته 

تأثر اإلنتاج أيضا  بإيقاف قد . و2020المجموعة بإيقاف تشغيل بعض مرافقها الخاصة بإنتاج الحديد والصلب بداية من الربع الثاني من عام 

. كما خضعت 2021وحتى فبراير  2020تشغيل مرافق إنتاج ثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير ألسباب تجارية خالل الفترة الممتدة من ديسمبر 

                                                           
 .2020يناير  1٪ في قافكو والتي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من 25يتضمنان تأثيرات عملية شراء الحصة البالغة نسبتها  2020صافي األرباح والعائد على السهم للربع األول من عام  1
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كان إلى عمليات تطفئة  2021خالل الربع األول من عام ( 4إلى  1رافق الخاصة بإنتاج األسمدة الكيماوية )خطوط اإلنتاج من بعض الم

%، فيما 95على مستوى المجموعة ما يصل إلى  2021مخطط لها إلجراء الصيانة الوقائية. وبلغت معدالت التشغيل للربع األول من عام 

 %.97ة بلغ متوسط معامل الموثوقي

 

 2020والربع األول من عام  2021مقارنة بين الربع األول من عام  -األداء المالي 

  

الربع األول  2مؤشرات األداء المالي الرئيسية

من عام 

2021 

الربع األول 

من عام 

2020 

 التباين )%(

 

 %21+ 397 481 )دوالر أمريكي/طن متري( أسعار البيعمتوسط 

 %16+ 2,131 2,464 متري( أحجام المبيعات )ألف طن

 %28+ 3.3 4.2 اإليرادات )مليار لاير قطري(

 قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  األرباح

 )مليار لاير قطري(

1.9 0.7 +173% 

 %478+ 0.3 1.5  صافي األرباح )مليار لاير قطري(

 %478+ 0,04 0.24 العائد على السهم )لاير قطري(

 -- %22 %46 األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )%(هوامش 
 ي بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمالحظة: تم تسجيل مبالغ اإليرادات واألرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك ليس بناء  على طريقة التوحيد التناسب

 

% 478، بارتفاع تبلغ نسبته 2021مارس  31مليار لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  1.5حققت المجموعة صافي أرباح بواقع 

% لتصل 28مليار لاير قطري. كما ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة  0.3الذي بلغ صافي أرباحه و 2020مقارنة بالربع األول من عام 

)بافتراض التوحيد التناسبي(. وبلغ  2020مليار لاير قطري للربع األول من عام  3.3قطري، مقارنة بإيرادات بلغت  مليار لاير 4.2إلى 

. 2020لاير قطري للربع األول من عام  0.04مقارنة بعائد على السهم بلغ  2021لاير قطري للربع األول من عام  0.24العائد على السهم 

مليار لاير قطري للربع األول من  1.9% لتصل إلى 173لفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة وارتفعت األرباح قبل احتساب ا

 .2020مليار لاير قطري للربع األول من عام  0.7مقارنة بأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بلغت  2021عام 

 إلى العوامل التالية: كبيرةبصورة  2020مقارنة بالربع األول من عام  2021وي عزى تحسن األداء المالي للمجموعة للربع األول من عام 

 :ارتفاع أسعار المنتجات 

يار لاير مل 1.0 بواقعزيادة  وهو ما أثمر عن، 2020% مقارنة بالربع األول من عام 21ارتفعت أسعار المنتجات في المتوسط بنسبة 

سجل قطاع األسمدة الكيماوية أكبر مساهمة  حيثصافي أرباح المجموعة. وقد لوحظ هذا التحسن في معظم القطاعات، قطري في 

 لاير قطري. مليار 0.4مليار لاير قطري، فيما أسهم قطاع البتروكيماويات بما يصل إلى  0.5بواقع 

 زيادة أحجام المبيعات: 

 ، وهو ما ي عزى إلى األسباب التالية:2020% مقارنة بالربع األول من عام 16بنسبة ازدادت أحجام المبيعات 

o ، وهو ما لم يحدث 2021ضمن أحجام الربع األول من عام  4إلى  1تم تسجيل أحجام مبيعات خطوط إنتاج قافكو من  أوال ،

قافكو تعمل بموجب اتفاقية مؤقتة لمعالجة الغاز ولم يتم تسجيل أحجام مبيعات  فقد كانت، 2020في الربع األول من عام 

 .2020هذه الخطوط اإلنتاجية ألول سبعة أشهر من العام المالي 

o  إلى ذلك، فقد تأثرت أحجام مبيعات العام الماضي بزيادة عدد عمليات التطفئة المخطط لها وغير المخطط لها.إضافة 

o نتيجة  2021انخفاض األحجام خالل الربع األول من عام  إلى حد ماالزيادة في أحجام المبيعات  ذهبرغم ذلك، فقد عادل ه

إيقاف تشغيل مرافق إلنتاج الحديد والصلب وأخرى إلنتاج اإلضافات البترولية ألسباب تجارية، كذلك إجراء عمليات تطفئة 

 إنتاج األسمدة الكيماوية.ب الخاصة رافقالملبعض 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2020يناير  1٪ في قافكو والتي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من 25نسبتها تأثيرات عملية شراء الحصة البالغة  2020تتضمن كافة مؤشرات األداء المالي للربع األول من عام  2

 



 

  3                                                                     2021مارس  31النتائج المالية لشركة صناعات قطر لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 
   

 

  الوفورات في اإلنفاق التشغيلي:زيادة 

وهو ما ي عزى بصورة أساسية إلى تراجع  ،2020% مقارنة بالربع األول من عام 8انخفض اإلنفاق التشغيلي للمجموعة بنسبة 

. كما استفادت المجموعة من المبادرات المستمرة لترشيد التكاليف التي تم التكاليف المتغي ِرة نتيجة انخفاض مستويات اإلنتاج

 . 2020تنفيذها بصورة أساسية خالل النصف الثاني من عام 

 

 2020والربع الرابع من عام  2021مقارنة بين الربع األول من عام  -األداء المالي 

  

الربع األول  مؤشرات األداء المالي الرئيسية

من عام 

2021 

الربع 

الرابع من 

 2020عام 

 التباين )%(

 

 %27+ 380 481 )دوالر أمريكي/طن متري( أسعار البيعمتوسط 

 %0 2,460 2,464 أحجام المبيعات )ألف طن متري(

 %27+ 3.3 4.2 اإليرادات )مليار لاير قطري(

 األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 

 )مليار لاير قطري(

1.9 1.4 +43% 

 %43+ 1.0 1.5  صافي األرباح )مليار لاير قطري(

 %43+ 0.17 0.24 العائد على السهم )لاير قطري(

 -- %41 %46 هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )%(
 واإلهالك واالستهالك ليس بناء  على طريقة التوحيد التناسبي بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمالحظة: تم تسجيل مبالغ اإليرادات واألرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 

 

الذي ي عزى بصورة  ، األمر2020% مقارنة بالربع الرابع من عام 43% وصافي األرباح بنسبة 27ازدادت إيرادات المجموعة بنسبة 

سعار البيع التي واصلت مسارها اإليجابي في ظل تحسن األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي رئيسية إلى االرتفاع العام في متوسط أ

. ومن 2020% مقارنة بالربع الرابع من عام 27بنسبة  2021، حيث ارتفعت أسعار البيع خالل الربع األول من عام ونقص المعروض

 ائت.مقارنة بالربع الف تغيرا  أحجام المبيعات  فلم تشهدناحية أخرى، 

 المركز المالي 

الربع  مؤشرات األداء الرئيسية 

األول من 

عام 

2021 

الربع 

األول من 

عام 

2020 

الربع 

الرابع من 

عام 

2020 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع 

 2021األول من عام 

والربع األول من عام 

2020] 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول 

والربع  2021من عام 

 [2020عام الرابع من 

األرصدة النقدية والمصرفية )مليار لاير 

 قطري(

9.6 10.9 9.8 -12% -2% 

التدفقات النقدية التشغيلية الناتجة خالل الفترة 

 )مليار لاير قطري(

2.0 1.1 1.0 +82% +100% 

التدفقات النقدية الحرة الناتجة خالل الفترة 

 )مليار لاير قطري(

1.8 0.9 0.7 +100% +157% 

 الواردة أعاله ليس بناء  على طريقة التوحيد التناسبي بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية البياناتمالحظة: تم تسجيل 

 

مليار لاير قطري في شكل أرصدة نقدية  9.6تصل إلى  2021مارس  31حافظت المجموعة على قوة مركزها المالي وحققت سيولة بنهاية 

 نوديلالتزامات  أي حاليا   وليس لدى المجموعة .2020عن السنة المالية مليار لاير قطري  2.0بواقع ومصرفية، وذلك بعد توزيعات أرباح 

مليار لاير قطري على التوالي كما  33.2مليار لاير قطري و 35.7وبلغ إجمالي أصول المجموعة وإجمالي حقوق الملكية  طويلة األجل.

مليار لاير قطري وتدفقات  2.0وحققت المجموعة خالل هذه الفترة تدفقات نقدية إيجابية من العمليات التشغيلية تبلغ  .2021مارس  31في 

 لاير قطري. مليار 1.8نقدية حرة بواقع 
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 أبرز مالمح أداء قطاعات المجموعة 

 قطاع البتروكيماويات:

الربع األول  مؤشرات األداء الرئيسية 

من عام 

2021 

الربع األول 

من عام 

2020 

الربع 

الرابع من 

عام 

2020 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول 

والربع  2021من عام 

 [2020األول من عام 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول 

والربع  2021من عام 

 [2020الرابع من عام 

 %3- %9+ 717 639 694 اإلنتاج )ألف طن متري(

)دوالر أمريكي/طن  أسعار البيعمتوسط 

 متري(

828 585 649 +41% +28% 

 %12- %2+ 538 461 472 أحجام المبيعات )ألف طن متري(

 %12+ %45+ 1,231 951 1,378 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 %38+ %394+ 441 123 608  صافي األرباح )مليون لاير قطري(

هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد 

 والضرائب واإلهالك واالستهالك )%(

54% 27% 47% -- -- 

 الواردة أعاله ليس بناء  على طريقة التوحيد التناسبي بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية البياناتمالحظة: تم تسجيل 

 

. 2021ماليين لاير قطري للربع األول من عام  608أبدى قطاع البتروكيماويات تحسنا  على مستوى أداءه، حيث حقق صافي أرباح بواقع 

 استمرار تعافي أسعار البتروكيماويات. معاح بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار المنتجات وت عزى هذه الزيادة الملحوظة في األرب

 

، حيث أبدت أسعار 2020% مقارنة بالربع األول من عام 41وقد ارتفع متوسط األسعار الم رجح لمنتجات قطاع البتروكيماويات بنسبة 

% مقارنة 2 هامشيا  بنسبة%. وارتفعت أحجام المبيعات ارتفاعا  56البولي إيثيلين )البولي إيثيلين منخفض الكثافة( زيادة ملحوظة تزيد على 

% 45ن زيادة عامة في إيرادات القطاع بنسبة تبلغ بنفس الفترة من العام الماضي. وقد أثمر ارتفاع أسعار المنتجات وأحجام المبيعات ع

 مليار لاير قطري لهذه الفترة. 1.4لتصل إلى 

 

، وذلك بفضل زيادة عدد أيام التشغيل على مستوى القطاع 2020وارتفعت أحجام اإلنتاج ارتفاعا  هامشيا  مقارنة بالربع األول من عام 

عملية صيانة دورية كان إلى  2020لتابعة للقطاع قد خضعت خالل الربع األول من عام خالل هذا الربع، فبعض مرافق اإلنتاج الرئيسية ا

جراء إيقاف  2021وبرغم ذلك، فقد تأثرت أحجام إنتاج ثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير خالل الربع األول من عام مخطط لها. 

عملية صيانة خالل الربع  نتاج البولي إيثيلين إلىإلق مرافخضوع بعض  التشغيل ألسباب تجارية، غير أن أثر ذلك قد عادله بالكامل

 .2020األول من عام 

 

 قطاع األسمدة الكيماوية: 

الربع  مؤشرات األداء الرئيسية

األول من 

عام 

2021 

الربع األول 

من عام 

2020 

الربع 

الرابع من 

 2020عام 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول 

والربع  2021من عام 

 [2020عام األول من 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول 

والربع  2021من عام 

 [2020الرابع من عام 

 %6- %10- 2,450 2,556 2,306 اإلنتاج )ألف طن متري(

)دوالر أمريكي/طن  أسعار البيعمتوسط 

 متري(

326 235 254 +39% +28% 

 %12- %55+ 1,586 905 1,400 أحجام المبيعات )ألف طن متري(

 %13+ %55+ 1,425 1,041 1,612 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 %34+ %201+ 444 197 595  صافي األرباح )مليون لاير قطري(

هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد 

 والضرائب واإلهالك واالستهالك )%(

53% 44% 49% -- -- 

 .2020يناير  1٪ في قافكو والتي دخلت حيز النفاذ اعتبارا  من 25تأثيرات عملية شراء الحصة البالغة نسبتها  2020الخاصة بالربعين األول والثاني من عام  البياناتمالحظة: تتضمن 
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% 200، بزيادة تتجاوز نسبتها 2021مليون لاير قطري للربع األول من عام  595حقق قطاع األسمدة الكيماوية صافي أرباح بواقع 

% خالل الربع األول 55مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وت عزى هذه الزيادة بصورة أساسية إلى نمو اإليرادات التي ارتفعت بنسبة 

% مقارنة بالربع 39مليار لاير قطري. كما ازدادت أسعار البيع بنسبة  1.6لتصل إلى  2020مقارنة بالربع األول من عام  2021من عام 

أثمر عن ارتفاع هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد و ، األمر الذي انعكس بصورة إيجابية على أداء القطاع2020من عام  األول

 والضرائب واإلهالك واالستهالك.  

 

، وذلك لنفس األسباب 2020% مقارنة بالربع األول من عام 55بنسبة  2021وارتفعت أيضا  أحجام المبيعات خالل الربع األول من عام 

، حيث 2020% مقارنة بالربع األول من عام 10المبينة في التحليل الخاص بأحجام المبيعات. وانخفضت مستويات إنتاج القطاع بنسبة 

 في قافكو إلجراء الصيانة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 4إلى  1اإلنتاج من  ة خطوطتطفئازداد عدد أيام 

 

 قطاع الحديد والصلب: 

الربع األول  مؤشرات األداء الرئيسية 

من عام 

2021 

الربع األول 

من عام 

2020 

الربع 

الرابع من 

عام 

2020 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول 

والربع  2021من عام 

 [2020األول من عام 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول 

والربع  2021من عام 

 [2020الرابع من عام 

 %24+ %49- 628 1,517 779 اإلنتاج )ألف طن متري(

)دوالر أمريكي/طن  أسعار البيعمتوسط 

 متري(

571 475 541 +20% +5% 

 %76+ %23- 336 765 591 أحجام المبيعات )ألف طن متري(

 %85+ %6- 663 1,302 1,228 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 %422+ %393+ 50 88- 259  صافي األرباح )مليون لاير قطري(

هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد 

 والضرائب واإلهالك واالستهالك )%(

24% -1% 16% -- -- 

 

تنفيذ المبادرات االستراتيجية إلعادة الهيكلة بعد التحديات التي واجهها خالل النصف  أرباح بفضلواصل قطاع الحديد والصلب تحقيق 

مليون لاير  88مليون لاير قطري مقارنة بصافي خسائر بلغ  259. وبلغ صافي األرباح لهذه الفترة ما يصل إلى 2020األول من عام 

 ورة أساسية إلى العوامل التالية:. وي عزى هذا التحسن الملحوظ بص2020قطري للربع األول من عام 

  وارتفاع تكاليف المواد  زيادة الطلب في ظل 2020% خالل هذه الفترة مقارنة بالربع األول من عام 20ارتفاع أسعار البيع بنسبة

 الخام على الصعيد الدولي.

  ربِحة، للنتاج الحديد والصلب إالخاصة بمرافق الإيقاف تشغيل بعض أتاح قطاع إمكانية التركيز بصورة أساسية على السوق المحلية الم 

 تمكن القطاع من بيع بعض كميات خارج السوق المحلية في ظل ارتفاع األسعار الدولية.كما تكاليف. الأثمر عن ضبط قاعد  وهو ما

  ذلك على جودة المنتج النهائي.تكاليفه دون أن يؤثر  أن يخفض منتغيير مزيج المواد الخام استطاع القطاع من خالل 

 مؤتمر هاتفي لمناقشة األداء المالي والتشغيلي للشركة

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

ظهرا  بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص  1:00في تمام الساعة  2021مايو  3 ومسائل أخرى، وذلك يوم االثنين الموافق

بعالقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر الهاتفي على صفحة "األداء المالي" ضمن قسم "عالقات المستثمرين" بالموقع اإللكتروني 

 للشركة.

 -انتهى- 
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 نبذة حول صناعات قطر

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

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

(: شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة "ش.م.ق" )قابكو(، وهـي مشروع مشترك تمتلك فيها صناعات 2الصلب وحديد التسليح )في مجال إنتاج كتل 

(: شركة قطر لألسمدة الكيماوية 3%، تعمل في إنتاج اإليثيلين والبولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة والكبريت )80قطر 

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

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

 

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

 

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

 .www.iq.com.qaبزيارة الموقع اإللكتروني 
 

 بيان إخالء المسؤولية

ستقلة. في هذا نا  إلى شركة صناعات قطر بعبارة "صناعات البيان الصحفي، ي شار أحيا تندرج الشركات التي تمتلك فيها صناعات قطر )ش.م.ع.ق.( استثمارات مباشرة أو غير مباشرة ضمن الشركات ذات الكيانات الم 

 .لدواعي المالئمة قطر" أو كلمة "المجموعة"

 

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

بين النتائج الفعلية أو األداء العملي والتشغيلي أو األحداث التي تؤثر على  كبيرلة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختالف مستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهو

علنة أو التي قد تستنتج من هذه البيانات.  المجموعة وبين تلك الم 

 

والغاز الطبيعي )ب( تغير الطلب وظروف 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

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

علنة أو التي قد تستنتج من البيانات التطلعية الواردة هنا. وكافة البيانات الواردة   .هذه الوثيقةتهدف إلى استعراض نظرات تطلعية في تاريخ  هناكبيرا  عن تلك الم 

 

وكالئها أي مسؤولية بأي شكل من األشكال عن أية تكاليف أو خسائر أو آثار ضارة أخرى قد تنشأ عن استخدام أو الشركات المتعاقد معها مسؤوليها ومستشاريها وال تتحمل شركة صناعات قطر ومديريها وموظفيها و

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

انات التاريخية تقبلية، أو أي سبب آخر. كما ال تضمن صناعات قطر دقة البيأي بيان تطلعي أو مادة أخرى وردت هنا وي عرف أو ال ي عرف أنها قد تغيرت، أو أنها غير دقيقة نتيجة لورود معلومات جديدة أو أحداث مس

 الواردة هنا.

 

 مالحظـات عامـة

عبر ع  لاير قطري. 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 الم 

 

وذلك استنادا  إلى حصة ملكية صناعات قطر في مشاريعها  مبالغ بيان الدخل، بما في ذلك اإليرادات وصافي األرباح واإلنتاج وأحجام المبيعات، وعرضها لغرض هذا البيان الصحفي على أساس تناسبي،تم احتساب 

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 طريق أخذ 

درجة في ات البالستيكية. وقد تختلشركة قطر للبتروكيماويات المحدودة من خالل أخذ حصة من إيرادات مشاريعها المشتركة، وهي قاتوفين وشركة قطر للفينيل وشركة قطر للمنتج ف هذه اإليرادات عن اإليرادات الم 

وحدة.  البيانات المالية الم 

 

 تعاريف

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

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

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

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

قولب على الساخن HBI: •إجمالي اإلنفاق الرأسمالي  –التدفقات النقدية من العمليات  مليون وحدة  mmBtu: •بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة :  LLDPE• بولي إيثيلين منخفض الكثافة  : LDPE •  الحديد الم 

نسبة السعر  :x  100 • P/Eنسبة توزيع األرباح، إجمالي أرباح األسهم النقدية/صافي األرباح  Payout Ratio: •ميثيل ثالثي بيوتيل اإلثير : MTBE •مليون طن متري / سنويا   :  MT PA• بريطانيةحرارية 

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