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 قطري لایر ملیارات ٥ بواقع متمیزتحقق صافي أرباح  قطر صناعات  
 ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

 أعلى أحجام مبیعات وأرصدة نقدیة في تاریخ المجموعة •  

 لایر قطري للسھم ٦مقترح توزیع أرباح بواقع  • 

 
 

 .%٥۲العام الماضي بحوالي المجموعة یتجاوز أرباح صافي أرباح  •

 ۱۳٫۱بنحو أرصدة نقدیة في تاریخھا إجمالي مركز نقدي قوي والمجموعة تسجل أعلى  •
 .ملیار لایر قطري

 .المجموعة تأسیسأعلى أحجام مبیعات منذ  •

ومستویات اإلنتاج تشھد  ،التشغیلیة بكفاءةاألصول  بفضل إدارةتشغیلي الداء استقرار األ •
 .عن العام الماضي النموبعض 

 مع انخفاض ملحوظ في النفقات التشغیلیة الُمتحكم فیھا. تستقر التكالیف التشغیلیة •
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 بورصة في ورمزھا ،"المجموعة" أو" قطر صناعات" بعبارة إلیھا یشار( قطر صناعات شركة أعلنت :۱۱/۰۲/۲۰۱۹ – قطر الدوحة،

 البتروكیماویات من كبیرة مجموعة إنتاج في المتعددة األنشطة ذات المنطقة في الصناعیة الشركات أكبر إحدى وھي ،)IQCD: قطر

 ٥ یبلغ أرباح صافي بتحقیق ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ة المنتھیة في سنلل المالیة نتائجھا عن أعلنت والصلب، الحدید ومنتجات الكیماویة واألسمدة

 قطري لایر ملیار ۳٫۳ بلغوالذي كان ی ۲۰۱۷ عام أرباح بصافي مقارنة قطري، لایر ۸٫۳۱ بواقع السھم على وبعائد قطري لایر ملیارات

أعلى  المجموعة قد سجلتو .مقارنة بالعام الماضي %٥۲وھو ما یشكل زیادة كبیرة تبلغ حوالي  ،قطري لایر ٥٫٤۸ بواقع السھم على وبعائد

 ملیار لایر قطري. ۱۳٫۱في تاریخھا بواقع  أرصدة نقدیة ومصرفیة

 عام استعراض

، فقد ارتفعت أحجام المبیعات ارتفاعاً طفیفاً عن العام بعض اإلنجازات غیر المسبوقة حققتو ۲۰۱۸خالل عام  كبیراً أبدت المجموعة نجاحاً 

عملیات صیانة مخطط لھا ما شھدتھ بعض مرافق اإلنتاج من برغم  مستقرة أحجام اإلنتاج ظلتوالماضي محققة بذلك رقماً قیاسیاً جدیداً. 

ملیار لایر  ۱۳٫۱ویاتھ على اإلطالق بواقع األرصدة النقدیة والمصرفیة على مستوى المجموعة أعلى مست إجمالي مخطط لھا. وبلغوغیر 

وارتفع صافي األرباح ارتفاعاً  .یجعل المجموعة بال دین إلى حد كبیر ما، ملیون لایر قطري ۲٦حوالي  إجمالي الدین إلى تراجعفیما  قطري،

برغم  مالیاً وتشغیلیاً متمیزاً إلى حد كبیر ءً ملیارات لایر قطري، وھو ما یعد أدا ٥لیصل إلى  %٥۲ة تبلغ حوالي ببنس ۲۰۱۷عن عام كبیراً 

، فضالً عن االرتفاع الكبیر الذي شھدتھ تكالیف بعض المواد الخام أسعار المنتجات خالل الجزء األخیر من العام الضغوط التي تعرضت إلیھا

 .والطاقة

برغم إجراء  على اإلطالقووصلت إلى أعلى مستویاتھا  %٤بحوالي  ارتفعت أحجام مبیعات المجموعة ارتفاعاً طفیفاً عن العام الماضيقد و

قطاع  في مبیعاتالعدد من عملیات التطفئة غیر المخطط لھا في بعض مرافق اإلنتاج وتراجع الطلب في بعض األسواق. فقد تحسنت أحجام 

طفئة غیر تبعد إجراء عملیات  الطبیعیةنتاجیة حیث عاودت مرافق إنتاج البتروكیماویات مستویاتھا اإلالماضي، بالعام  مقارنةالبتروكیماویات 

لم تتغیر أحجام مبیعات قطاع األسمدة مقارنة بالعام ف. ومن ناحیة أخرى، ۲۰۱۷مخطط لھا في بعض المرافق خالل فترة مبكرة من عام 

بعض عملیات تطفئة مخطط لھا وغیر مخطط لھا. أما أحجام مبیعات قطاع خضعت لالماضي إلى حد كبیر برغم أن خطوط إنتاج األسمدة قد 

 التسویق والتوزیع.الحدید والصلب فقد نمت نمواً كبیراً عن العام الماضي بفضل تغییر إستراتیجیة 

ً ارتفاعاً  المنتجات أسعار وارتفعت  عام الجزء األكبر من خالل الخام النفط أسعار أسھم ارتفاع وقد. ۲۰۱۷ مقارنة بعام %۱۲بحوالي  بسیطا

ً  وارتفعت. البتروكیماویات أسعار الطفیف الذي شھدتھ رتفاعاال في ۲۰۱۸  عام من الثاني النصف خالل ملحوظ بشكل األسمدة أسعار أیضا

والضغوط التنظیمیة على المنتجین غیر الممتثلین  الخام المواد تكالیف ارتفاعو الكبیرة الزراعیة لبلدانا بعض من الطلب زیادةل نتیجة ۲۰۱۸

 المواد تكالیف ارتفاع إلى بصورة أساسیة یعود لذي، األمر ا۲۰۱۷ مقارنة بعام ملحوظة زیادة الصلبالحدید و أسعار وأبدت. البیئیة للضوابط

 .اإلنتاج التي تدخل في عملیة الرئیسیة المواد المستھلكة بعض ونقص إمدادات الخام

 األداء المالي
 اإلیرادات

ً  ،المسجلة اإلیرادات بلغت  قطري، لایر ملیار ٥٫۸ یعادلما  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المالیة المنتھیة في  ،IFRS 11 الدولي للمعیار طبقا

األثر المشترك الرتفاع أحجام المبیعات وأسعار  إلى أساسیة بصورة الزیادة ھذه وتعزى .%۲٥ حوالي تبلغ ۲۰۱۷ عام عن كبیرة بزیادة

  .قطاع الحدید والصلب التابع للمجموعة منتجات

 لایر ملیار ۱٦٫۳ یعادل ما التناسبي التوحید بافتراض اإلداریة بالتقاریر المسجلة اإلیرادات بلغت فقد مقارن، نحو وعلى أخرى، ناحیة ومن

األثر المشترك لزیادة أحجام المبیعات وارتفاع أسعار إلى  وھو ما یعود الماضي، العامب مقارنة %۱٦ حوالي تبلغ متوسطة بزیادة قطري،

 .المنتجات
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 صافي األرباح

 ،لایر قطري) ۸٫۳۱سھم یبلغ ال(بعائد على  قطري لایر ملیارات ٥ بواقع ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  أرباح صافي سجلت المجموعة

 العام عن األرباح صافي في اإلیجابي التباین ھذا ویُعزى. ۲۰۱۷ بعام مقارنة %٥۲ یقارب ما أو قطري، لایر ملیار ۱٫۷ قدرھا كبیرة بزیادة

 .ارتفاع تكالیف المواد الخامجزئیاً األثر المشترك الرتفاع أسعار المنتجات وأحجام المبیعات، إال أن ھذه الزیادة قد عادلھا  إلى الماضي

 والتدفقات النقدیةالمركز المالي 

 أعلى مستویاتھ بواقع ۱األرصدة النقدیة والمصرفیة على مستوى المجموعة إجمالي حافظت المجموعة على قوة مركزھا المالي، حیث بلغ

 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  فقط لایر قطري لیونم ۲٦حوالي  ملیار لایر قطري، وتراجع إجمالي الدین إلى ۱۳٫۱

. وتجدر اإلشارة ملیار لایر قطري ۲٫۸ما یقارب  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  النقدیة على مستوى المجموعةوبلغ صافي التدفقات 

لتلبیة متطلبات اإلنفاق الرأسمالي وسداد الدین وتوزیع أرباح عام  كانت مالئمة بالقدر الكافي للمجموعة التدفقات النقدیة التشغیلیة إلى أن

۲۰۱۷. 

 المقترحتوزیع األرباح 

ملیار لایر قطري، وھو  ۳٫٦بمبلغ قدره  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱یوصي مجلس إدارة صناعات قطر بإجمالي توزیعات سنویة للسنة المنتھیة في 

 .%۷۲٫۲لایر قطري للسھم، وبمعدل توزیع یبلغ  ٦ما یعادل 

 

 -انتھى-
من خالل عنوان البرید اإللكتروني للحصول على المزید من المعلومات حول ھذا البیان الصحفي، یرجى التواصل 

iq@qp.com.qa  :أو تفضل بزیارة موقعنا اإللكترونيwww.iq.com.qa 

 

                                                           
 األرصدة النقدیة والمصرفیة في الشركة األم+الشركات التابعة+المشاریع المشتركةاألرصدة النقدیة والمصرفیة على مستوى المجموعة=  ۱

http://www.iq.com.qa/


 
 المسؤولیة إخالء بیان

بارة "صناعات استثمارات مباشرة أو غیر مباشرة ضمن الشركات ذات الكیانات الُمستقلة. في ھذا البیان الصحفي، یُشار أحیاناً إلى شركة صناعات قطر بع ).قع.ش.م.(تندرج الشركات التي تمتلك فیھا صناعات قطر 

 ".قطر" أو كلمة "المجموعة

عمال التي تدیرھا صناعات قطر. وتُعد جمیع البیانات، باستثناء بیانات الحقائق التاریخیة، بیانات تطلعیة تتضمن تقدیرات یحتوي ھذا اإلصدار الصحفي على بیانات تطلعیة بشأن األوضاع المالیة ونتائج العملیات واأل

ألداء العملي والتشغیلي أو األحداث التي تؤثر على تائج الفعلیة أو امستقبلیة تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجھولة وشكوك، ما قد یؤدي إلى حدوث اختالف مادي بین الن

 .المجموعة وبین تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من ھذه البیانات التطلعیة

نتجات المجموعة (ج) فقدان الحصة من السوق وشدة المنافسة داخل یما یتعلق بمویرتبط تحقق ھذه البیانات التطلعیة بعدة عوامل، منھا: (أ) تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبیعي (ب) تغیر الطلب وظروف األسواق ف

اً عن تلك قتصادیة (ز) المخاطر السیاسیة. وبالتالي، قد تختلف النتائج اختالفاً جوھریالقطاع (د) المخاطر البیئیة والكوارث الطبیعیة (ھـ) تغیر الظروف التشریعیة والمالیة والتنظیمیة (و) تغیر ظروف األسواق المالیة واال

  .ة في تاریخ ھذه الوثیقةالُمعلنة أو التي قد تستنتج من البیانات التطلعیة الواردة. والبیانات الواردة في ھذا اإلصدار الصحفي تھدف إلى استعراض نظرات تطلعی

ألشكال عن أیة تكالیف أو خسائر أو آثار ضارة أخرى قد تنشأ عن استخدام أو اعتماد أي جھة على أي ال تتحمل شركة صناعات قطر ومدیریھا وموظفیھا ومسؤولیھا ومستشاریھا ووكالئھا أي مسؤولیة بأي شكل من ا

لى أي بیان تطلعي أو مادة أخرى من األحوال بتحدیث أو نشر تعدیالت أدخلت عبیان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت ھنا. وال تعتبر صناعات قطر وشركاتھا التابعة ومشاریعھا المشتركة وشركاتھا الشقیقة ُملزمة بأي حال 

 .ال تضمن صناعات قطر دقة البیانات التاریخیة الواردة ھناوردت ھنا ویُعرف أو ال یُعرف أنھا قد تغیرت، أو أنھا غیر دقیقة نتیجة لورود معلومات جدیدة أو أحداث مستقبلیة، أو أي سبب آخر. كما 

 عامـة مالحظـات

عات قطر، ویتم التعبیر عنھا بمالیین االت القطریة، صناعات قطر التقویم المیالدي. وال یتم إدخال أیة تعدیالت على السنوات الكبیسة. وحیثما ینطبق ذلك، فإن جمیع القیم تشیر إلى حصة صناتتبع السنة المحاسبیة لشركة 

 .لایر قطري ۳٫٦٤یح. وتستند القیم الُمعبر عنھا بالدوالر األمریكي إلى السعر التالي: دوالر أمریكي واحد = وتجبر النسب المئویة إلى كسر عشري واحد. كما أن كل القیم األخرى تجبر إلى أقرب عدد صح

 تعاریف

• Adjusted Free Cash Flow أرباح األسھم  –إجمالي اإلنفاق الرأس مالي  –: تدفق نقدي حر معدل، تدفق نقدي من العملیات•CAGRسة أعوام : معدل النمو السنوي الُمركب لخم•Cash Realisation 

Ratio نسبة التحقق النقدي، التدفق النقدي من العملیات /صافي الربح :x100•Debt to Equity نسبة الدین إلى حقوق المساھمین، (الدین الحالي + الدین طویل األجل)/ حقوق المساھمین :x100•Dividend Yield :

: األرباح قبالحتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك EBITDA•: الحدید المختزل عن طریق عملیة االختزال المباشر x100•DRIنقدیة / القیمة السوقیة عند اإلغالق عائد أرباح األسھم، إجمالي أرباح األسھم ال

: التدفق النقدي الحر، التدفقات النقدیة من Free Cash Flow•ادیة المستحقة السداد في نھایة العام) : الربح لكل سھم (صافي الربح / عدد األسھم العEPS•(صافي الربح + الفوائد المدینة + اإلھالك + االستھالك) 

 / MT•راریة بریطانیة  : ملیون وحدة حmmBTU•: بولي إیثیلین خطي منخفض الكثافة LLDPE•: بولي إیثیلین منخفض الكثافة LDPE•: الحدید الُمقولب على الساخن HBI•إجمالي اإلنفاق الرأسمالي  –العملیات 

PA ًملیون طن متري / سنویا :•MTBE میثیل ثالثي بیوتیل اإلثیر :•Payout Ratio نسبة توزیع األرباح، إجمالي أرباح األسھم النقدیة/صافي األرباح :x100•  نسبة السعر إلى األرباح (القیمة السوقیة عند اإلغالق

 x100ألمثل، حجم اإلنتاج / الطاقة الُمقدرة : االستغالل اUtilisation•صافي األرباح)  /

 قطر صناعات حول نبذة

): شركة قطــر للصلب 1. ویتضمن نطاق أعمال الشركة التملك المباشر للحصص في الشركات التابعة والمشروعات المشتركة التالیة (2003أبریل  19قطریة، في  عامة تأسست صناعات قطر، وھي شركة مساھمة

): شركة قطر للبتروكیماویات المحدودة "ش.م.ق" (قابكو)، وھـي مشروع مشترك تمتلك 2ستیل)، وھي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصناعات قطــر، تعمل في مجال إنتاج كتل الصلب وحدید التسلیح ("ش.م.ق" (قطر 

): شركة قطر لألسمدة الكیماویة "ش. ع. م" (قافكو)، وھي مشروع مشترك تمتلك 3إیثیلین الخطي منخفض الكثافة والكبریت ( %، تعمل في إنتاج اإلیثیلین والبولي إیثیلین منخفض الكثافة والبولي80فیھا صناعات قطر 

%، تعمل في مجال إنتاج المیثانول 50اعات قطر ): شركة قطر لإلضافات البترولیة المحدودة "ش.م.ق" (كفاك)، وھي مشروع مشترك تمتلك فیھا صن4%، تعمل في مجال إنتاج األمونیا والیوریا (75فیھا صناعات قطر 

 .قلةومیثیل ثالثي بیوتیل اإلثیر. وتدار عملیات الشركات التابعة والمشروعات المشتركة من قِبَل فرقھا اإلداریة، كال فیما یخصھ بصورة مست

 االتصال: بیانات

 الكعبي شریده بن سعد المھندس سعادة                           االسم:

 المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئیس الوظیفي: المسمى

 (ش.م.ع.ق.) قطر صناعات                            الشركة:

 2080-4013 (00974)               الھاتف: رقم

 9750-4013 (00974)                  الفاكس: رقم
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