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صناعات قطر 
نوفمرب 2012  | قطاع البرتوكيماويات  |قطر | بدء التغطية

بيانات الشركة

IQCD.DSMك�ود  رويت�ر

IQCD QDك�ود  بلومب�رغ

قط�رالدول�ة

البتروكيماوي�اتالقط�اع

قطراإلدراج بورصة 

83,435 مليون ر.ق.القيم�ة الس�وقية

ريال قطري 124.9/155.0س�عر السهم 52 اس�بوع )أعلى/أدنى(

مؤرش سوق قطر صناعات قطر
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سيد تيمور أخرت
رئييس( )محلل 

s.akhtar@aljaziracapital.com.sa
+966 2 6618271

للسعر البياني  الرسم 

زيادة المراكزالتقييم:

ً 176.6 ريال قطريالسعر المستهدف خالل 12 شهرا

151.70 ريال قطريالسعر الحالي

16.4%التغير

تأسس�ت رشكة صناعات قطر يف عام 1969، ثم تحولت 
إىل رشك�ة مس�اهمة عامة يف ع�ام 2003، حيث أصبحت 
مملوك�ة لرشك�ة قطر للب�رول بنس�بة 70%، وكما تقوم 
رشكة قطر للب�رول بتزويد الرشكة باملواد الخام الغازية 

بأسعار مدعومة. 

تعمل الرشكة كرشكة قابضة ، حيث أن عملياتها اإلنتاجية 
تتم م�ن خالل رشكاته�ا التابعة واملش�ركة )حيث تملك 
الرشكة معظم أس�همها( مث�ل قابكو1، كف�اك 2، قافكو3 

وقاسكو4 

1 شركة قطر للبتروكيماويات ، تقوم بأعمال تصنيع 

لشركة  مملوكة  وهي  ومشتقاتها.  اإليثيلين  وتسويق 
صناعات قطر بنسبة 80% من األسهم.

شركة  وهي  البترولية،  لإلضافات  قطر  شركة   2

رائدة في إنتاج وبيع الميثانول ومشتقاتها. وكما أنها 
مملوكة لشركة صناعات قطر بنسبة 50% من األسهم .

باإلنتاج  تقوم  الكيماوية،  لألسمدة  قطر  شركة   3

مملوكة  وهي  والميالمين.  واليوريا  لألمونيا  المحلي 
لشركة صناعات قطر بنسبة %75.

واسعة  تشكيلة  بإنتاج  تقوم  ستيل،  قطر  شركة   4

من منتجات الفوالذ ومشتقاتها. وهي مملوكة بالكامل 
لشركة صناعات قطر.

إسرتايجية ثالثية األبعاد للتوسع 

y  التابعة البتروكيماويات - تملك شركة صناعات قطر من خالل شركاتها  إنتاج  الريادة محليا وإقليميا في 
األوكسجينات2   و  األساسية  األوليفينات  مليون طن من  إجمالية وذلك إلنتاج )1( 4.3  إنتاجية  المشتركة طاقات 
ومشتقاتها ) تحتل الشركة ثاني أكبر مركز في دول مجلس التعاون الخليجي بعد شركة سابك 3(، )2( 4.9 مليون 
طن من األمونيا و اليوريا و الميالمين )3( 5.8 مليون طن من منتجات الحديد الصلب  على  اختالف درجاتها. ومما 

جعل من الشركة تتبوأ ثاني أكبر مركز في قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي.

y  هيكل للتكامل التشغيلي - يقوم هيكل العمليات الشركة التشغيلية على أحدث ما توصلت إليه الدول من مصانع
إلنتاج  كمدخالت  األساسية  البتروكيماويات  استخدام  يتم  والمشتركة: حيث  التابعة  من شركاتها  كل  في  انتاجية 
مباشرة  الغير  المساهمة  من  تستفيد  الشركة  فإن  المباشرة  الملكية  وبجانب  هذا  والبوليمرات،  الوسيطة  المواد 
للشركات الحليفة. وبحسب المعلومات المعطاة ،فإن عمليات الشركة إلنتاج البتروكيماويات تقوم على ثالث مصانع 
األثير7  بيتايل  ميثايل  ,ومصنع إلنتاج ثالثي  للفينيل6  5و مصنع شركة قطر  إيثيلين  للبولي  لإليثيلين4  و مصانع 
ومصانع شركة قطر للبتروكيماويات8 . في حين تعتمد الشركة في عملياتها إلنتاج األسمدة على 5 مجمعات صناعية 
الحديد   إنتاج   على  للشركة  الصلب  يركز قطاع  واليوريا، في حين  األمونيا  إنتاج  منها على خطوط  ، يحتوي كل 

بطريقة االختزال المباشر والحديد المقولب على الساخن9 ، والحديد اإلسفنجي وقضبان ولفائف الحديد.

y  الخطط التوسعية - بحسب المعلومات المعطاة، فإن الشركة تخطط إلنشاء المصنع الثالث إلنتاج اإليثيلين في
"قابكو" في الربع الرابع لعام 2012 وذلك لزيادة إنتاجها بما يبلغ 180 ألف طن من اإليثيلين: وفي حين أنه من 
المتوقع أن يتم التشغيل التجاري للمصنع الثالث في "قابكو" إلنتاج للبولي إيثيلين منخفض الكثافة في الربع 
الرابع 2012 والذي يقوم باستيعاب فائض الطاقة اإلنتاجية من مصنع اإليثيلين: وكما أنه من المتوقع أن يبدأ 
مصنع قافكو 6 في عملياته اإلنتاجية في الربع الثالث لعام 2012 الستيعاب فائض الطاقة اإلنتاجية من األمونيا 

في مصنع قافكو 5. هذا ومن المتوقع أن يبدا  التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2013  .

y  خطوط إنتاج محدودة مع توجه إلى تعظيم االستهالك المحلي -  على خالف سابك، فقد حددت الشركة من
وثالثي  الميثانول  و  ومشتقاتها  اإليثيلين  من  المزيد  بإنتاج  وذلك  واألوكسجينات  األساسية  لإلولفينات  إنتاجها 
ميثايل بيتايل األثير على التوالي، وعلى أي حال فإن خطة التوسع المقترحة والهيكل التشغيلي الحالي للشركة ما 
هو إال تطبيق لرؤية الشركة في تقليل االعتماد على صادرتها من الكيماويات األساسية وتوسيع قاعدة منتجاتها 
بحيث تشمل المزيد من المنتجات المتقدمة. هذا وباإلضافة لذلك، فإن قطاع إنتاج الحديد الصلب للشركة يعتمد 
كثيرا على استهالك السوق المحلي. إال أن الشركة تسعى لتحقيق المزيد من التكامل التشغيلي في هذا القطاع. 
الجغرافي عن طريق  االنتشار  زيادة  على  تركز جهودها  اآلن  الشركة  فإن  اإلنتاجية،  التوسعية  الخطط  وبجانب 
االستحواذ في األسواق الواعدة. وبحسب المعلومات المتاحة، يتم مراجعة خطة الشركة للتوسع العالمي باالستحواذ.

y  النمو المالي -  بناء على توقعاتنا، فإن مبيعات الشركة ستزداد بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7.1% خالل
أعوام 2011-2015، وفي حين يتوقع بقاء الهوامش اإلجمالية تحت الضغط خالل أعوام 2011-2015 وذلك 
نتيجة للزيادة المتوقعة في أسعار مدخالت اإلنتاج الغازية وزيادة االستهالكات وإلى خطط اغالق اإلنتاج ، مما 
أعوام  7.1% خالل  إلى  نمو سنوي مركب يصل  بمعدل  الشركة  أرباح  زيادة صافي  توقع  إلى  بالتالي  سيؤدي 

 .2015-2011

y  اعتبارات استثمارية- لقد استخدمنا منهجية مختلطة للتوصل إلى سعر مستهدف لالثني عشر القادمة لسهم
الشركة بما يصل إلى 176.6 ريال قطري. حيث خصصنا وزنا نسبيا يبلغ 70% للتقييم باستخدام منهجية صافي 
التابعة بأسلوب خصم التدفقات النقدية وما نسبته 30% لمنهجية احتساب األرباح قبل الفوائد  قيمة الشركات 
والضرائب والزكاة واالستهالكات واإلطفاءات آلخر 12 شهر EV/EBITDA وبما يشير إلى أن السهم يوفر فرصة 
لالرتفاع بنسبة 16.4% عن مستوى السعر الحالي للسهم والبالغ 151.7 ريال قطري)كما في 26 نوفمبر 2012( 
وكما يتوقع تداوله لعام 2013 بمكررات ربحية وقيمة دفترية تبلغ 7.7 مرة و 2.3 مرة على التوالي. ولذلك فإننا 

نبدأ تغطيتنا لسهم شركة صناعات قطر بتقييم "زيادة المراكز".

املنتجات . 1 من  العديد  إنتاج  يف  أساسية  وبصورة  تدخل  حيث  وغريها_  البريتان  ،الربوبوليني،  اإليثيلني  البروكيماويات-  قطاع  يف  استخداما  املواد  أكثر  من  األولفينات 
والبالستيكية  البروكيماوية 

األوكسجينات : هي مجموعة من الكيماويات تحتوي عىل الكحول واألثري . 2
الرشكة السعودية للصناعات األساسية يف اململكة العربية السعودية، أكرب رشكة منتجة للبروكيماويات يف دول مجلس التعاون الخليجي .. 3
تعود ملكية مصنعي اإليثيلني اإلثنني إىل رشكة قابكو، ويف حني تعود ملكية املصنع الثالث إىل رشكة راس الفان لألولفينات وهي مرشوع مشرك لرشكة قاتوفني )مرشوع . 4

مشرك لرشكة قابكو(
صممت مصانع البويل إيثيلني الثالثة إلنتاج البويل إيثيلني منخفض الكثافة،وهي مملوكة لرشكة قابكو  ويف حني يستخدم مصنع واحد إلنتاج البويل إيثيلني الخي منخفض . 5

الكثافة وهو مملوك لرشكة قاتوفني.
رشكة قطر للفينيل وهي مرشوع مشرك لرشكة قابكو، حيث صممت إلنتاج الصودا الكاوية ، ثنائي كلوريد االيثيلني و مونومر كلوريد الفينيل . 6
تعود ملكية هذه املصانع لرشكة قافكو. 7
رشكة قطر للمنتجات البالستيكية هي مرشوع مشرك لرشكة قابكو ومصممة إلنتاج منتجات بالستيكية ألغراض صناعية .. 8
حديد اإلختزال املبارش الحديد هو عبارة عن كتل من الطوب املقولب يحتوي عىل ما نسبته 90-92% من الحديد.. 9

أهم املؤرشات املالية

مليون ريال قطري
)ما لم يذكر خالف ذلك(

20112012
متوقع

2013
متوقع

2014
متوقع

2015
متوقع

 21,800  21,320  21,028  19,535  16,549 المبيعات

EBITDA 8,426  10,642  12,828  12,478  12,446 

 10,439  10,430  10,794  9,847  7,924 األرباح الصافية

 19.0  19.0  19.6  17.9  14.4 ربح السهم )ريال قطري(

)x( 8.0  8.0  7.7  8.5  9.2 مكرر الربحية 

)x( 1.8  2.0  2.3  2.7  2.7 مكرر القيمة الدفترية 

EV/EBITDA 7.9  7.1  5.9  6.0  6.0 

املصدر: الجزيرة كابيتال * أخذنا أسعار االغالق يف 31 ديسمرب للسنوات 2010 و2011، بينما للسنوات 2012 والالحقة أخذنا أسعار االغالق بتاريخ 
26 نوفمرب  2012 
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املصدر: الجزيرة كابيتال، *معدل املخاطرة للدولة مأخوذ من تقرير داموداران الهامش األسايس، واملبني عىل تقييم وكالة موودي. **مؤرش سوق األوراق املالية لقطر)بورصة 
قطر( # استخدمنا املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال لتقييم قطاع البروكيماويات حيث بنى عىل هيكل رأسمال رشكة قابكو  حيث أن البيانات املالية لرشكة كفاك غري متوفرة، 
يف حني بني معدل الخصم قي تقييم قطاع األسمدة بناء عىل هيكل رأسمال رشكة قافكو. وهذا وباإلضافة لذلك فقد استخدمنا هيكل رأسمال رشكة صناعات قطر يف لتقييم قطاع 
الحديد الصلب حيث أن البيانات امللية لرشكة قاسكو غري متوفرة.

الرئيسة  للمتغريات  التقديرات 

قمنا باس�تخدام منهجية املتوسط املرجح للتوصل إىل سعر مس�تهدف لالثني عرش القادمة لسهم الرشكة. حيث خصصنا أوزان 
نس�بية للتقييم باس�تخدام منهجية صايف قيمة الرشكات التابعة بأسلوب خصم التدفقات النقدية وملنهجية احتساب األرباح قبل 

.EV/EBITDA الفوائد والرضائب والزكاة واالستهالكات واإلطفاءات

اس�تخدمنا نموذج خصم التدفقات النقدية بناء عىل تقييم مجموع مكونات الرشكة التابعة  للتوصل إىل س�عر مس�تهدف لالثني 
عرش شهر القادمة بما يبلغ 177.3 ريال قطري. وباستخدام هذا التقييم فقد قمنا بتقييم القطاع التشغييل لرشكة صناعات قطر 
منفصال عن غريه وباستخدام املتغريات املوجودة يف الشكل البياني أعاله: حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو يف القيمة املستدامة %3 

لكافة القطاعات .
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استخدمنا نموذج تسعري األصول 
الرأسمالية لنتوصل اىل تكلفة حقوق 
امللكية للرشكة، حيث أخذنا لرشكة 

صناعات قطر  بيانات اسبوعية 
من بلومربغ عىل أساس معامل بيتا  

. ١٫٢٢٥

أخذنا اجمايل العائد للمؤرش (بورصة قطر) البالغ 
١١٫٨٨٣٪ من بلومربغ .وتم احتساب معامل املخاطرة 
عىل األصول عىل أساس مخاطرة السوق مطروحاً منها 

معدل العائد الخايل من املخاطر.

معدل العائد الخايل من املخاطر ٢٫٥٪وهو 
مجموع -٢٫٠٪عائد سندات الخزينة األمريكية 
ملدة ١٠ سنوات و ٠٫٥٪عامل مخاطرة سيادي 

خاص بقطر.

موجز التقييم
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الرشكة  مكونات  منهجية  باستخدام  التقييم 

األرقام باملليون ريال قطري
ما لم يذكر خالف ذلك

 2011 2012
متوقع

 2013 
2015 متوقع2014 متوقعمتوقع 

 21,800  21,320  21,028  19,535  16,549 االيرادات
EBITDA 8,426  10,642  12,828  12,478  12,446 

57.1%58.5%61.0%54.5%50.9%الهامش )%(
EBIT 7,753  9,877  10,889  10,484  10,457 

48.0%49.2%51.8%50.6%46.8%الهامش )%(
 10,439  10,430  10,794  9,847  7,924 األرباح الصافية

47.9%48.9%51.3%50.4%47.9%الهامش )%(

 2,018  2,339  1,932  2,301  1,830 التدفق النقدي الحر لقطاع البتروكيماويات: قابكو و قاسكو

 1,806  2,165  2,417  1,955  1,158 التدفق النقدي الحر لقطاع األسمدة: قافكو

 1,888  2,094  1,357  2,108  1,568 التدفق النقدي الحر لقطاع الصلب: قاسكو
 5,712  6,598  5,706  6,364  4,556 مجموع التدفق النقدي الحر

 4,373  5,510  5,199  6,318 خصم التدفق النقدي الحر
 97,930 القيمة المستدامة

 75,074 القيمة الحالية للقيمة المستدامة
 96,474 صافي القيمة الحالية

 1,056 يضاف: صافي القروض
 97,530 صافي قيمة الشركة

 550 عدد األسهم )مليون سهم(
 177.3 قيمة السهم على أساس جمع المكونات )ريال قطري للسهم(

املصدر: الجزيرة كابيتال

TTM - EV/EBITDA للعام 2012 التقييم عىل أساس املقارنة بالرشكات املشابهة لألرباح 

األرقام باملليون ريال قطري -ما لم يذكر خالف ذلك
 7.5 متوسط EV/EBITDA للقطاع اإلنتاجي 

 79,689.29 القيمة الضمنية للشركة 

 7,896 النقد

 )6,840(الدين

 80,745 صافي القيمة لشركة صناعات قطر

 550 عدد األسهم القاتمة

 146.8 القيمة المقارنة ) علي أساس سعر السهم(

املصدر: الجزيرة كابيتال

املستهدف لألثنى عرش شهرا للسعر  املرجح  املتوسط 

املتوسط املرجحالوزن النسبيالقيمة العادلةاألرقام باملليون ريال قطري -ما لم يذكر خالف ذلك

 124.1 70% 177.3 خصم التدفقات النقدية باستخدام منهجية مكونات الشركة

 44.0 30% 146.8 القيمة المقارنة 

 8.41 5%عالوة الموقع الجغرافي

 176.6  المتوسط المرجح للسعر المستهدف ل 12 شهرا

املصدر: الجزيرة كابيتال

األخرية املالية املقارنة للرشكات املشابهة لالثنى عرش شهراً  البيانات   

*العائد عىل الرشكات املشابهة لرشكة صناعات قطر
األصول

*العائد عىل 
** هامش الربح الصايفحقوق امللكية

21.5%22.6%9.0%الشركة السعودية للصناعات األساسية

6.5%13.1%4.0%شركة داو للكيماويات

12.2%27.2%10.3%شركة باسف

70.8%53.6%46.4%الشركة السعودية العربية لألسمدة

8.6%19.4%8.9%شركة ليونديل باسل

31.3%35.6%13.8%شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات

0.3%3.2%1.2%شركة نيبون ستيل أند سوميتومو ميتال

1.6%1.1%0.2%شركة سوميتومو كيميكال

25.0%17.5%12.8%شركة تشاينا بلو كيميكال

املصدر: *بلومربغ  ** أخر 12 شهر

اس�تخدمنا أس�لوب التقييم باملقارنة مع الرشكات الش�بيهة عىل أس�اس   EV/EBITDA   آلخر 12 ش�هرا، فتوصلنا إىل س�عر 
مستهدف لسهم الرشكة يصل إىل 146.8 ريال قطري.

خصصن�ا وزنا نس�بيا 70%  ملنهجية صايف قيمة الرشكات التابعة بأس�لوب خصم التدفقات النقدي�ة و 30% للتقييم املقارن من 
الرشكات املش�ابهة . فتوصلنا إىل متوس�ط مرجح للسعر املستهدف لالثني عرش شهر القادمة بما يبلغ 176.6 ريال قطري، بما 
يش�ري إىل أن هنالك فرصة لالرتفاع بما يبلغ 16.4% عن مس�توى السعر الحايل للسهم والبالغ 151.70 ريال قطري )كما يف 26 

نوفمرب 2012(.

وذلك  الجيوسياسية  العوامل  االعتبار  بعين  أخذنا 
للسعر  المرجح  المتوسط  على   %5 بزيادة 
شهر  عشر  لالثني  الشركة  لسهم  المستهدف 
القادمة وذلك ألجل تعويض أثر الزيادة المحتملة 
في أسعار المنتجات ذات العالقة ، نتيجة لمخاوف 

المعروض في دول مجلس التعاون الخليجي.
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صناعات قطر- نظرة عىل مجموعة الرشكة وعملياتها اإلنتاجية

 

 
 

رشكة قطر للفينيل  
تعمل بطاقة تصميمية سنوية إلنتاج 

(١) ٢٩٠ ألف طن من الصودا 
الكاوية (٢) ١٧٥ ألف طن من ثاني 
كلوريد اإلثيلني (٣) ٢٣٠ ألف طن 

من احادي كلورايد الفينيل 

رشكة قطر لإلضافات البرتولية(كفاك)
تأسست عام ١٩٩١ بهدف إنتاج امليثانول 
وثالثي  ميثايل بيتايل األثري. حاليا تملك 
رشكة كافكو مصنع إلنتاج امليثانول و 
وثالثي  ميثايل بيتايل األثري وبطاقة 

تصميمية سنوية تبلغ ١ مليون طن و٦١٠ 
ألف طن، عىل التوايل. 

رشكة راس الفان لألوليفنيات
تقوم رشكة راس الفان لألوليفنيات 

بإنتاج اإليثيلني والذي يستخدم إلنتاج 
البويل إيثيلني الخطي املنخفض الكثافة 
يف مصانع قاتوفني. هذا وتبلغ الطاقة 
التصميمية السنوية ملصنع الرشكة 

٥٢٠ ألف طن من اإليثيلني 

تركيبة املساهمني لرشكة راس الفان 
لألوليفنيات RLOC  وذلك بحسب التقرير 

املايل لرشكة صناعات قطر لعام ٢٠١١
تبلغ مساهمة قاتوفني ٤٥٫٦٩٪ وباقي 

حصص الرشكة مملوكة من رشكتي قطر 
للبرتول و قطر للكيماويات ٢

قاتوفني
تأسست عام ٢٠٠٥ وبطاقة 

تصميمية ٢٨٣٫٥ تبلغ ألف طن من 
البويل إيثيلني الخطي  منخفض 

الكفاءة

 تركيبة املساهمني لرشكة  قاتوفني  وذلك بحسب
التقرير املايل لرشكة صناعات قطر لعام ٢٠١١
 تبلغ مساهمة قابكو ٦٣٪، وتوتال للبرتوكيماويات
. ٣٦٪ وقطر للبرتول ١٪   يف أسهم رشكة قاتوفني

تركيبة املساهمني لرشكة قطر للمنتجات البالستيكية وذلك 
بحسب التقرير املايل لرشكة صناعات قطر لعام ٢٠١١

تبلغ مساهمة رشكة قابكو ٣٫٣٣٪  يف أسهم رشكة قطر للمنتجات 
البالستيكية 

قطر للمنتجات البالستيكية
تقوم مرافق رشكة قطر للمنتجات 

البالستكية  بإنتاج منتجات 
بالستكية  لألغراض الصناعية.

رشكة الخليج للفورمالديهايد

 تملك رشكة قافكو ما نسبته
 ٧٠٪ من أسهم رشكة الخليج

  للفورمالديهايد

رشكة قطر للبرتوكيماويات (قابكو)  
تأسست عام ١٩٧٤بهدف إنتاج اإليثيلني ومشتقاتها. 

لرشكة قابكو حاليا مصنعني إلنتاج اإليثيلني وتعمل بطاقة تصميمية سنوية تبلغ  ٧٢٠ ألف طن 
وكما أن لديها مصنعني إلنتاج البويل اإليثيلني منخفض الكثافة تعمل بطاقة تصميمية سنوية تبلغ 

٤٠٠ ألف طن .

من املتوقع أن يبدأ املصنع الثالث لرشكة  قابكو إلنتاج البويل إيثيلني منخفض الكثافة  يف التشغيل يف 
الربع الرابع لعام ٢٠١٢ وبطاقة تصميمية تبلغ ١٨٠ ألف طن مستغال يف ذلك  كامل الطاقة 

اإلنتاجية من إليثيلني. هذا عىل الرغم  من توقع أن تصل الطاقة التصميمية إلنتاج اإليثيلني للرشكات 
التابعة إىل ٩٠٠ ألف طن يف الربع الرابع ٢٠١٢ .

قافكو 
تأسست الرشكة يف عام ١٩٦٩ وهي 
تعمل حاليا ضمن ٥ مرافق إنتاجية- 
كل منها يحتوى عىل مصنع لألمونيا 
واليوريا- وبطاقة إنتاجية إجمالية 
تبلغ ٣٫٢ مليون طن من األمونيا و

٣٫٩ مليون طن من اليوريا.
وبحسب املعلومات املتوفرة، فسيبدأ 

مصنع قافكو بالشغيل يف الربع 
الثالث ٢٠١٢ وبطاقة تصميمية 
إلنتاج ١٫٤ مليون طن من اليوريا.

تركيبة املساهمني لرشكة قطر للميالمني  وذلك بحسب 

التقرير املايل لرشكة صناعات قطر لعام ٢٠١١

تبلغ مساهمة رشكة قافكو ٦٠٪من أسهم الرشكة . 

(QMC)  رشكة قطر للميالمني

تملك رشكة قطر للميالمني مصنع 

بطاقة تصميمية تبلغ ٦٠ ألف طن 

من امليالمني   

تركيبة املساهمني لرشكة 
قطر للميالمني  وذلك 

بحسب التقرير املايل لرشكة 
صناعات قطر لعام ٢٠١١
هذه الرشكة مملوكة بالكامل 

لرشكة قاسكو 

تركيبة املساهمني لرشكة قطر ستيل  وذلك بحسب 
التقرير املايل لرشكة صناعات قطر لعام ٢٠١١

  هذه الرشكة مملوكة بالكامل لرشكة صناعات قطر  

تركية مساهمني رشكة  قطر لإلضافات البرتوكيماوية وذلك 
بحسب التقرير املايل لرشكة صناعات قطر لعام ٢٠١١.

تبلغ مساهمة كل من رشكة صناعات قطر ٥٠٪، رشكة أوبك الرشق 
األوسط ٢٠٪ رشكة انرتناشونال اوكتان املحدودة ١٥٪ و ورشكة إل 

يس واي الرشق األوسط ١٥٪ يف أسهم رشكة قطر لإلضافات 
البرتوكيماوية.

تركية مساهمني رشكة  قطر للبرتوكيماويات وذلك 
بحسب التقرير املايل لرشكة صناعات قطر لعام ٢٠١١.

تبلغ مساهمة  رشكة صناعات قطر٨٠٪ ورشكة توتال 
للبرتوكيماويات الفرنسية ٢٠٪ .

تركيبة املساهمني لرشكة رشكة قطر للفينيل  
وذلك بحسب التقرير املايل لرشكة صناعات 

قطر لعام ٢٠١١.
تملك قابكو حصة ٣١٫٩٪ من أسهم الرشكة.

رشكة صناعات قطر  

تأسست عام ١٩٦٩ ومن ثم تحولت إىل رشكة مساهمة 

عامة يف إبريل ٢٠٠٣

-وهي تعمل كرشكة قابضة، حيث تعتمد يف عملياتها 

اإلنتاجية عىل  رشكاتها التابعة واملشرتكة.

-وبحسب خطة أعمال الرشكة ألعوام ٢٠١٢-٢٠١٦، فإن 

٧٠٪ من أسهم الرشكة مملوكة لرشكة برتول قطر و٣٠٪ 

أسهم متاحة  للتداول الحر.  

قاسكو
تأسست الرشكة يف عام ١٩٧٤، وتبلغ الطاقة 

التصميمية الحالية للرشكة ٢٫٢مليون طن من 
الحديد بطريقة اإلختزال املبارش /الحديد املقولب 

عىل الساخن،  ١,٧ مليون طن من قضبان الصلب و 
٢٤٠ ألف طن من لفائف الحديد.

من املتوقع أن تنتهي رشكة قاسكو من عمليات  
التوسع يف الربع الثاني لعام  ٢٠١٣، حيث ستتمكن 
من إضافة ١٫١ مليون طن من الحديد اإلسفنجي إىل 

طاقتها اإلنتاجية الحالية.

قطر ستيل دبي-املنطقة الحرة 

تأسست يف دبي وهي مملوكة بالكامل 

لرشكة صناعات قطر. تقوم رشكة 

قطر ستيل دبي-املنطقة الحرة 

بإنتاج قضبان ولفائف الحديد.
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عوامل النمو الرئيسة والتحديات القادمة

بناء عىل املعلومات املعطاة، فإننا نعتقد أن اسراتيجية الرشكة التنموية تهدف إىل تحقيق ما ييل..

التشغيلية للرشكة. وبحسب فهمنا: فإن االستكمال )أ(  القطاعات  القادمة يف  التوسعية  املشاريع  الرشكة يف ذلك عىل  اإلنتاجية: وتعتمد  الطاقة  التوسع يف إجمايل 
الناجح لعمليات التوسع ستؤدي إىل زيادة الطاقة اإلنتاجية للرشكة من البروكيماويات واألسمدة و الصلب بمعدل نمو سنوي مركب يصل إىل 2.7% و %17.2 

و 4.4%، عىل التوايل خالل فرة أعوام 2015-2011. 

استغالل  تعظيم  خالل  فمن  التشغييل:  التكامل  تعزيز   )ب( 
بحسب  .فإنه  األساسية  الكيماويات  من  ملنتجاتها  الرشكة 
التوسع  عمليات  من  االنتهاء  فبمجرد  املتوفرة،  الخطة 
ييل:  ما  استهالك  قادرة عىل  الرشكة  ، فستتصبح  املقرحة 
إنتاج  يف  واستخدامه  اإليثيلني  من  الفائض  اإلنتاج   )1(
الكثافة  إيثيلني منخفض  البويل  منتجات مشتقة منها مثل 
فائض  الكثافة،)2(  منخفض  الخطي  إيثيلني  والبويل 
يف  اليوريا  إنتاج  يف  محليا  الستغالله  األمونيا  من  اإلنتاج 
و  اإلسفنجي  الحديد  إنتاج  زيادة   )3( قافكو-6،  مصنع 
)4( البدء يف تشييد مصنع الستعادة ثاني أكسيد الكربون 
اإلنتاجية  العمليات  الر بع األول لعام 2014 الستئناف  يف 
بيتايل  ميثايل  ثالثي  إنتاج  مصنع  يف  مستوياتها  ضمن 
األثري. ونتيجة لذلك، فإن مصانع الرشكة ستعمل بمعدالت 
استغالل عالية لتلبية الطلب املحيل مما سينجم عنه زيادة 
إجمايل الطاقة اإلنتاجية بمعدل نمو سنوي مركب يصل إىل 

8.5% خالل أعوام 2015-2011.

٤٫٠ ٤٫٣ ٤٫٤
٤٫٨ ٤٫٨ ٤٫٨٤٫٩ ٥٫٠

٧٫٧

٩٫٤ ٩٫٤ ٩٫٤

٥٫٨ ٥٫٨ ٥٫٨

٦٫٧ ٦٫٩ ٦٫٩

 -

 ١٫٠٠

 ٢٫٠٠

 ٣٫٠٠

 ٤٫٠٠

 ٥٫٠٠

 ٦٫٠٠

 ٧٫٠٠

 ٨٫٠٠

 ٩٫٠٠

 ١٠٫٠٠

٢٠١٠ ٢٠١١
قطاع البرتوكيماويات (مليون طن) قطاع األسمدة (مليون طن) قطاع الصلب (مليون طن)

استكمال مصنع الصلب إي إف ٥

استكمال تشييد مصنع 
قافكو-٦ يف الربع الرابع 
لعام ٢٠١٢، حيث ستبدأ 
نتائجه بالظهور خالل 

استكمال تشييد املصنع الثالث عام ٢٠١٣ 
إلنتاج البويل إيثلني منخفض الكثافة 
يف الربع الرابع لعام ٢٠١٢. حيث 
ستبدأ نتائجه بالظهور خالل عام 

 ٢٠١٣

٢٠١٢متوقع ٢٠١٣متوقع ٢٠١٤متوقع ٢٠١٥متوقع 

اإلنتاجية  الطاقة  استغالل 

201020112012استغالل الطاقة اإلنتاجية 
متوقع

2013
متوقع

2014
متوقع

2015
متوقع

118%103%94%110%103%102%مصنع اإليثيلين 1 - قابكو 
118%103%94%110%103%102%مصنع اإليثيلين 2 - قابكو 
n/on/o%75%94%103%118مصنع اإليثيلين 3 - قابكو 

107%106%105%112%107%101%مصنع البولي إيثيلين منخفض الكثافة  1 - قابكو 
107%106%105%112%107%101%مصنع البولي إيثيلين منخفض الكثافة  2 - قابكو 
n/on/o%75%79%81%82مصنع البولي إيثيلين منخفض الكثافة  3 - قابكو 
130%130%130%127%109%72% البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة-قاتوفين 

111%97%111%109%103%97%اإليثيلين -سان الفان لألولفينيات 
101%101%101%101%101%100%الصودا الكاوية- شركة قطر للفينيل 

101%101%101%101%101%100%ثاني كلوريد اإليثيلين - شركة قطر للفينيل 
101%101%101%101%101%100% مونومر كلوريد الفينيل - شركة قطر للفينيل

101%101%101%101%101%100%مواد تعبئة وتغليف من األفالم البالستيكية - قطر للمنتجات البالستيكية 
101%101%101%101%101%100%أفالم بالستيك القابلة لالنكماش - قطر للمنتجات البالستيكية

101%101%101%101%101%100%حقائب مفتوحة من األعلى- شركة قطر للصناعات البالستيكية
101%101%101%101%101%100%إعادة تدوير البولي إيثيلين- شركة قطر للصناعات البالستيكية

88%88%76%79%102%88%ميثانول - كفاك  
113%112%98%96%109%85%ثالثي ميثايل بيتايل األثير - كفاك 

87%87%98%102%112%110%مصنع قافكو 1 - األمونيا 
112%111%111%113%113%105%مصنع قافكو 1 - اليوريا

84%87%98%102%112%110%مصنع قافكو 2 - األمونيا 
112%111%111%113%113%105%مصنع قافكو 2- اليوريا

84%87%98%102%112%110%مصنع قافكو 3 - األمونيا 
112%111%111%113%113%105%مصنع قافكو 3- اليوريا

84%87%98%102%112%110%مصنع قافكو 4- األمونيا 
112%111%111%113%113%105%مصنع قافكو 4- اليوريا

n/on/o%114%133%119%120مصنع قافكو 5 - األمونيا 
n/on/o%98%88%89%91مصنع قافكو 5- اليوريا
n/on/o%66%67%68%68مصنع قافكو 6- اليوريا

n/o%100%89%87%88%88مصنع الميالمين 
107%106%105%107%98%96%حديد بطريقة االختزال المباشر / الحديد المقولب على الساخن 

156%115%82%74%73%73%منتجات الحديد الصلب - الحديد اإلسفنجي 
139%139%139%139%126%118%قضبان الحديد الصلب 

100%100%100%100%100%100%لفائف الحديد

يرجى مالحظة أن معدالت استغالل الطاقة اإلنتاجية لكافة املصانع قد عدلت بناء عىل خطط اإلغالق املجدولة لها ألعمال الصيانة بحسب 
خطة األعمال ألعوام 2016-2012

اإلنتاجية  الطاقات  يف  املتوقعة  التوسعات 

املصدر: بيانات الرشكة والجزيرة كابيتال.

املصدر: بيانات الرشكة والجزيرة كابيتال.

٣٫٨
٤٫٥ ٤٫٤ ٤٫٤ ٤٫٧ ٥٫٦ ٥٫٠٥٫٣ 

٧٫٩ 

٩٫٦ 

٨٫٣ ٨٫٣ 

٥٫٠ 
٥٫٥ 

٥٫٩ 
٦٫٧ 

٧٫٤ 

٨٫٣ 

 -

 ٢٫٠

 ٤٫٠

 ٦٫٠

 ٨٫٠

 ١٠٫٠

 ١٢٫٠

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢متوقع ٢٠١٣متوقع ٢٠١٤متوقع ٢٠١٥متوقع 
قطاع البرتوكيماويات (مليون طن) قطاع األسمدة (مليون طن) قطاع الصلب (مليون طن)

النمو املتوقع يف اإلنتاج 
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بناء عىل املعلومات املعطاة، فإن أهم ما تواجهه الرشكة من تحديات:

املحافظة عىل استمرارية املعروض خالل فرات توقف اإلنتاج املخططة ألعمال الصيانة: بحسب املعلومات املعطاة ، فعىل الرشكة القيام بإغالق املصانع خالل  �
أعوام 2014 و 2015 ، األمر الذي سيؤدي  إىل إنخفاض حجم اإلنتاج و انخفاض استغالل الطاقة اإلنتاجية خالل فرات الربع سنوية التي يتم فيها اإلغالق. 

ولذلك فستبقى مؤرشات الرشكة للمبيعات واألرباح تحت الضغط, خالل تلك الفرات الربع سنوية.

 تباطؤ االقتصاد الصيني وزيادة الطاقة اإلنتاجية العاملية للبروكيماويات: بناء عىل خطة أعمال الرشكة ألعوام 2012-2016، يعتمد النمو املستقبيل لصادرات  �
الرشكة من منتجاتها البروكيماوية الرئيسة )مثل البويل إيثيلني منخفض الكثافة والبويل إيثيلني الخطي منخفض الكثافة( أساسا عىل نمو االقتصاد الصيني. 
الطاقات  يف  العاملية  الزيادة  أن  عن  عدا  وهذا  الصيني.  االقتصاد  تباطؤ  جراء  املحتملة  التهديدات  ادارة  عىل  العمل  هو  الرشكة  تحديات  أهم  من  فإن  ولذلك 
اإلنتاجية وخاصة بعد اكتشاف الواليات املتحدة األمريكية حقول الغاز الصخري ، ستؤدي إىل وضع أسعار البويل إيثيلني تحت الضغط. ولذلك فإننا نعتقد أن 

تبني اسراتيجية ناجحة لتنويع األسواق املستهدفة ستلعب دورا حاسما خالل األعوام القادمة يف تقليل آثار هذه التحديات.

نتوقع زيادة مبيعات الرشكة بمعدل نمو س�نوي مركب يبلغ 7.1% خالل أعوام 2011-2015: يف حني سيس�تمر قطاع  البروكيماويات يف هيمنته عىل مبيعات الرشكة 
يليها يف ذلك قطاع الصلب ثم قطاع األسمدة. هذا وتعود الزيادة املتوقعة يف مبيعات الرشكة إىل ما ييل : 

الزيادة املتوقعة يف املتوسط املرجح لحجم مبيعات الرشكة ) دون االستهالك الداخيل ( بمعدل نمو سنوي مركب يصل إىل 8.1% خالل أعوام 2011-2015، )أ( 
حيث يعود هذا النمو إىل اإلنتاج اإلضايف ملصنع قافكو -6 إلنتاج اليوريا - والذي صمم الستهالك فائض إنتاج مصنع قافكو 5– من األمونيا، أي بما يشري إىل 

عدم وجود خط إنتاجي لألمونيا يف مصنع قافكو -6. 

 االنخفاض املتوقع يف املتوسط املرجح ألسعار منتجات الرشكة بمعدل إنخفاض سنوي مركب يصل إىل 0.5% خالل أعوام 2012-2016، حيث يتوقع بقاء )ب( 
محدودا  نمو  الصلب  منتجات  أسعار  2011 وحني ستشهد  عام  أسعار  من مستوى  أقل  مستويات  واألسمدة ضمن  البروكيماويات  املرجح ألسعار  املتوسط 

خالل أعوام 2015-2011.

 ٠٫٧

 ٠٫٩

 ١٫١

 ١٫٣

 ١٫٥

 ١٫٧

 ١٫٩

 ٢٫١

 ٢٫٣

 ٢٫٥

 ٢٫٧

٤Q١٢ ١Q١٣ ٢Q١٣ ٣Q١٣ ٤Q١٣ ١Q١٤ ٢Q١٤ ٣Q١٤ ٤Q١٤ ١Q١٥ ٢Q١٥ ٣Q١٥ ٤Q١٥

ستتوقف مصانع قابكو لإليثيلني 
والبويل إيثيلني منخفض الكثافة عن 

اإلنتاج ملدة ٤٥ و٦٢ يوما عىل التوايل. 
يف الربع الثالث لعام ٢٠١٣ 

مصنع  قاسكو لحديد اإلختزال 
املبارش/ الحديد املقولب الساخن عن 
اإلنتاج ملدة ٦٤ يوما يف الربع الثاني 

لعام ٢٠١٢ 

من املخطط له إغالق مصانع قاسكو 
لحديد اإلختزال املبارش والحديد املقولب 

الساخن امدة ٩٢ يوما وذلك ألعمال 
لصيانة  يف الربع الثاني لعام ٢٠١٥. 

تشمل خطط اإلغالق يف الربع األول لعام  ٢٠١٤ املصانع التالية: 
١)مصنع رشكة قابكو لإليثلني ملدة ٤٥ يوما.

٢)مصنع رشكة قاتوفني إلنتاج البويل إيثلني الخطي منخفض الكثافة  ملدة ٤٥ يوما.
٣)مصانع امليثانول  و ثالثي ميثايل بيتايل األثري ملدة ٥٠ و٤٠ يوما ، عىل التوايل.

٤)مصانع رشكة قافكو لألمونيا ملدة ٥٠ يوما ولليوريا مدة ٤٠ يوما. 

ستتوقف مصانع قافكو لألمونيا واليوريا عن 
اإلنتاج ملدة ٢٤ و٢٧ يوما عىل التوايل . يف الربع 

األول لعام ٢٠١٥

ستتوقف مصانع قافكو لألمونيا 
واليوريا عن اإلنتاج ملدة ١٦ و١٤ يوما 

عىل التوايل . يف الربع الرابع لعام 
٢٠١٥

 

قطاع البرتوكيماويات (مليون طن) قطاع األسمدة (مليون طن) قطاع الصلب (مليون طن)

األداء املايل

املصدر: خطة أعمال رشكة صناعات قطر 2012-2016 والجزيرة كابيتال

إغالق املصانع ألعمال الصيانة وحجم اإلنتاج عىل أساس ربع سنوي
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من املتوقع أن تشهد هوامش الرشكة اإلجمالية انخفاضا ، حيث يتوقع أن تصل إىل 53.9% يف عام 2015 ويف حني ستبلغ 56.7% لعام 2012. وهذا االنخفاض يف هوامش 
الرشكة اإلجمالية يعود إىل ما ييل:

1- خطط اإلغالق : كما ذكر سابقا

2- بقاء أسعار منتجات الرشكة تحت الضغط، كما تم إيضاحه سابقا

3- توقع الزيادة يف أسعار مدخالت اإلنتاج الغازية بمعدل نمو سنوي مركب خالل أعوام 2011-2015 يصل إىل 4.6% بالنسبة لقسم البروكيماويات وبنسبة انخفاض 
تبلغ 2.5% لقسم األسمدة ونسبة ارتفاع تبلغ 0.9% لقسم الحديد الصلب : وذلك بحسب خطة أعمال الرشكة ألعوام 2016-2012

وم�ن ناحي�ة أخرى، فمن املتوقع أن تحقق الرشكة أرباحا صافية لعام 2012 تبلغ 9.8مليار ريال قطري )ربحية الس�هم: 17.9 ريال قطري( بما يش�ري إىل زيادة عىل 
أساس سنوي تبلغ 24.3%، وكما يتوقع أن يظهر هامش إجمايل الرشكة لعام 2012 تحسنا عن ما تم تسجيله لعام 2011 الذي بلغ 53.7%. وذلك بسبب توقع استكمال 
عمليات التوسع يف مصانع قافكو و قابكو يف الربع الرابع لعام 2012: بما يشري أيضا إىل ظهور نتائج هذا التوسعات عىل عام 2013. وكما يجدر ذكره ، فإنه من املتوقع 
أن يبدأ املصنع الجديد لقاس�كو بالتش�غيل التجاري يف الربع الثاني لعام 2013، ولذلك فإننا نتوقع بان تتمكن الرشكة من تجاوز األثر الس�لبي لخطط اإلغالق ملصانع 

البروكيماويات يف الربع األول لعام 2013 وكما ستشهد زيادة عىل أساس سنوي يف صايف أرباح الرشكة تبلغ 9.6% يف عام 2013.

وعىل أي حال ، فإن خطط اإلغالق ملصانع البروكيماويات واألس�مدة س�تؤدي إىل انخفاض طفيف يف صايف أرباح الرشكة لعام 2014، حيث يتوقع أن تس�تأنف الرشكة 
خططها التوسعية يف عام 2015. ولذلك فإنه من املتوقع أن تحقق صايف أرباح الرشكة زيادة بمعدل نمو سنوي مركب يصل إىل 7.1% خالل أعوام 2011-2015 وأن 

يصل الهامش الصايف ألرباح الرشكة إىل 47.9% يف عام 2015.

١٢,٣٣١ 

١٦,٥٤٩ 

١٩,٤٧٧ 
٢١,٨٠٠ ٢١,٣٢٠ ٢١,٠٢٨ 

٪٢٥٫١

٪٣٤٫٢

٪١٧٫٧

٪٨٫٠

٪١٫٤
٪٢٫٢

٪٠٫٠

٪٥٫٠

٪١٠٫٠

٪١٥٫٠

٪٢٠٫٠

٪٢٥٫٠

٪٣٠٫٠

٪٣٥٫٠

٪٤٠٫٠

 -

 ٥,٠٠٠

 ١٠,٠٠٠

 ١٥,٠٠٠

 ٢٠,٠٠٠

 ٢٥,٠٠٠

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ متوقع ٢٠١٣ متوقع ٢٠١٤متوقع ٢٠١٥ متوقع
املبيعات نمو املبيعات

قطاع البرتوكيماويات 

٪٣٩

قطاع األسمدة 
٪٢٦

 قطاع الصلب
٪٣٥

قطاع البرتوكيماويات 
٪٣٦

قطاع األسمدة 
٪٣١

 قطاع الصلب
٪٣٣

٪٢٦٫٩

٪٣٢٫٨

٪٣٤٫٢

٪٣١٫٩

٪٢٦٫٥

٪٢٣٫٣

٪١٨٫٥

٪٢٣٫١

٪٢٥٫٢
٪٢٤٫٤

٪٢١٫١
٪١٩٫١

٪١٥٫٠

٪٢٠٫٠

٪٢٥٫٠

٪٣٠٫٠

٪٣٥٫٠

٪٤٠٫٠

 -

 ٢,٠٠٠

 ٤,٠٠٠

 ٦,٠٠٠

 ٨,٠٠٠

 ١٠,٠٠٠

 ١٢,٠٠٠

٢٠١٠ ٢٠١١
األرباح الصافية (مليون ريال قطري) العائد عىل متوسط حقوق امللكية العائد عىل متوسط األصول

 ٢٠١٢متوقع ٢٠١٣متوقع ٢٠١٤متوقع ٢٠١٥متوقع

٪٤١٫٠

٪٤٦٫٠

٪٥١٫٠

٪٥٦٫٠

٪٦١٫٠

٪٦٦٫٠

٪٤٠٫٠

٪٤٢٫٠

٪٤٤٫٠

٪٤٦٫٠

٪٤٨٫٠

٪٥٠٫٠

٪٥٢٫٠

٪٥٤٫٠

٪٥٦٫٠

٪٥٨٫٠

٪٦٠٫٠

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢متوقع ٢٠١٣متوقع ٢٠١٤متوقع  ٢٠١٥متوقع

هامش EBIT-املحور األيرس الهامش اإلجمايل-املحور األيرس

هامشEBITDA- املحور األيمن  الهامش الصايف- املحور األيمن

 قطاع البرتوكيماويات 
٪٣٥٫٨

 
   قطاع األسمدة

٪٣١٫٥

قطاع الصلب

٪٣٢٫٦   

املصدر: تقارير الرشكة السنوية، بيانات الرشكة للربع الثاني من عام 2012 والجزيرة كابيتال

املصدر: التقارير السنوية للرشكة والجزيرة كابيتال.

البيعات               2011نمو  املبيعات  مكونات 

2015 املتوقعة  املبيعات  مكونات 

الربحيةنمو صايف األرباح  هوامش 

األرباح الصافية حسب القطاع )2012 متوقع(
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املالية  القوائم  ملخص 

مليون ريال قطري 
)ما لم يذكر خالف ذلك(

20102011 2012
متوقع

 2013
متوقع

 2014
متوقع

 2015
متوقع

قائمة الدخل

 21,800  21,320  21,028  19,535  16,549  12,331 المبيعات

2.2%1.4%7.6%18.0%34.2%25.1%النمو %

 )10,048( )9,591( )8,943( )8,466( )7,654( )6,401(تكلفة المبيعات

 11,752  11,729  12,085  11,069  8,895  5,930 الربح اإلجمالي 

 )256( )246( )236( )244( )218( )189(مصاريف البيع

 )1,014( )975( )937( )844( )669( )584(مصاريف عمومية وإدارية

 )25( )24( )23( )104( )256( )97( تكاليف أخرى

 10,457  10,484  10,889  9,877  7,753  5,059 الربح التشغيلي

-0.3%-3.7%10.2%27.4%53.2%50.1%النمو %

 197  189  182  244  337  568 إيرادات أخرى

 -    -    -    -    )9( -   إهالكات

 )215( )244( )277( )274( )156( )147( تكاليف التمويل 

 10,448  10,439  10,803  9,856  7,931  5,478 األرباح قبل الزكاة وحقوق األقلية

 )9( )9( )9( )8( )7( 2 حقوق األقلية

 10,439  10,430  10,794  9,847  7,924  5,480 صافي األرباح

0.1%-3.4%9.6%24.3%44.6%10.5%النمو %

قائمة المركز المالي

 األصول

 8,649  8,599  7,906  7,896  6,960  5,290 النقد وأرصدة بنكية

 12,096  10,711  9,579  6,823  5,494  4,749 أصول متداولة أخرى

 28,814  25,976  23,641  21,547  9,589  8,874 ممتلكات ومصانع ومعدات

 7,728  6,753  5,915  5,194  14,735  12,994 أصول غير متداولة أخرى

 57,287  52,039  47,041  41,459  36,778  31,908 إجمالي األصول

المطلوبات وحقوق الملكية

 4,668  4,646  4,634  4,629  3,842  3,502 إجمالي المطلوبات المتداولة

 4,153  4,371  4,857  4,982  5,535  6,118  قروض وتسهيالت تحمل فوائد -طويل األجل  

 990  929  872  819  770  624 إجمالي المطلوبات الغير المتداولة

 423  402  383  365  395  14 حقوق الملكية

 5,500  5,500  5,500  5,500  5,500  5,500 رأس المال 

 575  500  426  351  277  202 احتياطي قانوني

 461  419  381  346  315  315  تغيرات متراكمة في القيمة العادلة

 )217( )310( )444( )634( )589( )466( احتياطي التحوط 

 40,735  35,581  30,432  25,100  20,735  16,099 أرباح مبقاة

 47,053  41,690  36,295  30,664  26,237  21,651 إجمالي حقوق الملكية

 57,287  52,039  47,041  41,459  36,778  31,908 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

قائمة التدفق النقدي

 11,194  11,473  10,195  9,551  8,041  4,990 األنشطة التشغيلية

 )5,606( )4,978( )4,573( )2,940( )3,259( )3,271(األنشطة االستثمارية

 )5,538( )5,802( )5,612( )5,675( )3,317( )1,426(األنشطة التمويلية

 50  693  10  936  1,466  294 التغير في النقد

 8,649  8,599  7,906  7,896  6,960  5,290 رصيد النقد في نهاية المدة

أهم النسب المالية

 4.4  4.2  3.8  3.2  3.2  2.9  نسبة السيولة

 1.9  1.9  1.7  1.7  1.8  1.5  النسبة النقدية

53.9%55.0%57.5%56.7%53.7%48.1%هامش الربح اإلجمالي

48.0%49.2%51.8%50.6%46.8%41.0%الهامش التشغيلي

  EBITDA 57.1%58.5%61.0%54.5%50.9%46.3% هامش

47.9%48.9%51.3%50.4%47.9%44.4%هامش الربح الصافي 

19.1%21.1%24.4%25.2%23.1%18.5%العائد على متوسط األصول

23.3%26.5%31.9%34.2%32.8%26.9%العائد على متوسط حقوق الملكية

 48.67  42.97  39.29  36.09  49.56  34.51  تغطية الفوائد 

 0.12  0.14  0.18  0.22  0.26  0.35  القروض إلى حقوق الملكية

 EV/sales 3.43  3.51  3.59  3.87  4.00  5.73 مكرر 

EV/EBITDA  6.01  6.00  5.89  7.10  7.86  12.37 مكرر 

 18.98  18.96  19.63  17.90  14.41  9.96  ربح السهم  )ريال قطري(

 86.32  76.53  66.69  56.42  48.42  39.39  القيمة الدفترية للسهم ) ريال قطري(

 151.70  151.70  151.70  151.70  133.00  138.00 * السعر السوقي للسهم )ريال قطري(

 83,435.0  83,435.0  83,435.0  83,435.0  73,150.0  75,900.0  الرسملة السوقية)مليون ريال قطري(

6.3%6.3%6.5%6.5%4.1%3.6%نسبة الربح الموزع إلى السعر 

)x( 7.99  8.00  7.73  8.47  9.23  13.85 مكرر الربحية 

)x( 1.76  1.98  2.27  2.69  2.75  3.50 مكرر القيمة الدفترية 

املصدر: تقارير الرشكة املالية والجزيرة كابيتال* أخذنا أسعار إغالق 31ديسمرب ألعوام 2010 و2011، ويف حني استخدمنا سعر إغالق 26 نوفمرب 2012 لعام 2012 ولألعوام 
الالحقة. 

)x(

)x(



شركة  وهي  الجزيرة،  لبنك  االستثماري  الذراع  كابيتال(  )الجزيرة  المالية  لألسواق  الجزيرة  شركة  تعد 

سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال األوراق المالية، وملتزمة بأحكام الشريعة االسالمية 

تم  لقد  السعودية.  المال  سوق  هيئة  اشراف  تحت  كابيتال  الجزيرة  تعمل  تعامالتها.  جميع  في 

ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل في أعمال األوراق المالية بصفة 

الجزيرة  إن  المشورة.  وتقديم  والترتيب  والحفظ  االدارة  وخدمات  بالتغطية  والتعهد  وكيل  و  اصيل 

كابيتال استمرارية لقصة نجاح طويلة في سوق األسهم السعودية حافظت خاللها لسنوات عدة 

على الريادة والتي نطمح بمواصلتها عن طريق التطوير المستمر لخدماتنا، ومن خالل فتح آفاق تداول 

جديدة لعمالئنا الكرام للوصول ألسواق األوراق المالية اإلقليمية والعالمية. 

 زيادة المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أقل من السعر المستهدف له لمّدة 12 . 1

10 ٪ عن مستويات  بأكثر من  أن يرتفع سعرها  المراكز” يتوقع  “زيادة  شهرا. واألسهم المصنفة 

األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 تخفيض المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أعلى من السعر المستهدف له لمّدة . 2

عن   ٪  10 من  بأكثر  سعرها  ينخفض  أن  يتوقع  المراكز”  “تخفيض  المصنفة   األسهم  و  شهرا.   12

مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 محايد: يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. . 3

والسهم المصّنف “محايد” يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص10٪  عن مستويات األسعار الحالية 

خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 التوقف عن التغطية )SR/RH(: يعني أن التصنيف معّلق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود . 4

تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي، أو تغير ظروف السوق أو أية أسباب أخرى خاصة 

بشركة الجزيرة لألسواق المالية.

كابيتال
جزيرة 
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ف
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م

لمزيد من المعلومات حول خدماتنا المتميزة، نرجو االتصال على الرقم المجاني )9999 116 800(



اإدارة الأ�شول    الو�شاطة    متويل ال�شركات    خدمات احلفظ    امل�شورة

اإلدارة العامة: المساعدية - طريق المدينة، ص.ب. 6277 جدة 21442 المملكة العربية السعودية، هاتف: 6692669-02  فاكس: 02-6697761

إفصاحات وإقرارات وإخالء المسؤولية

اإن الغاية من اإعداد هذا التقرير هي تقدمي �شورة عامة عن ال�شركة اأو القطاع االقت�شادي اأو املو�شوع االقت�شادي حمل البحث، ولي�س الهدف تقدمي تو�شية ببيع اأو �شراء 
اأو االحتفاظ باأية اأوراق مالية اأو اأ�شول اأخرى. بناًء على ما �شبق، ال ياأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية اخلا�شة بكل م�شتثمر ومدى قابليته/ رغبته بتحمل 
املخاطر املتعلقة باال�شتثمار يف االأوراق املالية اأو االأ�شول االأخرى، وبالتايل قد ال يكون منا�شبًا جلميع العمالء باختالف اأو�شاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم  يف حتمل 
املخاطر. يف�شل عمومًا اأن يقوم امل�شتثمر باأخذ امل�شورة من عدة جهات وم�شادر متعددة عندما يتعلق االأمر بالقرارات اال�شتثمارية واأن يدر�س تاأثري هذه القرارات على 
و�شعه املايل والقانوين وال�شريبي وغريه قبل الدخول بهذه اال�شتثمارات او ت�شفيتها جزئيًا اأو كليًا. اإن اأ�شواق االأ�شهم وال�شندات واملتغريات االقت�شادية اجلزئية 
والكلية ذات طبيعة متغرية وقد ت�شهد تقلبات مفاجئة بدون �شابق اإنذار، لذلك قد يتعر�س امل�شتثمر يف االأوراق املالية اأو االأ�شول االأخرى خماطر وتقلبات غري متوقعة. 
جميع املعلومات واالآراء والتوقعات والقيم العادلة اأو االأ�شعار امل�شتهدفة الواردة يف التقرير م�شتقاة من م�شادر تعتقد �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية باأنها موثوقة، لكن 
اأن تكون هذه املعلومات خمت�شرة وغري كاملة، وبناًء عليه تعترب �شركة  لذلك قد يحدث  املالية بتفنيد هذه املعلومات ب�شكل م�شتقل،  مل تقم �شركة اجلزيرة لالأ�شواق 
اجلزيرة لالأ�شواق املالية غري م�شوؤولة عن مدى دقة اأو �شحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها الواردة يف التقرير وال تتحمل اأية م�شوؤولية عن اأية خ�شارة مادية اأو 
معنوية قد حتدث ب�شبب ا�شتخدام هذا التقرير اأو اأجزاء منه. ال تقدم �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية اأية �شمانات بخ�شو�س التوقعات اأو االأ�شعار العادلة اأو االأ�شعار 
اإ�شعار م�شبق. االأداء  اأو التعديل بدون  اأو االأرقام الواردة بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات واالأرقام والقيم العادلة واالأ�شعار امل�شتهدفة قابلة للتغيري  امل�شتهدفة 
الواردة  ال�شعر امل�شتهدف والتوقعات والت�شريحات بخ�شو�س االآفاق امل�شتقبلية  اأو  العادل  ال�شعر  ال�شابق الأي ا�شتثمار ال يعترب موؤ�شرًا لالأداء امل�شتقبلي. تقديرات 
بالتقرير قد ال حت�شل فعليا. قد ترتفع اأو تنخف�س قيمة االأ�شهم اأو االأ�شول املالية االأخرى اأو العائد منها. اأي تغري يف اأ�شعار العمالت قد يكون له اأثر اإيجابي اأو �شلبي 
على قيمة/عائد ال�شهم اأو االأوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يح�شل امل�شتثمر على مبلغ اأقل من املبلغ االأ�شلي امل�شتثمر يف حاالت معينة. بع�س االأ�شهم اأو االأوراق 
املالية قد تكون بطبيعتها قليلة ال�شيولة / التداول اأو ت�شبح كذلك ب�شكل غري متوقع يف ظروف معينة وهو ما قد يزيد املخاطرة على امل�شتثمر. قد تطبق ر�شوم على 
اال�شتثمارات يف االأ�شهم. مت اإعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخ�ش�شني يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية، وهم يتعهدون باأنهم وزوجاتهم واأوالدهم ال ميتلكون 
اأ�شهمًا اأو اأوراق مالية اأخرى يت�شمنها هذا التقرير ب�شكل مبا�شر وقت اإ�شدار هذا التقرير. مت اإعداد هذا التقرير ب�شكل منف�شل وم�شتقل من قبل اإدارة االأبحاث يف �شركة 
اجلزيرة لالأ�شواق املالية ومل يتم اإطالع اأي اأطراف داخلية اأو خارجية قد يكون لها م�شلحة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف حمتويات هذا التقرير، كما مل يكن لدى اإدارة 
االأبحاث يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية اأية معلومات وقت اإعداد هذا التقرير تفيد بوجود م�شالح م�شرتكة �شواء ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر بني ال�شركة / ال�شركات 
حمل البحث يف التقرير وبني اأع�شاء جمل�س االإدارة و/اأو االإدارة التنفيذية و/اأو املوظفني يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية اأو اأية �شركة اأخرى من �شركات جمموعة 
بنك اجلزيرة. ال ي�شمح بن�شخ هذا التقرير اأو اأي جزء منه للتوزيع الأي جهة �شواًء داخل اأو خارج اململكة العربية ال�شعودية بدون احل�شول على اإذن خطي م�شبق من 

�شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية. على االأفراد واجلهات املتلقية لهذا التقرير االلتزام بهذه القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول االلتزام بالقيود ال�شابقة.


