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 للنشر الفوري
 

"ستاندرد آند بورز" و"مودیز" تثبتان التصنیف  دولیتانالتصنیف االئتماني ال وكالتا
 االئتماني لصناعات قطر

 

 "الفئة (+ منصناعات قطر التصنیف االئتماني ل تثبت "ستاندرد آند بورزAنظرة مستقبلیة مستقرة ) مع 
  "الفئة  منتثبت التصنیف االئتماني لصناعات قطر "مودیز)A1مع نظرة مستقبلیة مستقرة ( 

 
صناعات قطر (یشار إلیھا بعبارة "صناعات قطر" أو "المجموعة"، ورمزھا شركة أعلنت الیوم  - 2020أغسطس  17• الدوحة، قطر 

وھي إحدى أكبر الشركات الصناعیة في المنطقة ذات األنشطة المتعددة في إنتاج مجموعة كبیرة من  )،IQCDفي بورصة قطر: 
"ستاندرد آند بورز"  ،الدولیتانالتصنیف االئتماني  االبتروكیماویات واألسمدة الكیماویة ومنتجات الحدید والصلب، أعلنت أن وكالت

) مع نظرة مستقبلیة Aیث منحتھا مجدداً "ستاندرد آند بورز" تصنیفاً ائتمانیاً من الفئة (+، حللشركةقد ثبتتا التصنیف االئتماني  ،و"مودیز"
 ) مع نظرة مستقبلیة مستقرة.A1مستقرة، فیما منحتھا مجدداً "مودیز" تصنیفاً ائتمانیاً طویل األجل من الفئة (

ي وتجدر اإلشارة إلى أن تثبیت التصنیف االئتماني یستند إلى مراجعة سنویة تجریھا الوكالتان لألداء المالي والتشغیلي الحالي والمستقبل
عدة عوامل عند منحھما للتصنیف االئتماني والنظرة المستقبلیة للشركة والمحافظة علیھ،  اعتبارھمافي  تأخذ الوكالتانلصناعات قطر. كما 

ھا مستوى السیولة لدى الشركة، وقدرتھا المتمیزة على تحقیق تدفقات نقدیة، وقوة مركزھا التنافسي في األسواق، ومستوى تكاملھا ومن
 .(قطر للبترول)الكبیر مع الكیان األم 

 
تحقیق تدفقات نقدیة قویة  وقد أوضحت "ستاندرد آند بورز" في بیان لھا أن "السیاسة المالیة الرشیدة لصناعات قطر وقدرتھا الكبیرة على

 قیاسات ائتمانیة قویة للغایة".  تحقیقھا في نماعّ ید
 
ومن جانبھا، ذكرت وكالة "مودیز" أن "صناعات قطر قد دخلت إلى الفترة التي تراجعت فیھا أسعار النفط بمتطلبات منخفضة من حیث 

 من المرونة المالیة". مزیداً  الشركة الدیون واإلنفاق الرأسمالي، األمر الذي منح
 

ومما ال شك فیھ أن تثبیت التصنیف االئتماني یُعد بمثابة شھادة على متانة أصول صناعات قطر وقوة مركزھا من حیث السیولة بفضل 
تدعمھا في الفترة المعنیة بالنواحي التشغیلیة والمالیة. كما أن القدرات التنافسیة التي تتمتع بھا صناعات قطر و الحصیفةسیاساتھا اإلداریة 

الحالیة التي تشھد تحدیات، كذلك قدرتھا على تحقیق تدفقات نقدیة قویة في ظل الظروف الصعبة باألسواق، وكفاءة ھیاكل التكلفة لدیھا، 
 .واإلدارة القویة لرأس المال، توفر للمجموعة الحمایة من أي ظروف مناوئة غیر متوقعة

 
 -انتھى-

 

 

 

 



 

 نبذة حول صناعات قطر
. ویتضمن نطاق أعمال الشركة التملك المباشر للحصص في الشركات 2003أبریل  19تأسست صناعات قطر، وھي شركة مساھمة عامة قطریة، في 

): شركة قطــر للصلب (قطر ستیل)، وھي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصناعات قطــر، تعمل في مجال 1التابعة والمشروعات المشتركة التالیة: (
%، تعمل 80): شركة قطر للبتروكیماویات المحدودة (قابكو)، وھـي مشروع مشترك تمتلك فیھا صناعات قطر 2كتل الصلب وحدید التسلیح ( إنتاج

وھي ): شركة قطر لألسمدة الكیماویة (قافكو)، 3في إنتاج اإلیثیلین والبولي إیثیلین منخفض الكثافة والبولي إیثیلین الخطي منخفض الكثافة والكبریت (
): شركة قطر لإلضافات البترولیة المحدودة (كفاك)، 4%، تعمل في مجال إنتاج األمونیا والیوریا (75مشروع مشترك تمتلك فیھا صناعات قطر 

 %، تعمل في مجال إنتاج المیثانول ومیثیل ثالثي بیوتیل اإلثیر.50وھي مشروع مشترك تمتلك فیھا صناعات قطر 
 
 

 بعة والمشروعات المشتركة من قِبَل فرقھا اإلداریة، كال فیما یخصھ بصورة مستقلة.وتدار عملیات الشركة التا
 

للحصول على المزید من المعلومات حول ھذا البیان الصحفي، یرجى التواصل من خالل عنوان البرید اإللكتروني 
iq@qp.com.qa  :أو تفضل بزیارة موقعنا اإللكترونيwww.iq.com.qa 

 


