
 

 
 للنشر الفوري 

 

إلى  هافي وتحول ملكيتهاشركة قطر للفينيل لمشروع البولي فينيل كلوريد الجديد  تمولصناعات قطر 

 في مرحلة الحقة بحصة أكبرملكية مباشرة 

 

أو كلمة "المجموعة"،    : 2022  اكتوبر   4الدوحة، قطر •   بعبارة "صناعات قطر"  إليها  إدارة شركة صناعات قطر )يشار  وافق مجلس 

الذي  ( على توقيع "اتفاقية مبادئ" تمول بموجبها صناعات قطر إنشاء مصنع البولي فينيل كلوريد الجديد  IQCDورمزها في بورصة قطر:  

ملكية صناعات    يلتحوباإلضافة إلى  ،  (. ق. خش.م. )   لمشروعها المشترك غير المباشر، شركة قطر للفينيل  2022في أبريل  عنه  تم اإلعالن  

 . عقب انتهاء اتفاقية المشروع المشترك الحاليةفي نسبتها بحصة أكبر إلى ملكية مباشرة للفينيل  في شركة قطر قطر 

 تمويل مصنع البولي فينيل كلوريد الجديد 

توقع االنتهاء  تم إرساء عقد أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء إلقامة مصنع البولي فينيل كلوريد الجديد الذي ي  ،  2022خالل شهر أبريل  

بين شركة صناعات  الجديد . ووفقاً التفاقية المبادئ، ي قسم إجمالي اإلنفاق الرأسمالي إلنشاء المصنع 2025من إنشائه بحلول منتصف عام 

على التوالي، وهو ما يعادل حصتيهما في شركة قطر للفينيل    %55.2و  %44.8شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة تبلغ  قطر و

بموجب اتفاقية المشروع المشترك الجديدة. وتعتزم صناعات قطر تمويل حصتها في المشروع من مصادرها الحالية للنقد الحر، بما يضمن  

 تسم بالكفاءة والفاعلية. توظيف السيولة على نحو ي 

 إعادة هيكلة الملكية في شركة قطر للفينيل بعد انتهاء اتفاقية المشروع المشترك الحالية 

، ستصبح ملكية صناعات قطر في شركة قطر للفينيل ملكية مباشرة وأكبر  2026مايو    1انتهاء اتفاقية المشروع المشترك الحالية في    عقب

نسبتها للبتروكيماوياتفي  فينيل    .(ق. خ )ش.م.  . وستستمر شركة قطر  البولي  بما في ذلك مصنع  للفينيل،  إدارة عمليات شركة قطر  في 

 اتفاقية إدارة المصنع وخدماته. كلوريد الجديد، بموجب 

من خالل شركة قطر للبتروكيماويات. وبموجب    %25.52تبلغ نسبتها    في شركة قطر للفينيل  حصة غير مباشرة صناعات قطر  تمتلك حالياً  و

تنقل كل من شركة قطر للبتروكيماويات وقطر للطاقة حصتيهما بالكامل في شركة قطر للفينيل إلى صناعات قطر بدون  س،  "اتفاقية المبادئ "

 لشركة قطر للفينيل.الحالية مقابل، وذلك عند انتهاء اتفاقية المشروع المشترك 

 الشكل المبين أدناه يوضح إعادة هيكلة الملكية في شركة قطر للفينيل: 

 

 - انتهى-

 
 
 
 

  



 

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

مل في إنتاج كتل الصلب  (: شركة قطــر ستيل "ش.م.ق"، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصناعات قطــر تع1التابعة والمشاريع المشتركة التالية: )
وتعمل في إنتاج اإليثيلين    %80، وهـي مشروع مشترك، تمتلك فيها صناعات قطر    .ق .خش.م.  )قابكو((: شركة قطر للبتروكيماويات  2وحديد التسليح )

(: شركة قطر لألسمدة الكيماوية "ش. ع. م" )قافكو(، وهي شركة  3والبولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة والكبريت )
(: شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة "ش.م.ق" )كفاك(، وهي  4اج األمونيا واليوريا )تابعة مملوكة بالكامل لصناعات قطر تعمل في مجال إنت

 وتعمل في إنتاج الميثانول وثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير.  %50مشروع مشترك، تمتلك فيها صناعات قطر 
 

 يما يخصه بصورة مستقلة. وتدار عمليات الشركات التابعة والمشاريع المشتركة من قِبَل فرقها اإلدارية، كال ف
 

أو  ،  iq@qatarenergy.qaني رواإللكت  من خالل عنوان البريد للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يرجى التواصل
 . www.iq.com.qaتفضل بزيارة الموقع اإللكتروني 

 

 بيان إخالء المسؤولية 

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

 قطر" أو كلمة "المجموعة" لدواعي المالئمة. 
 

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

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

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

 

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 والغاز الطبيعي )ب( تغير  

تالي، قد تختلف النتائج اختالفاً  الية واالقتصادية )ز( المخاطر السياسية. وبالالقطاع )د( المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية )هـ( تغير الظروف التشريعية والمالية والتنظيمية )و( تغير ظروف األسواق والظروف الم

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

 

كات المتعاقد معها ووكالئها أي مسؤولية بأي شكل من األشكال عن أية تكاليف أو خسائر أو آثار ضارة أخرى قد تنشأ عن استخدام  ال تتحمل شركة صناعات قطر ومديريها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها والشر

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

ث مستقبلية، أو أي سبب آخر. كما ال تضمن صناعات قطر دقة البيانات  على أي 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 أحدا

 نا. التاريخية الواردة ه 
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