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قطرصناعاتشركةإلىأحيانا  يُشارالتقديمي،العرضهذافي.الُمستقلةالكياناتذاتالشركاتضمنمباشرةغيرأومباشرةاستثمارات(.ق.ع.م.ش)قطرصناعاتفيهاتمتلكالتيالشركاتتندرج

."المجموعة"كلمةأو"قطرصناعات"بعبارة(.ق.ع.م.ش)

تتضمنتطلعيةبياناتتاريخية،الالحقائقبياناتباستثناءالبيانات،جميعوتُعد.قطرصناعاتتديرهاالتيواألعمالالعملياتونتائجالماليةاألوضاعبشأنتطلعيةبياناتعلىالتقديميالعرضهذايحتويقد

واألداءاألعمالأنشطةأداءأوالفعليةالنتائجبينمادياختالفحدوثإلىيؤديقدماوشكوك،ومجهولةمعلومةمخاطرعلىوتنطويالحاضر،فيوتوقعاتافتراضاتإلىتستندمستقبليةتقديرات

.التطلعيةالبياناتهذهمنتستنتجقدالتيأوالُمعلنةتلكوبينالمجموعةعلىتؤثرالتياألحداثأوالتشغيلي

وشدةالسوقمنحصةالفقدان(ج)المجموعةبمنتجاتيتعلقفيمااألسواقوظروفالطلبتغير(ب)الطبيعيوالغازالخامالنفطأسعارتذبذب(أ):منهاعوامل،بعدةالتطلعيةالبياناتهذهتحققويرتبط

تختلفقدوبالتالي،.يةالسياسالمخاطر(ز)واالقتصاديةالماليةاألسواقظروفتغير(و)والتنظيميةوالماليةالتشريعيةالظروفتغير(هـ)الطبيعيةوالكوارثالبيئيةالمخاطر(د)القطاعداخلالمنافسة

.الوثيقةهذهتاريخفيتطلعيةنظراتاستعراضإلىتهدفالتقديميالعرضهذافيالواردةوالبيانات.الواردةالتطلعيةالبياناتمنتستنتجقدالتيأوالُمعلنةتلكعنجوهريا  اختالفا  النتائج

جهةأياعتمادوأاستخدامعنتنشأقدأخرىضارةآثارأوخسائرأوتكاليفأيةعناألشكالمنشكلبأيمسؤوليةأيووكالئهاومستشاريهاومسؤوليهاوموظفيهاومديريهاقطرصناعاتشركةتتحملال

بيانأيعلىأدخلتتعديالتنشرأوبتحديثاألحوالمنحالبأيُملزمةالشقيقةوشركاتهاالمشتركةومشاريعهاالتابعةوشركتهاقطرصناعاتتعتبروال.هناوردتأخرىمادةأو/وتطلعيبيانأيعلى

التاريخيةبياناتالدقةقطرصناعاتتضمنالكما.آخرسببأيأومستقبلية،أحداثأوجديدةمعلوماتلورودنتيجةدقيقةغيرأنهاأوتغيرت،قدأنهايُعرفالأوويُعرفهناوردتأخرىمادةأوتطلعي

.هناالواردة

المسؤوليةإخالءبيان
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:جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

الكيماويةلألسمدةقطرشركةفي%25البالغةللبترولقطرحصةشراءعمليةعلىالموافقة1.

.أمريكيدوالرمليارتبلغبقيمة(قافكو)

إدارةجلسمبتشكيليتعلقفيماللشركةاألساسيالنظامعلىالمقترحةالتعديالتعلىالموافقة2.

منتبدأيوالتالقادمةالمجلسدورةمناعتبارا  اإلدارةلمجلسالجديدبالتشكيلوسيُعمل.الشركة

31فيهيةالمنتالماليةللسنةالماليةالبياناتعلىللموافقةالعامةالجمعيةاجتماعانعقادتاريخ

.2020ديسمبر

الالزمةاإلجراءاتكافةواتخاذوالتوقيعوالموافقةبالتفاوضقطرصناعاتإدارةمجلستفويض3.

.قطرناعاتوصللبترولقطربينماالعالقةتنظماألجلطويلةاستراتيجيةاتفاقيةإلىللتوصل
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%25للبترول البالغة الموافقة على عملية شراء حصة قطر 1.

تبلغ مليار دوالر أمريكيبقيمة ( قافكو)شركة قطر لألسمدة الكيماوية في 
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على المجموعة بالعديد من الفوائد تعود هذه الصفقة 

شاملةصفقة 

حصة بنسبة )

في قافكو% 25

ة اتفاقية جديد+ 

(لتوريد الغاز

الشراء صفقة 

ارا  يُعمل بها اعتب

من

2020يناير 1

وتنتهي في

ديسمبر 31

2035

إمكانية السيطرة

الكاملة على 

قافكو 

ر ملكية كاملة ألكب

ي منتج لليوريا ف

العالم من موقع 

واحد

استخدام الفائض

ة النقدي بفاعلي

وكفاءة

شروط ميسرة 

للحصول على 

اللقيم بما يعود

بالفائدة على 

الحصة الحالية 
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تفاصيل الصفقة

نسبتها تتضمن الصفقة الشاملة مع قطر للبترول حصة تبلغ•

في قافكو واتفاقية جديدة لتوريد الغاز؛% 25

في قافكو % 25الحصة التي تبلغ نسبتها يعمل بصفقة شراء •

2035ديسمبر 31وتنتهي في 2020يناير 1اعتبارا  من 

(.عاما  16ملكية تصل مدتها إلى ما يعادل )

في قافكو إلى قطر % 25ستعود الحصة التي تبلغ نسبتها •

ديسمبر 31أي في )للبترول في نهاية المدة دون مقابل 

2035.)

أشهر وتبدأ 5عاما  و15تبلغ مدة االتفاقية الجديدة لتوريد الغاز •

.2035ديسمبر 31وحتى 2020أغسطس 1اعتبارا  من 

؛مليار دوالر أمريكيسعر شراء يبلغ •

ر الُمقدر يبلغ المتوسط الُمرجح لتكلفة رأس المال لصناعات قط•

؛10%

صة فيما يلي نطاق القيمة الناتجة عن الصفقة الخاصة بالح•

%:25اإلضافية التي تبلغ نسبتها 

؛مليار لاير قطري5.3إلى 4.6حوالي : القيمة

؛مليار لاير قطري1.7إلى 0.9حوالي :الحاليةصافي القيمة 

؛%17إلى % 14حوالي : معدل العائد الداخلي

ية السابقة، االتفاقية الجديدة لتوريد الغاز، التي حلت محل االتفاق•

، وذلك مقارنة %75عادت بفوائد على الحصة التي تبلغ نسبتها 

تم تمديدها؛ما إذاباالتفاقية السابقة 

مليار لاير قطري كما في 2.2األرصدة النقدية لدى قافكو بلغت •

أصبح لصناعات قطر الحق في كافة وقد . 2020يونيو 30

، %25األرصدة النقدية بعد شراء الحصة التي تبلغ نسبتها 

األرصدةفقط من هذه % 75بينما كان يحق لها في السابق 

.النقدية

مالحظة
.تم إجراء التقييم من قِبَل ُمقي ِم مسجل لدى هيئة قطر لألسواق المالية( 1

.نطاق القيمقيمة حقوق الملكية اإلضافية تتمثل في ( 2

.يستند التقييم إلى منهجية التدفق النقدي المخصوم( 3

2020يوليو1فيالنفاذحيزللميالمينقطرشركةفي%40نسبتهاتبلغالتيالحصةعلىقافكواستحواذعمليةتدخل(4

مينللميالقطرلشركةالوحيدالمالكقافكوستصبحالصفقةوبهذه.2020يونيو30فيكماللشركةالدفتريةالقيمةبصافي

فيقافكوستستمر،(2035ديسمبر31أي)الغازلتوريدالجديدةاالتفاقيةمدةنهايةفي.عليهاالكاملةالسيطرةلهاوسيكون

ستنخفضيالمينللمقطرشركةفيقطرلصناعاتالفعليةالملكيةأنغيرللميالمين،قطرلشركةالكاملةبالملكيةاالحتفاظ

.للبترولقطرإلىقافكوفي٪25نسبتهاتبلغالتيالحصةملكيةنقلجراء٪75إلى

المبالغ بالمليار لاير قطري

قيمة حقوق 

الملكية قبل 
الصفقة

األثر الناتج عن الحصة

سبتها اإلضافية التي تبلغ ن
في قافكو% 25

وريد أثر االتفاقية الجديدة لت

الغاز على الحصة الحالية 

، بما %75التي تبلغ نسبتها 

في ذلك األثر الناتج عن 

االستحواذ على شركة قطر
للميالمين وغيرها

قيمة حقوق 

الملكية بعد 
الصفقة



Industries Qatar, EGM Presentation

7

في قافكو% 25حصة بنسبة -موجز 

أمريكي يتعين موافقة المساهمين لتنفيذ قرار مجلس اإلدارة باستثمار مليار دوالر

في قافكو% 25لشراء حصة تبلغ نسبتها 

الي تبلغ حوصافي قيمة حالية 

مليار لاير قطري1.7إلى 0.9

يبلغ حواليمعدل عائد داخلي 

%  17إلى % 14

تبلغ حقوق ملكية إضافية 

مليار لاير 5.3إلى 4.6حوالي 

ام نطاق التقييم يرجع الى استخد: مالحظةقطري
نموذجين مختلفين ألسعار سلع شركة 
ري قافكو، والتي تم الحصول عليها من موف

.أسعار مستقلين بالسوق
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.الشركةإدارةمجلسبتشكيليتعلقفيماللشركةاألساسيالنظامعلىالمقترحةالتعديالتعلىالموافقة2.

تاريخمنتبدأوالتيالقادمةالمجلسدورةمناعتبارا  اإلدارةلمجلسالجديدبالتشكيلوسيُعمل

.2020ديسمبر31فيالمنتهيةالماليةللسنةالماليةالبياناتعلىللموافقةالعامةالجمعيةاجتماعانعقاد
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األساسي للشركةالمقترح تعديلها في النظام المواد 

اإلدارةمجلستشكيل(22)المادة

:التعديلقبل

قةموافالىالحاجةبدونجميعا  يعينهمأنالخاصللمساهميحقأعضاء،ثمانيةحتىعددهميصلأعضاءمناإلدارةمجلسيتشكل(22-1)

.العامةالجمعية

:التعديلبعد

رئيسبينهممنالخاصالمساهمقِبَلمنمنهمأعضاء(7)سبعةتعيينيتمأعضاء،(8)ثمانيةعددمنالشركةإدارةمجلسيتشكل(22-1)

.االجتماعيةوالتأميناتللتقاعدالعامةالهيئةقِبَلمن(1)واحدعضوتعيينيتمبينماالرئيس،ونائبالمجلس

اإلدارةمجلستشكيل(22)للمادةتضافجديدةفقرة

للتقاعدالعامةللهيئهالتابعينمعا  العسكريالمعاشاتوصندوقالمدنيالمعاشاتصندوقيملكهمانسبةإجماليانخفاضحالفي(22-3)

العامةبالهيئةالخاصالمقعديؤولعندئذ،(الخاصالمساهممنمسبوقةموافقةبدون)%15عنالشركةرأسمالأسهمفياألجتماعيةوالتأمينات

.الخاصالمساهمالىيشغلهمنتعيينفيوالحقاإلدارةمجلسفياالجتماعيةوالتأميناتللتقاعد

مناصبهموإخالءاإلدارةمجلسأعضاءتعيينمدة(24)المادة

:التعديلقبل

عندنافذا  تعيينهحويصب(المتبقيةللفترة)اإلدارةمجلسفيعنهبديال  يعينأنالخاصللمساهميحقشاغرا ،إدارةمجلسعضومنصبأصبحإذا

.الشركةإلىباالستبدالإشعارتوجيه

:التعديلبعد

للفترة)اإلدارةسمجلفيعنهبديال  يعينأنالخاصللمساهميحقشاغرا ،الخاصالمساهمقِبَلمنُعينالذيإدارةمجلسعضومنصبأصبحإذا

.الشركةإلىباالستبدالإشعارتوجيهعندنافذا  تعيينهويصبح(المتبقية

العامةسيُعمل بالتشكيل الجديد لمجلس اإلدارة اعتبارا  من دورة المجلس القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية 

.2020ديسمبر 31للموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 
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والتوقيعوالموافقةبالتفاوضقطرصناعاتإدارةمجلستفويض3.

األجلطويلةاستراتيجيةالتفاقيةللتوصلالالزمةاإلجراءاتكافةواتخاذ

.قطروصناعاتللبترولقطربينماالعالقةتنظم
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تفويض مجلس اإلدارة

.أجانبكاءشرمعمشتركةمشاريعقطرصناعاتمجموعةشركاتكافةتعتبرستيل،قطرشركةباستثناء1.

أنكما.راكةالشاتفاقيةانتهاءعقبلقافكوالمشتركالمشروعفيشريكا  ياراتعدلمالعام،هذاأوائلفي2.

(قابكو)يماوياتللبتروكقطروشركة(كفاك)البتروليةلإلضافاتقطرلشركةالمشتركةالمشاريعاتفاقيات

.القادمةاألعوامخاللستنتهي

رالعناصمنوالعديدالعامةوالخدماتواألراضياللقيمتوفرالتيالوحيدةالجهةهيللبترولقطرإن3.

لتوفيرالصلةذاتاالتفاقياتأنإالللمصانع،الناجحالتشغيلفيرئيسيبدورتسهمالتياألخرىاألساسية

.األخرىهيستنتهياإلنتاجمرافقتشغيلفيبالغةأهميةتشكلوالتياإلمداداتهذه

المناسبةاإلجراءاتباتخاذالشركةإدارةمجلستفويضسيتمأعالهالمذكوراألعمالجدولبندعلىبالموافقة4.

لكفاكركةالمشتالمشاريعاتفاقياتانتهاءعنداآلخرينالشركاءحصصفيالشركةبحقوقيتعلقفيما

.األساسينظامهافيعليهاالمنصوصقطرصناعاتأغراضمعيتفقبماوذلكوقابكو،
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تفويض مجلس اإلدارة

واتخاذتوقيعوالوالموافقةبالتفاوضقطرصناعاتإدارةمجلستفويضعلىالعامةالجمعيةتوافقأنيتعين5.

للبترولقطربينماالعالقةتنظماألجلطويلةاستراتيجيةاتفاقيةإلىللتوصلالالزمةاإلجراءاتكافة

.قطروصناعات

.مساهميهاتتوقعاتلبيةعلىالقدرةللشركةيتيحبماقطرلصناعاتوموثوقمستقرعملنموذجهذايوفر6.
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:من خالل الوسائل التاليةصناعات قطر للحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك االتصال ب

 2080 4013 (974): هاتف

 9750 4013 (974): فاكس

iq@qp.com.qa: إلكترونيبريد 

، الدوحة، قطر3212. ب.ص: العنوان

طر للحصول على أحدث المعلومات والمنشورات والبيانات الصحفية والعروض التقديمية حول صناعات قwww.iq.com.qaيرجى زيارة 

.وشركات المجموعة


