
 

 للنشر الفوري 
 

 ترفع التصنيف االئتماني لصناعات قطر  " ستاندرد آند بورز"

 ترفع النظرة المستقبلية للشركة إلى "إيجابية"  "موديز "و 

 ( مع نظرة مستقبلية مستقرة-AA( إلى )+Aترفع التصنيف االئتماني لصناعات قطر من ) "ستاندرد آند بورز" •

النظرة المستقبلية للشركة من "مستقرة"  وترفع  ((A1تثبت التصنيف طويل األجل لصناعات قطر عند   "موديز" •

 إلى "إيجابية" 

أعلنت اليوم شركة صناعات قطر )يشار إليها بعبارة "صناعات قطر" أو "الشركة"، ورمزها في    -   2022نوفمبر    13الدوحة، قطر •  

( مع  -AA( إلى )+A( أن وكالة التصنيف االئتماني "ستاندرد آند بورز" قد رفعت التصنيف االئتماني للشركة من )IQCDبورصة قطر:  

 التصنيف االئتماني للشركة ورفعت النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية". "موديز"  وكالة نظرة مستقبلية مستقرة، فيما ثبتت

إلى مراجعة لألداء المالي   تالتصنيف االئتماني الدوليتان قد استندوكالتا  ة التي منحتهاالقوي  ةاالئتماني  اتفلتصني ه اوتجدر اإلشارة إلى أن هذ

مستويات  منها  و  ،ةاالئتماني   اتالتصنيف  ه هذ  إصدارعدة عوامل عند    اعتبارهمافي    تانكالالوأخذت  و  .والتشغيلي الحالي والمستقبلي للشركة

التنافسي المتميز في األسواق، باإلضافة إلى    ومركزهانقدية،    على تحقيق تدفقات  القويةالشركة، وقدرتها    بهاتتمتع    التي  المتميزة  السيولة

 األم )قطر للطاقة(.  اني الك مع  كبيربشكل  تكاملها

"تشير توقعاتنا إلى أن صناعات قطر ستستمر في تحقيق مستويات كبيرة من األرباح وستحافظ   :لها بيان"ستاندرد آند بورز" في   وصرحت

 ". على قدرتها على المنافسة من حيث التكاليف بفضل كفاءة عملياتها التشغيلية

لصناعات قطر بوصفها شركة منتجة    المتميز"التقييم االئتماني األساسي قد استند إلى المركز التنافسي  أشارت "موديز" إلى أن    ،من جانبهاو

 قطر للطاقة ". ها وبين منخفضة التكلفة، ووضعها المالي القوي للغاية، ودرجة التكامل والتنسيق الكبيرة بين 

بفضل إجراءاتها   ، وذلكصناعات قطر وقوة مركزها من حيث السيولة  األصول التي تمتلكها  كفاءةبمثابة شهادة على    تالتصنيفا  ههذعد  ت  و

في تعزيز استقرارها  تسهم  الشركةنقاط القوة التنافسية التي تتمتع بها  ، علماً بأنالتشغيلي والمالي وىعلى المست  رشيدةوسياساتها اإلدارية ال

قدرتها على تحقيق تدفقات نقدية إيجابية في ظل كفاءة هياكل التكلفة    الوقتفي ذات    دعمت خالل الوقت الراهن الذي يتعذر التنبؤ بمجرياته و

 إدارة رأس المال العامل. على  القويةلدى المجموعة وقدرتها 

- انتهى-   

 نبذة حول صناعات قطر 

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

(: شركة قطــر ستيل "ش.م.ق"، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصناعات قطــر تعمل في إنتاج كتل الصلب  1التابعة والمشاريع المشتركة التالية: )

وتعمل في إنتاج اإليثيلين    % 80قطر    ، وهـي مشروع مشترك، تمتلك فيها صناعاتش.م.خ.ق.  (: شركة قطر للبتروكيماويات )قابكو(2وحديد التسليح )

(: شركة قطر لألسمدة الكيماوية "ش. ع. م" )قافكو(، وهي شركة 3والبولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة والكبريت )

ضافات البترولية المحدودة "ش.م.ق" )كفاك(، وهي (: شركة قطر لإل4تابعة مملوكة بالكامل لصناعات قطر تعمل في مجال إنتاج األمونيا واليوريا ) 

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

 

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

 

تفضل أو ، iq@qatarenergy.qaني رواإللكت من خالل عنوان البريد  المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يرجى التواصلللحصول على 

 . www.iq.com.qaبزيارة الموقع اإللكتروني 
 

 المسؤولية بيان إخالء 

البيان الصحفي، ي شار أحياناً إلى شركة صناعات قطر بعبارة "صناعات    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. 

 

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

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

علنة أو التي قد تستنتج من هذه البيانات.  المجموعة وبين تلك الم 
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افسة داخل  ذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي )ب( تغير الطلب وظروف األسواق فيما يتعلق بمنتجات المجموعة )ج( فقدان الحصة من السوق والمنويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة عوامل، منها: )أ( ت

المالية واالقتصادية )ز( المخاطر السياسية. وبالتالي، فقد تختلف النتائج اختالفاً    األسواق والظروفالقطاع )د( المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية )هـ( تغير الظروف التشريعية والمالية والتنظيمية )و( تغير ظروف  

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

 

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

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

ما ال تضمن صناعات قطر دقة البيانات التاريخية الواردة  لية، أو أي سبب آخر. كبيان تطلعي أو مادة أخرى وردت هنا وي عرف أو ال ي عرف أنها قد تغيرت، أو أنها غير دقيقة نتيجة لورود معلومات جديدة أو أحداث مستقب

 هنا.

 


