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 یوفر معلومات حول أثر عملیاتھا

 ر تقریرھا األول لالستدامةصدِ صناعات قطر تُ 
 

 
أصدرت الیوم شركة صناعات قطر (یشار إلیھا بعبارة "صناعات قطر" أو "المجموعة"، ورمزھا في بورصة  - 2021نوفمبر  7• الدوحة، قطر 

مدى التزامھا بالشفافیة والمشاركة البناءة مع أصحاب المصلحة الداخلیین  الذي تستعرض من خاللھو ) تقریرھا األول لالستدامةIQCDقطر: 
 لومات حول أثر أنشطة أعمالھا على النواحي االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة وتلك المتعلقة بالحوكمة.والخارجیین وتزویدھم بملخصات زاخرة بالمع

 
 ویتضمن التقریر اإلفصاحات ذات الصلة بالبیئة والمجتمع والحوكمة لشركات المجموعة األربع التالیة:  

 (قافكو) شركة قطر لألسمدة الكیماویة 
 ) قابكو)شركة قطر للبتروكیماویات 
 شركة قطر ستیل 
 (كفاك) شركة قطر لإلضافات البترولیة المحدودة 

 
من فلسفة وتجدر اإلشارة إلى أن التقریر یلخص جوانب االستدامة لشركات المجموعة ویستعرضھا بشكل موحد، إذ یُعد السعي نحو التمیز جزءاً أصیالً 

معاییر رفیعة المستوى للسالمة والمحافظة على البیئة وتعزیز النمو االقتصادي ورفاه صناعات قطر بشأن االستدامة والتي تتمحور حول العمل وفقاً ل
 المجتمع المحلي.

 
قیمة في  وتتوافق عناصر االستدامة (االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة وتلك المتعلقة بالحوكمة) مع االستراتیجیة العامة لصناعات قطر نحو إضافة

 فیھا، وھي البتروكیماویات واألسمدة الكیماویة والحدید والصلب. القطاعات الثالثة التي تعمل
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 -انتھى- 
 

 
 نبذة حول صناعات قطر

. ویتضمن نطاق أعمال الشركة التملك المباشر للحصص في الشركات 2003أبریل  19قطریة، في تأسست صناعات قطر، وھي شركة مساھمة عامة 
): شركة قطــر ستیل "ش.م.ق"، وھي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصناعات قطــر، تعمل في مجال إنتاج 1التابعة والمشروعات المشتركة التالیة: (

%، 80روكیماویات المحدودة "ش.م.ق" (قابكو)، وھـي مشروع مشترك تمتلك فیھا صناعات قطر ): شركة قطر للبت2كتل الصلب وحدید التسلیح (
): شركة قطر لألسمدة الكیماویة "ش. ع. 3تعمل في إنتاج اإلیثیلین والبولي إیثیلین منخفض الكثافة والبولي إیثیلین الخطي منخفض الكثافة والكبریت (

): شركة قطر لإلضافات البترولیة المحدودة 4كامل لصناعات قطر، تعمل في مجال إنتاج األمونیا والیوریا (م" (قافكو)، وھي شركة تابعة مملوكة بال
 %، تعمل في مجال إنتاج المیثانول ومیثیل ثالثي بیوتیل اإلثیر.50"ش.م.ق" (كفاك)، وھي مشروع مشترك تمتلك فیھا صناعات قطر 

 
 مشتركة من قِبَل فرقھا اإلداریة، كال فیما یخصھ بصورة مستقلة.وتدار عملیات الشركات التابعة والمشروعات ال
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 بیان إخالء المسؤولیة

"صناعات البیان الصحفي، یُشار أحیاناً إلى شركة صناعات قطر بعبارة  تندرج الشركات التي تمتلك فیھا صناعات قطر (ش.م.ع.ق.) استثمارات مباشرة أو غیر مباشرة ضمن الشركات ذات الكیانات الُمستقلة. في ھذا
 قطر" أو كلمة "المجموعة" لدواعي المالئمة.

 
البیانات، باستثناء بیانات الحقائق التاریخیة، بیانات تطلعیة تتضمن تقدیرات  قد یحتوي ھذا البیان الصحفي على بیانات تطلعیة بشأن األوضاع المالیة ونتائج العملیات واألعمال التي تدیرھا صناعات قطر. وتُعد جمیع

فعلیة أو األداء العملي والتشغیلي أو األحداث التي تؤثر على ة تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجھولة وشكوك، ما قد یؤدي إلى حدوث اختالف كبیر بین النتائج المستقبلی
 المجموعة وبین تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من ھذه البیانات.

 
بمنتجات المجموعة (ج) فقدان الحصة من السوق والمنافسة داخل ق ھذه البیانات التطلعیة بعدة عوامل، منھا: (أ) تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبیعي (ب) تغیر الطلب وظروف األسواق فیما یتعلق ویرتبط تحق

ً القطاع (د) المخاطر البیئیة والكوارث الطبیعیة (ھـ) تغیر الظروف التشریعیة وا  لمالیة والتنظیمیة (و) تغیر ظروف األسواق والظروف المالیة واالقتصادیة (ز) المخاطر السیاسیة. وبالتالي، قد تختلف النتائج اختالفا
 ة في تاریخ ھذه الوثیقة.تطلعیكبیراً عن تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من البیانات التطلعیة الواردة ھنا. وكافة البیانات الواردة ھنا تھدف إلى استعراض نظرات 

 
عن أیة تكالیف أو خسائر أو آثار ضارة أخرى قد تنشأ عن استخدام  ال تتحمل شركة صناعات قطر ومدیریھا وموظفیھا ومسؤولیھا ومستشاریھا والشركات المتعاقد معھا ووكالئھا أي مسؤولیة بأي شكل من األشكال

نشر تعدیالت أدخلت أخرى وردت ھنا. وال تعتبر صناعات قطر وشركاتھا التابعة ومشاریعھا المشتركة وشركاتھا الشقیقة ُملزمة بأي حال من األحوال بتحدیث أو أو اعتماد أي جھة على أي بیان تطلعي و/أو مادة 
دیدة أو أحداث مستقبلیة، أو أي سبب آخر. كما ال تضمن صناعات قطر دقة البیانات على أي بیان تطلعي أو مادة أخرى وردت ھنا ویُعرف أو ال یُعرف أنھا قد تغیرت، أو أنھا غیر دقیقة نتیجة لورود معلومات ج

 التاریخیة الواردة ھنا.
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