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 للنشر الفوري

 
 ستاندرد آند بورز""وكالة التصنیف االئتماني الدولیة 

 تثبت التصنیف االئتماني لصناعات قطر 
 +) ستاندرد آند بورز" تمنح مجدداً صناعات قطر تصنیفاً ائتمانیاً من الفئة"A مستقبلیة مستقرة) مع نظرة 
 

أعلنت الیوم صناعات قطر (یشار إلیھا بعبارة "صناعات قطر" أو "المجموعة"، ورمزھا في بورصة  :2021یونیو  7• الدوحة، قطر 
وھي إحدى أكبر الشركات الصناعیة في المنطقة ذات األنشطة المتعددة في إنتاج مجموعة كبیرة من البتروكیماویات  )،IQCDقطر: 

" قد ثبتت التصنیف االئتماني زلكیماویة ومنتجات الحدید والصلب، أعلنت أن وكالة التصنیف االئتماني الدولیة "ستاندرد آند بورواألسمدة ا
 ) مع نظرة مستقبلیة مستقرة.Aللشركة، حیث منحتھا مجدداً تصنیفاً ائتمانیاً من الفئة (+

 
إلى مراجعة سنویة أجرتھا وكالة التصنیف االئتماني الدولیة "ستاندرد آند بورز" وتجدر اإلشارة إلى أن تثبیت التصنیف االئتماني قد استند 

لصناعات قطر، حیث أخذت الوكالة في اعتبارھا عدة عوامل منھا مستوى  والمركز المالي لألداء المالي والتشغیلي الحالي والمستقبلي
وسیاستھا المالیة الرشیدة، وتنوع منتجاتھا وأسواقھا النھائیة، باإلضافة السیولة المتمیز لدى الشركة، وقوة مركزھا التنافسي في األسواق، 

 إلى مستوى تكاملھا الكبیر مع الكیان األم (قطر للبترول).
 

، أشارت وكالة التصنیف االئتماني "ستاندرد آند بورز" إلى أن "السیاسة المالیة الرشیدة لصناعات 2021یونیو  7وفي بیان لھا نشر في 
 تھا على تحقیق تدفقات نقدیة كبیرة یدّعمانھا في تحقیق مقاییس ائتمانیة قویة للغایة".قطر وقدر

 
أن مخاطر األعمال التي تواجھھا صناعات قطر تندرج ضمن المستویات "الَمقبُولة" مع "أَْدنَى" قدر في تقییمھا وترى "ستاندرد آند بورز" 

حقیق ھوامش أرباح متمیزة وتدفقات نقدیة قویة من العملیات التشغیلیة بفضل حصولھا من المخاطر المالیة. ویؤكد ذلك قدرة الشركة على ت
 على اللقیم بأسعار تنافسیة وكفاءة أصولھا واالرتقاء بمستویات التشغیل وتعزیز التكامل فیما بین شركات المجموعة.

 
 -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 للصلب "ش.م.ق" (قطر ستیل)، وھي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصناعات قطــر، تعمل 1التابعة والمشروعات المشتركة التالیة: (

ركة قطر للبتروكیماویات المحدودة "ش.م.ق" (قابكو)، وھـي مشروع مشترك تمتلك فیھا صناعات ): ش2في مجال إنتاج كتل الصلب وحدید التسلیح (
): شركة قطر لألسمدة الكیماویة 3%، تعمل في إنتاج اإلیثیلین والبولي إیثیلین منخفض الكثافة والبولي إیثیلین الخطي منخفض الكثافة والكبریت (80قطر 

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

 
 المشروعات المشتركة من قِبَل فرقھا اإلداریة، كال فیما یخصھ بصورة مستقلة.وتدار عملیات الشركات التابعة و

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

 .www.iq.com.qaبزیارة الموقع اإللكتروني 
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