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 للنشر الفوري
 

 قیمتھا المالیة وموقعھا في السوق تساھم في تعزیز  ملیار دوالر أمریكي في صفقة تبلغ قیمتھا
 

  من قطر للبترول% في شركة قطر لألسمدة الكیماویة 25حصة على تستحوذ صناعات قطر 
 

یشار إلیھا بعبارة "صناعات قطر"، ورمزھا في بورصة وأعلنت الیوم شركة صناعات قطر ( - 2020أغسطس  23•  الدوحة، قطر
 2020أغسطس  23عقد في منإحدى أكبر الشركات الصناعیة في المنطقة، أن مجلس إدارتھا قد وافق في اجتماعھ ال )،IQCDقطر: 

تصبح بموجبھا صناعات قطر مالكاً لكامل ل، ("قافكو") % في شركة قطر لألسمدة الكیماویة25على شراء حصة قطر للبترول البالغة 
 .قافكوأسھم 

 
، صفقةالعلى صناعات قطر مساھمي  للحصول على مصادقةإلى عقد اجتماع لجمعیة عامة غیر عادیة  صناعات قطرمجلس إدارة ودعا 

ینایر  1اعتباراً من  عمل بھاسیُ ، التي صفقةالتجدر اإلشارة إلى أن و .وسیعلن عن موعد اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة في حینھ
 ملیار دوالر أمریكي. تبلغ قیمتھا، الغاز لتوریدالجدیدة إلى أن تنتھي مدة االتفاقیة  2020

 
وزیادة القیمة في قطاع الصناعات  وجودھاع استراتیجیة صناعات قطر نحو تعزیز محصة قطر للبترول في قافكو  شراء صفقةتتسق و

صناعات قطر المالك الوحید ألكبر منتج للیوریا بجعل القیمة المضافة للمساھمین بصفة خاصة، وذلك ھذه الصفقة كما تعزز  ،التحویلیة
بسجل حافل بالتمیز ة وعریقبسمعة یماویة، حیث تتمتع قافكو في قطاع األسمدة الك تواجدھافي العالم من موقع واحد، وتوسیع نطاق 

 .للتكاملفي ظل توافر فرص  مستدامةفي السوق، باإلضافة إلى قدراتھا القویة على تحقیق تدفقات نقدیة متمیز التشغیلي ووضع 
 

دیسمبر  31 غایةل 2020أغسطس  1 اعتباراً من الغاز لتوریدللبترول مع قطر ، أبرمت قافكو اتفاقیة جدیدة صفقةالذات وفي إطار 
 شركة قطر للمیالمین.منشآت إضافة إلى في قافكو  )6إلى  1من (خطوط اإلنتاج جمیع لالمطلوبة كمیات الغاز لتوفیر ، 2035

 
على استحواذ قافكو على حصة قطر للبترول التي أیضاً ، وافق مجلس إدارة صناعات قطر صفقةالنفس وفي إطار  ،باإلضافة إلى ذلك

٪ في شركة قطر للمیالمین. ویدخل استحواذ قافكو على حصة قطر للبترول في شركة قطر للمیالمین حیز النفاذ اعتباراً 40تبلغ نسبتھا 
 .2020 یولیو 1من 

 
أعضاء  تعییناألمر الذي یمنحھا القدرة على ، لشركةوحید لبعدما تصبح المالك العلى قافكو السیطرة الكاملة  وستكون لصناعات قطر

مجلس إدارة قافكو واتخاذ القرارات ذات الصلة باالستثمار والتمویل وتوزیع األرباح بصورة مستقلة، فیما سیعمل مجلس إدارة قافكو 
 .ولمساھمھامة االستراتیجیة واإلشراف على تعزیز القیمة المضافة لقافكو ءعلى ضمان الموا
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 ة حول شركة قطر لألسمدة الكیماویة نبذ
 

صناعات حالیاً تمتلك فیھا و، 29تحت سجل تجاري رقم  1969تأسست شركة قطر لألسمدة الكیماویة (قافكو) كمشروع مشترك عام 
یقام في قطر بھذا الحجم الكبیر  عتبر أول مشروعتو %.25%، فیما تمتلك قطر للبترول حصة تبلغ نسبتھا 75تبلغ نسبتھا قطر حصة 

تنویع االقتصاد واالستفادة من احتیاطیات الغاز الكبیرة التي  بغرض. وقد تأسست قافكو واألمونیا الیوریا وتحدیداً،في قطاع األسمدة، 
لألسمدة  المنتجة إحدى الشركات العالمیةقطر، وتطورت بشكل مطرد على مدار العقود الخمسة الماضیة إلى أن أصبحت دولة تمتلكھا 

ً شركتین تابعتین، ھما شركة الخلیج  مسیعید، قطر. 50001المسجل ھو ص.ب.  الشركة الكیماویة. وعنوان وتمتلك قافكو حالیا
 %.60%، وشركة قطر للمیالمین، حیث تمتلك حصة تبلغ نسبتھا 70 تھاللفورمالدیھاید، حیث تبلغ حص

 
 التالیة:مواد الفي إنتاج قافكو  تعمل

 
% منھا كلقیم إلنتاج الیوریا، وتصدر الكمیة 80ملیون طن متري سنویاً من األمونیا التي یستخدم حوالي  3.8تنتح قافكو حوالي  األمونیا:

المتبقیة إلى شبھ القارة الھندیة وآسیا واألمریكتین. وتستخدم األمونیا التي یتم تصدیرھا بصورة أساسیة في إنتاج الیوریا وفوسفات 
 وم.األمونی

 
ً  متريملیون طن  5.8و 5.7تتراوح الطاقة اإلنتاجیة لقافكو من الیوریا ما بین حوالي الیوریا: بشكل أساسي الیوریا المتبلرة  ، وتنتجسنویا

 بلداً في شتى بقاع العالم. 20والحبیبیة، وھما من األسمدة الكیماویة الصلبة، ویتم تصدیرھا إلى ما یزید على 
 

ھا % من إنتاج65ویُستخدم حولي  مادة مانعة للتكتل تُضاف إلى منتجات الیوریا لتحسین قوتھا. ):UFC-85فورمالدھاید (مكثف الیوریا 
 في مصانع قافكو إلنتاج الیوریا، ویصدر الباقي إلى بلدان خلیجیة مجاورة.

 
، ة صناعة جدیدة یمكن أن تعود بالفائدة على قطریمثل تنویع قافكو في إنتاج المیالمین من خالل شركة قطر للمیالمین بدای المیالمین:

 60تستفید الشركة من المیزة التنافسیة التي تتمتع بھا من حیث وفرة اللقیم وإمدادات الطاقة. وبطاقتھ التصمیمیة التي تصل إلى حیث 
ً  متريطن  ألف  المصنع أكبر مصنع للمیالمین في الشرق األوسط. ، یعتبرسنویا

 
كو فملیون طن متري من الیوریا، تعتز قا 5.6ملیون طن متري من األمونیا و 3.8خطوط إنتاجیة متقدمة تنتج سنویاً  ومع امتالكھا لستة

%. وتلتزم قافكو 14حوالي  من اإلمدادات العالمیة من الیوریا إلى امن موقع واحد، حیث تبلغ حصتھللیوریا مصدر منتج وبكونھا أكبر 
 أمان وكفاءة وبطریقة مسؤولة بیئیاً إلنتاج األمونیا والیوریا بجودة عالیة.التزاماً قویاً بتشغیل أصولھا ب

 
ملیون سھم، ما یمثل حصة  7.5مالیین سھم مدفوعة بالكامل، تمتلك منھا حالیاً صناعات قطر  10یتكون إجمالي رأس مال قافكو من 

٪. وبموجب الشروط 25ملیون سھم، وھو ما یمثل حصة بواقع  2.5 ٪، فیما تمتلك قطر للبترول النسبة المتبقیة التي تبلغ75تبلغ 
 ٪.25ملیون سھم من قطر للبترول، وھو ما یمثل حصة ملكیة تبلغ نسبتھا  2.5، ستشتري صناعات قطر صفقةالمقترحة لل

 
ً من للبترول. وتجدر قطر  وعضوان یمثالنصناعات قطر، یمثلون أعضاء  ستة منھم ثمانیة أعضاء، یتألف مجلس إدارة قافكو حالیا

اإلشارة إلى أن بعض أعضاء مجلس إدارة قافكو ھم من موظفي قطر للبترول، كما أن العضو المنتدب والرئیس التنفیذي لقافكو یشغل 
 .جمیع أعضاء مجلس إدارة قافكو سیصبح من حق صناعات قطر تعیین، صفقةوعقب إتمام ال عضویة مجلس إدارة صناعات قطر.

 
 ونقاط الضعف والفرص والتھدیدات فیما یتعلق بقافكوتحلیل نقاط القوة 

 
 نقاط القوة

. وھي أكبر منتج في العالم للیوریا من موقع واحد، حیث تصدر ما والعریقةتعتبر قافكو إحدى الشركات العالمیة الفاعلة  .1
 % من إمدادات الیوریا العالمیة. 14یصل إلى حوالي 

 تتمتع بسمعة طیبة.مملوكة إلحدى الكیانات المدرجة التي  .2
 الحصول على اللقیم من قطر للبترول بموجب اتفاقیة طویلة األجل لتورید اللقیم. .3
توافر ُمسوق وموزع عالمّي لمنتجات األسمدة الكیماویة یتمتع بحضور عالمي، ویدیر األسعار وقنوات التوزیع بفاعلیة،  .4

 ویؤمن شراء منتجات قافكو.
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الضرائب واإلھالك واالستھالك مع حصولھا الفوائد وقویة لألرباح قبل احتساب مركز مالي قوي بدون دیون وھوامش  .5
 .على أحدث تقنیات اإلنتاج

ً  6و 5إنتاج قافكو  خطوط ندرجت .6  .ضمن المرافق الحدیثة نسبیا
 انخفاض تكالیف التشغیل مع تنفیذ خطط للترشید تتسم بالكفاءة والفاعلیة. .7
 يف زاالالزراعة واألمن الغذائي ما  فیروس كورونا قد أثر سلباً على التجارة العالمیة لمعظم القطاعات، إال أن نبرغم أ .8

صدارة أولویات معظم البلدان، وبالتالي فإن ھذا القطاع یعتبر أكثر مرونة مقارنة بالقطاعات األخرى. وعلى ھذا النحو، 
 یة طوال األزمة، وذلك بفضل ھذه المرونة.فقد استمرت قافكو في إنتاج األسمدة الكیماو

 نقاط الضعف
)، وبالتالي فقد یكون لھما أثر سلبي على الكفاءة التشغیلیة 2و 1بعض المرافق تعتبر قدیمة (مثل خطي إنتاج قافكو  .1

 بصورة عامة، وقد یتطلبا إنفاق رأسمالي كبیر لصیانتھما وتشغیلھما في المستقبل.
 

 الفرص
لشركة صناعات قطر إمكانیة تحقیق المزید من التكامل وتنظیم سلسلة القیمة الخاصة بقطاع األسمدة  صفقةتتیح ھذه ال .1

 الكیماویة في قطر، األمر الذي یمكن أن یثمر عن المزید من الترشید على المستوى التجاري.
 یاً.المرافق القدیمة نسب لتحدیثإمكانیة زیادة الكفاءة التشغیلیة إذا ما تم ضخ استثمارات  .2

 
 التھدیدات

لم یتم إجراء أي إنفاق رأسمالي كبیر على عملیات الصیانة أو التوسع في اآلونة األخیرة، فآخر استثمار رئیسي قد تم  .1
 .2013عام كان في ضخھ 

 تواجھ قافكو منافسة عالمیة قویة، إذ أنھا ال تنتج منتجات متخصصة بل سلعاً أساسیة، وبالتالي فإنھا ال تستطیع أن تمیز .2
 نفسھا عن الشركات األخرى في السوق.

من المحتمل أیضاً أن تؤدي المنافسة اإلقلیمیة إلى زیادة مستوى التھدید، حیث تتطلع الشركات في المنطقة إلى تعزیز  .3
 الكفاءة التشغیلیة واستعادة مركزھا.

كة معرضة لتقلبات أسعار السلع نظراً إلى أن قافكو تنتج سلعاً أساسیة تخضع للتنظیم الحكومي في تجارتھا، فإن الشر .4
نا وانخفاض واألساسیة. من المتوقع أن تحدث تحركات مناوئة في األسعار على المدى القصیر في ظل تفشي فیروس كور

أسعار النفط. ومن المتوقع أن تزداد التقلبات (وتتفاقم حالة عدم الیقین)، األمر الذي ینبغي إدارتھ بصورة جیدة، وذلك من 
 قد والتحوط من مخاطر األسعار.خالل التعا

 
 المقترحة صفقةلالعناصر الرئیسیة ل

 
 التي سیتم شراؤھا ومصادر التمویل ةنسبة الحص –

٪ في شركة قطر لألسمدة الكیماویة، وھي الحصة المملوكة حالیاً لقطر للبترول، 25تقترح صناعات قطر شراء حصة تبلغ نسبتھا 
تمویالً كامالً من مصادر مملوكة لصناعات قطر تتوافر في شكل أرصدة نقدیة  صفقةتمویل المقابل ملیار دوالر أمریكي. وسیتم 

ومصرفیة غیر مقیدة، بما في ذلك استثمارات قصیرة األجل في سوق المال. وتبلغ األرصدة النقدیة والمصرفیة لدى صناعات قطر، 
 .2020یونیو  30ر لایر قطري كما في ملیا 11.3بما في ذلك الودائع الثابتة قصیرة األجل، ما یصل إلى 

 
 طرفي الصفقة العالقة ما بین –

ً یتكون مجلس إدارة صناعات قطر من سبعة أعضاء، و%. 51نسبھ بقطر للبترول صناعات قطر مملوكة ل من  یتم تعیینھم جمیعا
 قطر للبترول بصفتھا المساھم الخاص والكیان األم لصناعات قطر.قبل 

 
 .www.iq.com.qa المعلومات حول صناعات قطر، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني للشركة:لحصول على المزید من ل

 
 صفقةالجدول الزمني لل –

مساھمي صناعات  لمصادقةویخضعان  2020ینایر  1المنافع االقتصادیة ذات الصلة اعتباراً من تؤخذ المقترحة و صفقةالیُعمل ب
 صفقةوفقاً للنظام األساسي للشركة. وتخضع ال تعقدوالتي عادیة العامة غیر اللجمعیة ااجتماع  من قبل قطر بموجب قرار یصدر
 المعتادة األخرى التي تشترط علیھا قوانین دولة قطر.وأیضاً للموافقات التنظیمیة 

 

http://www.iq.com.qa/
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 على المركز المالي لصناعات قطر وأدائھا صفقةاآلثار المالیة لل –
 بعد إتمامھا: صفقةفیما یلي اآلثار المالیة الرئیسیة لل

حصة دون باألصول، إذ ستصبح قطر لألسمدة الكیماویة شركة تابعة مملوكة بالكامل لصناعات قطر صافي  زیادة إجمالي .1
 .أقلیة

 سداد ملیار دوالر أمریكي نظیر شراء الحصة.بانخفاض مستوى األرصدة النقدیة والمصرفیة نتیجة توقعات  .2
، وتكلفة البضائع المباعة، ونفقات البیع والتسویق، والمصروفات العامة واإلداریة، والتدفقات قطر صناعاتمبیعات  تعزیز .3

 .أقلیة٪ من البیانات المالیة لقافكو بدون حصة 25النقدیة التشغیلیة والحرة، مع مساھمة إضافیة بنسبة 

 وتتعرض لھا صناعات قطر ومساھمیھا صفقةال عنالمیزات والفرص والعیوب والتھدیدات التي قد تنشأ   –
 المیزات والفرص

قافكو وشركة قطر  الخاصة بحقوق الملكیة المتبقیة في قافكو ستمنح صناعات قطر السیطرة الكاملة على صفقةإن ال .1
 ستراتیجیة، خاصة فیما یتعلق باآلتي:االقرارات الللمیالمین، وستصبح بالتالي قادرة على اتخاذ 

القرارات االستثماریة بشأن المرافق القائمة، بما في ذلك تنویع مجموعة منتجات قافكو لتشمل المزید من  .أ
 االستراتیجیة؛ المنتجات

 القرارات المعنیة بالتمویل وتوزیع األرباح؛ .ب
 ض النقدي الذي تولده أنشطة األعمال؛ئاستخدام الفا .ج
 اإلنتاج وتحقیق فوائد استراتیجیة من المعامالت التجاریة.ونة أفضل في مر .د

 صافیاً إیجابیاً للقیمة الحالیة بمعدل عائد داخلي مرتفع. صفقةمن المقدر أن توفر ال .2
 على إبرام اتفاقیة جدیدة مع قطر للبترول لتورید الغاز بشروط أكثر مالئمة لقافكو. صفقةساعدت ال .3

 
 العیوب والتھدیدات 

ألسعار ل المناوئة تحركاتالالتعرض الكامل إلى المخاطر ذات الصلة بأسعار السلع األساسیة، السیما بالنظر إلى  .1
 المتوقعة على المدى القصیر بسبب فیروس كورونا وتراجع أسعار النفط والوضع غیر المؤكد بشأن التعافي االقتصادي.

 في السابق. الشریكانالكیان، وھي المخاطر التي كان یتقاسمھا  التعرض الكامل إلى مخاطر تشغیل .2
في ظل حالة عدم الیقین بشأن  لسلع شدیدة التقلبتعرض أكبر ال في شركة قطر للمیالمین، وبھذا سیكون حصة إضافیة .3

 .األوضاع في المستقبل

 البنود األخرى لجدول أعمال اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة:

األخرى لجدول أعمال اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة، بخالف البند الخاص بشراء حصة قطر للبترول التي تبلغ  تتضمن البنود
 % في قافكو، ما یلي:25نسبتھا 

عدد من  صناعات قطر، حیث سیتشكل مجلس إدارة صناعات قطرالموافقة على التعدیالت المقترحة على تشكیل مجلس إدارة  -1
) أعضاء منھم من قِبَل المساھم الخاص من بینھم رئیس المجلس ونائب الرئیس، بینما 7یتم تعیین سبعة ( ) أعضاء،8ثمانیة (

ل الجدید لمجلس اإلدارة اعتباراً یوسیُعمل بالتشك .) من قِبَل الھیئة العامة للتقاعد والتأمینات االجتماعیة1یتم تعیین عضو واحد (
المنتھیة  المالیة تاریخ انعقاد اجتماع الجمعیة العامة للموافقة على البیانات المالیة للسنةدورة المجلس القادمة والتي تبدأ من من 
 .2020دیسمبر  31في 

 

تفاقیة استراتیجیة اللتوصل إلى اإلجراءات الالزمة  كافةتفاوض والموافقة والتوقیع واتخاذ بال صناعات قطرتفویض مجلس إدارة  -2
 .صناعات قطرقطر للبترول وبین ما طویلة األجل تنظم العالقة 

 
 المذكور أعاله )2رقم ( جدول األعمال دشرح موجز لبن

فترة مبكرة  فيكافة شركات مجموعة صناعات قطر مشاریعاً مشتركة مع شركاء أجانب. و تعتبرباستثناء شركة قطر ستیل، 
شركة ل ةالمشترك اریعاتفاقیات المشكما أن  الشراكة.بعد انتھاء تعد یارا شریكاً في المشروع المشترك لقافكو  لم ھذا العام، من

 القادمة.  األعوام خاللستنتھي (كفاك) وشركة قطر للبتروكیماویات (قابكو) البترولیة إلضافات لقطر 

والعدید من العناصر  الخدمات العامةواألراضي و الجھة الوحیدة التي توفر اللقیم ھيقطر للبترول  فإن، وباإلضافة إلى ذلك
لتوفیر ھذه اإلمدادات االتفاقیات ذات الصلة إال أن ، صانعفي التشغیل الناجح للم رئیسي تسھم بدوراألساسیة األخرى التي 

 .والتي تشكل أھمیة بالغة في تشغیل مرافق اإلنتاج ستنتھي ھي األخرى



 

5     % في شركة قطر لألسمدة الكیماویة                                                           25عملیة شراء صناعات قطر لحصة تبلغ نسبتھا  
 

، فإن الموافقة على بند جدول األعمال ھاتوقعات مساھمی بما یلبي لصناعات قطرتوفیر نموذج عمل مستقر وموثوق  وفي سبیل
 شركاءالفي حصص  الشركة فیما یتعلق بحقوق ةالمناسب اتاإلجراءاتخاذ ب الشركةمجلس إدارة  تعني تفویضالمذكور أعاله 

 االمنصوص علیھ ، وذلك بما یتفق مع أغراض صناعات قطروكفاكلقابكو  ةالمشترك اریعانتھاء اتفاقیات المشعند  اآلخرین
 األساسي. ھافي نظام

 -انتھى-
 

 نبذة حول صناعات قطر
. ویتضمن نطاق أعمال الشركة التملك المباشر للحصص في الشركات 2003أبریل  19تأسست صناعات قطر، وھي شركة مساھمة عامة قطریة، في 

وھي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصناعات قطــر، تعمل في مجال (قطر ستیل)،  ): شركة قطــر للصلب1التابعة والمشروعات المشتركة التالیة: (
%، تعمل في 80): شركة قطر للبتروكیماویات المحدودة (قابكو)، وھـي مشروع مشترك تمتلك فیھا صناعات قطر 2إنتاج كتل الصلب وحدید التسلیح (

): شركة قطر لألسمدة الكیماویة (قافكو)، وھي 3منخفض الكثافة والكبریت (إنتاج اإلیثیلین والبولي إیثیلین منخفض الكثافة والبولي إیثیلین الخطي 
): شركة قطر لإلضافات البترولیة المحدودة (كفاك)، وھي 4%، تعمل في مجال إنتاج األمونیا والیوریا (75مشروع مشترك تمتلك فیھا صناعات قطر 
 المیثانول ومیثیل ثالثي بیوتیل اإلثیر.%، تعمل في مجال إنتاج 50مشروع مشترك تمتلك فیھا صناعات قطر 

 
 

 وتدار عملیات الشركة التابعة والمشروعات المشتركة من قِبَل فرقھا اإلداریة، كال فیما یخصھ بصورة مستقلة.
 

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

 
 بیان إخالء المسؤولیة

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

 
ع البیانات، باستثناء بیانات قد یحتوي ھذا اإلصدار الصحفي على بیانات تطلعیة بشأن األوضاع المالیة ونتائج العملیات واألعمال التي تدیرھا صناعات قطر. وتُعد جمی

افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجھولة وشكوك، ما قد یؤدي الحقائق التاریخیة، بیانات تطلعیة تتضمن تقدیرات مستقبلیة تستند إلى 
تي قد تستنتج من ھذه البیانات إلى حدوث اختالف مادي بین النتائج الفعلیة أو األداء العملي والتشغیلي أو األحداث التي تؤثر على المجموعة وبین تلك الُمعلنة أو ال

 التطلعیة.
 

تجات المجموعة ذه البیانات التطلعیة بعدة عوامل، منھا: (أ) تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبیعي (ب) تغیر الطلب وظروف األسواق فیما یتعلق بمنویرتبط تحقق ھ
المالیة والتنظیمیة (و) تغیر ظروف (ج) فقدان الحصة من السوق وشدة المنافسة داخل القطاع (د) المخاطر البیئیة والكوارث الطبیعیة (ھـ) تغیر الظروف التشریعیة و

تج من البیانات التطلعیة الواردة. والبیانات األسواق المالیة واالقتصادیة (ز) المخاطر السیاسیة. وبالتالي، قد تختلف النتائج اختالفاً جوھریاً عن تلك الُمعلنة أو التي قد تستن
 لعیة في تاریخ ھذه الوثیقة.الواردة في ھذا اإلصدار الصحفي تھدف إلى استعراض نظرات تط

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

عتبر صناعات قطر وشركاتھا التابعة ومشاریعھا المشتركة وشركاتھا قد تنشأ عن استخدام أو اعتماد أي جھة على أي بیان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت ھنا. وال ت
قد تغیرت، أو أنھا غیر  الشقیقة ُملزمة بأي حال من األحوال بتحدیث أو نشر تعدیالت أدخلت على أي بیان تطلعي أو مادة أخرى وردت ھنا ویُعرف أو ال یُعرف أنھا

 یة، أو أي سبب آخر. كما ال تضمن صناعات قطر دقة البیانات التاریخیة الواردة ھنا.دقیقة نتیجة لورود معلومات جدیدة أو أحداث مستقبل
 
 
 
 

 

 


