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

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

بياناتالتاريخية،الحقائقاناتبيباستثناءالبيانات،جميعوتُعد.قطرصناعاتتديرهاالتيواألعمالالعملياتونتائجالماليةاألوضاعبشأنتطلعيةبياناتعلىالصحفياإلصدارهذايحتويقد

األداءأوالفعليةلنتائجابينمادياختالفحدوثإلىيؤديقدماوشكوك،ومجهولةمعلومةمخاطرعلىوتنطويالحاضر،فيوتوقعاتافتراضاتإلىتستندمستقبليةتقديراتتتضمنتطلعية

.التطلعيةالبياناتهذهمنتستنتجقدالتيأوالُمعلنةتلكوبينالمجموعةعلىتؤثرالتياألحداثأووالتشغيليالعملي

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

المخاطر(ز)اديةواالقتصالماليةاألسواقظروفتغير(و)والتنظيميةوالماليةالتشريعيةالظروفتغير(هـ)الطبيعيةوالكوارثالبيئيةالمخاطر(د)القطاعداخلالمنافسةوشدةالسوق

نظراتاستعراضإلىتهدفصحفيالاإلصدارهذافيالواردةوالبيانات.الواردةالتطلعيةالبياناتمنتستنتجقدالتيأوالُمعلنةتلكعنجوهريا  اختالفا  النتائجتختلفقدوبالتالي،.السياسية

.الوثيقةهذهتاريخفيتطلعية

أواستخدامنعتنشأقدأخرىضارةآثارأوخسائرأوتكاليفأيةعناألشكالمنشكلبأيمسؤوليةأيووكالئهاومستشاريهاومسؤوليهاوموظفيهاومديريهاقطرصناعاتشركةتتحملال

نشرأوتحديثباألحوالمنحالبأيُملزمةالشقيقةوشركاتهاالمشتركةومشاريعهاالتابعةوشركاتهاقطرصناعاتتعتبروال.هناوردتأخرىمادةأو/وتطلعيبيانأيعلىجهةأياعتماد

الكما.آخرببسأيأومستقبلية،أحداثأوجديدةمعلوماتلورودنتيجةدقيقةغيرأنهاأوتغيرت،قدأنهايُعرفالأوويُعرفهناوردتأخرىمادةأوتطلعيبيانأيعلىأدخلتتعديالت

.هناالواردةالتاريخيةالبياناتدقةقطرصناعاتتضمن

عامـةمالحظـات

التعبيرويتمقطر،صناعاتةحصإلىتشيرالقيمجميعفإنذلك،ينطبقوحيثما.الكبيسةالسنواتعلىتعديالتأيةإدخاليتموال.الميالديالتقويمقطرصناعاتلشركةالمحاسبيةالسنةتتبع

:التاليالسعرإلىكياألمريبالدوالرعنهاالُمعبرالقيموتستند.صحيحعددأقربإلىتجبراألخرىالقيمكلأنكما.واحدعشريكسرإلىالمئويةالنسبوتجبرقطري،لايربالمليارعنها

.قطريلاير3.64=واحدأمريكيدوالر

تعاريف

:Adjusted Free Cash Flowاألسهمأرباح–ماليالرأساإلنفاقإجمالي–العملياتمننقديتدفقمعدل،حرنقديتدفق•CAGR:الُمركبالسنويالنمومعدل•:Cash

Realisation Ratioالربحصافي/العملياتمنالنقديالتدفقالنقدي،التحققنسبةx100:Debt to Equity طويلالدين+الحاليالدين)المساهمين،حقوقإلىالديننسبة•

x100:Dividendالمساهمينحقوق(/األجل Yield x100:EBITDAاإلغالقعندالسوقيةالقيمة/النقديةاألسهمأرباحإجمالياألسهم،أرباحعائد• الفوائداحتسابقبلاألرباح•

•(العامنهايةفيالسدادالمستحقةالعاديةاألسهمعدد/الربحصافي)سهملكلالربحEPS:•(االستهالك+اإلهالك+المدينةالفوائد+الربحصافي)واالستهالكواإلهالكوالضرائب

:Free Cash Flowالرأسمالياإلنفاقإجمالي–العملياتمنالنقديةالتدفقاتالحر،النقديالتدفق•:HBIالساخنعلىالُمقولبالحديد•:mmBTUبريطانيةحراريةوحدةمليون•

:Payout Ratioاألرباحصافي/النقديةاألسهمأرباحإجمالياألرباح،توزيعنسبةx100•(األرباحصافي/اإلغالقعندالسوقيةالقيمة):األرباحإلىالسعرنسبة•:Utilisation

.x100الُمقدرةالطاقة/اإلنتاجحجماإلنتاجية،الطاقة

المسؤوليةإخالءبيان
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أو"قطرصناعات"بعبارةإليهايشار).ق.ع.م.شقطرصناعاتتأسست•

،2003أبريل19في(IQCD:قطربورصةفيورمزها،"المجموعة"

امع(حاليا  قطربورصة)الماليةلألوراقالدوحةسوقفيإدراجهاوتم

2003.

نبذة حول صناعات قطر

ورةبصالمشتركةوالمشاريعالتابعةالشركةعملياتتدار•

العليادارةواإلالمعنيةالشركاتإدارةمجالسقِبَلمنُمستقلة

منها؛لكل

للشركةةوالتنفيذياإلداريةالخدماتجميعللبترولقطرتقدم•

.شاملةخدماتاتفاقيةبموجب

"بورزآندستاندرد"االئتمانيالتصنيفوكالةمنحت•

توقعاتمعA)+الفئةمنائتمانيا  تصنيفا  قطرصناعات

منتمانيا  ائتصنيفا  "موديز"ومنحتها،(التصنيفباستمرار

.(التصنيفباستمرارتوقعاتمعA1)الفئة

األسهموتتكون◦سهممليار6.05منالُمصدرالمالرأسيتكون•

ةالملكيحديبلغفيماعادي،سهممليار2.97منللتداولالمتاحةالحرة

للملكيةاألقصىالحدويبلغ،%49السوقيالمالرأسفياألجنبية

.الُمصدرالمالرأسمن%2.0العامة
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هيكل المجموعة

صناعات قطر

شركة قطر 
للبتروكيماويات 

( قابكو)المحدودة 

قاتوفين

شركة راس لفان 
لألولفينس 
المحدودة

شركة قطر 
للڤينيل

شركة قطر 
للمنتجات 
ةالبالستيكي

شركة قطر 
لإلضافات 

البترولية المحدودة 
(كفاك)

قطر ستيل

فوالذ صلب ستيل

شركة قطر ستيل
المنطقة -دبي 

الحرة 

شركة قطر 
لتغليف 
المعادن 

شركة قطر لألسمدة 
الكيماوية المحدودة 

(قافكو)

قطر للميالمين
شركة الخليج 
للفورمالديهايد

صناعات قطر% 75
شركة يارا ندرالند % 25

قطر للبترول% 51•

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات% 20.9•

صناعات قطر% 50االجتماعية
أوبك الشرق األوسط شركة % 20

إل سي واي الشرق األوسط % 15

شركة إنترناشيونال أوكتان المحدودة % 15

صناعات قطر% 80
يات توتال للبتروكيماوشركة % 20

صناعات قطر% 100

والصلب؛والحديدالكيماويةواألسمدةالبتروكيماوياتهيمميزةقطاعاتثالثةفيقطرصناعاتتعملالمجموعة،شركاتخاللمن•

.موظف5700حواليالموظفينعدديبلغ▫قطردولةفيأساسيةبصورةاإلنتاجمرافقتقع•
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:منكلويضمالمجموعةإدارةمجلسيتألف•

سعد بن شريده الكعبيالمهندس سعادة 

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

عبدالعزيز محمد المناعي/ السيد

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبدهللا أحمد الحسيني/ السيد

عضو

محمد يوسف المال/ الدكتور

عضو

عبدالرحمن محمد السويدي/ السيد

عضو

خالد سلطان الكواري/ السيد

عضو

محمد ناصر الهاجري/ السيد

عضو

مجلس اإلدارة
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الميزات التنافسية

من المجموعة مملوكة لقطر % 51•
للبترول

ينفريق إدارة عليا يضم خبراء متخصص•

(توتال، يارا وغيرهم)شركاء مرموقين •

في منتج رئيسي للحديد والصلب•
المنطقة

من أكبر منتج لليوريا في العالم•
موقع إنتاج واحد

دعم تسويقي خاص•

كيان مدرج له سمعته•

سيولة قوية•

مستوى دين منخفض•

لظروف تحقيق تدفقات نقدية حتى في ا•
الصعبة

سجل متميز في توزيع األرباح•

ائد هامش أرباح جيد قبل احتساب الفو•
والضرائب واإلهالك واالستهالك

A1وA+الفئة تصنيف ائتماني من •

ضمان توريد اللقيم•

الحصول على اللقيم بأسعار •
تنافسية

وفورات الحجم•

منافع التآزر•

تنوع العمليات•

ُمنتِج 
منخفض 
التكلفة

مركز 
مالي قوي

فريق 
إدارة عليا

كُمَحن  

رائدة في
السوق
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هيكل الحوكمة

اإلدارةمجلسهيكل

أعضاء تم تعيينهم ( 7)يتألف مجلس إدارة صناعات قطر من سبعة •

لبترول تحرص قطر ل. جميعا  من قِبَل المساهم الخاص، قطر للبترول

ضوية على اختيار أعضاء مجلس اإلدارة المؤهلين والمستوفين لشروط ع

أدية مجلس اإلدارة ممن تتوافر فيهم الخبرة الكافية والدراية التامة لت

.اتهامهامهم بصورة فعالة لما فيه مصلحة الشركة وتحقيق أهدافها وغاي

الصالحيات

،القراراتالتخاذالمطلقةالسلطةالشركةفيشخصأليهناكليس•

الشركةوإجراءاتصالحياتلدليلوفقا  دائما  تتمالقراراتخاذفعملية

.الصلةذاتواللوائح

واالمتثالالحوكمة

مةحوكنظامفيالواردةالحوكمةمبادئبتطبيققطرصناعاتتلتزم•

عنادرالصالرئيسيةالسوقفيالمدرجةالقانونيةوالكياناتالشركات

.تأسيسهاأحكاممعيتماشىوبماالماليةلألسواققطرهيئة

اراإلطمعيتوافقتنظيميإطاروجودعلىدوما  اإلدارةمجلسيحرص•

مراجعةخاللمنالمدرجةالمساهمةللشركاتوالمؤسسيالقانوني

.األمرتطلبكلمابالشركةالحوكمةتطبيقاتوتحديث

اإلدارةلمجلسالتابعةاللجان

عضبوكذلكعنه،المنبثقةاللجانبعضبتشكيلاإلدارةمجلسقام•

عنمسؤوال  المجلسبقاءمعمحددةعملياتإلجراءالخاصةاللجان

ةاإلدارمجلسلجانومن.فوضهاالتيالسلطاتأوالصالحياتجميع

.المكافآتولجنةالتدقيقلجنةهناكحاليا  
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هيكل الحوكمة

المكافآت

اإلدارةمجلس

عتهابمراجوتقوماإلدارةمجلسأعضاءلمكافآتسياسةبإعدادالشركةقامت•

ويةعضمقابلثابتا  جزءا  اعتبارهافيالسياسةهذهوتأخذ.دوريبشكل

األداءبيرتبطمتغيرا  وجزءا  اإلدارة،مجلسجلساتوحضوراإلدارةمجلس

ركةالشإدارةمجلسألعضاءالمقترحةالمكافآتاعتمادويتم.للشركةالعام

.للشركةالعامةالجمعيةقبلمن

التنفيذيةاإلدارة

مواردلخالمنالرئيسيوالمكتبواإلداريةالماليةالخدماتجميعتوفيريتم•

راتبديدتحيتملذلك،ووفقا  .خدماتاتفاقيةبموجبللبترولقطرتوفرها

والموافقةر،قطلصناعاتالتنفيذيةاإلدارةيمثلالذيللشركة،المنتدبالعضو

صفةالبهذهالمنتدبللعضويحقوال.الشركةإدارةمجلسقِبَلمنعليه

.مكافأةعلىالحصول

بالشركةالرقابةنظام

يةالتشغيلواإلجراءاتالسياساتيضمداخليرقابةنظامالشركةاعتمدت•

ركةالشالتزامورقابةوالخارجي،الداخليوالتدقيقالمخاطر،بإدارةالمتعلقة

يةالذاتللرقابةواضحةمعاييروضعوتم.الصلةذاتواللوائحبالضوابط

.كلهاالشركةأقسامفيوالمساءلةوالمسؤولية

ولجنةياالعلالتنفيذيةاإلدارةقبلمنالداخليةالرقابةإطارعلىاإلشرافيتم•

.اإلدارةومجلسالتدقيق

والشفافيةاإلفصاح

عملياتجميعإجراءلضمانالمالئمةالتدابيراتخاذعلىالمجلسيحرص•

وفيرتكذلكالصلة،ذاتالرقابيةالجهاتوقواعدلتعليماتوفقا  اإلفصاح

كافةمكنيوبماالمناسبين،والكيفبالكمودقيقةمضللةوغيرصحيحةمعلومات

.صحيحبشكلقرارهمواتخاذمنصفبشكلبهاالعلممنالشركةمساهمي

المساهمينحقوق

صولالححقخاصوبوجهالمساهمين،حقوقعلىللشركةاألساسيالنظامينص•

اكواالشترالعامةالجمعيةحضوروحقاألسهم،أرباحمنالمقررالنصيبعلى

حقوبالبيعاالرتباطحقوقوممارسةقراراتهاعلىوالتصويتمداوالتهافي

.الشركةبمصالحيضرالبماوطلبهاالمعلوماتإلىالوصول
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(2018-2012)نظرة سريعة على النتائج 
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(بالمليون طن متري)اإلنتاج  (بالمليون طن متري)أحجام المبيعات 

)%(الطاقة اإلنتاجية  (طن متري/ دوالر أمريكي )أسعار البيع 

ا  واستمر الحقا  في الحفاظ على استقراره نسبي2015مليون طن متري عام 17.4إلى 2012مليون طن متري عام 16.3ارتفع اإلنتاج من 

تأثرت أسعار البيع بشكل ▪ 2018في ظل زيادة اإلنتاج، ارتفعت أحجام المبيعات على مدار هذه الفترة ووصلت إلى أعلى مستوياتها عام ▪ 

كبير بالدورات االقتصادية

(2018-2012)نظرة سريعة على النتائج 

النمو السنوي المركبتعني معدل CAGR: مالحظة
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(بالمليار لاير قطري)اإليرادات  (بالمليار لاير قطري)صافي الدخل 

(بالمليار لاير قطري)إجمالي األصول  (بالمليار لاير قطري( )الدين/ )صافي النقد 

(2018-2012)نظرة سريعة على النتائج 

أثر ▪ 2018، إال أنها عاودت االرتفاع عام 2017إلى 2015في ظل انخفاض أسعار البيع، فقد تراجعت اإليرادات خالل الفترة الممتدة من عام 

مجموعة في االزدياد استمرت األرصدة النقدية في كافة شركات ال▪ انخفاض اإليرادات وزيادة تكاليف التشغيل على صافي الدخل خالل نفس الفترة 

2018ووصلت إلى أعلى مستوياتها عام 

معدل النمو السنوي المركبتعني CAGR: مالحظة
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(2019وحتى تاريخه والربع الثالث من عام 2019منذ بداية السنة المالية )النتائجنظرة سريعة على 
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أبرز المالمح

15

(باأللف طن متري)اإلنتاج  (ألف طن متري)أحجام المبيعات  (طن متري/ دوالر أمريكي )أسعار البيع 

(بالمليار لاير قطري)اإليرادات  (بالمليون لاير قطري)صافي األرباح  (بالمليار لاير قطري( )الدين/ )صافي النقد 

متري،طنمليون12.6اإلنتاجمستوىبلغ

،2018عاممنالفترةنفسعنطفيفبانخفاض

الهمخططدوريةصيانةإجراءإلىيعودالذياألمر

.لهامخططغيرتطفئةعملياتوحدوث

بانخفاضمتري،طنمليون6.9المبيعاتأحجامبلغت

الذياألمر،2018عاممنالفترةنفسعنطفيف

فيوالطلبالعرضديناميكياتاختاللإلىيعزى

.األسوق

أمريكيدوالر419العاملهذاالبيعسعرمتوسطبلغ

بعاممقارنة٪11نسبتهتبلغبانخفاضمتري،طن/

2018.

قطري،لايرمليار10.2المجموعةإيراداتبلغت

عاممنالفترةبنفسمقارنة%17نسبتهتبلغبانخفاض

النخفاضالمشتركاألثرإلىيعزىالذياألمر،2018

.واألحجاماألسعار

بانخفاضقطري،لايرمليار2.0الدخلصافيبلغ

العاممنالفترةبنفسمقارنة%47نسبتهتبلغكبير

إلىيعودماوهوالماضي،

/األسعارتراجععنالناتجاإليراداتانخفاض

.واألحجام

وتراجعقطري،لايرمليار11.4النقديةاألرصدةإجماليبلغ

إجماليانخفاضويعود.قطريلايرمليون10.9إلىالدين

رباحاألتوزيعاتإلىالماضيبالعاممقارنةالنقديةاألرصدة

.قطريلايرمليار3.6بواقع2018عامعن
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16

(2018مقارنة بالفعلي )تحليل للتباين في صافي األرباح 

مبيعات، وهو يُعزى هذا االنخفاض إلى تراجع األسعار وأحجام ال● ، بانخفاض كبير عن نفس الفترة من العام الماضي مليار لاير قطري2.0بلغ صافي األرباح 

.تالمبيعا/ يعود تراجع النفقات التشغيلية بصورة أساسية إلى انخفاض اإلنتاج ● ما عوضه جزئيا  الدخل اآلخر والدخل من الشركات الزميلة 
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التوزيعات وإحصاءات السوق



2019صناعات قطر، العرض التقديمي الخاص بعالقات المستثمرين، الربع الثالث، 

18

للسهم؛قطريلاير84.5حوالييعادلماأيقطري،لايرمليار51حواليتاريخهحتىالنقديةالتوزيعاتإجماليبلغ•

MSCIمؤشرعلىالشركةإدراجتم• Qatar2014مايوفي.

لألسواققطريئةهلتوجيهاتوفقا  إجرائهاتمالتياإللزاميةاألسهمتجزئةعمليةاالعتبارفييأخذالالشريحةهذهفيإليهالمشارالسهمعلىالعائد•

.2019عامخاللالشأنهذافيالمالية

(2018-2003)سجل التوزيعات وإحصاءات السوق 

89% 70% 54% 69% 40% 60% 55% 54% 52% 55% 83% 67% 68% 82% 91%
72%
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27.50 

119.00 

56.0 
42.0 

81.5 

39.1 
60.5 

75.9 73.2 
93.4 

108.8 101.6 

59.3 69.6 64.1 

84.7 
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التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة
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قطاعفيالعاملةالشركاتتنتج•

كفاك،قاتوفين،قابكو)البتروكيماويات

:يليما(سيڤيوكيو

(العامفيمتريطنباأللف)لمنتجا

1اإلنتاجيةالطاقة

920إيثيلين

600الكثافةمنخفضإيثيلينبولي

280الكثافةمنخفضخطيإيثيلينبولي

500ميثانول

305اإلثيربيوتايلميثايلثالثي

2,523اإلجمالي

غازللقطاعاألساسياللقيميتضمن•

(انولالميثإلنتاجيستخدمالذي)الميثان

(ثيلينإيوالبولياإليثيلين)اإليثانوغاز

ايلبيوتميثايلثالثي)البوتانوغاز

.(اإلثير

معنيةتعكس الطاقة اإلنتاجية حصة صناعات قطر في الكيانات ال1

البتروكيماويات: الخاصة بقطاعات المجموعةالتفاصيل التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

٪ مقارنة بنفس الفترة 26انخفاضا  بنسبة 2019شهدت إيرادات التسعة أشهر األولى من عام •

.الماضيمن العام 

ارها، التي الطلب على المنتجات البتروكيماوية في األسواق الرئيسية وانخفاض أسعتراجع •

.راداتلإليترتبط ارتباطا  وثيقا  بأسعار النفط الخام، قد أسهما في االنخفاض العام 

ة، وهي من أسباب هذا االنخفاض أيضا  إجراء عمليات تطفئة لتنفيذ الصيانة الدوريكان •

ي نفس إجراءات تهدف في األساس إلى االرتقاء بمعايير الصحة والسالمة والبيئة وتعزز ف

.وكفاءتهاالوقت من أداء األصول 
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األسمدة: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

ستة شركة قطر لألسمدة الكيماوية لدى •

خطوط إلنتاج األمونيا وستة خطوط إلنتاج

.اليوريا يقع جميعها في قطر

(باأللف طن متري في العام)المنتج 

1الطاقة اإلنتاجية

2,880أمونيا                                 

4,468يوريا                                  

26ميالمين                                    

7,245اإلجمالي                  

ثان غاز المييتضمن اللقيم األساسي للقطاع •

التي )األمونياو( الذي يستخدم إلنتاج األمونيا)

(.تستخدم إلنتاج اليوريا

المعنيةتعكس الطاقة اإلنتاجية حصة صناعات قطر في الكيانات1

ام شهدت أسعار األسمدة حالة من االستقرار النسبي خالل فترة التسعة أشهر األولى من ع•

خالل وكان من ثمار ذلك أن استقرت نسبيا  أحجام المبيعات. والربع الثالث من العام2019

.  ٪1، بانخفاض طفيف تبلغ نسبته 2019التسعة أشهر األولى من عام 

سواق استقرار أسعار األسمدة بصورة أساسية إلى ديناميكيات العرض والطلب في األيعود •

يود الشديدة العالمية، حيث كان للقوانين الصارمة المفروضة على البلدان المنتجة الكبيرة والق

كم الطبيعة على الصادرات أثره السلبي على منحنى العرض، فيما ظل جانب الطلب ضعيفا  بح

.  الدورية لهذا القطاع
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ستيل: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

تنتج قطر ستيل •

.مجموعة من منتجات الحديد والصلب الوسيطة

:فيما يلي الطاقة اإلنتاجية للمصانع

(باأللف طن متري في العام)المنتج

الطاقة اإلنتاجية

2,300الحديد المقولب على الساخن   / الحديد المختزل المباشر 

1,800حديد التسليح             

2,520كتل الحديد              

240لفائف                   

6,920اإلجمالي 

يد كريات أكستتضمن المواد الخام األساسية للقطاع •

.الحديد والخردة

تعكس الطاقة اإلنتاجية حصة صناعات قطر في الكيانات المعنية1

خاللسطا  متوانخفاضا  للمجموعةالتابعوالصلبالحديدقطاعمبيعاتأحجامشهدت•

عاممنالفترةبنفسمقارنة٪8بنسبة2019عاممناألولىأشهرالتسعةفترة

مشاريعمعظمأنإذالمحلي،الطلبتراجعإلىاالنخفاضهذاويُعزى.2018

صيرالقاألجلينعلىالتوقعاتأنإالاالنتهاء،علىأوشكتقدالتحتيةالبنية

.مشجعةتزالماوالمتوسط

بيننافسةالمازديادمعضعيفا  الدوليةاألسواقفيوالصلبالحديدعلىالطلبظل•

هؤالءنافسيتحيثالناشئة،األسواقمننسبيا  المنخفضةالتكلفةذويالمنتجين

التيالعاليةدةالجومقاييسعلىوليسالتكلفةبخفضالمتعلقالجانبعلىالمنتجون

.المجموعةتتبناها
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o ع التي ال المشاري/ يصل المبلغ التراكمي الخاص باإلنفاق الرأسمالي

في جميع قطاعات مليار لاير قطري 7.4زالت قيد اإلنشاء إلى

المجموعة؛
مليار 4.7( إضافة ممتلكات ومصانع ومعدات والصيانة)يبلغ اإلنفاق الرأسمالي الروتيني 

لتي مليار لاير قطري في الموازنة التقديرية للمشاريع ا2.7وقد تم إدراج . لاير قطري

ال زالت قيد اإلنشاء؛

o (قابكو)شركة قطر للبتروكيماويات
مليار لاير قطري موجهة إلى مشاريع 1.36تبلغ النفقات الرأسمالية الروتينية •

الصحة والسالمة والبيئة وغيرها من مشاريع؛

مليار لاير قطري 0.12تبلغ التكاليف الخاصة بالمشاريع التي ال زالت قيد اإلنشاء •

(.مشروع معالجة المياه العادمة وتوليد الطاقة)لمشروعين 

oكفاك
مليار لاير قطري، حيث يوجه بصورة أساسية إلى 0.7تبلغ قيمة اإلنفاق الروتيني •

.إجراء الصيانة لإلعداد للدورة التالية

o (قافكو)شركة قطر لألسمدة الكيماوية
مليار لاير قطري، 2.5يبلغ اإلنفاق الرأسمالي )7استثمارات كبيرة في أمونيا •

(.مليون طن متري من األمونيا فور االنتهاء0.4إضافة 

مليار لاير قطري ألعمال الصيانة 1.95تبلغ قيمة اإلنفاق الرأسمالي الروتيني •

واالستبدال والصيانة لإلعداد للدورة التالية ومشاريع صغيرة أخرى؛

oقطر ستيل
.ال توجد استثمارات كبيرة في مشاريع قيد اإلنشاء•

مليار لاير قطري ألعمال الصيانة 0.87تبلغ قيمة اإلنفاق الرأسمالي الروتيني •

.واالستبدال والصيانة لإلعداد للدورة التالية ومشاريع صغيرة أخرى

o ا مليار لاير قطري لتمويل جزئي ألموني1.3اقتراض إضافي بقيمة

7

oديةقدرة كبيرة على توزيع األرباح مدعومة بتحقيق تدفقات نق.

2019استنادا  إلى الموازنة التقديرية وخطة األعمال : ملحوظة

(2023–2019)اإلنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية 
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المبيعات والتسويق
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امل لحكومة وهي شركة مملوكة بالك، "منتجات".ق.خ.م.شتمتلك شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات •

الخاضعة دة البتروكيماويات واألسمدولة قطر، الحقوق الحصرية لشراء وتسويق وبيع وتوزيع منتجات الدولة من 

للتنظيم الحكومي؛

بعد أن تحققت الفوائد المرجوة للقطاعين 2018أوائل عام "منتجات"إلى منتجات الحديد والصلب تم نقل مهام تسويق وتوزيع •

.اآلخرين التابعين للمجموعة

المبيعات والتسويق
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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


