
شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة
ينالعرض التقديمي الخاص بعالقات المستثمر

،واحدة من أولى شركات البتروكيماويات ذات المنتجات المتنوعة في المنطقة"
".حيث تنتج األولفينات والبولي أولفينات وأولفينات ألفا ومنتجات الكلور القلوي

2020يونيو 30
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شركةإلىأحيانا  يُشارلصحافي،االبيانهذافي.الُمستقلةالكياناتذاتالشركاتضمنمباشرةغيرأومباشرةاستثمارات(.ق.ع.م.ش)القابضةللبتروكيماوياتمسيعيدشركةفيهاتمتلكالتيالشركاتتندرج

شركةتديرهاالتيواألعمالملياتالعونتائجالماليةاألوضاعبشأنتطلعيةبياناتعلىالتقديميالعرضهذايحتويقد."المجموعة"كلمةأو"للبتروكيماوياتمسيعيد"بعبارةالقابضةللبتروكيماوياتمسيعيد

معلومةمخاطرعلىوتنطويالحاضر،فياتوتوقعافتراضاتإلىتستندمستقبليةتقديراتتتضمنتطلعيةبياناتالتاريخية،الحقائقبياناتباستثناءالبيانات،جميعوتُعد.القابضةللبتروكيماوياتمسيعيد

.التطلعيةالبياناتهذهنمتستنتجقدالتيأوالُمعلنةتلكوبينالمجموعةعلىتؤثرالتياألحداثأووالتشغيليالعملياألداءأوالفعليةالنتائجبينمادياختالفحدوثإلىيؤديقدماوشكوك،ومجهولة

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

تختلفقدوبالتالي،.يةالسياسالمخاطر(ز)واالقتصاديةالماليةاألسواقظروفتغير(و)والتنظيميةوالماليةالتشريعيةالظروفتغير(هـ)الطبيعيةوالكوارثالبيئيةالمخاطر(د)القطاعداخلالمنافسة

.الوثيقةهذهتاريخيفتطلعيةنظراتاستعراضإلىتهدفالصحفياإلصدارهذافيالواردةوالبيانات.الواردةالتطلعيةالبياناتمنتستنتجقدالتيأوالُمعلنةتلكعنجوهريا  اختالفا  النتائج

استخدامعنتنشأقدأخرىضارةآثارأوخسائرأوتكاليفأيةعناألشكالمنشكلبأيمسؤوليةأيووكالئهاومستشاريهاومسؤوليهاوموظفيهاومديريهاالقابضةللبتروكيماوياتمسيعيدشركةتتحملال

األحوالمنحالأيبُملزمةالشقيقةوشركاتهاالمشتركةومشاريعهاالتابعةوشركاتهاالقابضةللبتروكيماوياتمسيعيدشركةتعتبروال.هناوردتأخرىمادةأو/وتطلعيبيانأيعلىجهةأياعتمادأو

كما.آخرسببأيوأمستقبلية،أحداثأوجديدةمعلوماتلورودنتيجةدقيقةغيرأنهاأوتغيرت،قدأنهايُعرفالأوويُعرفهناوردتأخرىمادةأوتطلعيبيانأيعلىأدخلتتعديالتنشرأوبتحديث

.هناالواردةالتاريخيةالبياناتدقةالقابضةللبتروكيماوياتمسيعيدشركةتضمنال

عامةمالحظات

للبتروكيماويات،مسيعيدحصةإلىيرتشالقيمجميعفإنذلك،ينطبقوحيثما.الكبيسةالسنواتعلىتعديالتأيةإدخاليتموال.الميالديالتقويمالقابضةللبتروكيماوياتمسيعيدلشركةالمحاسبيةالسنةتتبع

:التاليالسعرإلىاألمريكيوالربالدعنهاالُمعبرالقيموتستند.صحيحعددأقربإلىتجبراألخرىالقيمكلأنكما.واحدعشريكسرإلىالمئويةالنسبوتجبرالقطرية،الرياالتبماليينعنهاالتعبيرويتم

قطريلاير3.64=واحدأمريكيدوالر

تعاريف

:Cash Realisation Ratio x100Debtالربحصافي/العملياتمنالنقديالتدفقالنقدي،التحققنسبة• to Equity (/األجلطويلالدين+الحاليالدين)المساهمين،حقوقإلىالديننسبة:•

x100:Dividendالمساهمينحقوق Yield x100EDCاإلغالقعندالسوقيةالقيمة/النقديةاألسهمأرباحإجمالياألسهم،أرباحعائد• سهملكلالربح:EPS•اإلثيلينكلوريدثنائي:•

EBITDA:(العامنهايةفيالسدادالمستحقةالعاديةاألسهمعدد/الربحصافي) •(االستهالك+اإلهالك+المدينةالفوائد+الربحصافي)واالستهالكواإلهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلاألرباح•

:Free Cash Flowالرأسمالياإلنفاقإجمالي–العملياتمنالنقديةالتدفقاتالحر،النقديالتدفق•HCL:الهيدروكلوريكحمض•HDPE:الكثافةعاليإيثيلينبولي•:NAOألفاأوليفينات

MT•كاويةصودا:NaOH•العادية / PA:سنويا  /متريطن•Payout Ratio:األرباحصافي/النقديةاألسهمأرباحإجمالياألرباح،توزيعنسبةx100• P/E:األرباحإلىالسعرنسبة

.الفينيلكلوريدمونومرx100•:VCMالُمقدرةالطاقة/اإلنتاجحجمالتشغيلية،الطاقةUtilisation:•(األرباحصافي/اإلغالقعندالسوقيةالقيمة)

بيان إخالء المسؤولية
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ضةنبذة حول شركة مسيعيد للبتروكيماويات القاب



Mesaieed Petrochemical Holding Company, IR Presentation,Q2-205

يشار)،ق.ع.م.شالقابضةللبتروكيماوياتمسيعيدشركةتأسست

فيورمزها،"المجموعة"أو"القابضةمسيعيد"بعبارةإليها

فيإدراجهاوتم▫2013مايو،29في(MPHC:قطربورصة

.2014فبراير،26فيقطربورصة

نبذة حول شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة

لمكتباوظائفجميعاألكبر،المساهمللبترول،قطرتقدم

.شاملةخدماتاتفاقيةبموجبللشركةالرئيسي

سهممليار12.56منالُمصدرالمالرأسيتكون.

سهم،مليار4.3حواليمنللتداولالمتاحةالحرةاألسهمتتكون

الحدويبلغ،%49المالرأسفياألجانبتملكحديبلغفيما

.الُمصدرالمالرأسمن%2الفردلملكيةاألقصى

مجالسبَلق  منُمستقلةبصورةالمشتركةالمشاريععملياتتدار

.منهالكلالعلياواإلدارةالمعنيةإدارتها

مسيعيدشركةتعملالمجموعة،شركاتخاللمن

ألعمالاقطاعاتمنقطاعينفيالقابضةللبتروكيماويات

القلويوالكلور(2كيوكيم/كيوكيم)البتروكيماويات–

.(سيڤيكيو)
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شركة مسيعيد 
للبتروكيماويات القابضة

كيوكيم

(مشروع مشترك% )49

شركة كيوكيم 
للتوزيع المحدودة

(كيوكيم% 100)

2كيوكيم 

(مشروع مشترك% )49

شركة راس لفان 
لألولفينس المحدودة 

(2كيوكيم % 53.31)

2شركة كيوكيم 
للتوزيع المحدودة

(2كيوكيم % 100)

سيڤيكيو 

(مشروع مشترك% )55.2

للبترولقطر % 65.5

أسهم حرة متاحة للتداول% 34.5

نبذة حول شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة
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مجلس اإلدارة

أحمد سيف السليطي/ السيد

رئيس مجلس اإلدارة

محمد سالم عليان المري/ السيد

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبدالرحمن أحمد الشيبي/ السيد

عضو

عبدالعزيز محمد المناعي/ السيد

عضو

عبدالعزيز جاسم محمد المفتاح/السيد

عضو

علي ناصر تلفت/ السيد

عضو

محمد عيسى المناعي/ السيد

عضو
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الميزات التنافسية

.من المجموعة مملوكة لقطر للبترول% 65.5•

.فريق إدارة عليا يضم خبراء متخصصين•

تشيفرونتوتال، )شركاء ذوي سمعة مميزة •
(.فيليبس للكيماويات

.دعم تسويقي خاص•

.كيان مدرج له سمعته•

.مركز سيولة قوي•

تحقيق تدفقات نقدية حتى في الظروف•
.الصعبة

.سجل متميز في توزيع األرباح•

د هامش أرباح مستقر قبل احتساب الفوائ•
.والضرائب واإلهالك واالستهالك

.ضمان توريد اللقيم•

.وفورات الحجم•

.منافع التآزر•

.تنوع العمليات التشغيلية•

ُمنت ج 
منخفض 
التكلفة

مركز 
مالي قوي

فريق 
إدارة عليا

كُمَحن  

رائدة في
السوق
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(2019إلى 2015)نظرة سريعة على النتائج 
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(ألف طن متري)اإلنتاج  )%(الطاقة التشغيلية 

(ألف طن متري)أحجام المبيعات  (طن متري/ أمريكي دوالر )أسعار المنتجات متوسط 

(2019إلى 2015)نظرة سريعة على النتائج 

هامشية في ظل التشغيلية بصورةارتفعت الطاقة ▪ حافظت مستويات اإلنتاج على استقرارها نسبيا  منذ أن تأسست الشركة 

لكليةتقلبت أسعار البيع بالتوازي مع األسعار العالمية للسلع المرتبطة بالظروف االقتصادية ا▪ استقرار اإلنتاج 

معدل النمو السنوي المركب: CAGR: مالحظة
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(مليون لاير قطري)اإليرادات  (مليون لاير قطري)صافي األرباح 

(مليون لاير قطري)إجمالي األصول  كةللشراألرصدة النقدية وشبه النقدية بالمكتب الرئيسي 

(مليون لاير قطري)

(2019إلى 2015)نظرة سريعة على النتائج 

ة، وارتفعت ازداد إجمالي األصول بصورة هامشي▪ بالتوازي مع أسعار المنتجات، فقد شهدت اإليرادات وصافي األرباح تقلبات 

.األرصدة النقدية وشبه النقدية خالل هذه الفترة

معدل النمو السنوي المركب: CAGR: مالحظة
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(2020يونيو 30فيللفترة المنتهية )نظرة سريعة على النتائج 
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(ألف طن متري)اإلنتاج 

(ألف طن متري)أحجام المبيعات 

(طن متري/دوالر أمريكي)أسعار البيع 

المالمحأبرز 

نتيجةالماضيالعاممنالفترةبنفسمقارنةاإلنتاجانخفض•

.الصيانةلتنفيذلهامخططكانتطفئةعملياتإجراء

.كورونابفيروساإلنتاجيتأثرلم•

كانفئةتطعملياتتضمنترئيسيةتطفئةعملياتإجراءتم•

.2020عاممناألولالربعخالللهامخطط

ام انخفضت أحجام المبيعات مقارنة بنفس الفترة من الع•

الماضي بسبب تراجع أحجام اإلنتاج والطلب

ن العام انخفضت كافة أسعار المنتجات مقارنة بنفس الفترة م•

الماضي، األمر الذي يُعزى إلى عدة عوامل، منها انخفاض 

.أسعار النفط الخام وتراجع الطلب

شكل ظهر تأثير فيروس كورونا وأزمة أسعار النفط الحالية ب•

.2020رئيسي على األسعار في الربع الثاني من عام 

(حصة الشركة)2020يونيو 30للفترة المنتهية في 
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(مليون لاير قطري)اإليرادات 

(مليون لاير قطري)صافي أرباح الشركة 

(ريمليون لاير قط)األرصدة النقدية وشبه النقدية للمجموعة 

المعيار المحاسبي 

31الدولي 

المعيار الدولي إلعداد التقارير

11المالية 

المعيار المحاسبي

31الدولي 

تيجة انخفضت إيرادات المجموعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ن•

.األثر المشترك لتراجع أسعار البيع وأحجام المبيعات

مقارنة بالربع % 11بنسبة 2020انخفضت إيرادات الربع الثاني من عام •

.بسبب تراجع أسعار البيع وأحجام المبيعات2020األول من عام 

المالمحأبرز 
(حصة الشركة)2020يونيو 30للفترة المنتهية في 

مقارنة بالنصف األول من 2020تأثرت نتائج النصف األول من عام •

، األمر بصورة أساسية بتراجع أحجام المبيعات وأسعار البيع2019عام 

جام نتيجة الذي عوضه جزئيا  تراجع تكاليف اللقيم بسبب انخفاض األح

إجراء عمليات تطفئة كان مخطط لها وانخفاض أسعار الوحدات 

مقارنة بالربع األول من نفس 2020ارتفعت أرباح الربع الثاني من عام •

في شركة 2019العام بفضل الفائض من مخصص الضريبة لعام 

، وهو ما 2020، والذي تم تسجيله في الربع الثاني من عام 2كيوكيم 

.تأثر سلبا  بانخفاض اإليرادات في ظل تراجع األسعار واألحجام

بنفس انخفضت حصة الشركة من األرصدة النقدية وشبه النقدية مقارنة•

مالي الفترة من العام الماضي نتيجة توزيعات األرباح واإلنفاق الرأس

.وسداد القروض
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تحليل التباين في صافي األرباح

:مليون لاير قطري لألسباب التالية170انخفض األداء بمبلغ 

التباين غير اإليجابي

؛%17وأحجام المبيعات بنسبة % 24انخفاض أسعار البيع بنسبة •

.تفاوت غير مواتي في المخزون بسبب عمليات السحب الكبيرة منه في ظل إجراء صيانة شاملة وعمليات تطفئة•

عادلته وفورات تباين سلبي آخر نشأ بشكل أساسي نتيجة انخفاض الدخل من الفوائد وارتفاع مصاريف البيع والخدمات الخارجية، وهو ما•
.في تكاليف أخرى

التباين اإليجابي

.تراجع تكاليف اللقيم بسبب انخفاض أحجامه وانخفاض أسعار الوحدات•

مليون لاير قطري 170بواقع 2018، تم خفض قيمة المستحق الخاص باالسترداد الضريبي عن عام 2019خالل النصف األول من عام •
؛2019خالل النصف األول من عام 

؛2في شركة كيوكيم 2019فائض من مخصص الضريبة لعام •

والتي ال تنطبق على النصف األول من 2019تمثل ضرائب العام السابق أثر الضرائب على الحصة من األرباح للنصف األول من عام •
.بسبب اإلعفاءات الضريبية استنادا  إلى مذكرة التفاهم2020عام 

مليون لاير قطري
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Petrochemicals Chlor-Alkali MPHC - Group

رارهامعدالت تشغيل الشركة حافظت على استق

ركة برغم الظروف المناوئة على مستوى االقتصاد الكلي، إال أن معدالت التشغيل في قطاعات الش
ظلت مستقرة 
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إيرادات المجموعة-تحليل جغرافي 

39%

26%

24%

2%

4%

5%

آسيا

شبه القارة الهندية

أوروبا

قطر

الشرق األوسط

أفريقيا

وأوروباالهنديةالقارةشبهفيالقويتواجدهاواصلتالتيللمجموعةسوقأكبرآسياظلت
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التوزيعات وإحصاءات السوق
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؛قطريلايرمليار6.3تاريخهحتىالنقديةالتوزيعاتإجماليبلغ•

.2019مايوفيMSCIمؤشرعلىالشركةإدراجتم•

(2019-2013)سجل التوزيعات وإحصاءات السوق 
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(مليار لاير قطري)رأس المالي السوقي 
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التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة
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البتروكيماويات: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

تشيفرونوشركةالقابضةللبتروكيماوياتمسيعيدشركةمنكلتمتلك

نسبتهالغتبمتساويةحصةقطر-المحدودةللكيماوياتالدوليةفيليبس

؛%2للبترولقطرتمتلكفيما،2وكيوكيمكيوكيممنكلفي49%

شركةفي%53.85نسبتهاتبلغفعليةحصة2كيوكيمأيضا  تمتلك

توفريثيليناإللتكسيروحدةتمتلكوالتيالمحدودة،لألولفينسلفانراس

؛2كيوكيمإلىاإليثيلينلقيم

تيوالالبتروكيماوياتمنمجموعةإنتاجفيالقطاعهذاشركاتتعمل

:يليماتتضمن

(العامفيمتريطن397000):الكثافةعاليإيثيلينالبولي

العامفيمتريطن198,000:العاديةألفاأولفينات.

قطرداخلاإلنتاجمرافقجميعتقع.
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البتروكيماويات: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

(ألف طن متري)اإلنتاج  (طن متري/دوالر أمريكي)األسعار 

تحليل لإلنتاج وأسعار البيع

نتيجة إجراء عمليات تطفئة لتنفيذ الصيانة؛2019مقارنة بالنصف األول من عام % 22انخفض اإلنتاج بنسبة :اإلنتاج

 مقارنة بالربع األول من نفس العام نتيجة انخفاض عدد % 34بنسبة 2020ارتفع اإلنتاج خالل الربع الثاني من عام

.2020عمليات التطفئة لتنفيذ الصيانة خالل الربع الثاني من عام 

نتيجة الظروف االقتصادية الكلية المناوئة2019مقارنة بالنصف األول من عام % 23انخفضت بنسبة :أسعار البيع.

 مقارنة بالربع األول من نفس العام نتيجة تراجع 2020خالل الربع الثاني من عام % 8انخفضت أسعار البيع بنسبة

.أسعار النفط الخام والطلب في األسواق الرئيسية بسبب جائحة كورونا
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البتروكيماويات: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

(مليون لاير قطري)اإليرادات  (مليون لاير قطري)صافي األرباح 

احهتحليل إيرادات القطاع وصافي أرب

وذلك بسبب تراجع أسعار المنتجات الناتج 2019٪ مقارنة بالنصف األول من عام 38مليون لاير قطري، بانخفاض تبلغ نسبته 743: اإليرادات ،

طفئة كان عن الظروف الصعبة على مستوى االقتصاد الكلي وانخفاض أحجام المبيعات نتيجة انخفاض أحجام اإلنتاج في ظل إجراء عمليات ت

مخطط لها لتنفيذ الصيانة؛

 (.11)+مقارنة بالربع األول من نفس العام بفضل زيادة أحجام المبيعات % 2بنسبة 2020ارتفعت إيرادات الربع الثاني من عام%

ويُعزى هذا االنخفاض بصورة . 2019مقارنة بالنصف األول من عام % 78ماليين لاير قطري، بانخفاض تبلغ نسبته 82:صافي األرباح

.أساسية إلى تراجع مستويات اإليرادات واإلنتاج بسبب إجراء عمليات تطفئة كان مخطط لها لتنفيذ الصيانة

 مقارنة بالربع األول من نفس العام، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى % 98بنسبة 2020ازداد صافي األرباح للربع الثاني من عام

، حيث تم تسجيل 2في شركة كيوكيم 2019االرتفاع الطفيف في اإليرادات وتسجيل دخل استثنائي من الفائض من مخصص الضريبة لعام 
.2020هذا المبلغ في الربع الثاني من عام 
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البتروكيماويات: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

آسيا

شبه القارة الهندية

أوروبا

أفريقيا

الشرق األوسط

قطر

ظلت آسيا سوقا  رئيسية لقطاع البتروكيماويات

ظلت أوروبا وشبه القارة الهندية سوقين رئيسيتين أخريين.

األمريكتين

تحليل جغرافي إليرادات القطاع

)%(2020إيرادات القطاع للنصف األول من عام  )%(2019إيرادات القطاع للنصف األول من عام 

45%

12%

31%

6%
4% 2%

40%

17%

27%

9%

3% 3% 1%
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طاعتحليل للمنتجات الرئيسية للقالبتروكيماويات: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

البولي إيثيلين عالي الكثافة 
(2020٪ ضمن إيرادات القطاع خالل النصف األول من عام 68أسهم بحوالي )

أولفينات ألفا العادية 
(2020ضمن إيرادات القطاع خالل النصف األول من عام % 25أسهمت بحوالي )

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

41 41 45 42 30 33

1,010 999 984 924 859 761

Q1-19 Q2-19 Q3-19 Q4-19 Q1-20 Q2-20

114 115 111 112 88 97

1,005 1,008 925 817 773 718

Q1-19 Q2-19 Q3-19 Q4-19 Q1-20 Q2-20

، أما االنخفاض في أحجام المبيعات خالل عام 2019حافظت أحجام مبيعات البولي إيثيلين عالي الكثافة وأولفينات ألفا العادية على استقرارها طوال عام •

.فيعود إلى تراجع أحجام اإلنتاج في ظل إجراء عمليات تطفئة كان مخطط لها لتنفيذ الصيانة2020

نتيجة الظروف الصعبة على مستوى 2020وظلت على هذا الحال خالل النصف األول من عام 2019أسعار البيع في االنخفاض طوال عام استمرت •

.االقتصاد الكلي، األمر الذي أثر على أسعار المنتجات بشكل عام
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الكلور القلوي: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

ة قطر للڤينيل تمتلك شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة في شرك

، وشركة قطر للبتروكيماويات%55,2حصة تبلغ نسبتها المحدودة

%.12,9، وقطر للبترول 31,9%

مر عن تم دمج أنشطة شركة قطر للڤينيل في قابكو، األمر الذي أث

.تحقيق المزيد من التآزر للمجموعة

 تعمل شركات هذا القطاع في إنتاج مجموعة من منتجات الكلور

:القلوي والتي تتضمن ما يلي

طن متري في العام215,000:الصودا الكاوية.

طن متري في العام110,000:ثاني كلوريد اإليثيلين.

طن متري في العام215,000:مونومر كلوريد الڤينيل.

تقع جميع مرافق اإلنتاج داخل قطر.
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الكلور القلوي: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

(ألف طن متري)اإلنتاج  (طن متري/دوالر أمريكي)األسعار 

تحليل لإلنتاج وأسعار البيع

نتيجة إجراء عمليات تطفئة كان مخطط لها لتنفيذ الصيانة؛2019مقارنة بالنصف األول من عام % 16انخفض اإلنتاج بنسبة :اإلنتاج

 لتي مقارنة بالربع األول من نفس العام نتيجة انخفاض عدد عمليات التطفئة ا% 33بنسبة 2020ارتفع اإلنتاج خالل الربع الثاني من عام

.كان مخطط لها

نتيجة اختالالت العرض والطلب2019مقارنة بالنصف األول من عام % 24انخفضت بنسبة :أسعار البيع.

 مقارنة بالربع األول من نفس العام بسبب تراجع % 35انخفاضا  كبيرا  بنسبة 2020انخفضت أسعار البيع خالل الربع الثاني من عام
.الطلب على المنتجات
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الكلور القلوي: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

(مليون لاير قطري)اإليرادات 

احهتحليل إيرادات القطاع وصافي أرب

(مليون لاير قطري)صافي األرباح 

وهو ما يُعزى إلى تراجع أسعار 2019مقارنة بالنصف األول من عام % 34مليون لاير قطري، بانخفاض تبلغ نسبته 232: اإليرادات ،

المنتجات وأحجام المبيعات؛

 مقارنة بالربع األول من نفس العام، وذلك بسبب تراجع أحجام المبيعات 44بنسبة 2020انخفضت إيرادات الربع الثاني من عام ٪

.وأسعار البيع

ويُعزى هذا االنخفاض بصورة . 2019مقارنة بالنصف األول من عام % 93مليون لاير قطري، بانخفاض تبلغ نسبته 5:صافي األرباح

.أساسية إلى تراجع أسعار البيع وأحجام المبيعات

مقارنة بالربع األول من نفس العام، األمر الذي يعود بصورة % 175بنسبة 2020انخفض صافي األرباح خالل الربع الثاني من عام •
.أساسية إلى تراجع اإليرادات
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الكلور القلوي: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

آسيا

شبه القارة الهندية

أوروبا

أفريقيا

الشرق األوسط

قطر

 آسيا وشبه القارة الهندية سوقان رئيسيتان لقطاع الكلور القلويظلت

األمريكتين

تحليل جغرافي إليرادات القطاع

22%

72%

2%

2%
2%

16%

73%

3%

3% 1% 4%

)%(2020إيرادات القطاع للنصف األول من عام  )%(2019إيرادات القطاع للنصف األول من عام 
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طاعتحليل للمنتجات الرئيسية للقالبتروكيماويات: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

الصودا الكاوية 
(2020ضمن إيرادات القطاع خالل النصف األول من عام % 38أسهم بحوالي )

الڤينيل مونومر كلوريد 
(2020ضمن إيرادات القطاع خالل النصف األول من عام % 41أسهم بحوالي )

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

47 33 33 46 39 30

715 672 691 699 715

448

Q1-19 Q2-19 Q3-19 Q4-19 Q1-20 Q2-20

48 36 40 50 36 27

343 368
316

257 251 253

Q1-19 Q2-19 Q3-19 Q4-19 Q1-20 Q2-20

2020، أما االنخفاض في أحجام المبيعات خالل الربع األول من عام 2019حافظت أحجام مبيعات مونومر كلوريد الڤينيل والصودا الكاوية على استقرارها خالل عام •

.فيعود إلى تراجع أحجام اإلنتاج في ظل إجراء عمليات تطفئة كان مخطط لها لتنفيذ الصيانة

. في ظل ضعف الطلب بسبب الظروف الصعبة على مستوى االقتصاد الكلي2020انخفضت أسعار بيع مونومر كلوريد الڤينيل انخفاضا  حادا  خالل الربع الثاني من عام •

، إال أنها ما زلت منخفضة مقارنة بالمستويات العامة 2020، ثم استقرت خالل النصف األول من عام 2019استمرت أسعار بيع الصودا الكاوية في االنخفاض طوال عام •
.2019التي كانت سائدة خالل عام 
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(2024-2020)اإلنفاق الرأسمالي 
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o في مليار لاير قطري 1.2يصل المبلغ التراكمي لإلنفاق الرأسمالي

إلى 2020جميع قطاعات المجموعة، وذلك للفترة الممتدة من 

؛2024

o 2كيوكيم / كيوكيم

للفترةقطريلايرمليون996بواقعلهمخططماليرأسإنفاق•

؛2024إلى2020عاممنالممتدة

الفرنلمشروعقطريلايرمليون168إلنفاقالتخطيطتم•

.%7بةبنساإليثيلينإنتاجمستوىيرفعأنوالمتوقعالجديد

يقدرمبلغبالعاديةألفاأولفيناتخزاناتلترقيةالتخطيطتمكما•

.قطريلايرمليون45بنحو

o قطر للڤينيلشركة

ة ماليين لاير قطري للفتر210إنفاق رأس مالي مخطط له بواقع •

؛2024إلى 2020الممتدة من عام 

مبلغ إنفاق رأس مالي رئيسي يتمثل في ترقية محطة للطاقة ب•

؛مليون لاير قطري38يصل إلى 

oادراتها استنادا  إلى القرار الذي اتخذته المجموعة مؤخرا  بتعزيز مب

مالي في المعنية بالترشيد، فقد راجعت المجموعة برامج اإلنفاق الرأس

ا، دون كافة قطاعاتها، وحددت النفقات التي يمكن تجنبها أو تأجيله

ة أن يؤثر ذلك على الجوانب المتعلقة بالجودة والسالمة والبيئ

.وموثوقية العمليات بصفة عامة

حصة المجموعة-( 2024-2020)اإلنفاق الرأسمالي 

(مليون لاير قطري)اإلنفاق الرأسمالي 

20202021202220232024

--49.093.825.2فرن جديد

ترقية خزانات 

12.06.83.613.88.9اديةأولفينات ألفا الع

تجديد رصيف 

-35.717.823.326.8الشحن

ترقية محطة الطاقة

لدى شركة قطر 

--23.18.36.2للڤينيل

308.6147.9183.387.3123.7أخرى

إجمالي اإلنفاق 

428.4274.7241.7127.9132.7الرأسمالي

2020من عام تستند أرقام التدفقات النقدية واإلنفاق الرأسمالي للفترة الممتدة: مالحظة

، وذلك بناء  على 2020إلى الموازنة التقديرية المعتمدة وخطة العمل لعام 2024إلى 
.داية العامتوقعات بشأن ظروف السوق وأسعار السلع األساسية التي كانت سائدة في ب

تعذر وفي ظل الظروف الحالية في األسواق واتجاهات أسعار السلع األساسية، فإنه ي
حقق الفعلي االعتماد بيقين ُمطلق على التوقعات المشار إليها في الجدول أعاله، إذ أن الت
االقتصاد لهذه األرقام قد يختلف اختالفا  كبيرا  عن هذه التوقعات، وذلك حسب ظروف
وأسعار الكلي التي تتضمن، من بين عوامل أخرى، بيئة األعمال وديناميكيات السوق

.المنتجات وغيرها، والتي ستكون سائدة في ذلك العام تحديدا  
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مستجدات الترشيد
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حصة المجموعة-( 2024-2020)اإلنفاق الرأسمالي 

لمجموعة من في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها األسواق والتوقعات بشأن االقتصاد الكلي، فقد عززت ا•

؛يفمبادرات الترشيد بما يدعمها في التصدي للضغوط الخارجية، واتخذت قرارات لترشيد التكال

:تتضمن المجاالت الرئيسية التي تركز عليها شركات المجموعة ما يلي•

تكاليف القوى العاملة•

الخدمات العامة/ اللقيم •

الخدمات الخارجية/ قطع الغيار والمعدات •

العامةالمصروفات العامة ومصروفات العالقات •

.ومن المتوقع أن تؤتي ثمارها خالل الربعين القادمين2020بدأ تنفيذ الخطة المعنية بالترشيد في يونيو •
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19-تحليل أثر كوفيد
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19-تحليل أثر كوفيد

جوانب أنشطة 

 األعمال:

 األثر العام على مستوى المجموعة النتائج على مستوى المجموعة  التدابير المتخذة / ا ثار الرئيسية

تم إنشاء لجان إلدارة األزمة  .أ األداء التشغيلي

لدى كل كيان تشغيلي لضمان 

سالمة الموظفين واستمرارية 

 األعمال.

تم تنفيذ إجراءات تشغيل  .ب

قياسية جديدة لمواجهة مخاطر 

فيروس كورونا في كافة أماكن 

 العمل.

معظم موظفي المكاتب  .ج

الرئيسية لشركات المجموعة 

 أصبحوا يعملون من منازلهم.

تنفيذ خطط مناوبة جديدة  .د

لموظفي المناوبة بضوابط 

صارمة للحد من مخاطر 

اللقاءات االجتماعية وانتشار 

فيروس كورونا مع تعزيز 

تدابير النظافة الشخصية في 

 جميع المواقع.

االمتثال الكامل للوائح  .ه

الحكومية لمنع انتشار فيروس 

 كورونا.

استمرار اإلنتاج دون توقف  .أ

 في جميع مرافق اإلنتاج.

حافظت أحجام اإلنتاج  .ب

والمبيعات على نفس مستوياتها 

دون تغير، باستثناء أن أحجام 

مبيعات منتجات الكلور القلوي 

قد انخفضت مع تعذر الوصول 

إلى األسواق الرئيسية في ظل 

فرض إجراءات اإلغالق 

بسبب فيروس كورونا خالل 

الجزء األول من الربع الثاني 

. وقد واصل 2020من عام 

القطاع عملياته اإلنتاجية خالل 

َن مخزونات  هذه الفترة وكو 

عن طريق حفظ السوائل 

السائبة في وحدات تخزين 

 عائمة.

إتمام عمليات الصيانة الشاملة  .ج

المخطط لها بنجاح وفقا  

لجدولها الزمني بالموازنة 

 التقديرية.

 أثر محدود
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19-تحليل أثر كوفيد

جوانب أنشطة 

 األعمال:

 التدابير المتخذة / ا ثار 

 الرئيسية

األثر العام على مستوى  النتائج على مستوى المجموعة

 المجموعة

سلسة التوريد 

 والتوزيع

فرضت العديد من  .أ

البلدان قيودا  أكبر على 

حركة األشخاص 

والبضائع، بينما بدأت 

بلدان أخرى في إعادة 

 الفتح التدريجي.

انخفاض مستوى توافر  .ب

السفن وفرض قيود 

أكبر على الموان  في 

البلدان التي استمرت 

في تطبيق إجراءات 

اإلغالق خالل الربع 

 .2020الثاني من عام 

محدودية فرص الوصول إلى تلك  .أ

األسواق بسبب القيود في مناطق 

محددة، مما فرض المزيد من 

الضغوط على أنشطة سلسلة 

 التوريد.

التدفقات التجارية البديلة والقدرة  .ب

على تحويل المنتجات من خالل 

التبديل بين المنتجات والعمالء 

والبلدان والمناطق ظلت على 

 حالها.

في مناسبات مختلفة، تم حفظ  .ج

السوائل السائبة في وحدات 

 تخزين عائمة.

شكل التنسيق الوثيق مع العمالء  .د

وموردي الخدمات اللوجستية 

عامال  أساسيا  في ضمان استمرار 

حركة المنتجات. وكان لهذا األمر 

أهمية خاصة خالل فترات فرض 

إجراءات اإلغالق ورفعها في 

بلدان وأسواق من أجل فهم 

األسعار وتوقيت حركة المنتجات 

 دون تأخير.

ال أثر حتى تاريخه؛ مع توخي 

 الحذر من ق بَل المجموعة
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19-تحليل أثر كوفيد

جوانب أنشطة 

 األعمال:

األثر العام على مستوى  النتائج على مستوى المجموعة  األثار الرئيسية

 المجموعة

تباطؤ مستوى نمو  .أ األداء المالي

إجمالي الناتج المحلي 

العالمي / األنشطة 

الصناعية أسفر عن 

انخفاض الطلب على 

المنتجات، مما أدى 

إلى تراجع أسعار بيع 

منتجاتنا الرئيسية، 

السيما 

 البتروكيماويات.

ظلت أسعار النفط  .ب

تشهد حالة من التقلب، 

وانخفضت انخفاضا  

كبيرا  في شهر مايو 

، غير 2020من عام 

أنها بدأت تتعافى 

بشكل ملحوظ خالل 

الجزء األخير من 

الربع الثاني من عام 

2020. 

انخفاض اإليرادات وصافي  .أ

 األرباح 

تأثرت أسعار المنتجات في جميع  .ب

القطاعات، غير أن وجود وكيل 

للمبيعات والتسويق له حضور في 

العديد من البلدان من خالل شبكة 

عالمية قد أسهم في إيجاد عمالء 

 آخرين.

لم يُؤخد في الحسبان أثر التعافي  .ج

التدريجي لالقتصاد العالمي بشكل 

كامل في النتائج المالية والتشغيلية 

للمجموعة، السيما أن بوادر هذا 

التعافي لدى معظم االقتصادات لم 

تبدأ في الظهور إال في الفترة 

األخيرة من الربع الثاني من عام 

. وبرغم ذلك، فإن خطر 2020

جائحة فيروس كورونا ما زال 

قائما ، حيث لم يتم القضاء على 

الفيروس بالكامل، ما قد يعصف 

 بهذه البوادر المبكرة على التعافي.

 أثر سلبي
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19-تحليل أثر كوفيد

جوانب 

أنشطة 

 األعمال:

األثر العام على مستوى  النتائج على مستوى المجموعة  األثار الرئيسية

 المجموعة

وضع 

السيولة 

والمخاطر 

 االئتمانية

 تراجع أسعار الفائدة. .أ

 ظلت السيولة قوية. .ب

يواصل العمالء الدفع وفقا   .ج

لشروط التسوية التعاقدية 

ولم يزد عدد المدينين 

المتأخرين في السداد. وكان 

عدد طلبات تمديد مهلة الدفع 

التي تم تلقيها من العمالء 

محدودا ، واستمرت البنوك 

في إجراء عمليات السداد 

بسرعة مقابل خطابات 

 االعتماد.

خفض حدود االئتمان من  .د

ق بَل شركات التأمين، وظل 

مستوى إقبال البنوك على 

تأكيد خطابات االعتماد 

 منخفضا  وأكثر تكلفة.

التدفقات النقدية من  .ه

المنتجات ما زالت تسير 

 بشكل طبيعي.

وضع سيولة قوي مع  .أ

 مركز مالي قوي.

تمت المحافظة على  .ب

التميز التشغيلي 

لضمان شحن 

المنتجات وتحصيل 

الفواتير والنقد في 

 المواعيد المحددة.

ال أثر؛ مع توخي الحذر 

 من ق بَل المجموعة
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هيكل الحوكمة
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اإلدارةمجلسهيكل

(7)بعةسمنالقابضةللبتروكيماوياتمسيعيدشركةإدارةمجلسيتألف

تحرص.لللبتروقطرالخاص،المساهمق بَلمنجميعا  تعيينهمتمأعضاء

ينوالمستوفالمؤهليناإلدارةمجلسأعضاءاختيارعلىللبترولقطر

رايةوالدالكافيةالخبرةفيهمتتوافرممناإلدارةمجلسعضويةلشروط

هدافهاأوتحقيقالشركةمصلحةفيهلمافعالةبصورةمهامهملتأديةالتامة

.وغاياتها

اإلدارةلمجلسالتابعةاللجان

الخاصةاناللجبعضوكذلكعنه،المنبثقةاللجانبعضبتشكيلاإلدارةمجلسقام

أوالصالحياتجميععنمسؤوال  المجلسبقاءمعمحددةعملياتإلجراء

لجنةوالتدقيقلجنةهناكحاليا  اإلدارةمجلسلجانومن.فوضهاالتيالسلطات

.المكافآت

واالمتثالالحوكمة

الحوكمةادئمببتطبيقالقابضةللبتروكيماوياتمسيعيدشركةتلتزم

فيالمدرجةالقانونيةوالكياناتالشركاتحوكمةنظامفيالواردة

معماشىيتوبماالماليةلألسواققطرهيئةعنالصادرالرئيسيةالسوق

.تأسيسهاأحكام

طاراإلمعيتوافقتنظيميإطاروجودعلىدوما  اإلدارةمجلسيحرص

مراجعةخاللمنالمدرجةالمساهمةللشركاتوالمؤسسيالقانوني

.األمرتطلبكلمابالشركةالحوكمةتطبيقاتوتحديث

الصالحيات

اتخاذيةفعملالقرارات،التخاذالمطلقةالسلطةالشركةفيشخصأليهناكليس

.الصلةذاتواللوائحالشركةوإجراءاتصالحياتلدليلوفقا  دائما  تتمالقرار

الحوكمة
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المكافآت

اإلدارةمجلس•

موتقواإلدارةمجلسأعضاءلمكافآتسياسةبإعدادالشركةقامت

ثابتا  جزءا  اعتبارهافيالسياسةهذهوتأخذ.دوريبشكلبمراجعتها

اإلدارة،مجلسجلساتوحضوراإلدارةمجلسعضويةمقابل

مكافآتالاعتمادويتم.للشركةالعامباألداءيرتبطمتغيرا  وجزءا  

العامةالجمعيةقبلمنالشركةإدارةمجلسألعضاءالمقترحة

.للشركة

التنفيذيةاإلدارة•

فرهاتومواردخاللمنالرئيسيالمكتبوظائفجميعتوفيريتم

.خدماتاتفاقيةبموجبللبترولقطر

الحوكمة

المساهمينحقوق

علىالحصولحقخاصوبوجهالمساهمين،حقوقعلىللشركةاألساسيالنظامينص

فيواالشتراكالعامةالجمعيةحضوروحقاألسهم،أرباحمنالمقررالنصيب

إلىولالوصوحقبالبيعاالرتباطحقوقوممارسةقراراتهاعلىوالتصويتمداوالتها

.الشركةبمصالحيضرالبماوطلبهاالمعلومات

والشفافيةاإلفصاح

صاحاإلفعملياتجميعإجراءلضمانالمالئمةالتدابيراتخاذعلىالمجلسيحرص

صحيحةمعلوماتتوفيركذلكالصلة،ذاتالرقابيةالجهاتوقواعدلتعليماتوفقا  

منشركةالمساهميكافةيمكنوبماالمناسبين،والكيفبالكمودقيقةمضللةوغير

.صحيحبشكلقرارهمواتخاذمنصفبشكلبهاالعلم

بالشركةالرقابةنظام

علقةالمتالتشغيليةواإلجراءاتالسياساتيضمداخليرقابةنظامالشركةاعتمدت

واللوائحبالضوابطالشركةالتزامورقابةوالخارجي،الداخليوالتدقيقالمخاطر،بإدارة

أقساميفوالمساءلةوالمسؤوليةالذاتيةللرقابةواضحةمعاييروضعوتم.الصلةذات

.كلهاالشركة

التدقيقنةولجالعلياالتنفيذيةاإلدارةقبلمنالداخليةالرقابةإطارعلىاإلشرافيتم

.اإلدارةومجلس
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المبيعات والتسويق
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المبيعات والتسويق

هي شركة ، و"منتجات. "ق.خ.م.تمتلك شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات ش•

ات الدولة مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر، الحقوق الحصرية لشراء وتسويق وبيع وتوزيع منتج

؛من البتروكيماويات الخاضعة للتنظيم الحكومي

طاع يتم تسويق كل المنتجات البتروكيماوية الخاضعة للتنظيم الحكومي والتي ينتجها ق•

.البتروكيماوياتالبتروكيماويات التابع للمجموعة من ق بَل شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات و

قطاع في ظل اإلعالن األخير، تعمل قطر للبترول على ضم أنشطة منتجات إليها بهدف دعم قدرات•

.العالمالصناعات التحويلية في قطر وتعزيز القدرة التنافسية لقطر على مستوى 

ريق التسويق ضم أنشطة منتجات إلى قطر للبترول سيكون على المستوى التشغيلي فقط، أي أن فإن •

لتالي فلن يكون سيظل يدير وبشكل مستقل مبيعات وتسويق منتجات قطاع الصناعات التحويلية، وبا

.لهذه العملية أي أثر على صناعات قطر
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:من خالل الوسائل التاليةشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة للحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك االتصال ب

 2080 4013 (974): هاتف

 9750 4013 (974): فاكس

mphc@qp.com.qa: إلكترونيبريد 

، الدوحة، قطر3212. ب.ص: العنوان

سيعيد للحصول على أحدث المعلومات والمنشورات والبيانات الصحفية والعروض التقديمية حول شركة مwww.mphc.com.qaيرجى زيارة 

.للبتروكيماويات القابضة وشركات المجموعة


