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 شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة تحصل على إعفاء من الضریبة على الدخل
 

الیوم شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة (یشار إلیھا بعبارة "مسیعید القابضة" أو "الشركة" ورمزھا في  أعلنت - 2019دیسمبر  5• قطر الدوحة، 
وھي واحدة من أولى شركات البتروكیماویات ذات المنتجات المتنوعة في المنطقة، حیث تنتج األولفینات والبولي أولفینات  )،MPHCبورصة قطر: 

 الضریبة على الدخل. من ءإعفاقد منحتھا الحكومة  أنر القلوي، أعلنت وأولفینات ألفا ومنتجات الكلو
 

من أي ضریبة على  عفاة بالكاملمُ حصة الشركة في جمیع مشاریعھا المشتركة  تصبح، 2019ینایر  1من اعتباراً ، الذي یسري اإلعفاء ھذاوبموجب 
ضریبي عن العام المالي السترداد االالشركة على  ستحصل، اتبعت خالل األعوام الماضیةالتي عفاء من الضرائب اإلوفقاً آللیة إضافة إلى ذلك، والدخل. 
 .ھالمساھمیالقیمة ویثمر في نھایة األمر عن زیادة مالي وربحیتھا ال ھایدعم مركز ماوھو ، ملیون لایر قطري 170 بواقع 2018

 -انتھى-
 

 نبذة حول شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة
. وفي 2013مایو  29، الدوحة، دولة قطر"، في 3212شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة، وھي شركة مساھمة عامة قطریة وعنوانھا الُمسجل "ص.ب. تأسست 

ة، وتضم تحت ، اكتسبت الشركة حصص لقطر للبترول في مشاریع مشتركة. ویندرج النشاط الرئیسي للشركة ضمن نشاطات أعمال الشركات القابض2013سبتمبر  1
%، فیما تمتلك شركة تشیفرون فیلیبس الدولیة للكیماویات المحدودة 49) شركة قطر للكیماویات المحدودة (كیوكیم) ، وتمتلك فیھا حصة تبلغ 1مظلتھا الشركات التالیة: (

 2-) شركة قطر للكیماویات المحدودة 2زیع المحدودة، (%، وتمتلك بالكامل شركة واحدة تابعة، وھي شركة كیوكیم للتو2% وقطر للبترول 49قطر (ِش.ذ.م.م)  -
%، وتمتلك 2% وقطر للبترول 49قطر (ِش.ذ.م.م)  -%، فیما تمتلك شركة تشیفرون فیلیبس الدولیة للكیماویات المحدودة 49"، وتمتلك فیھا حصة تبلغ 2"كیوكیم 

% في مشروع مشترك، وھي شركة راس لفان لألولفینس المحدودة 53.85متلك حصة فعلیة تبلغ للتوزیع المحدودة، وت 2بالكامل شركة واحدة تابعة، وھي شركة كیوكیم 
، وتمتلك فیھا 1997) شركة قطر للڤینیل المحدودة، وھي مشروع مشترك تأسست عام 3"، (2"كیوكیم  2-التي تورد اإلیثیلین إلى شركة قطر للكیماویات المحدودة 

 .%12.9%، فیما تمتلك قطر للبترول 31.9ر للبتروكیماویات المحدودة "قابكو" %، وتمتلك في شركة قط55.2حصة تبلغ 
 

 بیان إخالء المسؤولیة

الصحافي، یُشار أحیاناً إلى شركة مسیعید للبتروكیماویات كیانات الُمستقلة. في ھذا البیان تندرج الشركات التي تمتلك فیھا شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة (ش.م.ع.ق.) استثمارات مباشرة أو غیر مباشرة ضمن الشركات ذات ال

 ."القابضة بعبارة "مسیعید للبتروكیماویات " أو كلمة "المجموعة

جمیع البیانات، باستثناء بیانات الحقائق التاریخیة، بیانات تطلعیة تتضمن تقدیرات  ات القابضة. وتُعدیحتوي ھذا اإلصدار الصحفي على بیانات تطلعیة بشأن األوضاع المالیة ونتائج العملیات واألعمال التي تدیرھا شركة مسیعید للبتروكیماوی

لتي تؤثر على المجموعة وبین تلك تائج الفعلیة أو األداء العملي والتشغیلي أو األحداث امستقبلیة تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجھولة وشكوك، ما قد یؤدي إلى حدوث اختالف مادي بین الن

 .الُمعلنة أو التي قد تستنتج من ھذه البیانات التطلعیة

لسوق وشدة المنافسة داخل القطاع (د) المخاطر یما یتعلق بمنتجات المجموعة (ج) فقدان الحصة من اویرتبط تحقق ھذه البیانات التطلعیة بعدة عوامل، منھا: (أ) تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبیعي (ب) تغیر الطلب وظروف األسواق ف

ج من البیانات ر السیاسیة. وبالتالي، قد تختلف النتائج اختالفاً جوھریاً عن تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتالبیئیة والكوارث الطبیعیة (ھـ) تغیر الظروف التشریعیة والمالیة والتنظیمیة (و) تغیر ظروف األسواق المالیة واالقتصادیة (ز) المخاط

 .الوثیقةالتطلعیة الواردة. والبیانات الواردة في ھذا اإلصدار الصحفي تھدف إلى استعراض نظرات تطلعیة في تاریخ ھذه 

لیف أو خسائر أو آثار ضارة أخرى قد تنشأ عن استخدام أو اعتماد أي جھة على أي بیان أیة تكاال تتحمل شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة ومدیریھا وموظفیھا ومسؤولیھا ومستشاریھا ووكالئھا أي مسؤولیة بأي شكل من األشكال عن 

أدخلت على أي بیان تطلعي أو مادة یقة ُملزمة بأي حال من األحوال بتحدیث أو نشر تعدیالت تطلعي و/أو مادة أخرى وردت ھنا. وال تعتبر شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة وشركاتھا التابعة ومشاریعھا المشتركة وشركاتھا الشق

 .كما ال تضمن شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة دقة البیانات التاریخیة الواردة ھنا أخرى وردت ھنا ویُعرف أو ال یُعرف أنھا قد تغیرت، أو أنھا غیر دقیقة نتیجة لورود معلومات جدیدة أو أحداث مستقبلیة، أو أي سبب آخر.

 مالحظات عامة

ثما ینطبق ذلك، فإن جمیع القیم تشیر إلى حصة مسیعید للبتروكیماویات، ویتم التعبیر عنھا بمالیین الریاالت تتبع السنة المحاسبیة لشركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة التقویم المیالدي. وال یتم إدخال أیة تعدیالت على السنوات الكبیسة. وحی

 .لایر قطري 3.64: دوالر أمریكي واحد = لى كسر عشري واحد. كما أن كل القیم األخرى تجبر إلى أقرب عدد صحیح. وتستند القیم الُمعبر عنھا بالدوالر األمریكي إلى السعر التاليالقطریة، وتجبر النسب المئویة إ

 تعاریف

Cash Realisation Ratio• نسبة التحقق النقدي، التدفق النقدي من العملیات /صافي الربح :x 100 Debt to Equity• نسبة الدین إلى حقوق المساھمین، (الدین الحالي + الدین طویل األجل)/ حقوق المساھمین :x 100 Dividend 
Yield• عائد أرباح األسھم، إجمالي أرباح األسھم النقدیة / القیمة السوقیة عند اإلغالق :x 100 EDC• ثنائي كلورید اإلثیلین :EPS• (صافي الربح / عدد األسھم العادیة المستحقة السداد في نھایة العام): الربح لكل سھم: EBITDA 

: حمض  HCL•لي اإلنفاق الرأسمالي إجما –: التدفق النقدي الحر، التدفقات النقدیة من العملیات Free Cash Flow • األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك (صافي الربح + الفوائد المدینة + اإلھالك + االستھالك)•
 x 100: نسبة توزیع األرباح، إجمالي أرباح األسھم النقدیة/صافي األرباح Payout Ratio• : طن متري / سنویاً MT / PA• : صودا كاویة NaOH• : أولیفینات ألفا العادیة NAO• : بولي إیثیلین عالي الكثافة HDPE• الھیدروكلوریك 

 •P/Eر إلى األرباح (القیمة السوقیة عند اإلغالق / صافي األرباح) : نسبة السع •Utilisation الطاقة اإلنتاجیة، حجم اإلنتاج / الطاقة الُمقدرة :x 100  •VCM.مونومر كلورید الفینیل : 

  


