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 للنشر الفوري
 

 

 مليون لاير قطري 330شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة تحقق صافي أرباح بواقع 

 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 

 %150ارتفاعاً كبيرًا بنسبة يرتفع  2020صافي أرباح الربع الثالث من عام 

 مليون لاير قطري 195مقارنة بالربع الثاني من العام ليصل إلى  

 

  2020سبتمبر  30مليار لاير قطري كما في  1.6مركز سيولة قوّي بأرصدة نقدية وشبه نقدية تقدر بنحو 

 

  والتشغيليالظروف الصعبة على مستوى االقتصاد الكلي تواصل تأثيرها على األداء المالي 

 

  2020سبتمبر  30مليار لاير قطري كما في  15.9إجمالي أصول بواقع 

 

  المجموعة تواصل تركيزها على المبادرات المعنية بترشيد اإلنفاق التشغيلي والرأسمالي تصدياً لتقلبات السوق

 وللمحافظة على قدرتها التنافسية

 

 نا وضمان استمرارية األعمالالمجموعة تتخذ عدة تدابير الحتواء انتشار فيروس كورو 

 

  مقارنة بعائد بلغ 2020سبتمبر  30لاير قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في  0.026عائد على السهم بواقع ،

 لاير قطري لنفس الفترة من العام الماضي 0.039

 

  2تعيين رئيس تنفيذي لشركتي كيوكيم وكيوكيم 

 

أعلنت اليوم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة )يشار إليها بعبارة "مسيعيد القابضة" أو "المجموعة" ورمزها  :2020أكتوبر،  28• الدوحة، قطر 

وهي واحدة من أولى شركات البتروكيماويات ذات المنتجات المتنوعة في المنطقة، أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بواقع  (،MPHCفي بورصة قطر: 

 .2020سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في  مليون لاير قطري لفترة 330

 

 أداء أنشطة األعمال وأوضاع االقتصاد الكلي

ي العالمي استمرت الظروف المناوئة على مستوى االقتصاد الكلي في التأثير على أداء أعمال المجموعة خالل العام في ظل تباطؤ إجمالي الناتج المحل

تجارية. كما تفاقمت هذه الظروف المناوئة بتفشي جائحة فيروس كورونا التي أثرت تأثيراً سلبياً كبيراً على نزاعات وجود وتراجع أسعار النفط الخام و

ات الطلب االستهالكي والصناعي مع فرض إجراءات اإلغالق في كل األسواق الرئيسية. وقد فرضت هذه األوضاع مزيداً من الضغوط على أسعار منتج

 ائها منذ بدية العام وحتى تاريخه.المجموعة، وأثرت سلباً على أد

 

على اللقيم  وتصدت المجموعة لهذه األوضاع، وذلك باالستفادة من نقاط قوتها التي تتضمن ميزاتها التنافسية المتمثلة في حصولها المستمر طويل األجل

سويقية مع شركة رائدة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات بأسعار تنافسية وهيكل التكاليف التشغيلية المنخفض لديها وقوة مركزها المالي وشراكتها الت

 الكيماوية أسهمت في دخول المجموعة إلى أسواق عالمية.
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ئل وفي ظل الوضع الحالي المتأزم، فقد ساعد الفريق المتخصص في المبيعات والتسويق على دخول المجموعة إلى المزيد من األسواق بأكثر الوسا

حد من أثر هذه الضغوط عبر توفير العديد من الفرص التجارية، بما في ذلك التحديد الناجح لألسواق الجديدة لتحويل األحجام تنافسية، ليسهم بذلك في ال

 بصورة فعّالة والعمل عن كثب مع شركاء وعمالء ووكاالت حكومية أخرى لضمان استمرار اإلنتاج والعمليات وأنشطة سلسلة التوريد.

 

  

بعمليات تطفئة كان مخطط لها إلجراء الصيانة الشاملة والوقائية في  2020سبتمبر  30التشغيلي لفترة التسعة أشهر المنتهية في تأثر أيضاً األداء قد و

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %12بعض المرافق اإلنتاجية التابعة للمشاريع المشتركة للمجموعة، وهو ما أسفر عن تراجع أحجام اإلنتاج بنسبة 

 ألف طن متري. 729تصل إلى ل

 

مان الجودة وتجدر اإلشارة إلى أن برامج الصيانة الوقائية لها أهمية قصوى في ضمان معايير الصحة والسالمة والبيئة، والعمر التشغيلي للمصانع، وض

ات األداء للمصانع. ولم تتوقف المصانع عن والموثوقية، وتسهم كذلك في تحقيق أهداف الكفاءة التشغيلية على المدى الطويل وصوالً إلى أفضل مستوي

إن جميع  كورونا، بلالعمل ألسباب تتعلق بالطلب، ولم تحدث أية تغييرات في الجداول الزمنية ألعمال الصيانة المخطط لها في ظل انتشار فيروس 

 الموازنةوبتكاليف رأسمالية وتشغيلية أقل مما هو محدد في المرافق اإلنتاجية قد أنجزت بنجاح عمليات الصيانة الشاملة المخطط لها وفق الجدول الزمني 

 التقديرية.

 

 قائالً: السيد/ أحمد سيف السليطي، رئيس مجلس إدارة الشركة،، أشار 2020وفي تعليق له على األداء المالي والتشغيلي لفترة التسعة أشهر من عام 

واتخذت  "برغم الظروف الصعبة التي تشهدها األسواق، إال أن المجموعة قد حافظت على قوتها وواصلت تنفيذ استراتيجية أعمالها الحتواء التكاليف،

نا خالل هذا العام بشكل خاص تدابيراً لترشيد اإلنفاق التشغيلي والرأسمالي لمواجهة التحديات الناشئة عن الجائحة وتردي الظروف االقتصادية. وقد أجري

 التقديرية. للموازنةبنجاح عمليات تطفئة كان مخطط لها لتنفيذ الصيانة الشاملة ضمن الجدول الزمني المحدد ووفقاً 

ا وكيلن وفي إطار الجهود المبذولة الحتواء الوضع الناجم عن الجائحة، فقد واصلنا العمل على ضمان سالمة الموظفين واستمرارية األعمال. كما أن

 مل بحكمة على الحد من العراقيل أمام سلسلة اإلمداد.عيرصد الوضع عن كثب في ظل تطور الجائحة، وظل التسويقي 

الميزات وقد أصبحنا في وضع جيد نستطيع من خالله تعزيز مركزنا بالسوق والتركيز على تحقيق المزيد من العوائد لمساهمينا، مستفيدين في ذلك من 

 مجموعة ومرونتنا على مستوى العمليات وتنوع مجموعة منتجاتنا وانخفاض هيكل التكاليف".ال ع بهاالتنافسية التي تتمت

 األداء والمركز المالي

مقارنة بنفس  %33، بانخفاض تبلغ نسبته 2020سبتمبر  30مليون لاير قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في  330حققت الشركة صافي أرباح بواقع 

مقارنة بنفس الفترة من  %29مليار لاير قطري )بافتراض التوحيد التناسبي(، بانخفاض قدره  1.6الماضي، فيما بلغ إجمالي إيراداتها  الفترة من العام

لاير قطري  0.039، مقارنة بعائد بلغ 2020سبتمبر  30لاير قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في  0.026العام الماضي. وبلغ العائد على السهم 

 س الفترة من العام الماضي.لنف

 

 ظل أوضاع غير مسبوقة فرضها انتشار فيروس كورونا. الكلي فيتأثر األداء المالي للمجموعة بالظروف العالمية الحالية على مستوى االقتصاد وقد 

٪ 20الذي أسفر عن انخفاضها بنسبة وقد فرضت هذه العوامل الخارجية، التي تتجاوز نطاق سيطرة المجموعة، ضغوطاً على أسعار المنتجات، األمر 

 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 

، وهو ما يُعزى إلى عدة عوامل، منها فرض إجراءات 2019مقارنة بفترة التسعة أشهر من عام  %11وتراجعت أحجام مبيعات المجموعة بنسبة 

 بسبب إجراء عمليات تطفئة دورية كان مخطط لها لتنفيذ الصيانة.اإلغالق في أسواق رئيسية وتراجع الطلب وانخفاض مستويات اإلنتاج 

 

 30مليون لاير قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في  659وأسهم تراجع أسعار البيع وأحجام المبيعات في انخفاض صافي أرباح المجموعة بواقع 

 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 2020سبتمبر 

 

االستفادة من األسعار التنافسية للقيم بموجب اتفاقيات توريد طويلة األجل. وال شك أن هذا الترتيب التعاقدي يعتبر أحد العوامل  وقد واصلت المجموعة

أجواء تشهد خاللها األسواق منافسة قوية. وأسهمت الوفورات في تكاليف اللقيم نتيجة تراجع أسعار الوحدات  المجموعة وسطالهامة التي تدعم أداء 

مقارنة بنفس الفترة من العام  2020سبتمبر  30مليون لاير قطري في صافي أرباح المجموعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  136ألحجام بمبلغ وا

 الماضي.

 

جيل هذا مليون لاير قطري، حيث تم تس 37بواقع  2في شركة كيوكيم  2019وتأثرت أيضاً أرباح العام الحالي بالفائض من مخصص الضريبة لعام 

 ، ليسهم بذلك إسهاماً إيجابياً في صافي األرباح.2020المبلغ في الربع الثاني من عام 
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على التوالي. ويعزى هذا االرتفاع  %150و %36 أرباحها بنسبة، فقد ارتفعت إيرادات المجموعة وصافي 2020ومقارنة بالربع السابق من عام 

سعار النفط الخام بصورة أساسية إلى زيادة أسعار المنتجات خالل هذا الربع. وتعود هذه الزيادة المتتابعة في أسعار كافة المنتجات الرئيسية إلى تعافي أ

عن توقف عمليات العديد من الشركات المنتجة وتأجيل إنشاء قدرات وقلة المعروض بسبب األعاصير المتوالية التي تضرب الواليات المتحدة وأسفرت 

تحفيز غير إنتاجية جديدة بصفة عامة في ظل حالة عدم اليقين جراء انتشار جائحة كورونا. وقد شهد مؤخراً جانب الطلب تعافياً مع استمرار عملية ال

فضت تكاليف التشغيل بشكل عام بفضل مبادرات الترشيد التي نفذتها كافة شركات رئيسية. كما انخ في أسواقالمسبوقة ورفع إجراءات الغلق المفروضة 

 المجموعة. وارتفعت أحجام اإلنتاج خالل هذا الربع، حيث لم يتم إجراء أي عمليات تطفئة لفترات طويلة.

 

ضمن األداء المالي والتشغيلي  2020الربع الثاني من عام  وقد أخذ في الحسبان أثر التعافي التدريجي لالقتصاد العالمي الذي بدأ خالل الفترة األخيرة من

. وبرغم ذلك، فإن خطر جائحة فيروس كورونا ما زال قائماً، حيث لم 2020للمجموعة مع االرتفاع الملحوظ في األسعار خالل الربع الثالث من عام 

 عافي.يتم القضاء على الفيروس بالكامل، ما قد يعصف بهذه البوادر المبكرة على الت

 

مليار لاير قطري  1.6وحافظت المجموعة على قوة السيولة لديها بأرصدة نقدية وشبه نقدية لفترة التسعة أشهر األولى من العمليات التشغيلية تقدر بنحو 

مليار لاير قطري  16.4مليار لاير قطري، بعدما كان يبلغ  15.9ما يعادل  2020سبتمبر  30. وبلغ إجمالي األصول كما في 2020سبتمبر  30كما في 

 .2019ديسمبر  31في 

 

 مستجدات ترشيد التكاليف 

ام عدة مبادرات في ظل حالة الركود التي تشهدها األسواق حالياً والتوقعات بشأن االقتصاد الكلي مع انتشار جائحة كورونا، أطلقت المجموعة في مطلع الع

إنفاقها التشغيلي وحددت النفقات التشغيلية غير الضرورية في ضوء األوضاع الحالية. وتضمنت لترشيد التكاليف، حيث قامت الكيانات المنتجة بمراجعة 

خرى بخالف هذه التدابير تحسين هياكل الموارد البشرية، وخفض التكاليف المباشرة فيما يتعلق بالخدمات العامة والصيانة، وخفض اإلنفاق على أمور أ

كما راجعت الكيانات المنتجة برامجها الخاصة باإلنفاق الرأسمالي وحددت النفقات التي يمكن إلغائها أو  دارية.اإلنتاج، ومنها المصروفات العامة واإل

 تأجيلها مع ضمان المحافظة على قوة معايير الصحة والسالمة والبيئة.

 

 أبرز المالمح التشغيلية حسب القطاع

 

مقارنة  %30، بانخفاض تبلغ نسبته 2020من عام  مليار لاير قطري لفترة التسعة أشهر 1.2حقق القطاع إجمالي إيرادات بواقع  قطاع البتروكيماويات:

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد  %66مليون لاير قطري، بانخفاض تبلغ نسبته  237بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ صافي األرباح 

. ويُعزى تراجع أحجام المبيعات بصورة أساسية إلى إجراء %20وأسعار البيع بنسبة  %13ادات واألرباح بتراجع أحجام المبيعات بنسبة تأثرت اإلير

، فيما يعود انخفاض أسعار البيع إلى ضعف الطلب 2020خالل الربع األول من عام  2عملية صيانة شاملة دورية كان مخطط لها في مرافق كيوكيم 

مقارنة بفترة التسعة أشهر من  %13نتجات البتروكيماوية نتيجة للظروف الحالية على مستوى االقتصاد الكلي. وانخفضت أحجام اإلنتاج بنسبة على الم

ن بسبب إجراء عمليات صيانة شاملة دورية كان مخطط لها، غير أنها عمليات لها أهميتها في المحافظة على العمر التشغيلي للمصنع وضما 2019عام 

 معايير الصحة والسالمة والبيئة.

 

مليون  377لتصل إلى  2019مقارنة بنفس الفترة من عام  %25بنسبة  2020تراجعت إيرادات القطاع لفترة التسعة أشهر من عام  قطاع الكلور القلوي:

ويعود  ارنة بنفس الفترة من العام الماضي.مق %19وأسعار البيع بنسبة  %8لاير قطري. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض أحجام المبيعات بنسبة 

وتعذر الوصول إلى األسواق  2020انخفاض أحجام المبيعات إلى إجراء عمليات تطفئة كان مخطط لها للمرافق اإلنتاجية خالل الربع األول من عام 

. وقد واصل 2020األول من الربع الثاني من عام الرئيسية لمنتجات الكلور القلوي نتيجة فرض إجراءات اإلغالق بسبب فيروس كورونا خالل الجزء 

َن مخزونات عن طريق حفظ السوائل السائبة في وحدات تخزين عائمة. ويُعزى انخفاض أسعا ر البيع القطاع عملياته اإلنتاجية خالل هذه الفترة وكوَّ

 العرض والطلب، وهو ما أثر سلباً على أسعار السلع األساسية.بصورة أساسية إلى الظروف المناوئة على مستوى االقتصاد الكلي التي تسببت في اختالل 

 

مقارنة بنفس الفترة من  %70مليون لاير قطري، بانخفاض تبلغ نسبته  42صافي أرباح بواقع  2020وقد حقق القطاع خالل فترة التسعة أشهر من عام 

نتيجة إجراء عمليات تطفئة  %10لإليرادات، فيما انخفضت أحجام اإلنتاج بنسبة العام الماضي، األمر الذي يعزى بصورة أساسية إلى التراجع العام 

 دورية كان مخطط لها.

 

 2تعيين رئيس تنفيذي لشركتي كيوكيم وكيوكيم 

 

اعتباراً من  (2)كيوكيم المحدودة  2قطر للكيماويات المحدودة )كيوكيم( وقطر للكيماويات رئيساً تنفيذياً لشركتي  خالد سلطان الكواري تم تعيين السيد/

 .2020نوفمبر  1
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 مؤتمر هاتفي لمناقشة األداء المالي والتشغيلي للشركة

واآلفاق  2020تستضيف شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة مؤتمراً هاتفياً يدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائج الشركة لفترة التسعة أشهر من عام 

قيت الدوحة. وسوف ظهراً بتو 01:30في تمام الساعة  2020 نوفمبر 3الموافق المستقبلية على مستوى أنشطة األعمال ومسائل أخرى، وذلك يوم الثالثاء 

 يتم نشر العرض التقديمي الخاص بعالقات المستثمرين، الذي سيصاحب المؤتمر، على صفحة المطبوعات ضمن الموقع اإللكتروني للشركة.

 

 -انتهى- 

 

 

 نبذة حول شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة

. وفي 2013مايو  29، الدوحة، دولة قطر"، في 3212تأسست شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وهي شركة مساهمة عامة قطرية وعنوانها الُمسجل "ص.ب. 

 ، اكتسبت الشركة حصص لقطر للبترول في مشاريع مشتركة. 2013سبتمبر  1

 

( شركة قطر للكيماويات المحدودة )كيوكيم( ، وتمتلك 1ت القابضة، وتضم تحت مظلتها الشركات التالية: ويندرج النشاط الرئيسي للشركة ضمن نشاطات أعمال الشركا

، وتمتلك بالكامل شركة واحدة %2وقطر للبترول  %49قطر )ِش.ذ.م.م(  -، فيما تمتلك شركة تشيفرون فيليبس الدولية للكيماويات المحدودة %49فيها حصة تبلغ 

، فيما تمتلك شركة تشيفرون فيليبس %49"، وتمتلك فيها حصة تبلغ 2"كيوكيم  2-( شركة قطر للكيماويات المحدودة 2يم للتوزيع المحدودة، )تابعة، وهي شركة كيوك

ودة، وتمتلك حصة للتوزيع المحد 2، وتمتلك بالكامل شركة واحدة تابعة، وهي شركة كيوكيم %2وقطر للبترول  %49قطر )ِش.ذ.م.م(  -الدولية للكيماويات المحدودة 

( 3"، )2"كيوكيم  2-في مشروع مشترك، وهي شركة راس لفان لألولفينس المحدودة التي تورد اإليثيلين إلى شركة قطر للكيماويات المحدودة  %53.85فعلية تبلغ 

ة قطر للبتروكيماويات المحدودة "قابكو" ، وتمتلك شرك%55.2، وتمتلك فيها حصة تبلغ 1997شركة قطر للڤينيل المحدودة، وهي مشروع مشترك تأسست عام 

 .%12.9، فيما تمتلك قطر للبترول 31.9%

 

، أو mphc@qp.com.qa للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يرجى التواصل من خالل البريد اإللكتروني:

 .www.mphc.com.qa :للشركةزيارة الموقع اإللكتروني 
 
 

 

 

 

 

 بيان إخالء المسؤولية

يُشار أحياناً إلى شركة مسيعيد للبتروكيماويات  كيانات الُمستقلة. في هذا البيان الصحافي،تندرج الشركات التي تمتلك فيها شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة )ش.م.ع.ق.( استثمارات مباشرة أو غير مباشرة ضمن الشركات ذات ال

 القابضة بعبارة "مسيعيد للبتروكيماويات " أو كلمة "المجموعة".

 

". وتُعد جميع البيانات، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، بيانات تطلعية تتضمن تقديرات مستقبلية في هذا البيان الصحافي، يُشار أحياناً إلى شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بعبارة "مسيعيد للبتروكيماويات " أو كلمة "المجموعة 

األحداث التي تؤثر على المجموعة وبين تلك الُمعلنة أو ضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختالف مادي بين النتائج الفعلية أو األداء العملي والتشغيلي أو تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحا

 التي قد تستنتج من هذه البيانات التطلعية.

 

يما يتعلق بمنتجات المجموعة )ج( فقدان الحصة من السوق وشدة المنافسة داخل القطاع )د( المخاطر ويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة عوامل، منها: )أ( تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي )ب( تغير الطلب وظروف األسواق ف 

ختالفاً جوهرياً عن تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من البيانات وف التشريعية والمالية والتنظيمية )و( تغير ظروف األسواق المالية واالقتصادية )ز( المخاطر السياسية. وبالتالي، قد تختلف النتائج االبيئية والكوارث الطبيعية )هـ( تغير الظر

 تعراض نظرات تطلعية في تاريخ هذه الوثيقة.التطلعية الواردة. والبيانات الواردة في هذا اإلصدار الصحفي تهدف إلى اس

 

أية تكاليف أو خسائر أو آثار ضارة أخرى قد تنشأ عن استخدام أو اعتماد أي جهة على أي بيان ال تتحمل شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ومديريها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها ووكالئها أي مسؤولية بأي شكل من األشكال عن 

ُملزمة بأي حال من األحوال بتحديث أو نشر تعديالت أدخلت على أي بيان تطلعي أو مادة  عي و/أو مادة أخرى وردت هنا. وال تعتبر شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة وشركاتها الشقيقةتطل

 البيانات التاريخية الواردة هنا. أنها غير دقيقة نتيجة لورود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية، أو أي سبب آخر. كما ال تضمن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة دقة أخرى وردت هنا ويُعرف أو ال يُعرف أنها قد تغيرت، أو

 

 مالحظـات عامـة

كل القيم األخرى م إدخال أية تعديالت على السنوات الكبيسة. ويتم التعبير عنها بالمليار لاير قطري، وتجبر النسب المئوية إلى كسر عشري واحد. كما أن تتبع السنة المحاسبية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة التقويم الميالدي. وال يت

 قطري. لاير 3.64تجبر إلى أقرب عدد صحيح. وتستند القيم الُمعبر عنها بالدوالر األمريكي إلى السعر التالي: دوالر أمريكي واحد = 

 

اس تناسبي، وذلك استناداً إلى حصة ملكية شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة في مشاريعها تم احتساب مبالغ بيان الدخل، بما في ذلك اإليرادات وصافي األرباح واإلنتاج وأحجام المبيعات، وعرضها لغرض هذا البيان الصحفي على أس

 المشتركة.

 

 تعاريف
 :Cash Realisation Ratio •نسبة التحقق النقدي، التدفق النقدي من العمليات /صافي الربحx   100 Debt to Equity •  نسبة الدين إلى حقوق المساهمين، )الدين الحالي + الدين طويل األجل(/ حقوق المساهمين :x   100 

:Dividend Yield •  عائد أرباح األسهم، إجمالي أرباح األسهم النقدية / القيمة السوقية عند اإلغالقx   100  EDC • ثنائي كلوريد اإلثيلين :•EPS  )الربح لكل سهم )صافي الربح / عدد األسهم العادية المستحقة السداد في نهاية العام :

:EBITDA •  واالستهالك )صافي الربح + الفوائد المدينة + اإلهالك + االستهالك( األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك • :Free Cash Flow  إجمالي اإلنفاق الرأسمالي  –التدفق النقدي الحر، التدفقات النقدية من العمليات

•HCL  حمض الهيدروكلوريك : •HDPE  بولي إيثيلين عالي الكثافة : •  :NAO   أوليفينات ألفا العادية •NaOH  صودا كاوية : •MT / PA  ًطن متري / سنويا : •Payout Ratio   نسبة توزيع األرباح، إجمالي أرباح األسهم :

 مونومر كلوريد الفينيل.  x   100  •:VCMلطاقة الُمقدرة الطاقة التشغيلية، حجم اإلنتاج / ا  Utilisation:• : نسبة السعر إلى األرباح )القيمة السوقية عند اإلغالق / صافي األرباح(  x   100 • P/Eالنقدية/صافي األرباح 
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