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 یوفر معلومات حول أثر عملیاتھا

 ر تقریرھا األول لالستدامةصدِ تُ  شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة
 

" أو "المجموعة"، مسیعید القابضة(یشار إلیھا بعبارة " القابضةشركة مسیعید للبتروكیماویات الیوم أصدرت  - 2021نوفمبر  16• الدوحة، قطر 
مدى التزامھا بالشفافیة والمشاركة البناءة مع أصحاب  الذي تستعرض من خاللھو ) تقریرھا األول لالستدامةMPHCورمزھا في بورصة قطر: 

طة أعمالھا على النواحي االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة وتلك المصلحة الداخلیین والخارجیین وتزویدھم بملخصات زاخرة بالمعلومات حول أثر أنش
 المتعلقة بالحوكمة.

 
 ویتضمن التقریر اإلفصاحات ذات الصلة بالبیئة والمجتمع والحوكمة لشركات المجموعة التالیة:  

 شركة قطر للكیماویات المحدودة (كیوكیم) •
 )2المحدودة (كیوكیم  2شركة قطر للكیماویات  •
 للفینیل المحدودة (كیو. في. سي.) شركة قطر •

 
من فلسفة وتجدر اإلشارة إلى أن التقریر یلخص جوانب االستدامة لشركات المجموعة ویستعرضھا بشكل موحد، إذ یُعد السعي نحو التمیز جزءاً أصیالً 

والمحافظة على البیئة وتعزیز النمو االقتصادي ورفاه  بشأن االستدامة والتي تتمحور حول العمل وفقاً لمعاییر رفیعة المستوى للسالمة مسیعید القابضة
 المجتمع المحلي.

 
ة في القطاعات وتتسق عناصر االستدامة (االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة وتلك المتعلقة بالحوكمة) مع االستراتیجیة العامة للمجموعة بشأن إضافة قیم

 .التي تعمل فیھا مسیعید القابضة
 

 www.mphc.com.qaعلى الموقع اإللكتروني للشركة:  2020تدامة الُمفصل لعام یتوافر تقریر االس
 

 -انتھى- 
 

 نبذة حول شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة

. وفي 2013مایو  29، الدوحة، دولة قطر، في 3212تأسست شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة، وھي شركة مساھمة عامة قطریة وعنوانھا الُمسجل ص.ب. 
 لقطر للطاقة (المعروفة سابقاً باسم قطر للبترول) في مشاریع مشتركة. ، اكتسبت الشركة حصص2013سبتمبر  1
 

للكیماویات المحدودة (كیوكیم) ، وتمتلك ) شركة قطر 1ویندرج النشاط الرئیسي للشركة ضمن نشاطات أعمال الشركات القابضة، وتضم تحت مظلتھا الشركات التالیة: 
%، وتمتلك بالكامل شركة واحدة 2% وقطر للطاقة 49قطر (ِش.ذ.م.م)  -%، فیما تمتلك شركة تشیفرون فیلیبس الدولیة للكیماویات المحدودة 49فیھا حصة تبلغ 

%، فیما تمتلك شركة تشیفرون فیلیبس 49"، وتمتلك فیھا حصة تبلغ 2كیوكیم المحدودة "  2) شركة قطر للكیماویات2تابعة، وھي شركة كیوكیم للتوزیع المحدودة، (
للتوزیع المحدودة، وتمتلك حصة  2%، وتمتلك بالكامل شركة واحدة تابعة، وھي شركة كیوكیم 2% وقطر للطاقة 49قطر (ِش.ذ.م.م)  -الدولیة للكیماویات المحدودة 

) 3"، (2"كیوكیم  2المحدودة  2راس لفان لألولفینس المحدودة التي تورد اإلیثیلین إلى شركة قطر للكیماویات % في مشروع مشترك، وھو شركة 53.85فعلیة تبلغ 
%، وتمتلك في شركة قطر للبتروكیماویات المحدودة "قابكو" 55.2، وتمتلك فیھا حصة تبلغ 1997شركة قطر للفینیل المحدودة، وھي مشروع مشترك تأسست عام 

 %.12.9قطر للطاقة  %، فیما تمتلك31.9
 

أو تفضل بزیارة الموقع  mphc@qp.com.qa للحصول على المزید من المعلومات حول ھذا البیان الصحفي، یرجى التواصل من خالل عنوان البرید اإللكتروني
 .www.mphc.com.qaاإللكتروني 

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

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

وتُعد جمیع البیانات، باستثناء بیانات الحقائق التاریخیة، بیانات تطلعیة تتضمن  ".في ھذا البیان الصحافي، یُشار أحیاناً إلى شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة بعبارة "مسیعید للبتروكیماویات " أو كلمة "المجموعة
بین النتائج الفعلیة أو األداء العملي والتشغیلي أو األحداث التي  كبیري الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجھولة وشكوك، ما قد یؤدي إلى حدوث اختالف تقدیرات مستقبلیة تستند إلى افتراضات وتوقعات ف

 تؤثر على المجموعة وبین تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من ھذه البیانات التطلعیة.
 
فقدان الحصة من السوق وشدة المنافسة  عیة بعدة عوامل، منھا: (أ) تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبیعي (ب) تغیر الطلب وظروف األسواق فیما یتعلق بمنتجات المجموعة (ج)ویرتبط تحقق ھذه البیانات التطل 

ة (و) تغیر ظروف األسواق المالیة واالقتصادیة (ز) المخاطر السیاسیة. وبالتالي، قد تختلف النتائج اختالفاً كبیراً داخل القطاع (د) المخاطر البیئیة والكوارث الطبیعیة (ھـ) تغیر الظروف التشریعیة والمالیة والتنظیمی
 ذه الوثیقة.تھدف إلى استعراض نظرات تطلعیة في تاریخ ھ البیان الصحفيعن تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من البیانات التطلعیة الواردة ھنا. والبیانات الواردة في ھذا 

 
ة بأي شكل من األشكال عن أیة تكالیف أو خسائر أو أضرار أخرى قد ال تتحمل شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة ومدیریھا وموظفیھا ومسؤولیھا ومستشاریھا ووكالئھا والشركات المتعاقدة معھا أي مسؤولی 

ت ھنا. وال تعتبر شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة وشركاتھا التابعة ومشاریعھا المشتركة وشركاتھا الشقیقة ُملزمة بأي حال من تنشأ عن استخدام أو اعتماد أي جھة على أي بیان تطلعي و/أو مادة أخرى ورد
لورود معلومات جدیدة أو أحداث مستقبلیة، أو أي سبب آخر. كما  قة نتیجةاألحوال بتحدیث أو نشر تعدیالت أدخلت على أي بیان تطلعي أو مادة أخرى وردت ھنا ویُعرف أو ال یُعرف أنھا قد تغیرت، أو أنھا غیر دقی

 ال تضمن شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة دقة البیانات التاریخیة الواردة ھنا.

 

http://www.mphc.com.qa/
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