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CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL 

 

 للنشر الفوري 
 

 

 مليار لاير قطري 1.5شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة تحقق صافي أرباح يبلغ 

 2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 

 2022سبتمبر  30لاير قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في  0.117عائد على السهم بواقع  ▪

النتائج منذ بداية العام حتى تاريخه تعكس االتجاه اإليجابي ألسعار المنتجات مقارنة بالعام الماضي، غير أن الظروف   ▪

 مقارنة بالربع الثاني المناوئة على مستوى االقتصاد الكلي أثرت على نتائج الربع الثالث 

مركز قوّي من حيث السيولة بأرصدة نقدية ومصرفية  ▪
1
 2022سبتمبر    30يارات لاير قطري كما في  مل   4.0تصل إلى    

 % 100مجلس الوزراء يوافق على زيادة نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في الشركة بنسبة تصل إلى  ▪
 

  • أو "المجموعة" ورمزها في بورصة قطر:    -  2022أكتوبر    25الدوحة، قطر  إليها بكلمة "الشركة"  )يشار  القابضة  للبتروكيماويات  اليوم شركة مسيعيد  أعلنت 

MPHC مقارنة بنفس الفترة من عام  %2، بزيادة تبلغ نسبتها 2022سبتمبر  30مليار لاير قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في  1.5( أنها حققت صافي أرباح بواقع 

2021 . 

 

 المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي

جراء النزاعات الجيوسياسية والمخاوف من الركود نتيجة الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار  2022استمرت تقلبات األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي طوال عام 

سياسة الصين الصارمة بشأن  فقد أسهمت ذلك،   الذي تشهده أسعار الطاقة في أوروبا في التأثير على المنتجين األوروبيين. باإلضافة إلى الكبيرالفائدة. واستمر االرتفاع 

 القضاء نهائياً على فيروس كورونا في زيادة الضغوط التي تتعرض لها السلع األساسية.

 

ذر جراء الظروف  بصورة أساسية إلى التزام المشترين جانب الح  ، األمر الذي يُعزى2022من عام    مقارنة بالربع الثانيالسلع األساسية  وبشكل عام، فقد تراجعت أسعار  

ت أسعار سلة منتجات المجموعة على ارتفاعها مقارنة بالعام  ظالكلي واالنخفاض النسبي في أسعار النفط الخام. وبرغم ذلك، فقد حاف  داالقتصا  ستوىمالمناوئة على  

 الماضي، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى تحسن األوضاع بداية من أواخر العام الماضي. 

 

 مستجدات األداء التشغيلي 

التسعة  مؤشرات األداء الرئيسية 

أشهر  

األولى من  

عام 

2022 

التسعة 

أشهر  

األولى من  

عام 

2021 

 التباين )%( 

]مقارنة بين  

التسعة أشهر  

األولى من عام  

والتسعة   2022

أشهر األولى من  

 [ 2021عام 

الربع 

الثالث من  

عام 

2022 

الربع الثاني 

من عام  

2022 

 التباين )%(

]مقارنة بين الربع  

الثالث من عام  

والربع   2022

الثاني من عام  

2022 ] 

 % 1- 304 302 % 5- 891 850 اإلنتاج )ألف طن متري( 

 -- % 105 % 104 -- % 105 % 98 معدالت تشغيل المصانع )%( 

 

تراجع مستوى اإلنتاج قد  ألف طن متري. و   850اإلنتاج لفترة التسعة أشهر ما يصل إلى  حافظت الشركة على قوة عملياتها التشغيلية واستقرارها، حيث بلغ إجمالي  

، األمر الذي يعود بصورة أساسية إلى إجراء عملية صيانة كبيرة في  2021مقارنة بنفس الفترة من عام    %5بنسبة تبلغ    2022لفترة التسعة أشهر األولى من عام  

 .2022الربع األول من عام  المرافق اإلنتاجية لشركة كيوكيم خالل

 

، األمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى االنخفاض الطفيف  %1انخفاضاً طفيفاً تبلغ نسبته    2022ومقارنة بالربع الفائت، فقد انخفضت أحجام اإلنتاج للربع الثالث من عام  

 اإلنتاج في قطاع الكلور القلوي على مستوياتها دون تغير يُذكر.الذي شهدته أحجام اإلنتاج في قطاع البتروكيماويات، بينما حافظت أحجام 

 

 

 

 

 

 
لك الحصة من األرصدة النقدية  تم تسجيل األرصدة النقدية والمصرفية بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بما في ذ 1

 والمصرفية من المشاريع المشتركة 
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   2021والتسعة أشهر األولى من عام  2022مقارنة بين التسعة أشهر األولى من عام  - مستجدات األداء المالي 

التسعة أشهر   مؤشرات األداء المالي الرئيسية 

األولى من عام  

2022 

التسعة أشهر  

األولى من عام  

2021 

 التباين )%(

 %6+ 941 1,001 متوسط أسعار البيع )دوالر أمريكي/طن متري(

 % 3- 877 849 أحجام المبيعات )ألف طن متري( 

 %3+ 3,004 3,093 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 %2+ 1,737 1,778 األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )مليون لاير قطري(

 %2+ 1,438 1,471  صافي األرباح )مليون لاير قطري(

 %2+ 0.114 0.117 العائد على السهم )لاير قطري( 

 -- % 58 % 57 هامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )%( 

 واإلهالك واالستهالك بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمالحظة: تم تسجيل مبالغ اإليرادات واألرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 

 

بواقع   بارتفاع تبلغ نسبته  2022سبتمبر    30مليار لاير قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في    1.5حققت الشركة صافي أرباح  مقارنة بنفس الفترة من العام   2%، 

مليارات لاير قطري لفترة التسعة أشهر األولى   3.0مليار لاير قطري، مقارنة بإيرادات بلغت    3.1، لتصل إلى  %3ازدادت إيرادات المجموعة بنسبة تبلغ  الماضي. و

لاير قطري لفترة    0.114بلغ    ، مقارنة بعائد على السهم2022سبتمبر    30لاير قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في    0.117. وبلغ العائد على السهم  2021من عام  

 . 2021التسعة أشهر األولى من عام 

 

، األمر الذي أسهم في 2021مقارنة بالتسعة أشهر األولى من عام  %6بنسبة تبلغ  2022وقد ارتفع متوسط أسعار المنتجات الُمرجح خالل التسعة أشهر األولى من عام 

، إذ إن زيادة الطلب على المنتجات ووجود نقص في المعروض 2021قطري مقارنة بالتسعة أشهر األولى من عام  مليون لاير   253زيادة صافي أرباح الشركة بواقع  

، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى  2021مقارنة بالتسعة أشهر األولى من عام    %3قد أثمرا عن ارتفاع أسعار السلع األساسية. وانخفضت أحجام المبيعات بنسبة تبلغ  

. وقد أسفر تراجع أحجام المبيعات  2022تشغيل المصانع جراء تنفيذ عملية صيانة كبيرة في المرافق اإلنتاجية لشركة كيوكيم خالل الربع األول من عام    تراجع معدالت

 مليون لاير قطري.  160عن انخفاض صافي أرباح الشركة بواقع 

 

مقارنة بالتسعة    %2مليار لاير قطري، بزيادة هامشية تبلغ نسبتها    1.8لهذه الفترة ما يصل إلى  وبلغت األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  

، األمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى ارتفاع اإليرادات. وبلغت هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 2021أشهر األولى من عام  

 . 2021للتسعة أشهر األولى من عام  %58مقارنة بنسبة بلغت  %57ما نسبته  2022ام للتسعة أشهر األولى من ع

 

 2022والربع الثاني من عام  2022مقارنة بين الربع الثالث من عام  - األداء المالي

الربع الثالث من   مؤشرات األداء المالي الرئيسية 

 2022عام 

الربع الثاني من  

 2022عام 

 التباين )%(

 % 23- 1,106 854 متوسط أسعار البيع )دوالر أمريكي/طن متري(

 % 12+ 283 316 أحجام المبيعات )ألف طن متري( 

 % 14- 1,139 984 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 % 23- 699 536 األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )مليون لاير قطري(

 % 27- 595 433  )مليون لاير قطري(صافي األرباح 

 % 27- 0.047 0.034 العائد على السهم )لاير قطري( 

 -- % 61 %55 هامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )%( 

 بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمالحظة: تم تسجيل مبالغ اإليرادات واألرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 

 

انخفاض اإليرادات وصافي  %27وصافي أرباحها بنسبة    %14، فقد انخفضت إيرادات الشركة بنسبة  2022مقارنة بالربع الثاني من عام   . ويُعزى بصورة أساسية 

ار البيع بصورة أساسية إلى االنخفاض  مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. ويعود تراجع أسع 2022األرباح إلى تراجع أسعار البيع المحققة خالل الربع الثالث من عام 

التي أثرت على األسواق العالمية، هذا إلى جانب االنخفاض النسبي في أسعار ومستوى االقتصاد الكلي الظروف المناوئة على جراء الملحوظ في أسعار السلع األساسية 

، وذلك برغم المخاوف بشأن الطلب، حيث سجل القطاعين ارتفاعاً في أحجام بالربع الفائتمقارنة    %12النفط الخام. ومع ذلك، فقد ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة تبلغ  

  المبيعات مقارنة بالربع الفائت.

 

 ركز المالي الم

 كما في   مؤشرات األداء الرئيسية  

 2022سبتمبر  30

 كما في  

ديسمبر  31

2021 

 التباين )%(
 

 %2+ 3.9 4.0 األرصدة النقدية والمصرفية )مليار لاير قطري(

 %1+ 17.4 17.5 إجمالي األصول )مليار لاير قطري( 

 %1+ 17.1 17.2 إجمالي حقوق الملكية )مليار لاير قطري(

 مالحظة: تم تسجيل األرصدة النقدية والمصرفية بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

  30األصول كما في  . وبلغ إجمالي  2022سبتمبر    30مليارات لاير قطري كما في    4.0حافظت المجموعة على قوة السيولة لديها بأرصدة نقدية ومصرفية تصل إلى  

 . 2022سبتمبر  30مليار لاير قطري كما في  17.2مليار لاير قطري، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية  17.5ما يصل إلى  2022سبتمبر 
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CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL 

 

 أبرز مالمح أداء القطاعات 

 

 قطاع البتروكيماويات:

التسعة  مؤشرات األداء الرئيسية 

أشهر  

األولى من  

عام 

2022 

التسعة 

أشهر  

األولى من  

عام 

2021 

 التباين )%( 

]مقارنة بين  

التسعة أشهر  

األولى من عام  

والتسعة   2022

أشهر األولى من  

 [ 2021عام 

الربع 

الثالث من  

عام 

2022 

الربع الثاني 

من عام  

2022 

 التباين )%(

]مقارنة بين الربع  

الثالث من عام  

والربع   2022

الثاني من عام  

2022 ] 

 % 17- 1,288 1,073 %7+ 1,112 1,191 البيع )دوالر أمريكي/طن متري(متوسط أسعار 

 % 4+  169  176 % 9- 526 478 أحجام المبيعات )ألف طن متري( 

 % 13-  792  688 % 3- 2,131 2,074 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 % 28-  418  302 % 4- 1,008 966  صافي األرباح )مليون لاير قطري(

 % 1-  179  177 % 9- 537 486 )ألف طن متري( اإلنتاج 

 مالحظة: تم تسجيل األرقام الواردة أعاله بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

مقارنة بالتسعة أشهر األولى من    %4، بانخفاض تبلغ نسبته  2022مليون لاير قطري للتسعة أشهر األولى من عام    966حقق قطاع البتروكيماويات صافي أرباح يبلغ  

 الفترة من العام الماضي.  مقارنة بنفس   %3. ويعود هذا االنخفاض الهامشي في األرباح بصورة أساسية إلى تراجع إيرادات القطاع بنسبة تبلغ 2021عام 

 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث خضعت مرافق كيوكيم اإلنتاجية إلى عملية صيانة كبيرة خالل الربع    %9بنسبة تبلغ  وقد انخفضت أحجام مبيعات القطاع  

وعادلت    %7عت أسعار المنتجات بنسبة تبلغ  . ومن ناحية أخرى، فقد ارتف%9، األمر الذي أسفر بدوره عن انخفاض أحجام إنتاج القطاع بنسبة تبلغ  2022األول من عام  

 داية من أواخر العام الماضي. إلى حد ما اآلثار السلبية الناتجة عن انخفاض أحجام المبيعات. ويعود ارتفاع أسعار البيع بصورة أساسية إلى التحسن المستمر لألوضاع ب

 

، األمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى انخفاض أسعار البيع المحققة خالل الربع الثالث من عام  %28رباح القطاع بنسبة تبلغ  ومقارنة بالربع الفائت، فقد انخفضت أ

لعالمية  مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. ويعود انخفاض متوسط أسعار البيع بصورة أساسية إلى التراجع العام في أسعار البتروكيماويات ا   %17بنسبة تبلغ    2022

 مقارنة بالربع الفائت.  %4ومن ناحية أخرى، فقد ارتفعت أحجام المبيعات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة تبلغ  نتيجة الظروف الصعبة على مستوى االقتصاد الكلي.

 

 قطاع الكلور القلوي:

التسعة  مؤشرات األداء الرئيسية  

أشهر  

األولى من  

عام 

2022 

التسعة 

أشهر  

األولى من  

عام 

2021 

 التباين )%( 

]مقارنة بين التسعة  

أشهر األولى من  

  2022عام 

والتسعة أشهر  

األولى من عام  

2021 ] 

الربع الثالث 

من عام  

2022 

الربع الثاني 

من عام  

2022 

 التباين )%(

]مقارنة بين الربع  

الثالث من عام  

والربع   2022

الثاني من عام  

2022 ] 

 % 31- 837 580 % 11+ 683 756 أمريكي/طن متري(متوسط أسعار البيع )دوالر 

 % 23+  114  140 % 5 + 351  371 أحجام المبيعات )ألف طن متري( 

 % 15-  347  296 % 17 + 874  1,019 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 % 32-  168  114 % 12 + 418  471  صافي األرباح )مليون لاير قطري(

 % 0  125  125 % 3 + 354  364 اإلنتاج )ألف طن متري( 

 مالحظة: تم تسجيل األرقام الواردة أعاله بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

مقارنة بنفس الفترة من العام   %12نسبته  ، بارتفاع تبلغ  2022مليون لاير قطري للتسعة أشهر األولى من عام    471حقق قطاع الكلور القلوي صافي أرباح بواقع  

،  2021مقارنة بالتسعة أشهر األولى من عام    %11الماضي. ويُعزى ارتفاع صافي األرباح بصورة أساسية إلى الزيادة في متوسط أسعار البيع الُمرجح الذي ارتفع بنسبة  

من منتجات( مقارنة بنفس الفترة من العام   الومينا/األلومنيوم والبولي فينيل كلوريد، وغيرهوهو ما يعود إلى ارتفاع أسعار القطاعات المصنعة للمنتجات النهائية )األ

وبصفة عامة، فقد ازدادت   ، وذلك بفضل زيادة معدالت تشغيل المصانع.2021مقارنة بالتسعة أشهر األولى من عام    %5وارتفعت أحجام المبيعات بنسبة تبلغ    الماضي.

مقارنة بالتسعة أشهر األولى من عام    %3مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت أحجام اإلنتاج ارتفاعاً هامشياً تبلغ نسبته    %17غ  إيرادات القطاع بنسبة تبل 

2021 . 

 

  . 2022مقارنة بالربع الثاني من عام    %15، وهو ما يُعزى بصورة أساسية إلى انخفاض إيرادات القطاع بنسبة  %32ومقارنة بالربع الفائت، فقد تراجعت األرباح بنسبة  

في أسعار البيع مقارنة   %31وانخفاض ملحوظ بنسبة    2022ويعود انخفاض اإليرادات بصورة أساسية إلى تراجع أسعار البيع المحققة خالل الربع الثالث من عام  

ار منتجات القطاع نتيجة انخفاض أسعار المنتجات النهائية. ومن ناحية أخرى، بالربع الثاني من نفس العام. ويُعزى انخفاض أسعار البيع بصورة أساسية إلى تراجع أسع

 ، وهو ما أسهم إلى حد ما في تقليص أثر انخفاض أسعار البيع على أرباح القطاع.  %23فقد ارتفعت أحجام المبيعات ارتفاعاً كبيراً بنسبة تبلغ 
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 المستجدات بشأن حد التملك للمستثمرين غير القطريين

 ً يجوز بقرار من   ،2022 مارس  في  ُعقد  الذي للشركة العادية  غير العامة الجمعية  اجتماع خالل  عليها  الموافقة  تمت التي  األساسي النظام  على  المقترحة  للتعديالت وفقا

ً  .  (%100بنسبة تصل إلى )ن  يتحديد ملكية المساهمين من غير القطري  -وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها    -مجلس إدارة الشركة    في  اإلدارة  مجلس  وافق  فقد  لذلك، وتبعا

 . %100 إلى  القطريين  لغير التملك  حد زيادة  على 2022 أبريل في عقد  الذي اجتماعه

 

 لنسبة  الشركة مال رأس فـي الـقـطـري غير المستثمر تملك  نسبة زيادة  على الموافقة  تمت فقد  ، 2022 أكتوبر 12 في  المنعقد  باجتماعه الوزراء مجلس قرار على وبناءً 

 .الصلة ذات المعنية الجهات مع الصدد  هذا في الالزمة اإلجراءات كافة  اتخاذ  وسيتم. %100 الى تصل

 

 مؤتمر هاتفي لمناقشة األداء المالي والتشغيلي للشركة  

يدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائجها واآلفاق على مستوى أنشطة األعمال ومسائل أخرى، وذلك يوم تستضيف شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة مؤتمراً هاتفياً  

ظهراً بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بعالقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر   01:30في تمام الساعة    2022نوفمبر    1الثالثاء الموافق  

 اء المالي" ضمن قسم "عالقات المستثمرين" بالموقع اإللكتروني للشركة.الهاتفي على صفحة "األد

 - انتهى- 

 

 نبذة حول شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 

  1وفي . 2013مايو  29، الدوحة، دولة قطر، في 3212تأسست شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وهي شركة مساهمة عامة قطرية وعنوانها الُمسجل ص.ب. 

 لقطر للطاقة )المعروفة سابقاً باسم قطر للبترول( في مشاريع مشتركة.  ، اكتسبت الشركة حصص2013سبتمبر 

 

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

، وتمتلك بالكامل شركة واحدة تابعة، وهي %2وقطر للطاقة  %49، فيما تمتلك شركة شيفرون فيليبس للكيماويات الدولية قطر القابضة )ِش.ذ.م.م( %49تبلغ  فيها حصة

كة شيفرون فيليبس للكيماويات  ، فيما تمتلك شر%49"، وتمتلك فيها حصة تبلغ  2المحدودة "كيوكيم     2( شركة قطر للكيماويات2شركة كيوكيم للتوزيع المحدودة، )

 %53.85للتوزيع المحدودة، وتمتلك حصة فعلية تبلغ    2، وتمتلك بالكامل شركة واحدة تابعة، وهي شركة كيوكيم  %2وقطر للطاقة    %49الدولية قطر القابضة )ِش.ذ.م.م(  

( شركة قطر للفينيل  3"، )2"كيوكيم    2المحدودة    2كة قطر للكيماويات  في مشروع مشترك، وهو شركة راس لفان لألولفينس المحدودة التي تورد اإليثيلين إلى شر

 ، وشركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" %55.2، وتمتلك فيها شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة حصة تبلغ  1997المحدودة، وهي مشروع مشترك تأسست عام  

 . %12.9، فيما تمتلك قطر للطاقة %31.9 ش.م.خ.ق.

 

أو تفضل بزيارة الموقع   mphc@qatarenergy.qa  على المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يرجى التواصل من خالل عنوان البريد اإللكترونيللحصول  

 . www.mphc.com.qaاإللكتروني 

 
 بيان إخالء المسؤولية 

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

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

 

". 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   اضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختالف كبير بين النتائج الفعلية أو األداء العملي والتشغيلي أوتستند إلى افتراضات وتوقعات في الح

 التي قد تستنتج من هذه البيانات التطلعية. 

 

ن الحصة من السوق وشدة المنافسة داخل القطاع )د( المخاطر عدة عوامل، منها: )أ( تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي )ب( تغير الطلب وظروف األسواق فيما يتعلق بمنتجات المجموعة )ج( فقداويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية ب 

ي قد تستنتج من البيانات  تغير ظروف األسواق المالية واالقتصادية )ز( المخاطر السياسية. وبالتالي، قد تختلف النتائج اختالفاً كبيراً عن تلك الُمعلنة أو الت  البيئية والكوارث الطبيعية )هـ( تغير الظروف التشريعية والمالية والتنظيمية )و(

 بيان الصحفي. استعراض نظرات تطلعية في تاريخ هذا الالتطلعية الواردة هنا. والبيانات الواردة في هذا البيان الصحفي تهدف إلى 

 

ة بأي شكل من األشكال عن أية تكاليف أو خسائر أو أضرار أخرى قد تنشأ عن استخدام أو اعتماد ال تتحمل شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ومديريها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها ووكالئها والشركات المتعاقدة معها أي مسؤولي

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

لبيانات التاريخية ها غير دقيقة نتيجة لورود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية، أو أي سبب آخر. كما ال تضمن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة دقة ابيان تطلعي أو مادة أخرى وردت هنا ويُعرف أو ال يُعرف أنها قد تغيرت، أو أن

 الواردة هنا.

 

 مالحظـات عامـة 

لقيم األخرى  دخال أي تعديالت على السنوات الكبيسة. ويتم التعبير عنها بالمليار لاير قطري، وتجبر النسب المئوية إلى كسر عشري واحد. كما أن كل اتتبع السنة المحاسبية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة التقويم الميالدي. وال يتم إ

 ي. لاير قطر 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 العاديةNaOH   • صودا كاوية :MT / PA   • ًطن متري / سنويا :Payout Ratio     نسبة توزيع األرباح، إجمالي أرباح األسهم :

 مونومر كلوريد الڤينيل.   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 

 

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

