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 للنشر الفوري 
 

 قطري مليار لاير  1يبلغ أرباح شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة تحقق صافي 

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 

   المنتجات في ظل زيادة أسعار الشركة  ارتفاع نتائج ▪

 2022يونيو  30المنتهية في لاير قطري لفترة الستة أشهر   0.083عائد على السهم بواقع  ▪

مركز قوّي من حيث السيولة بأرصدة نقدية ومصرفية  ▪
1

 2022يونيو  30مليار لاير قطري كما في  3.5 تصل إلى 
 

القابضة )يشار إليها بكلمة "الشركة" أو "المجموعة" ورمزها في بورصة قطر:  أعلنت اليوم شركة مسيعيد للبتروكيماويات    -  2022أغسطس    10الدوحة، قطر •  

MPHC  مقارنة بنفس الفترة من عام   %14، بزيادة تبلغ نسبتها  2022يونيو    30نتهية في  مليار لاير قطري لفترة الستة أشهر الم  1( أنها حققت صافي أرباح بواقع

2021 . 

 

 االقتصاد الكليالمستجدات على مستوى 

، حيث انخفض الطلب على بعض منتجات الصناعات التحويلية  2022شهدت األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي حالة من عدم االستقرار خالل النصف األول من عام  

م المشترين جانب الحذر. ومن ناحية أخرى، فقد تأثر  فيروس كورونا والتزا انخفاضاً طفيفاً، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى قيام الصين بإجراء عمليات إغالق جراء  

،  من الناحية االقتصادية   المصانعأمام    الذي فرض تحدياتاألمر  جانب العرض بالحرب الروسية األوكرانية التي أسفرت عن حدوث ارتفاع حاد في أسعار الطاقة،  

 منتجين األوروبيين. الخاصة 

 

، باستثناء أسعار أولفينات ألفا العادية والصودا الكاوية التي شهدت 2022وبصفة عامة، فقد حافظت أسعار السلع األساسية على استقرارها خالل الربع األول من عام  

بعض  أن األسعار قد ارتفعت    خاوف من الركود، إالالم  جراءوبرغم حالة عدم اليقين  ،  2022زيادة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات النهائية. وخالل الربع الثاني من عام  

  المعروض. وحافظت األسعار على ارتفاعها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في ظل تحسن نتيجة الزيادة المستمرة في أسعار الطاقة ووجود نقص في    الشيء

  ووجود نقص في المعروض.  شكل كبيرب  ونمو إجمالي الناتج المحلي  ، مستويات اإلنتاج الصناعي وارتفاع    ، وزيادة اإلنفاق من قِبَل المستهلكين  ، مستوى األنشطة االقتصادية 

 مستجدات األداء التشغيلي  

النصف األول   مؤشرات األداء الرئيسية 

من عام  

2022 

النصف األول  

من عام  

2021 

 التباين )%( 

]مقارنة بين  

النصف األول من  

  2022عام 

والنصف األول من  

 [ 2021عام 

الربع الثاني 

من عام  

2022 

الربع األول  

من عام  

2022 

 التباين )%(

]مقارنة بين الربع  

الثاني من عام  

والربع   2022

األول من عام  

2022 ] 

 % 24+ 245 304 % 7- 588 548 اإلنتاج )ألف طن متري( 

 -- % 85 % 105 -- % 104 % 95 معدالت تشغيل المصانع )%( 

 

ألف طن متري. وقد   548ما يصل إلى    2022عملياتها التشغيلية واستقرارها، حيث بلغ إجمالي اإلنتاج لفترة الستة أشهر األولى من عام  حافظت الشركة على قوة  

لة على نطاق  ، األمر الذي يعود بصورة أساسية إلى إجراء عملية صيانة شام2021مقارنة بالنصف األول من عام    %7انخفضت أحجام اإلنتاج لهذه الفترة بنسبة تبلغ  

 .2022واسع في المرافق اإلنتاجية لشركة كيوكيم خالل الربع األول من عام 

 

إذ إن أحجام الربع األول من عام مقارنة بالربع األول من نفس العام،    %24بنسبة تبلغ    2022ومقارنة بالربع الفائت، فقد ارتفعت أحجام اإلنتاج للربع الثاني من عام  

 في مرافق كيوكيم اإلنتاجية. واسع قد تأثرت بإجراء عملية صيانة شاملة على نطاق  2022

 

  

 
 لك الحصة من األرصدة النقدية والمصرفية من المشاريع المشتركة تم تسجيل األرصدة النقدية والمصرفية بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بما في ذ  1
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   2021والنصف األول من عام  2022مقارنة بين النصف األول من عام  - األداء الماليمستجدات  

النصف األول   مؤشرات األداء المالي الرئيسية 

 2022من عام 

النصف األول  

من عام  

2021 

 التباين )%(

 % 18+ 924 1,088 متوسط أسعار البيع )دوالر أمريكي/طن متري(

 % 7- 572 532 متري( أحجام المبيعات )ألف طن 

 % 10+ 1,925 2,109 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 % 12+ 1,112 1,242 األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )مليون لاير قطري(

 % 14+ 909 1,038  صافي األرباح )مليون لاير قطري(

 % 14+ 0.072 0.083 العائد على السهم )لاير قطري( 

 -- % 58 % 59 هامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )%( 

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

 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.   %14نسبته    ، بارتفاع تبلغ2022يونيو    30مليار لاير قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في    1أرباح بواقع  حققت الشركة صافي  

. وبلغ 2021قطري للنصف األول من عام  مليار لاير    1.9مليار لاير قطري، مقارنة بإيرادات بلغت    2.1لتصل إلى    %10وازدادت إيرادات المجموعة بنسبة تبلغ  

 . 2021لاير قطري للنصف األول من عام  0.072، مقارنة بعائد على السهم بلغ 2022يونيو  30لاير قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في  0.083العائد على السهم 

 

، األمر الذي أسهم في زيادة  2021مقارنة بالنصف األول من عام    %18بلغ  بنسبة ت   2022وقد ارتفع متوسط أسعار المنتجات الُمرجح خالل النصف األول من عام  

، إذ إن زيادة الطلب على المنتجات ووجود نقص في المعروض قد أثمرا عن  2021مليون لاير قطري مقارنة بالنصف األول من عام  324صافي أرباح الشركة بواقع 

، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى تراجع معدالت تشغيل  2021مقارنة بالنصف األول من عام    %7ات بنسبة تبلغ  ارتفاع أسعار السلع األساسية. وانخفضت أحجام المبيع

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

 مليون لاير قطري.  134الشركة بواقع صافي أرباح 

 

مقارنة بالنصف األول   %12مليار لاير قطري، بزيادة تبلغ نسبتها    1.2واإلهالك واالستهالك لهذه الفترة ما يصل إلى  وبلغت األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب  

ارتفاع اإليرادات واحتواء التكاليف التشغيلية. وبلغت هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك    ، األمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى2021من عام  

 . 2021للنصف األول من عام  %58مقارنة بنسبة بلغت   %59ما نسبته  2022واالستهالك للنصف األول من عام 

 

 2022ع األول من عام والرب 2022مقارنة بين الربع الثاني من عام  - األداء المالي

الربع الثاني من   مؤشرات األداء المالي الرئيسية 

 2022عام 

الربع األول من  

 2022عام 

 التباين )%(

 %4+ 1,068 1,106 متوسط أسعار البيع )دوالر أمريكي/طن متري(

 % 13+ 250 283 أحجام المبيعات )ألف طن متري( 

 % 17+ 970 1,139 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 % 29+ 543 699 األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )مليون لاير قطري(

 % 34+ 443 595  صافي األرباح )مليون لاير قطري(

 % 34+ 0.035 0.047 العائد على السهم )لاير قطري( 

 -- % 56 % 61 واالستهالك )%( هامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك 

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

 

. ويُعزى ارتفاع اإليرادات وصافي األرباح بصورة أساسية  %34وصافي أرباحها بنسبة   %17، فقد ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة  2022مقارنة بالربع األول من عام  

قد تأثرت بإجراء عملية صيانة شاملة على  2022في ظل ارتفاع معدالت تشغيل المصانع، إذ إن أحجام الربع األول من عام  %13إلى زيادة أحجام المبيعات بنسبة تبلغ 

مقارنة بالربع األول من نفس العام، وهو ما   %4بنسبة تبلغ  2022نطاق واسع في المرافق اإلنتاجية لشركة كيوكيم. كما ارتفعت أسعار البيع خالل الربع الثاني من عام 

 م المخاوف بشأن الطلب. أسعار الطاقة ونقص المعروض، وذلك برغ االرتفاع المستمر فييُعزى إلى 

 

 المركز المالي  

 كما في   مؤشرات األداء الرئيسية  

 2022يونيو  30

 كما في  

 2021ديسمبر  31

 التباين )%(
 

 % 11- 3.9 3.5 األرصدة النقدية والمصرفية )مليار لاير قطري(

 % 2- 17.4 17.1 إجمالي األصول )مليار لاير قطري( 

 % 2- 17.1 16.7 )مليار لاير قطري(إجمالي حقوق الملكية 

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

 

يونيو   30. وبلغ إجمالي األصول كما في  2022يونيو   30مليار لاير قطري كما في  3.5حافظت المجموعة على قوة السيولة لديها بأرصدة نقدية ومصرفية تصل إلى 

 . 2022يونيو  30قطري كما في  مليار لاير 16.7مليار لاير قطري، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية  17.1ما يصل إلى  2022
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 أبرز مالمح أداء القطاعات 

 

 قطاع البتروكيماويات:

النصف   مؤشرات األداء الرئيسية 

األول من  

 2022عام 

النصف  

األول من  

عام 

2021 

 التباين )%( 

]مقارنة بين النصف  

  2022األول من عام  

والنصف األول من  

 [ 2021عام 

لثاني االربع 

من عام  

2022 

الربع األول  

من عام  

2022 

 التباين )%(

]مقارنة بين الربع  

الثاني من عام  

والربع   2022

األول من عام  

2022 ] 

 %5+ 1,224 1,288 % 14+ 1,105 1,260 )دوالر أمريكي/طن متري(متوسط أسعار البيع 

 % 27+ 133 169 % 12- 342 302 أحجام المبيعات )ألف طن متري( 

 % 33+ 594 792 %1+ 1,378 1,386 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 % 70+ 247 418 %2+ 650 665  صافي األرباح )مليون لاير قطري(

 % 37+ 130 179 % 13- 354 308 اإلنتاج )ألف طن متري( 

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

 

.  2021مقارنة بالنصف األول من عام    %2، بارتفاع تبلغ نسبته  2022مليون لاير قطري للنصف األول من عام    665حقق قطاع البتروكيماويات صافي أرباح يبلغ  

الذي شهدته األسعار قد عادله انخفاض   ، إذ إن االرتفاع%1بنسبة تبلغ القطاع  ويُعزى هذا االرتفاع الهامشي في األرباح بصورة أساسية إلى زيادة هامشية في إيرادات 

 أحجام المبيعات. 

 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث خضعت مرافق كيوكيم اإلنتاجية إلى عملية صيانة شاملة على نطاق   %12وقد انخفضت أحجام مبيعات القطاع بنسبة تبلغ 

. ومن ناحية أخرى، فقد ارتفعت أسعار المنتجات بنسبة  %13اض أحجام إنتاج القطاع بنسبة تبلغ  ، األمر الذي أسفر عن انخف2022واسع خالل الربع األول من عام  

. ويعود ارتفاع أسعار البيع بصورة أساسية إلى تحسن األوضاع على مستوى االقتصاد  المبيعات  الناتجة عن انخفاض أحجاموعادلت إلى حد ما اآلثار السلبية    %14تبلغ  

 أواخر العام الماضي. الكلي بداية من 

 

، األمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى الزيادة الملحوظة في أحجام المبيعات خالل %70ومقارنة بالربع الفائت، فقد ارتفعت أرباح القطاع ارتفاعاً كبيراً بنسبة تبلغ  

، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى ارتفاع %5ع متوسط أسعار البيع بنسبة تبلغ  مقارنة بالربع األول من نفس العام. كما ارتف  %27بنسبة تبلغ    2022الربع الثاني من عام  

 .2022عام مقارنة بالربع األول من  %8وأسعار أولفينات ألفا العادية بنسبة   %9أسعار البولي إيثيلين عالي الكثافة بنسبة  

 

 قطاع الكلور القلوي:  

النصف   مؤشرات األداء الرئيسية  

األول من  

 2022عام 

النصف  

األول من  

 2021عام 

 التباين )%( 

]مقارنة بين  

النصف األول من  

  2022عام 

والنصف األول من  

 [ 2021عام 

الربع الثاني 

من عام  

2022 

الربع األول  

من عام  

2022 

 التباين )%(

]مقارنة بين الربع  

الثاني من عام  

والربع   2022

األول من عام  

2022 ] 

 % 6- 888 837 % 32+ 654 863 ريكي/طن متري(متوسط أسعار البيع )دوالر أم

 % 2-  116 114 %0+ 230 230 أحجام المبيعات )ألف طن متري( 

 % 8-  376 347 % 32+ 547 723 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 % 11-  189 168 % 41+ 252 356  صافي األرباح )مليون لاير قطري(

 % 9+  115 125 %2+ 235 240 اإلنتاج )ألف طن متري( 

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

 

الفترة من العام مقارنة بنفس    %41، بارتفاع كبير تبلغ نسبته  2022مليون لاير قطري للنصف األول من عام    356حقق قطاع الكلور القلوي صافي أرباح بواقع  

، 2021مقارنة بالنصف األول من عام   %32رجح الذي ارتفع بنسبة  الماضي. ويُعزى هذا النمو الملحوظ بصورة أساسية إلى الزيادة الكبيرة في متوسط أسعار البيع المُ 

  ، فلم تشهد أحجام المبيعات   أما  (.منتجاتالمن    وغيرهالي فينيل كلوريد،  وهو ما يعود إلى ارتفاع أسعار القطاعات المصنعة للمنتجات النهائية )األلومينا/األلومنيوم والبو

 % 2. وارتفعت أحجام اإلنتاج ارتفاعاً هامشياً تبلغ نسبته  %32إيرادات القطاع بنسبة تبلغ    ازدادت. وبصفة عامة، فقد  2021ذكر مقارنة بالنصف األول من عام  تغيراً يُ 

 . 2021مقارنة بالنصف األول من عام 

 

.  2022مقارنة بالربع األول من عام    %8، وهو ما يُعزى بصورة أساسية إلى انخفاض إيرادات القطاع بنسبة  %11ومقارنة بالربع الفائت، فقد تراجعت األرباح بنسبة  

مقارنة بالربع األول من نفس العام.  %6بنسبة  تض وانخفا 2022ويعود انخفاض اإليرادات بصورة أساسية إلى تراجع أسعار البيع المحققة خالل الربع الثاني من عام 

ات النهائية. وبرغم ذلك، قد  ويُعزى انخفاض أسعار البيع بصورة أساسية إلى تراجع أسعار ثاني كلوريد اإليثيلين ومونومر كلوريد الفينيل نتيجة انخفاض أسعار المنتج

  حافظت أسعار الصودا الكاوية على ارتفاعها.

 

نتيجة تراجع الطلب على المنتجات. ومن ناحية أخرى، فقد ارتفعت   2022مقارنة بالربع األول من عام    %2انخفضت أحجام المبيعات انخفاضاً هامشياً بنسبة تبلغ  كما  

غيل المصانع خالل الربع الثاني من عام  مقارنة بالربع األول من نفس العام، وذلك بفضل زيادة معدالت تش  2022خالل الربع الثاني من عام    %9أحجام اإلنتاج بنسبة  

2022 . 
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 مؤتمر هاتفي لمناقشة األداء المالي والتشغيلي للشركة 

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

ظهراً بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بعالقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر  01:30في تمام الساعة  2022أغسطس  15افق المو االثنين

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

 

 - انتهى- 

 

 للبتروكيماويات القابضة نبذة حول شركة مسيعيد  

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

 مشتركة. لقطر للطاقة )المعروفة سابقاً باسم قطر للبترول( في مشاريع  ، 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 %2طاقة وقطر لل %49، فيما تمتلك شركة شيفرون فيليبس للكيماويات الدولية قطر القابضة )ِش.ذ.م.م( %49فيها حصة تبلغ 

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

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

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

، وشركة قطر للبتروكيماويات المحدودة  %55.2، وتمتلك فيها شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة حصة تبلغ  1997ت عام  المحدودة، وهي مشروع مشترك تأسس 

 .%12.9، فيما تمتلك قطر للطاقة %31.9"قابكو" 

 

أو تفضل بزيارة الموقع   c@qatarenergy.qamph  للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يرجى التواصل من خالل عنوان البريد اإللكتروني

 . www.mphc.com.qaاإللكتروني 

 
 بيان إخالء المسؤولية 

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

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

 

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

ية أو األداء العملي والتشغيلي أو األحداث التي تؤثر على المجموعة وبين تلك الُمعلنة أو لتستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختالف كبير بين النتائج الفع

 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 كبيراً 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

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

 

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

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

يد للبتروكيماويات القابضة دقة البيانات التاريخية و ال يُعرف أنها قد تغيرت، أو أنها غير دقيقة نتيجة لورود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية، أو أي سبب آخر. كما ال تضمن شركة مسيعبيان تطلعي أو مادة أخرى وردت هنا ويُعرف أ

 الواردة هنا.

 

 مالحظـات عامـة 

إلى كسر عشري واحد. كما أن كل القيم األخرى   بضة التقويم الميالدي. وال يتم إدخال أي تعديالت على السنوات الكبيسة. ويتم التعبير عنها بالمليار لاير قطري، وتجبر النسب المئويةتتبع السنة المحاسبية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القا

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

 

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  عدد األسهم العادية المستحقة السداد في نهاية العام(  /: الربح لكل سهم )صافي الربح

:EBITDA •    • )األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )صافي الربح + الفوائد المدينة + اإلهالك + االستهالك :Free Cash Flow   الرأسمالي    إجمالي اإلنفاق   –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  •:VCMالطاقة التشغيلية، حجم اإلنتاج / الطاقة الُمقدرة   Utilisation:عر إلى األرباح )القيمة السوقية عند اإلغالق / صافي األرباح( • : نسبة الس x   100 • P/Eالنقدية/صافي األرباح 
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