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 للنشر الفوري

 
 

مليون لاير قطري لفترة  379شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة تحقق صافي أرباح بواقع 

 2021مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في 

  تحسن األوضاع على مستوى  معألسعار المنتجات  القويةلزيادة في ظل ا ترتفع ارتفاعاً كبيراً المجموعة أرباح

 االقتصاد الكلي ونقص المعروض

  مقارنة بعائد 2021مارس  31لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  0.030عائد على السهم بواقع ،

 لاير قطري لنفس الفترة من العام الماضي 0.005بلغ 

  مليون لاير قطري  893لتصل إلى  2020% مقارنة بالربع األول من عام 73إيرادات المجموعة ترتفع بنسبة

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  2021مارس  31مليار لاير قطري كما في  1.6مركز سيولة قوّي بأرصدة نقدية وشبه نقدية تقدر بنحو 

 
للبتروكيماويات القابضة )يشار إليها بعبارة "مسيعيد القابضة" أو "المجموعة" ورمزها  أعلنت اليوم شركة مسيعيد :2021أبريل  27• الدوحة، قطر 

وهي واحدة من أولى شركات البتروكيماويات ذات المنتجات المتنوعة في المنطقة، أعلنت أنها قد حققت صافي أرباح  (MPHCفي بورصة قطر: 

 .2021مارس  31ة في مليون لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهي 379بواقع 

 

 المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي

 2020واصلت األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي مسارها اإليجابي الذي بدأته من الربع الرابع من عام ، 2021خالل الربع األول من عام 

رئيسية، باإلضافة إلى استمرار إطالق  اقتصاداتلفيروس كورونا والتخفيف من إجراءات اإلغالق في مدعومة في ذلك بطرح اللقاحات المضادة 

لتجدد الطلب  الرئيسيمحفز الرئيسية. وقد كان استمرار تحسن األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي بمثابة في بلدان برامج تحفيزية من قِبَل حكومات 

 على أسواق السلع األساسية.

 

مخطط لها جراء هبوب  لم يكنمصانع قد توقفت عن العمل بصورة هناك ومن ناحية أخرى، فقد شهدت هذه الفترة نقصاً في المعروض، السيما أن 

عواصف شتوية غير مسبوقة في بعض مناطق بالواليات المتحدة األمريكية استمرت لقرابة شهرين وأسفرت عن حدوث نقص عام في المعروض من 

 تروكيماويات والكلور القلوي.منتجات الب

 

 مستجدات األداء التشغيلي 

الربع األول  مؤشرات األداء التشغيلي الرئيسية

من عام 

2021 

الربع األول 

من عام 

2020 

الربع 

الرابع من 

عام 

2020 

 التباين )%(

]مقارنة بين الربع 

األول من عام 

والربع  2021

األول من عام 

2020] 

 التباين )%(

]مقارنة بين الربع 

األول من عام 

والربع  2021

الرابع من عام 

2020] 

 %9- %47+ 309 190 280 اإلنتاج )ألف طن متري(

 -- -- %104 %64 %97 معدالت التشغيل )%(

 

% مقارنة بالربع 47ألف طن متري، بزيادة تبلغ نسبتها  280واستقرارها، حيث بلغ إجمالي اإلنتاج لهذه الفترة قوة عملياتها حافظت المجموعة على 

، 2021. وتُعزى الزيادة العامة في أحجام اإلنتاج بصورة أساسية إلى تحسن معدالت تشغيل المصانع خالل الربع األول من عام 2020األول من عام 

الصيانة الوقائية  تطفئة إلجراءمخطط لها للصيانة الشاملة وعمليات كان ريع المشتركة للمجموعة عمليات رئيسية شهدت بعض مرافق المشا حيث

 .2020خالل الربع األول من عام 

 

 2021%، حيث انخفض عدد أيام التشغيل خالل الربع األول من عام 9، فقد تراجعت أحجام اإلنتاج بنسبة 2020ومقارنة بالربع الرابع من عام 

 عملية تطفئة لتنفيذ أعمال الصيانة في قطاع الكلور القلوي.   ، وذلك نتيجة إجراء2020مقارنة بالربع الرابع من عام 
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 2020 والربع األول من عام 2021مقارنة بين الربع األول من عام  -األداء المالي 

الربع األول من  مؤشرات األداء المالي الرئيسية

 2021عام 

الربع األول 

من عام 

2020 

 التباين )%(

 

 %36+ 625 847 )دوالر أمريكي/طن متري( أسعار البيعمتوسط 

 %28+ 227 290 أحجام المبيعات )ألف طن متري(

 %73+ 516 893 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 %564+ 57 379  صافي األرباح )مليون لاير قطري(

 %564+ 0.005 0.030 العائد على السهم )لاير قطري(
 لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةل خالفاً مالحظة: تم تسجيل اإليرادات بناًء على طريقة التوحيد التناسبي 

 
% 564، بارتفاع كبير تبلغ نسبته 2021مارس  31مليون لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  379حققت المجموعة صافي أرباح بواقع 

مليون لاير قطري )بافتراض التوحيد التناسبي(،  893% لتصل إلى 73. وقد ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 2020ألول من عام مقارنة بالربع ا
لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية  0.030. وبلغ العائد على السهم 2020مليون لاير قطري للربع األول من عام  516مقارنة بإيرادات بلغت 

 .2020لاير قطري للربع األول من عام  0.005بلغ  على السهم ، مقارنة بعائد2021مارس  31في 
 

مليون  239، لتحقق بذلك زيادة تبلغ قيمتها 2020% مقارنة بالربع األول من عام 36وارتفعت أسعار المنتجات في المتوسط خالل هذه الفترة بنسبة 
ارتفعت كما زيادة كبيرة في أسعار السلع األساسية.  عن ونقص المعروضتجدد الطلب على المنتجات  فقد أثمرلاير قطري في صافي أرباح المجموعة، 

في ظل زيادة معدالت التشغيل. وأثمر النمو العام ألحجام المبيعات عن زيادة صافي  2020% مقارنة بالربع األول من عام 28أحجام المبيعات بنسبة 
  قطري.مليون لاير 142أرباح المجموعة بواقع 

 
أسفر عن انخفاض صافي  وهو ماالمنتجات واألحجام، أسعار  الذي تحقق على مستوى رتفاعاالذلك المتغيرة  زيادة التكاليف على نحو طفيفعادلت قد و

على نحو . كما تأثر صافي أرباح هذه الفترة 2020مليون لاير قطري مقارنة بالربع األول من عام  80بواقع  2021أرباح الربع األول من عام 
 .2020ول من عام مقارنة بالربع األ انخفاض المسحوباتمليون لاير قطري ويتعلق بفوارق في المخزون بسبب  48بتباين تبلغ قيمته  إيجابي

 
 2020والربع الرابع من عام  2021مقارنة بين الربع األول من عام  -األداء المالي 

الربع األول من  مؤشرات األداء المالي الرئيسية

 2021عام 

الربع 

الرابع من 

عام 

2020 

 التباين )%(

 

 %18+ 716 847 )دوالر أمريكي/طن متري( أسعار البيعمتوسط 

 %10- 321 290 )ألف طن متري( أحجام المبيعات

 %7+ 837 893 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 %88+ 202 379  صافي األرباح )مليون لاير قطري(

 %88+ 0.016 0.030 العائد على السهم )لاير قطري(
 التقارير الماليةلمعايير الدولية إلعداد خالفاً لمالحظة: تم تسجيل اإليرادات بناًء على طريقة التوحيد التناسبي 

 
%. ويُعزى هذا النمو 88% وارتفع صافي األرباح ارتفاعاً كبيراً بنسبة 7بنسبة  إيرادات الشركة فقد ازدادت، 2020مقارنة بالربع الرابع من عام 

تحسن األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي ونقص  في ظلبصورة رئيسية إلى االرتفاع العام في متوسط أسعار البيع التي واصلت مسارها اإليجابي 
. ومن ناحية أخرى، 2020% مقارنة بالربع الرابع من عام 18بنسبة  2021ارتفع متوسط أسعار البيع خالل الربع األول من عام  فقدالمعروض، 

عدد أيام التطفئة إلجراء الصيانة مقارنة  زيادة ، وهو ما يُعزى إلى2020% مقارنة بالربع الرابع من عام 10فقد انخفضت أحجام المبيعات بنسبة 
 .2020بالربع الرابع من عام 

 
 المركز المالي

 كما في   مؤشرات األداء الرئيسية

 2021مارس  31

 كما في 

 2020ديسمبر  31

 التباين )%(

 

 %1+ 2.36 2.38 أرصدة نقدية وشبه نقدية )مليار لاير قطري(

 %1- 16.1 16.0 قطري(إجمالي األصول )مليار لاير 

 %1- 15.8 15.6 إجمالي حقوق الملكية )مليار لاير قطري(
 لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةخالفاً لبناًء على طريقة التوحيد التناسبي النقدية مالحظة: تم تسجيل األرصدة النقدية وشبه 

 
، بارتفاع هامشي 2021مارس  31مليار لاير قطري كما في  2.4وشبه نقدية تقدر بنحو وقد حافظت المجموعة على قوة السيولة لديها بأرصدة نقدية 

% مقارنة بإجماليها 1مليار لاير قطري، بانخفاض هامشي تبلغ نسبته  16.0ما يعادل  2021مارس  31%. وبلغ إجمالي األصول كما في 1تبلغ نسبته 
 .2020ديسمبر  31في 
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 أبرز مالمح أداء القطاعات

 

 البتروكيماويات: قطاع

الربع األول  مؤشرات األداء الرئيسية

من عام 

2021 

الربع األول 

من عام 

2020 

الربع 

الرابع من 

عام 

2020 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول 

والربع  2021من عام 

 [2020األول من عام 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول 

والربع  2021من عام 

 [2020الرابع من عام 

 %14+ %31+ 872 764 997 )دوالر أمريكي/طن متري( أسعار البيعمتوسط 

 %10- %29+  188   132   170  أحجام المبيعات )ألف طن متري(

 %3+ %68+  597   367   617  اإليرادات )مليون لاير قطري(

 %15+ %827+  218   27   250   صافي األرباح )مليون لاير قطري(

 %9- %49+  188   114   170  )ألف طن متري(اإلنتاج 
 لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةخالفاً لتم تسجيل األرقام الواردة أعاله بناًء على طريقة التوحيد التناسبي  مالحظة:

 

% مقارنة بالربع 800من مليون لاير قطري، بزيادة أكثر  250، حيث بلغ صافي األرباح على مستوى أداءه تعافياً كبيراً  قطاع البتروكيماويات أبدى

 2020% مقارنة بالربع األول من عام 31بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار المنتجات بنسبة الملحوظة . وتُعزى هذه الزيادة 2020األول من عام 

 على مستوى االقتصاد الكلي. في ظل تحسن األوضاع

 

% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مع زيادة عدد أيام التشغيل خالل هذه الفترة مقارنة بالربع األول من 29كما ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 

 617لى % لتصل اإليرادات إ68تبلغ . وقد أثمر ارتفاع أسعار المنتجات وأحجام المبيعات عن زيادة عامة في إيرادات القطاع بنسبة 2020عام 

 مليون لاير قطري لهذه الفترة.

 

خالل الربع األول من  2، حيث خضعت مرافق اإلنتاج في شركة كيوكيم 2020% مقارنة بالربع األول من عام 49وازدادت أحجام اإلنتاج بنسبة 

مقارنة بالربع  2020ربع األول من عام كان مخطط لها، األمر الذي أثر على إجمالي معدالت التشغيل للإلى عملية صيانة شاملة دورية  2020عام 

 .2021األول من عام 

 

، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى الزيادة 2020% مقارنة بالربع الرابع من عام 15بنسبة  2021ارتفع صافي أرباح الربع األول من عام قد و

هذا ، 2020من الفترة األخيرة من عام  امتدألوضاع على مستوى االقتصاد الكلي والذي ل المستمر تحسنلالمتواصلة ألسعار المنتجات في ظل ا

 .نقص المعروضباإلضافة إلى 

 

 قطاع الكلور القلوي: 

الربع األول  مؤشرات األداء الرئيسية 

من عام 

2021 

الربع األول 

من عام 

2020 

الربع 

الرابع من 

عام 

2020 

 التباين )%(
األول ]مقارنة بين الربع 

والربع  2021من عام 

 [2020األول من عام 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول 

والربع  2021من عام 

 [2020الرابع من عام 

 %28+ %47+  496  431   633  )دوالر أمريكي/طن متري( أسعار البيعمتوسط 

 %10- %26+  133  95   120  أحجام المبيعات )ألف طن متري(

 %15+ %86+  240  149   277  )مليون لاير قطري(اإليرادات 

 %50+ %467+  83  22   125   صافي األرباح )مليون لاير قطري(

 %9- %44+  121  76   110  اإلنتاج )ألف طن متري(
 التقارير الماليةلمعايير الدولية إلعداد خالفاً لتم تسجيل األرقام الواردة أعاله بناًء على طريقة التوحيد التناسبي  مالحظة:

 

مليون لاير قطري، مقارنة بصافي أرباح بلغ  125حقق صافي أرباح بواقع فقد أبدى قطاع الكلور القلوي قدراً كبيراً من التعافي على مستوى أداءه، 

متوسط أسعار البيع المرجح  . ويُعزى هذا النمو الملحوظ بصورة أساسية إلى الزيادة الكبيرة في2020مليون لاير قطري للربع األول من عام  22

تجدد الطلب على المنتجات ونقص المعروض. كما ارتفعت أحجام  هذا باإلضافة إلى، 2020% مقارنة بالربع األول من عام 47الذي ارتفع بنسبة 

. 2020الربع األول من عام % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في ظل تحسن معدالت التشغيل خالل هذه الفترة مقارنة ب26المبيعات بنسبة 

مليون لاير قطري  277% لتصل اإليرادات إلى 86وقد أثمر ارتفاع أسعار المنتجات وأحجام المبيعات عن زيادة عامة في إيرادات القطاع بنسبة تبلغ 

 لهذه الفترة.
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 عدد أكبر منإلى  2020الربع األول من عام  ، حيث خضع القطاع خالل2020% مقارنة بالربع األول من عام 44وازدادت أحجام اإلنتاج بنسبة 

 .2021عمليات التطفئة الدورية المخطط لها مقارنة بالربع األول من عام 

 

بصورة أساسية إلى  عزى، وهو ما يُ 2020% مقارنة بالربع الرابع من عام 50بنسبة تبلغ  2021وارتفع صافي أرباح القطاع للربع األول من عام 

 .عاستمرار ارتفاع أسعار البي

       

 مؤتمر هاتفي لمناقشة األداء المالي والتشغيلي للشركة

ً يدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائج الشركة للربع األول من عام  تستضيف شركة مسيعيد واآلفاق  2021للبتروكيماويات القابضة مؤتمراً هاتفيا

وسيتم  ظهراً بتوقيت الدوحة. 12:30في تمام الساعة  2021مايو  4المستقبلية على مستوى أنشطة األعمال ومسائل أخرى، وذلك يوم الثالثاء الموافق 

ض التقديمي الخاص بعالقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر الهاتفي على صفحة "األداء المالي" ضمن قسم "عالقات المستثمرين" نشر العر

 بالموقع اإللكتروني للشركة.

 -انتهى- 

 

 

 نبذة حول شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة

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

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

 

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

%، وتمتلك بالكامل شركة واحدة 2% وقطر 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 2المحدودة "كيوكيم   2( شركة قطر للكيماويات2، )تابعة، وهي شركة كيوكيم للتوزيع المحدودة

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

( 3"، )2"كيوكيم  2المحدودة  2 شركة راس لفان لألولفينس المحدودة التي تورد اإليثيلين إلى شركة قطر للكيماويات هو% في مشروع مشترك، و53.85ة تبلغ فعلي

ويات المحدودة "قابكو" %، وتمتلك في شركة قطر للبتروكيما55.2، وتمتلك فيها حصة تبلغ 1997نيل المحدودة، وهي مشروع مشترك تأسست عام فيشركة قطر لل

 %.12.9%، فيما تمتلك قطر للبترول 31.9

 

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

 .www.mphc.com.qa أو تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
 

 بيان إخالء المسؤولية

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

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

 

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

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

 التي قد تستنتج من هذه البيانات التطلعية.

 

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

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

 تهدف إلى استعراض نظرات تطلعية في تاريخ هذه الوثيقة. البيان الصحفية هنا. والبيانات الواردة في هذا التطلعية الوارد

 

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

ت على عها المشتركة وشركاتها الشقيقة ُملزمة بأي حال من األحوال بتحديث أو نشر تعديالت أدخلاعتماد أي جهة على أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. وال تعتبر شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركاتها التابعة ومشاري

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

 الواردة هنا.

 

 مالحظـات عامـة

تعبير عنها بالمليار لاير قطري، وتجبر النسب المئوية إلى كسر عشري واحد. كما أن كل القيم األخرى ع السنة المحاسبية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة التقويم الميالدي. وال يتم إدخال أي تعديالت على السنوات الكبيسة. ويتم التتب

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

 

يعيد للبتروكيماويات القابضة في مشاريعها اس تناسبي، وذلك استناداً إلى حصة ملكية شركة مستم 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 • ئد والضرائب واإلهالك واالستهالك )صافي الربح + الفوائد المدينة + اإلهالك + االستهالك( األرباح قبل احتساب الفوا • :Free Cash Flow  إجمالي اإلنفاق الرأسمالي  –التدفق النقدي الحر، التدفقات النقدية من العمليات

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

 .الڤينيلمونومر كلوريد   x   100  •:VCMيلية، حجم اإلنتاج / الطاقة الُمقدرة الطاقة التشغ  Utilisation:• : نسبة السعر إلى األرباح )القيمة السوقية عند اإلغالق / صافي األرباح(  x   100 • P/Eالنقدية/صافي األرباح 
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