
CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED

شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة
ينالعرض التقديمي الخاص بعالقات المستثمر

،واحدة من أولى شركات البتروكيماويات ذات المنتجات المتنوعة في المنطقة"
".حيث تنتج األولفينات والبولي أولفينات وأولفينات ألفا ومنتجات الكلور القلوي

2021يونيو 30
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شركةإلىأحيانا  يُشارلصحافي،االبيانهذافي.الُمستقلةالكياناتذاتالشركاتضمنمباشرةغيرأومباشرةاستثمارات(.ق.ع.م.ش)القابضةللبتروكيماوياتمسيعيدشركةفيهاتمتلكالتيالشركاتتندرج

شركةتديرهاالتيواألعمالملياتالعونتائجالماليةاألوضاعبشأنتطلعيةبياناتعلىالتقديميالعرضهذايحتويقد."المجموعة"كلمةأو"للبتروكيماوياتمسيعيد"بعبارةالقابضةللبتروكيماوياتمسيعيد

معلومةمخاطرعلىوتنطويالحاضر،فياتوتوقعافتراضاتإلىتستندمستقبليةتقديراتتتضمنتطلعيةبياناتالتاريخية،الحقائقبياناتباستثناءالبيانات،جميعوتُعد.القابضةللبتروكيماوياتمسيعيد

.التطلعيةالبياناتهذهنمتستنتجقدالتيأوالُمعلنةتلكوبينالمجموعةعلىتؤثرالتياألحداثأووالتشغيليالعملياألداءأوالفعليةالنتائجبينمادياختالفحدوثإلىيؤديقدماوشكوك،ومجهولة

وشدةالسوقمنحصةالفقدان(ج)المجموعةبمنتجاتيتعلقفيمااألسواقوظروفالطلبتغير(ب)الطبيعيوالغازالخامالنفطأسعارتذبذب(أ):منهاعوامل،بعدةالتطلعيةالبياناتهذهتحققويرتبط

تختلفقدوبالتالي،.يةالسياسالمخاطر(ز)واالقتصاديةالماليةاألسواقظروفتغير(و)والتنظيميةوالماليةالتشريعيةالظروفتغير(هـ)الطبيعيةوالكوارثالبيئيةالمخاطر(د)القطاعداخلالمنافسة

.الوثيقةهذهتاريخيفتطلعيةنظراتاستعراضإلىتهدفالصحفياإلصدارهذافيالواردةوالبيانات.الواردةالتطلعيةالبياناتمنتستنتجقدالتيأوالُمعلنةتلكعنجوهريا  اختالفا  النتائج

استخدامعنتنشأقدأخرىضارةآثارأوخسائرأوتكاليفأيةعناألشكالمنشكلبأيمسؤوليةأيووكالئهاومستشاريهاومسؤوليهاوموظفيهاومديريهاالقابضةللبتروكيماوياتمسيعيدشركةتتحملال

األحوالمنحالأيبُملزمةالشقيقةوشركاتهاالمشتركةومشاريعهاالتابعةوشركاتهاالقابضةللبتروكيماوياتمسيعيدشركةتعتبروال.هناوردتأخرىمادةأو/وتطلعيبيانأيعلىجهةأياعتمادأو

كما.آخرسببأيوأمستقبلية،أحداثأوجديدةمعلوماتلورودنتيجةدقيقةغيرأنهاأوتغيرت،قدأنهايُعرفالأوويُعرفهناوردتأخرىمادةأوتطلعيبيانأيعلىأدخلتتعديالتنشرأوبتحديث

.هناالواردةالتاريخيةالبياناتدقةالقابضةللبتروكيماوياتمسيعيدشركةتضمنال

عامةمالحظات

للبتروكيماويات،مسيعيدحصةإلىيرتشالقيمجميعفإنذلك،ينطبقوحيثما.الكبيسةالسنواتعلىتعديالتأيةإدخاليتموال.الميالديالتقويمالقابضةللبتروكيماوياتمسيعيدلشركةالمحاسبيةالسنةتتبع

:التاليالسعرإلىاألمريكيوالربالدعنهاالُمعبرالقيموتستند.صحيحعددأقربإلىتجبراألخرىالقيمكلأنكما.واحدعشريكسرإلىالمئويةالنسبوتجبرالقطرية،الرياالتبماليينعنهاالتعبيرويتم

قطريلاير3.64=واحدأمريكيدوالر

تعاريف

:Cash Realisation Ratio x100Debtالربحصافي/العملياتمنالنقديالتدفقالنقدي،التحققنسبة• to Equity (/األجلطويلالدين+الحاليالدين)المساهمين،حقوقإلىالديننسبة:•

x100:Dividendالمساهمينحقوق Yield x100EDCاإلغالقعندالسوقيةالقيمة/النقديةاألسهمأرباحإجمالياألسهم،أرباحعائد• سهملكلالربح:EPS•اإلثيلينكلوريدثنائي:•

EBITDA:(العامنهايةفيالسدادالمستحقةالعاديةاألسهمعدد/الربحصافي) •(االستهالك+اإلهالك+المدينةالفوائد+الربحصافي)واالستهالكواإلهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلاألرباح•

:Free Cash Flowالرأسمالياإلنفاقإجمالي–العملياتمنالنقديةالتدفقاتالحر،النقديالتدفق•HCL:الهيدروكلوريكحمض•HDPE:الكثافةعاليإيثيلينبولي•:NAOألفاأوليفينات

MT•كاويةصودا:NaOH•العادية / PA:سنويا  /متريطن•Payout Ratio:األرباحصافي/النقديةاألسهمأرباحإجمالياألرباح،توزيعنسبةx100• P/E:األرباحإلىالسعرنسبة

.الفينيلكلوريدمونومرx100•:VCMالُمقدرةالطاقة/اإلنتاجحجمالتشغيلية،الطاقةUtilisation:•(األرباحصافي/اإلغالقعندالسوقيةالقيمة)

بيان إخالء المسؤولية
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جدول المحتويات
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الحوكمةهيكل10.

والتسويقالمبيعات11.



CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED

4

ضةنبذة حول شركة مسيعيد للبتروكيماويات القاب
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65.4%3.1%

5.6%

25.4%

0.5% قطر للبترول

مؤسسات وصناديق قطرية أخرى

مؤسسات وصناديق أجنبية

قطريين-مستثمرين من األفراد 

أجانب-مستثمرين من األفراد 

استعراض عام

هيكل المساهمين في شركة مسيعيد

49:لألجانبالتملكحد%

 2: األقصى للمساهمالحد%

القيم األساسية

التميز التشغيلي
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ترشيد التكاليف

ح
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ظيم ا
تع

إضافة قيمة إلى 

المساهمين

2021يونيو 30بيانات المساهمين كما في : مالحظة

نبذة حول شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة

.  ق.ع.م.تأسست شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش•

زها ، ورم"المجموعة"أو " مسيعيد القابضة"يشار إليها بعبارة )

، وتم إدراجها 2013مايو 29في ( MPHC: في بورصة قطر

.2014فبراير 26في بورصة قطر في 

10بر شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ضمن أكتندرج •

.شركات مدرجة في بورصة قطر من حيث القيمة السوقية

ركة بموجب تقدم قطر للبترول جميع وظائف المكتب الرئيسي للش•

.اتفاقية خدمات شاملة

بَل مجالس تدار عمليات المشاريع المشتركة بصورة ُمستقلة من ق  •

.إدارتها المعنية واإلدارة العليا لكل منها
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استعراض عام لقطاعات األعمال حجم القطاع حسب اإليرادات

حجم القطاع حسب صافي األرباح

71.6%

28.4% قطاع البتروكيماويات

قطاع الكلور القلوي

شركة مسيعيد 

للبتروكيماويات 

القابضة

قطاع البتروكيماويات قطاع الكلور القلوي

1كيوكيم 

(49)%

2كيوكيم 

(49)%

ل شركة قطر للفيني

(55.2)%

تتخذ كافة االستثمارات في الشركات العاملة صورة حصص في مشاريع مشتركة*  2021يونيو 30بيانات اإليرادات وصافي األرباح كما في : مالحظة

نبذة حول قطاعات أعمال المجموعة

71.5%

27.8%

0.7%

قطاع البتروكيماويات
قطاع الكلور القلوي
المكتب الرئيسي

مسيعيدشركةتعملالمشتركة،مشاريعهاشركاتخاللمن•

والكلورياتالبتروكيماو:مختلفينقطاعينفيالقابضةللبتروكيماويات

.القلوي

.قطردولةفيأساسيةبصورةاإلنتاجمرافقتقع•
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القوة التنافسيةنقاط 
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نقاط القوة التنافسية

ُمنتِج 

منخفض 

التكلفة

ضمان اإلمداد باللقيم•

التشغيليةوفورات الحجم وتنوع العمليات •

التآزرمنافع •

مركز 

مالي 

قوي

مركز سيولة قوي•

هالكتحقيق تدفقات نقدية قوية مع هوامش أرباح مستقرة قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالست•

سجل متميز في توزيع األرباح•

رائدة 

في 

السوق

واحدة من أولى شركات البتروكيماويات ذات المنتجات المتنوعة في المنطقة•

"منتجات"دعم تسويقي خاص من ق بَل •

فريق 

ّرسُمتَمَ 
فريق إدارة عليا يضم خبراء متخصصين•

شركاء مرموقين في المشاريع المشتركة•



CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED

9

التقييم مقارنة بالنظراء في المنطقة

ضمن85تحتل شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة المرتبة رقم 

"2021شركة في الشرق األوسط لعام 100قائمة فوربس ألقوى "
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104

110

112

113

131

402

1,297

مسيعيد

6النظير  

5النظير  

4النظير  

3النظير  

2النظير  

1النظير  

الوضع التنافسي مقارنة بالنظراء في المنطقة

6.5

7.5

10.9

14.9

22.0

97.1

مسيعيد

5النظير  

4النظير  

3النظير  

2النظير  

1النظير  

(مليار دوالر أمريكي)القيمة السوقية 

هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك 

)%(واالستهالك 

46%

47%

47%

54%

64%

4النظير  

3النظير  

2النظير  

مسيعيد

1النظير  

)%(العائد على األصول 

2021يونيو 30البيانات كما في : مالحظة 2021مارس 31البيانات كما في : مالحظة

ادسةالسالمرتبة تحتل شركة مسيعيد 

(مليون دوالر أمريكي)صافي األرباح 

6%

9%

10%

11%

16%

33%

مسيعيد

5النظير  

4النظير  

3النظير  

2النظير  

1النظير  

يا والتي بيانات النظراء في المنطقة كافة الشركات المدرجة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقتتضمن :مالحظة

.تعمل في إنتاج البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة والمنتجات الهجينة

13%

صافي هوامش

(%)األرباح 

35%

18%

28%

24%

20%

42% ابعةتحتل شركة مسيعيد المرتبة الس

نيةتحتل شركة مسيعيد المرتبة الثا

2021مارس 31البيانات كما في : مالحظة2021مارس 31البيانات كما في : مالحظة

ادسةالسالمرتبة تحتل شركة مسيعيد 
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المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي
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03/01/2020 03/01/2021

(طن متري/دوالر أمريكي)صودا كاوية 

(طن متري/دوالر أمريكي)ثاني كلوريد اإليثيلين 

(طن متري/دوالر أمريكي)مونومر كلوريد الڤينيل 

المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي

معالماضيالعامأواخرمظاهرهتتجلىبدأتالذياالقتصاديالنشاطأسهم•

القاإلغإجراءاتمنوالتخفيفكورونافيروسضدالتطعيمحمالتمواصلة

ق بَلمنبالطلارتفاععنوأثمرالتعافيحالةاستمرارفيرئيسيةأسواقداخل

شهدتقدفذلك،إلىإضافة.النفطأسعاروزيادةكبيربشكلالمستهلكةالجهات

اعاتالقطمستوىعلىلوجستيةومعوقاتالمعروضفينقصا  الفترةهذه

أدىالذياألمرالبتروكيماويات،قطاعالسيماالعالم،أنحاءشتىفيالصناعية

.الهوامشوارتفاعالبتروكيماويةالمنتجاتمعظمأسعارزيادةإلى

قطاع الكلور القلوي

650

750

850

950

1050

1150

1250

03/01/2020 03/01/2021

ثافة بولي إيثيلين عالي الك
(طن متري/دوالر أمريكي)

ا شركة تم الحصول على أسعار السوق من بلومبرج ومؤشرات آسيوية وقد ال تعكس األسعار التي حققته: مالحظة

مسيعيد للبتروكيماويات القابضة

ومنيومواأللكلوريدڤينيلالبولي)النهائيةالمنتجاتعلىالطلبتجددأثمر•

نقصودووجالكلياالقتصادمستوىعلىاألوضاعتحسنظلفي(والبوليمرات

الكلورمنتجاتعلىالطلبتعافياستمرارعنالمناطقبعضفيالمعروضفي

.البيعأسعارعلىإيجابيةبصورةانعكسماوهوالقلوي،

قطاع البتروكيماويات

2020يناير  2020ديسمبر  2020يونيو 

2020يناير  2020ديسمبر  2020يونيو 
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القابضةشركة مسيعيد للبتروكيماويات نتائج 

(2021يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في )
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2021نظرة سريعة على نتائج النصف األول من عام 

األوضاعحسنتمعالمنتجاتألسعارالمستمرةالزيادةظلفيكبيرا  ارتفاعا  المجموعةأرباحصافيارتفع•

المعروضفينقصووجودالكلياالقتصادمستوىعلى

2021يونيو30فيكماقطريلايرمليار2.8بنحوتقدرنقديةوشبهنقديةبأرصدةقوي  سيولةمركز•

ضمانعلىيزالتركفيالمشتركةمشاريعهااستمرارمعالتشغيليةعملياتهااستقرارعلىالمجموعةحافظت•

وموثوقيتهاوكفاءتهاالتشغيليةالعملياتسالمة

2020النمو مقارنة بالنصف األول من عام 

يةمتوسط حقوق الملك/ صافي أرباح االثني عشر شهرا  الماضية : العائد على متوسط حقوق الملكية

97%
اإليرادات

122%
األرباح قبل احتساب الفوائد

والضرائب واإلهالك واالستهالك

مليون لاير قطري909
573%

حصافي األربا

هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد 
%57.7:واالستهالكوالضرائب واإلهالك  قطريلاير 0.072: العائد على السهم

%8.2: الملكيةالعائد على متوسط حقوق 

مليار لاير قطري1.92لاير قطريمليار 1.11
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(ألف طن متري)اإلنتاج 

(ألف طن متري)أحجام المبيعات 

(طن متري/دوالر أمريكي)أسعار البيع 

استعراض لألداء التشغيلي

بالنصفمقارنةكبيرا  ارتفاعا  2021عاممناألولللنصفاإلنتاجمستوياتارتفعت•

تطفئةلعملياتالمرافقفيهاخضعتالتياأليامعددانخفاضنتيجة2020عاممناألول

العاممنالفترةبنفسمقارنة2021عاممناألولالنصفخاللالصيانةإلجراء

.2020عاممناألولالربعخاللالرئيسيةالتطفئةعملياتمعظمإجراءتموقد.الماضي

العامنفسمناألولبالربعمقارنة2021عاممنالثانيالربعخاللاإلنتاجأحجامازدادت•

بالربعمقارنة2021عاممنالثانيالربعخاللالمصانعتشغيلمعدالتارتفاعظلفي
.العامنفسمناألول

عاممناألولبالنصفمقارنة2021عاممناألولللنصفالمبيعاتأحجامارتفعت•

.اإلنتاجأحجامزيادةإلىأساسيةبصورةيُعزىماوهو،2020

بالربعمقارنة2021عاممنالثانيالربعخاللطفيفا  انخفاضا  المبيعاتأحجامانخفضت•
.العامنفسمناألول

الرئيسيةالمنتجاتعلىالطلبزيادةإلى2021عامخاللاألسعارارتفاعيُعزى•

الةحجانبإلىهذارئيسية،أسواقفيالمفروضةاإلغالقإجراءاترفعبعدللمجموعة

النفطأسعاروارتفاعكورونالفيروسالمضادةاللقاحاتطرحمعتزامنتالتيالتفاؤل
.الفترةهذهخاللالمعروضفينقصووجودالخام



CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED

Mesaieed Petrochemical Holding Company, IR Presentation, 1H-2116

(مليون لاير قطري)اإليرادات 

(مليون لاير قطري)صافي أرباح الشركة 

(ريمليون لاير قط)األرصدة النقدية وشبه النقدية للمجموعة 

المعيار المحاسبي 

31الدولي 

المعيار الدولي إلعداد التقارير

11المالية 

المعيار المحاسبي

31الدولي 

استعراض لألداء المالي

مناألولبالنصفمقارنة2021عاممناألولللنصفالمجموعةإيراداتارتفعت•

.المبيعاتوأحجاماألسعارزيادةظلفي2020عام

نفسمناألولبالربعمقارنة%15بنسبة2021عاممنالثانيالربعإيراداتارتفعت•

انخفاضالشيءبعضعادلهالذياألمرالمنتجات،أسعارزيادةبفضلوذلكالعام،
.المبيعاتأحجام

تأثرت:2020عاممناألولوالنصف2021عاممناألولالنصفبينمقارنة•

.البيعأسعاروزيادةالمبيعاتأحجامبارتفاعأساسيةبصورةالنتائج

األرباح،ارتفعت:العامنفسمناألولوالربع2021عاممنالثانيالربعبينمقارنة•
.البيعأسعارزيادةإلىأساسيةبصورةيعودالذياألمروهو

العاممنةالفتربنفسمقارنةوالمصرفيةالنقديةاألرصدةمنالشركةحصةارتفعت•

ادلهعالذياألمرالفترة،هذهخاللالنقديةالتدفقاتزيادةإلىيعودماوهوالماضي،
.2020عامعناألرباحتوزيعاتجزئيا  
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تحليل التباين في صافي األرباح

مليون لاير قطري

:مليون لاير قطري لألسباب التالية774ارتفع صافي األرباح بواقع 

تباين إيجابي

؛%57ارتفاع أسعار البيع بنسبة •

؛%26ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة •

.فارق ُمَؤاٍت في المخزون نتيجة انخفاض المسحوبات•

تباين غير إيجابي

واألسعار؛ارتفاع التكاليف المتغيرة نتيجة زيادة األحجام •

.ام الماضيأخرى نتيجة انخفاض الدخل من الفوائد وتسجيل مخصص لقطع غيار بطيئة التصريف وتكاليف من العبنود تراجعت •
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الشركةمعدالت تشغيل 

حافظت قطاعات المجموعة على استقرار معدالتها التشغيلية 
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29%

33%

24%

4%

3%

7%

ه آسيا باستثناء شب

القارة الهندية

شبه القارة الهندية

أوروبا

قطر

الشرق األوسط

أفريقيا

إيرادات المجموعة-تحليل جغرافي 

وأوروباالهنديةالقارةشبهفيالقويتواجدهاواصلتالتيللمجموعةسوقأكبرآسياظلت
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20

هامش قوي لألرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك
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64%

47%

54%

61%

الضرائب برغم عدم استقرار أسعار السلع األساسية، إال أن هوامش أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد و

قوتهاواإلهالك واالستهالك قد حافظت على 

بلومبيرج؛–، خام برنت (برميل/دوالر أمريكي)أسعار النفط :المصدر

بيانات الشركة–هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 
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21

نتائج القطاعات

(2021يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في )
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البتروكيماويات: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

تشيفرونوشركةالقابضةللبتروكيماوياتمسيعيدشركةمنكلتمتلك

نسبتهالغتبمتساويةحصةقطر-المحدودةللكيماوياتالدوليةفيليبس

؛%2للبترولقطرتمتلكفيما،2وكيوكيمكيوكيممنكلفي49%

شركةفي%53.85نسبتهاتبلغفعليةحصة2كيوكيمأيضا  تمتلك

توفريثيليناإللتكسيروحدةتمتلكوالتيالمحدودة،لألولفينسلفانراس

؛2كيوكيمإلىاإليثيلينلقيم

تيوالالبتروكيماوياتمنمجموعةإنتاجفيالقطاعهذاشركاتتعمل

:يليماتتضمن

العامفيمتريطن397,000:الكثافةعاليإيثيلينالبولي

العامفيمتريطن169,000:العاديةألفاأولفينات.

قطرداخلاإلنتاجمرافقجميعتقع.
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البتروكيماويات: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

(ألف طن متري)اإلنتاج  (طن متري/دوالر أمريكي)األسعار 

تحليل لإلنتاج وأسعار البيع

خالل الربع األول من عام 2، حيث خضعت مرافق اإلنتاج في شركة كيوكيم 2020مقارنة بالنصف األول من عام % 33ازدادت مستويات اإلنتاج بنسبة :اإلنتاج

مقارنة بنفس الفترة من عام 2020إلى عملية صيانة شاملة دورية كان مخطط لها، األمر الذي أثر على إجمالي معدالت التشغيل للنصف األول من عام 2020

؛2021

 مقارنة بالربع األول من نفس العام، وهو ما يعود إلى زيادة معدالت تشغيل المصانع % 8بنسبة 2021ازدادت مستويات اإلنتاج خالل الربع الثاني من عام

.مقارنة بالربع األول من نفس العام2021خالل الربع الثاني من عام 

وهو ما يُعزى إلى تحسن األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي بما دعم الطلب العام على2020مقارنة بالنصف األول من عام % 51ارتفعت بنسبة : أسعار البيع ،

.المعروضالبتروكيماويات، هذا إلى جانب وجود نقص في 

 مقارنة بالربع األول من نفس العام، وهو ما يُعزى إلى استمرار ارتفاع الطلب بشكل 2021خالل الربع الثاني من عام % 21أسعار البيع بنسبة ارتفعت

.ملحوظ في ظل تحسن األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي
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البتروكيماويات: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

(مليون لاير قطري)اإليرادات  (مليون لاير قطري)صافي األرباح 

احهتحليل إيرادات القطاع وصافي أرب

وزيادة %( 51)+، وهو ما يُعزى إلى ارتفاع أسعار المنتجات 2020مقارنة بالنصف األول من عام % 85مليار لاير قطري، بارتفاع تبلغ نسبته 1.38:اإليرادات

؛%(23)+أحجام المبيعات 

 وزيادة طفيفة في %( 21)+مقارنة بالربع األول من نفس العام، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار البيع % 23بنسبة 2021ارتفعت إيرادات الربع الثاني من عام

%(.2)+أحجام المبيعات 

القطاع، وهو ما يُعزى بصورة أساسية إلى نمو إيرادات 2020مقارنة بالنصف األول من عام % 702مليون لاير قطري، بارتفاع تبلغ نسبته 650:صافي األرباح.

 مقارنة بالربع األول من نفس العام، األمر الذي يعود بصورة أساسية إلى زيادة % 60بنسبة 2021صافي األرباح خالل الربع الثاني من عام ارتفع

.اإليرادات في ظل ارتفاع أسعار البيع
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أفريقيا

البتروكيماويات: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

آسيا

شبه القارة الهندية

أوروبا
الشرق األوسط

قطر

ظلت آسيا سوقا  رئيسية لقطاع البتروكيماويات

ظلت أوروبا وشبه القارة الهندية سوقين رئيسيتين أخريين.

تحليل جغرافي إليرادات القطاع

)%(2021إيرادات القطاع للنصف األول من عام  )%(2020إيرادات القطاع للنصف األول من عام 

انات تابعة لشركة يستند التحليل الجغرافي إلى الموقع الجغرافي للعميل الذي تمت عملية البيع إليه من ق بَل كي: مالحظة

.مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بشكل مباشر أو من خالل الوكيل المختص بالمبيعات والتسويق

39%

12%

33%

9%

2%
5%

45%

12%

31%

6%
4% 2%
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طاعتحليل للمنتجات الرئيسية للقالبتروكيماويات: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

البولي إيثيلين عالي الكثافة 
(2021في إيرادات القطاع خالل للنصف األول من عام % 64أسهم بحوالي )

أولفينات ألفا العادية 
(2021في إيرادات القطاع خالل للنصف األول من عام % 24أسهم بحوالي )

(ألف طن متري)أحجام المبيعات  (طن متري/دوالر أمريكي)أسعار البيع 

.تاريخهوحتى2020عاممنالثالثالربعمنذاستقرارهاعلىالعاديةألفاوأولفيناتالكثافةعاليإيثيلينالبوليمبيعاتأحجامحافظت•

الذياألمرالكلي،االقتصادمستوىعلىاألوضاعتحسنظلفياإليجابيمسارهاعلىوحافظت2020عاممنالثالثالربعمنذاالرتفاعفيالبيعأسعاربدأت•

.2021عامخاللالمعروضفينقصا  شهدتقدالمناطقبعضأنإلىباإلضافةهذاالمنتجات،علىالطلبتجددفيأسهم
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الكلور القلوي: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

ة قطر للڤينيل تمتلك شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة في شرك

، وشركة قطر للبتروكيماويات%55,2حصة تبلغ نسبتها المحدودة

%.12,9، وقطر للبترول 31,9%

مر عن تم دمج أنشطة شركة قطر للڤينيل في قابكو، األمر الذي أث

.تحقيق المزيد من التآزر للمجموعة

 تعمل شركات هذا القطاع في إنتاج مجموعة من منتجات الكلور

:القلوي والتي تتضمن ما يلي

طن متري في العام215,000:الصودا الكاوية.

طن متري في العام110,000:ثاني كلوريد اإليثيلين.

طن متري في العام215,000:مونومر كلوريد الڤينيل.

تقع جميع مرافق اإلنتاج داخل قطر.
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الكلور القلوي: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

(ألف طن متري)اإلنتاج  (طن متري/دوالر أمريكي)األسعار 

تحليل لإلنتاج وأسعار البيع

ول من وتحديدا  خالل الربع األ)الذي تأثر بصورة كبيرة بعملية تطفئة رئيسية كان مخطط لها 2020مقارنة بالنصف األول من عام % 32ارتفع اإلنتاج بنسبة :اإلنتاج

؛(2020عام 

 ع مقارنة بالربع األول من نفس العام، وهو ما يعود إلى زيادة معدالت تشغيل المصانع مقارنة بالرب% 14بنسبة 2021ازداد اإلنتاج خالل الربع الثاني من عام

.األول من نفس العام

األمر الذي يُعزى إلى تجدد الطلب في ظل تحسن األوضاع على مستوى 2020مقارنة بالنصف األول من عام % 82ارتفعت ارتفاعا  كبيرا  بنسبة :أسعار البيع ،

.المعروضاالقتصاد الكلي ووجود نقص في 

 مقارنة بالربع األول من نفس العام، وهو ما يعود إلى استمرار تحسن األوضاع على مستوى % 7بنسبة 2021أسعار البيع خالل الربع الثاني من عام ارتفعت

.االقتصاد الكلي، األمر الذي أسهم في تجدد الطلب على منتجات الكلور القلوي
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الكلور القلوي: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

(مليون لاير قطري)اإليرادات 

احهتحليل إيرادات القطاع وصافي أرب

(مليون لاير قطري)صافي األرباح 

وزيادة %( 82)+، وهو ما يُعزى إلى ارتفاع أسعار المنتجات 2020مقارنة بالنصف األول من عام % 136مليون لاير قطري، بارتفاع تبلغ نسبته 547:اإليرادات

؛%(30)+أحجام المبيعات 

 (7)+مقارنة بالربع األول من نفس العام، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار البيع % 2ارتفاعا  طفيفا  تبلغ نسبته 2021ارتفعت إيرادات الربع الثاني من عام% ،

%(.9-)األمر الذي عادله جزئيا  انخفاض أحجام المبيعات 

وهو ما يعود بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار 2020مقارنة بالنصف األول من عام % 4,949مليون لاير قطري، بارتفاع كبير تبلغ نسبته 252:صافي األرباح ،

.المبيعاتالبيع وزيادة مستويات اإلنتاج التي أثمرت عن ارتفاع أحجام 

 مقارنة بالربع األول من نفس العام2021خالل الربع الثاني من عام % 2صافي األرباح ارتفاعا  طفيفا  بنسبة ارتفع.
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)%(2021إيرادات القطاع للنصف األول من عام 
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أفريقياآسيا
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الكلور القلوي: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

شبه القارة الهندية

أوروبا

الشرق األوسط

قطر

 آسيا وشبه القارة الهندية سوقان رئيسيتان لقطاع الكلور القلويظلت

تحليل جغرافي إليرادات القطاع

)%(2020إيرادات القطاع للنصف األول من عام 

انات تابعة لشركة يستند التحليل الجغرافي إلى الموقع الجغرافي للعميل الذي تمت عملية البيع إليه من ق بَل كي: مالحظة

.مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بشكل مباشر أو من خالل الوكيل المختص بالمبيعات والتسويق
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طاعتحليل للمنتجات الرئيسية للقالكلور القلوي: التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

الصودا الكاوية 
(2021في إيرادات القطاع خالل للنصف األول من عام % 40أسهمت بحوالي )

الڤينيل مونومر كلوريد 
(2021في إيرادات القطاع خالل للنصف األول من عام % 43أسهم بحوالي )

(ألف طن متري)أحجام المبيعات  (طن متري/دوالر أمريكي)أسعار البيع 

.وحتى تاريخه2020حافظت أحجام مبيعات مونومر كلوريد الڤينيل والصودا الكاوية على استقرارها منذ الربع الثالث من عام •

يد في ظل تحسن الطلب على البولي ڤينيل كلوريد، وهو ما أثمر عن ارتفاع أسعار مونومر كلور2020بدأت أسعار بيع مونومر كلوريد الڤينيل في االرتفاع منذ الربع الثاني من عام •

.تاريخهالڤينيل حتى 

، بدأت 2021اعتبارا  من الربع الثاني من عام و. في ظل التراجع المستمر للطلب2021والربع األول من عام 2020أسعار بيع الصودا الكاوية انخفاضها طوال عام واصلت •

.أسعار الصودا الكاوية في االرتفاع مع تجدد الطلب على المنتجات النهائية
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(2025-2021)اإلنفاق الرأسمالي مخطط له 
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حصة المجموعة-( 2025-2021)اإلنفاق الرأسمالي مخطط له 

o في جميع مليار لاير قطري 1.1يصل المبلغ التراكمي لإلنفاق الرأسمالي

؛2025إلى 2021قطاعات المجموعة، وذلك للفترة الممتدة من 

o 2كيوكيم / كيوكيم

مليون لاير قطري للفترة 879إنفاق رأس مالي مخطط له بواقع •

؛2025إلى 2021الممتدة من سنة 

مليون لاير قطري لمشروع الفرن 128إنفاق مخطط له بقيمة •

.الجديد

لي بقيمة ترقية خزانات أولفينات ألفا العادية تتطلب إنفاق رأسما•

.مليون لاير قطري37

مليون 85يقدر اإلنفاق الرأسمالي لمشروع رصيف الشحن بنحو •

.لاير قطري

ته بنحو مشروع صومعة الكبريت يتطلب إنفاق رأسمالي تقدر قيم•

.  مليون لاير قطري55

oشركة قطر للفينيل

مليون لاير قطري للفترة 186إنفاق رأسمالي مخطط له بواقع •

؛2025إلى 2021الممتدة من سنة 

42نحو ترقية محطة الطاقة تتطلب إنفاق رأسمالي بمبلغ يقدر ب•

مليون لاير قطري؛

إلى الموازنة 2025إلى 2021تستند مبالغ اإلنفاق الرأسمالي للفترة الممتدة من سنة: مالحظة

ر ، وذلك بناء  على التوقعات بشأن ظروف السوق وأسعا2021التقديرية المعتمدة وخطة العمل لسنة 

.وخطة العمل2021السلع األساسية تم التنبؤ بها عند وضع الصيغة النهائية للميزانية التقديرية لسنة

ماد بيقين وفي ظل الظروف الحالية في األسواق واتجاهات أسعار السلع األساسية، فإنه يتعذر االعت

ختلف ُمطلق على التوقعات المشار إليها في الجدول أعاله، إذ أن التحقق الفعلي لهذه األرقام قد ي

بين عوامل اختالفا  كبيرا  عن هذه التوقعات، وذلك حسب ظروف االقتصاد الكلي التي تتضمن، من

.  تلك السنةأخرى، بيئة األعمال وديناميكيات السوق وأسعار المنتجات وغيرها، والتي كانت سائدة في

.اتيجوز لمجلس اإلدارة أن يؤجل أو يلغي مشاريع وفقا  للتوقعات بشأن السوق واالقتصادي

2021 2022 2023 2024 2025

59.9 41.0 26.8       -         -   

9.1 5.5 12.1 10.7       -   

35.7 34.8 14.1       -         -   

21.4 23.2 10.0       -         -   

19.6 22.0       -         -         -   

35.7 124.0 1.8 8.9 35.7

161.2 104.7 84.9 90.4 71.9

342.5 355.1 149.6 110.0 107.6

Plant 

Turnarounds

CAPITAL EXPENDITURE (in QR Million)

New 

Furnance

NAO Tanks 

upgrade

Dock jetty 

upgrade

QVC power 

plant upgrade

Others

Total 

CAPEX

Sulphur Silo 

Project
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التوزيعات وإحصاءات السوق
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السوقسجل التوزيعات وإحصاءات 

)%(نسبة التوزيع  ربح السهم

(مليار لاير قطري)رأس المالي السوقي 

0.04

0.11

0.07 0.06 0.07 0.08 0.07
0.04

72%
77%

81% 76% 81%
72% 74%

94%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

.قطريلايرمليار6.8تاريخهحتىالنقديةالتوزيعاتإجماليبلغ•

.2019مايوفيMSCIمؤشرعلىالشركةإدراجتم•

37.1

24.4
19.9

15.8 18.9

31.6

25.7

23.6

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1H-21

مليار لاير قطري23.6
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(2020-2015)التاريخي األداء 
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(ألف طن متري)اإلنتاج  )%(الطاقة التشغيلية 

(ألف طن متري)أحجام المبيعات  (طن متري/ أمريكي دوالر )أسعار المنتجات متوسط 

(2020إلى 2015)نظرة سريعة على النتائج 

معدل النمو السنوي المركب: CAGR: مالحظة

ا  مع مستويات اإلنتاج تغيرت الطاقة التشغيلية تماشي▪ حافظت أحجام اإلنتاج والمبيعات على استقرارها نسبيا  منذ أن تأسست الشركة 

ستوى االقتصاد الكليتأثرت أسعار البيع بالتغيرات الدورية في األسعار العالمية للسلع األساسية المرتبطة بالظروف السائدة على م▪ 
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(مليون لاير قطري)اإليرادات  (مليون لاير قطري)صافي األرباح 

(مليون لاير قطري)إجمالي األصول  كةللشراألرصدة النقدية وشبه النقدية بالمكتب الرئيسي 

(مليون لاير قطري)

(2020إلى 2015)نظرة سريعة على النتائج 

معدل النمو السنوي المركب: CAGR: مالحظة

األرصدة ازداد إجمالي األصول بصورة هامشية، وارتفعت▪ شهدت اإليرادات وصافي األرباح تغيرات بالتوازي مع أسعار المنتجات 

النقدية وشبه النقدية خالل هذه الفترة
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هيكل الحوكمة
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اإلدارةمجلسهيكل

(7)بعةسمنالقابضةللبتروكيماوياتمسيعيدشركةإدارةمجلسيتألف

تحرص.لللبتروقطرالخاص،المساهمق بَلمنجميعا  تعيينهمتمأعضاء

ينوالمستوفالمؤهليناإلدارةمجلسأعضاءاختيارعلىللبترولقطر

رايةوالدالكافيةالخبرةفيهمتتوافرممناإلدارةمجلسعضويةلشروط

هدافهاأوتحقيقالشركةمصلحةفيهلمافعالةبصورةمهامهملتأديةالتامة

.وغاياتها

اإلدارةلمجلسالتابعةاللجان

الخاصةاناللجبعضوكذلكعنه،المنبثقةاللجانبعضبتشكيلاإلدارةمجلسقام

أوالصالحياتجميععنمسؤوال  المجلسبقاءمعمحددةعملياتإلجراء

لجنةوالتدقيقلجنةهناكحاليا  اإلدارةمجلسلجانومن.فوضهاالتيالسلطات

.المكافآت

واالمتثالالحوكمة

الحوكمةادئمببتطبيقالقابضةللبتروكيماوياتمسيعيدشركةتلتزم

فيالمدرجةالقانونيةوالكياناتالشركاتحوكمةنظامفيالواردة

معماشىيتوبماالماليةلألسواققطرهيئةعنالصادرالرئيسيةالسوق

.تأسيسهاأحكام

طاراإلمعيتوافقتنظيميإطاروجودعلىدوما  اإلدارةمجلسيحرص

مراجعةخاللمنالمدرجةالمساهمةللشركاتوالمؤسسيالقانوني

.األمرتطلبكلمابالشركةالحوكمةتطبيقاتوتحديث

الصالحيات

اتخاذيةفعملالقرارات،التخاذالمطلقةالسلطةالشركةفيشخصأليهناكليس

.الصلةذاتواللوائحالشركةوإجراءاتصالحياتلدليلوفقا  دائما  تتمالقرار

الحوكمة
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المكافآت

اإلدارةمجلس•

موتقواإلدارةمجلسأعضاءلمكافآتسياسةبإعدادالشركةقامت

ثابتا  جزءا  اعتبارهافيالسياسةهذهوتأخذ.دوريبشكلبمراجعتها

اإلدارة،مجلسجلساتوحضوراإلدارةمجلسعضويةمقابل

مكافآتالاعتمادويتم.للشركةالعامباألداءيرتبطمتغيرا  وجزءا  

العامةالجمعيةقبلمنالشركةإدارةمجلسألعضاءالمقترحة

.للشركة

التنفيذيةاإلدارة•

فرهاتومواردخاللمنالرئيسيالمكتبوظائفجميعتوفيريتم

.خدماتاتفاقيةبموجبللبترولقطر

الحوكمة

المساهمينحقوق

علىالحصولحقخاصوبوجهالمساهمين،حقوقعلىللشركةاألساسيالنظامينص

فيواالشتراكالعامةالجمعيةحضوروحقاألسهم،أرباحمنالمقررالنصيب

إلىولالوصوحقبالبيعاالرتباطحقوقوممارسةقراراتهاعلىوالتصويتمداوالتها

.الشركةبمصالحيضرالبماوطلبهاالمعلومات

والشفافيةاإلفصاح

صاحاإلفعملياتجميعإجراءلضمانالمالئمةالتدابيراتخاذعلىالمجلسيحرص

صحيحةمعلوماتتوفيركذلكالصلة،ذاتالرقابيةالجهاتوقواعدلتعليماتوفقا  

منشركةالمساهميكافةيمكنوبماالمناسبين،والكيفبالكمودقيقةمضللةوغير

.صحيحبشكلقرارهمواتخاذمنصفبشكلبهاالعلم

بالشركةالرقابةنظام

علقةالمتالتشغيليةواإلجراءاتالسياساتيضمداخليرقابةنظامالشركةاعتمدت

واللوائحبالضوابطالشركةالتزامورقابةوالخارجي،الداخليوالتدقيقالمخاطر،بإدارة

أقساميفوالمساءلةوالمسؤوليةالذاتيةللرقابةواضحةمعاييروضعوتم.الصلةذات

.كلهاالشركة

التدقيقنةولجالعلياالتنفيذيةاإلدارةقبلمنالداخليةالرقابةإطارعلىاإلشرافيتم

.اإلدارةومجلس
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المبيعات والتسويق
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المبيعات والتسويق

وكة بالكامل ، وهي شركة ممل"منتجات"تمتلك شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات •

وكيماويات لحكومة دولة قطر، الحقوق الحصرية لشراء وتسويق وبيع وتوزيع منتجات الدولة من البتر

؛الخاضعة للتنظيم الحكومي

.وكيماوياتيتم تسويق منتجات القطاعين من ق بَل شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتر•

يق على المستوى التشغيلي فقط، وسيظل فر2020إلى قطر للبترول خالل عام " منتجات"ضم أنشطة تم •

لبتروكيماويات التسويق يعمل بصورة مستقلة، وبالتالي فليس لهذه العملية أي أثر على شركة مسيعيد ل

.القابضة
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:من خالل الوسائل التاليةشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة للحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك االتصال ب

 2080 4013 (974): هاتف

 9750 4013 (974): فاكس

mphc@qp.com.qa: إلكترونيبريد 

، الدوحة، قطر3212. ب.ص: العنوان

سيعيد للحصول على أحدث المعلومات والمنشورات والبيانات الصحفية والعروض التقديمية حول شركة مwww.mphc.com.qaيرجى زيارة 

.للبتروكيماويات القابضة وشركات المجموعة


