
 

 للنشر الفوري 

 

شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة تتطلع إلى تجديد المشروع المشترك لشركة قطر للفينيل 

 إلى فترة أخرى مع شريك جديد واالحتفاظ بنسبة ملكيتها الحالية 

للبتروكيماويات القابضة )يشار إليها بعبارة "مسيعيد القابضة" أو كلمة    وافق مجلس إدارة شركة مسيعيد:  2022  اكتوبر  4الدوحة، قطر •  

( على توقيع "اتفاقية مبادئ" تقوم بموجبها كل من شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة  MPHC"الشركة"، ورمزها في بورصة قطر:  

عقب انتهاء اتفاقية المشروع المشترك    .( ق. خ)ش.م.   يلوشركة صناعات قطر بالتوقيع على اتفاقية مشروع مشترك جديدة لشركة قطر للفين 

 الحالية. 

 %55.2للبتروكيماويات القابضة حصة تبلغ    وتجدر اإلشارة إلى أن شركة قطر للفينيل هي مشروع مشترك تمتلك فيه حالياً شركة مسيعيد

، علماً بأن اتفاقية المشروع المشترك تنتهي % 12.9وقطر للطاقة حصة تبلغ    %31.9حصة تبلغ  (  ق. . خ)ش.م.   وشركة قطر للبتروكيماويات

 .2026مايو  1في 

حصتيهما بالكامل في شركة قطر للفينيل إلى  كل من شركة قطر للبتروكيماويات وقطر للطاقة    مباشرة  انتهاء االتفاقية، ستنقل  في تاريخ

 وستحتفظ شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنفس حصتها في ملكية شركة قطر للفينيل دون أي تغيير. ، صناعات قطر

حصتيهما شركة صناعات قطر، وستكون  شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة و  ويتضمن الشركاء في المشروع المشترك الجديد ُكّلا من

على التوالي. وستستمر شركة قطر للبتروكيماويات في إدارة عمليات شركة قطر للفينيل، بما في    %44.8  و  %55.2  في شركة قطر للفينيل

 ذلك مصنع البولي فينيل كلوريد الجديد، بموجب اتفاقية إدارة المصنع وخدماته. 

 ر للفينيل: الشكل المبين أدناه يوضح إعادة هيكلة الملكية في شركة قط  

 

 تمويل مصنع البولي فينيل كلوريد الجديد 

القابضة  وفقاً التفاقية المبادئ، يُقسم إجمالي اإلنفاق الرأسمالي إلنشاء مصنع البولي فينيل كلوريد الجديد بين شركة مسيعيد للبتروكيماويات 

على التوالي، وهو ما يعادل حصتيهما في شركة قطر للفينيل بموجب اتفاقية المشروع  %44.8و %55.2وشركة صناعات قطر بنسبة تبلغ 

، فيما يتوقع االنتهاء من  وريد الجديدللمصنع البولي فينيل كوالتوريد واإلنشاء  وقد تم بالفعل إرساء عقد أعمال الهندسة    الجديدة.  المشترك

 .2025منتصف عام   بحلول المصنع إنشاء

 - انتهى - 

  



 

 
 

 نبذة حول شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة

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

 لقطر للطاقة )المعروفة سابقاً باسم قطر للبترول( في مشاريع مشتركة.  ، اكتسبت الشركة حصص2013سبتمبر  1. وفي 2013
 

( شركة قطر للكيماويات المحدودة  1أعمال الشركات القابضة، وتضم تحت مظلتها الشركات التالية:    ويندرج النشاط الرئيسي للشركة ضمن أنشطة
تبلغ   فيها حصة  وتمتلك   ، )ِش.ذ.م.م(  %49)كيوكيم(  القابضة  الدولية قطر  للكيماويات  فيليبس  تمتلك شركة شيفرون  فيما  للطاقة    49%،  ،  %2وقطر 

"، وتمتلك فيها حصة تبلغ  2المحدودة "كيوكيم     2( شركة قطر للكيماويات2ركة كيوكيم للتوزيع المحدودة، )وتمتلك بالكامل شركة واحدة تابعة، وهي ش
، وتمتلك بالكامل شركة واحدة تابعة، وهي  %2وقطر للطاقة    %49، فيما تمتلك شركة شيفرون فيليبس للكيماويات الدولية قطر القابضة )ِش.ذ.م.م(  49%

الم  2شركة كيوكيم   تبلغ  للتوزيع  فعلية  التي تورد    %53.85حدودة، وتمتلك حصة  لفان لألولفينس المحدودة  في مشروع مشترك، وهو شركة راس 
، وتمتلك  1997( شركة قطر للفينيل المحدودة، وهي مشروع مشترك تأسست عام 3"، )2"كيوكيم   2المحدودة   2اإليثيلين إلى شركة قطر للكيماويات 

 .%12.9، فيما تمتلك قطر للطاقة %31.9في شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة "قابكو" ، وتمتلك %55.2فيها حصة تبلغ 

 

اإللكتروني البريد  عنوان  خّلل  من  التواصل  يرجى  الصحفي،  البيان  هذا  حول  المعلومات  من  المزيد  على   للحصول 

mphc@qatarenergy.qa  أو تفضل بزيارة الموقع اإللكترونيwww.mphc.com.qa . 
 

 بيان إخالء المسؤولية 

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

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

 

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

ما قد يؤدي إلى حدوث اختّلف كبير بين النتائج الفعلية أو األداء العملي والتشغيلي أو األحداث التي    تقديرات مستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك،

 تؤثر على المجموعة وبين تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من هذه البيانات التطلعية. 

 

م والغاز الطبيعي )ب( تغير الطلب وظروف األسواق فيما يتعلق بمنتجات المجموعة )ج( فقدان الحصة من السوق وشدة المنافسة  ويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة عوامل، منها: )أ( تذبذب أسعار النفط الخا 

المخاطر السياسية. وبالتالي، قد تختلف النتائج اختّلفاً كبيراً  ة واالقتصادية )ز(  داخل القطاع )د( المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية )هـ( تغير الظروف التشريعية والمالية والتنظيمية )و( تغير ظروف األسواق المالي

 ظرات تطلعية في تاريخ هذه الوثيقة. عن تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من البيانات التطلعية الواردة هنا. والبيانات الواردة في هذا البيان الصحفي تهدف إلى استعراض ن

 

أو خسائر أو أضرار أخرى قد    ت القابضة ومديريها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها ووكّلئها والشركات المتعاقدة معها أي مسؤولية بأي شكل من األشكال عن أية تكاليفال تتحمل شركة مسيعيد للبتروكيماويا 

كيماويات القابضة وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة وشركاتها الشقيقة ُملزمة بأي حال من تنشأ عن استخدام أو اعتماد أي جهة على أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. وال تعتبر شركة مسيعيد للبترو

لية، أو أي سبب آخر. كما  قة نتيجة لورود معلومات جديدة أو أحداث مستقباألحوال بتحديث أو نشر تعديّلت أدخلت على أي بيان تطلعي أو مادة أخرى وردت هنا ويُعرف أو ال يُعرف أنها قد تغيرت، أو أنها غير دقي

 ال تضمن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة دقة البيانات التاريخية الواردة هنا. 

 

 

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

