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 للنشر الفوري

 
 

 ملیار لایر قطري ۱٫٤شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة تحقق صافي أرباح بواقع 
 ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  

  ارتفاع النتائج المالیة منذ بدایة العام حتى تاریخھ في ظل زیادة أسعار المنتجات مع تحسن األوضاع على مستوى
 االقتصاد الكلي ونقص المعروض وارتفاع أسعار الطاقة 

  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لایر قطري لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  ۰٫۱۱٤عائد على السھم بواقع 

  ۳٫۰لتصل إلى  ۲۰۲۰مقارنة بفترة التسعة أشھر األولى من عام  %۸۸ تبلغ المجموعة بنسبةارتفاع إیرادات 
 ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ملیارات لایر قطري لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ملیار لایر قطري كما في  ۳٫۲مركز سیولة قوّي بأرصدة نقدیة وشبھ نقدیة تقدر بنحو 
 

أعلنت الیوم شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة (یشار إلیھا بعبارة "مسیعید القابضة" أو "الشركة"  - ۲۰۲۱أكتوبر  ۲۷• الدوحة، قطر 
سبتمبر  ۳۰ملیار لایر قطري لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  ۱٫٤) أنھا قد حققت صافي أرباح بواقع MPHCورمزھا في بورصة قطر: 

 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. %۳۳٥، بزیادة تبلغ نسبتھا ۲۰۲۱
 

 المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي
ما و بنجاح كوروناأواخر العام الماضي مع إطالق حمالت التطعیم ضد فیروس  منذأثمر تحسن األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي 

لور القلوي، في الطلب على البتروكیماویات ومنتجات الك تدریجيتخفیف من إجراءات اإلغالق في أسواق رئیسیة عن ارتفاع من  أعقبھا
األمر الذي انعكس بصورة إیجابیة على أسعار السلع األساسیة. كما أسھم نقص المعروض على مستوى القطاع جراء سوء األحوال الجویة 

ر البتروكیماویات، السیما في الفترة األخیرة وبرغم ذلك، فقد تراجعت أسعا والعوائق اللوجستیة العالمیة بدور في ارتفاع أسعار المنتجات.
 .قوتھقد حافظ على نتیجة لزیادة المعروض، إال أن المسار العام لألسعار منذ بدایة العام حتى تاریخھ  ۲۰۲۱من الربع الثاني من عام 

 
 مستجدات األداء التشغیلي
التسعة  مؤشرات األداء الرئیسیة

أشھر 
األولى 
من عام 
۲۰۲۱ 

التسعة 
 أشھر

األولى 
من عام 
۲۰۲۰ 

التباین 
 (%) 

[مقارنة بین 
التسعة أشھر 
األولى من عام 

۲۰۲۱ 
والتسعة أشھر 
األولى من عام 

۲۰۲۰[ 

الربع 
الثالث 
من عام 
۲۰۲۱ 

الربع 
الثاني من 

عام 
۲۰۲۱ 

 التباین (%)
[مقارنة بین 

الربع الثالث من 
 ۲۰۲۱عام 

والربع الثاني 
من عام 
۲۰۲۱[ 

 %۲- ۳۰۸ ۳۰۳ %۲۲+ ۷۳۰ ۸۹۱ متري)اإلنتاج (ألف طن 

 -- %۱۱۱ %۱۰۸ -- %۸۲ %۱۰٥ معدالت تشغیل المصانع (%)

 
ألف طن متري، بزیادة  ۸۹۱حافظت المجموعة على قوة عملیاتھا التشغیلیة واستقرارھا، حیث بلغ إجمالي اإلنتاج لھذه الفترة ما یصل إلى 

. وتُعزى ھذه الزیادة العامة في أحجام اإلنتاج بصورة أساسیة إلى ارتفاع ۲۰۲۰مقارنة بالتسعة أشھر األولى من عام  %۲۲ تبلغ نسبتھا
، إذ إن بعض المرافق اإلنتاجیة التابعة للمشاریع المشتركة للمجموعة قد ۲۰۲۱معدالت تشغیل المصانع خالل التسعة أشھر األولى من عام 

. ۲۰۲۰ة شاملة كبیرة كان مخطط لھا وعملیات تطفئة إلجراء الصیانة الوقائیة خالل التسعة أشھر األولى من عام خضعت إلى عملیات صیان
، وھو ما یعود بصورة أساسیة إلى التراجع الطفیف في %۲ومقارنة بالربع الفائت، فقد تراجعت أحجام اإلنتاج بصورة ھامشیة تبلغ نسبتھا 

  لكلور القلوي جراء أعمال صیانة المصانع.معدالت تشغیل المصانع في قطاع ا
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 ۲۰۲۰والتسعة أشھر األولى من عام  ۲۰۲۱مقارنة بین التسعة أشھر األولى من عام  -مستجدات األداء المالي 

التسعة أشھر  مؤشرات األداء المالي الرئیسیة
األولى من 

 ۲۰۲۱عام 

التسعة 
أشھر 

األولى من 
عام 

۲۰۲۰ 

 التباین (%)

 %٥٦+ ٦۰۱ ۹٤۱ البیع (دوالر أمریكي/طن متري)متوسط أسعار 
 %۲۰+ ۷۳۰ ۸۷۷ أحجام المبیعات (ألف طن متري)

 %۸۸+ ۱٬٥۹۸ ۳٬۰۰٤ اإلیرادات (ملیون لایر قطري)
األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك (ملیون لایر 

 قطري)
۱٬۷۳۷ ٦۲۰ +۱۸۰% 

 %۳۳٥+ ۳۳۰ ۱٬٤۳۸  صافي األرباح (ملیون لایر قطري)
 %۳۳٥+ ۰٫۰۲٦ ۰٫۱۱٤ العائد على السھم (لایر قطري)

 -- %۳۹ %٥۸ ھامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك (%)
التناسبي خالفاً للمعاییر الدولیة إلعداد  مالحظة: تم تسجیل مبالغ اإلیرادات واألرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك بناًء على طریقة التوحید

 التقاریر المالیة
 

، بارتفاع كبیر تبلغ نسبتھ ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ملیار لایر قطري لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  ۱٫٤حققت المجموعة صافي أرباح بواقع 
ملیارات لایر  ۳٫۰لتصل إلى  %۸۸المجموعة بنسبة تبلغ . وقد ارتفعت إیرادات ۲۰۲۰مقارنة بفترة التسعة أشھر األولى من عام  %۳۳٥

لایر قطري  ۰٫۱۱٤ . وبلغ العائد على السھم۲۰۲۰ملیار لایر قطري لفترة التسعة أشھر األولى من عام  ۱٫٦قطري، مقارنة بإیرادات بلغت 
قطري لفترة التسعة أشھر األولى من عام  لایر ۰٫۰۲٦، مقارنة بعائد على السھم بلغ ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

۲۰۲۰. 
 

، األمر ۲۰۲۰مقارنة بفترة التسعة أشھر األولى من عام  %٥٦وقد ارتفع متوسط األسعار الُمرجح للمنتجات خالل ھذه الفترة بنسبة تبلغ 
لعام الماضي، فتجدد الطلب على المنتجات ملیار لایر قطري مقارنة بنفس الفترة من ا ۱٫۱الذي أثمر عن زیادة صافي أرباح المجموعة بواقع 

مقارنة بفترة التسعة أشھر  %۲۰المعروض قد أثمرا عن ارتفاع أسعار السلع األساسیة. وارتفعت أحجام المبیعات بنسبة  في نقص ووجود
صافي أرباح المجموعة بواقع  في ظل زیادة معدالت تشغیل المصانع. وأسھم االرتفاع العام ألحجام المبیعات في زیادة ۲۰۲۰األولى من عام 

 مالیین لایر قطري. ۳۰۷
 

ة وقد عادلت على نحو طفیف زیادة التكالیف المتغیرة ذلك االرتفاع الذي تحقق على مستوى أسعار المنتجات واألحجام، علماً بأن ھذه الزیاد
ملیون لایر قطري  ۲٦۳بواقع  ۲۰۲۱األولى من عام في التكالیف المتغیرة قد أسفرت عن انخفاض صافي أرباح الشركة لفترة التسعة أشھر 

ملیون لایر قطري ویتعلق  ۳۳الفترة على نحو إیجابي بتباین تبلغ قیمتھ  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما تأثر صافي أرباح ھذه
 .۲۰۲۰لى من عام بفوارق في المخزون بسبب انخفاض المسحوبات خالل ھذه الفترة مقارنة بفترة التسعة أشھر األو

 
 ۲۰۲۱والربع الثاني من عام  ۲۰۲۱مقارنة بین الربع الثالث من عام  -األداء المالي  

الربع الثالث  مؤشرات األداء المالي الرئیسیة
من عام 
۲۰۲۱ 

الربع 
الثاني من 

 ۲۰۲۱عام 

 التباین (%)

 %۳- ۱٬۰۰۳ ۹۷۲ متوسط أسعار البیع (دوالر أمریكي/طن متري)
 %۸+ ۲۸۲ ۳۰٥ المبیعات (ألف طن متري)أحجام 

 %٥+ ۱٬۰۳۱ ۱٬۰۸۰ اإلیرادات (ملیون لایر قطري)
لایر  ملیون(األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك 

 قطري)
٦۲٦ ٥۳۲ -۱% 

 %۰٫۳- ٥۳۰ ٥۲۹  صافي األرباح (ملیون لایر قطري)
 %۰٫۳- ۰٫۰٤۲ ۰٫۰٤۲ العائد على السھم (لایر قطري)

 -- %٦۱ %٥۸ ھامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك (%)
فاً للمعاییر الدولیة إلعداد مالحظة: تم تسجیل مبالغ اإلیرادات واألرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك بناًء على طریقة التوحید التناسبي خال

 التقاریر المالیة
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في حین لم یشھد صافي األرباح أي تغیر. وتُعزى زیادة  %٥ تبلغ ، فقد ازدادت إیرادات الشركة بنسبة۲۰۲۱مقارنة بالربع الثاني من عام 

خالل الربع  %۳ تبلغ . وبرغم ذلك، فقد تراجعت أسعار البیع بنسبة%۸ تبلغ اإلیرادات بصورة أساسیة إلى ارتفاع أحجام المبیعات بنسبة
مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، األمر الذي یعود بصورة أساسیة إلى زیادة المعروض، السیما المنتجات  ۲۰۲۱عام  الثالث من

 البتروكیماویة.
 
 المركز المالي 

 ۳۰كما في  مؤشرات األداء الرئیسیة 
 ۲۰۲۱سبتمبر 

 كما في 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۰ 

 التباین (%)
 

 %۳۷+ ۲٫٤ ۳٫۲ لایر قطري)أرصدة نقدیة وشبھ نقدیة (ملیار 
 %٦+ ۱٦٫۱ ۱۷٫۰ إجمالي األصول (ملیار لایر قطري)

 %٦+ ۱٥٫۸ ۱٦٫۷ إجمالي حقوق الملكیة (ملیار لایر قطري)
 ةمالحظة: تم تسجیل األرصدة النقدیة وشبھ النقدیة بناًء على طریقة التوحید التناسبي خالفاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالی

 
. وبلغ ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ملیار لایر قطري كما في  ۳٫۲حافظت المجموعة على قوة السیولة لدیھا بأرصدة نقدیة وشبھ نقدیة تقدر بنحو 

ملیار لایر قطري  ۱٦٫۷ملیار لایر قطري، فیما بلغ إجمالي حقوق الملكیة  ۱۷٫۰ما یصل إلى  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰إجمالي األصول كما في 
 .۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰كما في 

 
 أبرز مالمح أداء القطاعات

 قطاع البتروكیماویات:
التسعة  مؤشرات األداء الرئیسیة

أشھر 
األولى من 

عام 
۲۰۲۱ 

التسعة 
أشھر 
األولى 
من عام 
۲۰۲۰ 

التباین 
 (%) 

[مقارنة بین 
التسعة أشھر 
األولى من عام 

۲۰۲۱ 
والتسعة أشھر 
األولى من عام 

۲۰۲۰[ 

الربع 
الثالث 
من عام 
۲۰۲۱ 

 الربع
الثاني من 

عام 
۲۰۲۱ 

 التباین (%)
[مقارنة بین 

الربع الثالث من 
 ۲۰۲۱عام 

والربع الثاني 
من عام 
۲۰۲۱[ 

متوسط أسعار البیع (دوالر أمریكي/طن 
 متري)

۱٬۱۱۲ ۷٤+ ٤٦۹% ۱٬۱۲۷ ۱٬۲۱۰ -۷% 

 %٦+ ۱۷۳ ۱۸٤ %۱۷+ ٤٤۹ ٥۲٦ أحجام المبیعات (ألف طن متري)
 %۱- ۷٦۱ ۷٥۳ %۷٥+ ۱٬۲۲۱ ۲٬۱۳۱ اإلیرادات (ملیون لایر قطري)

 %۱۱- ٤۰۰ ۳٥۸ %۳۲۷+ ۲۳٦ ۱٬۰۰۸  صافي األرباح (ملیون لایر قطري)
 %۰+ ۱۸۳ ۱۸۳ %۲۱+ ٤٤٤ ٥۳۷ اإلنتاج (ألف طن متري)

 المالیةمالحظة: تم تسجیل األرقام الواردة أعاله بناًء على طریقة التوحید التناسبي خالفاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر 
 

ملیار لایر قطري، بزیادة تبلغ نسبتھا  ۱٫۰ما یصل إلى  ۲۰۲۱بلغ صافي أرباح قطاع البتروكیماویات لفترة التسعة أشھر األولى من عام 
. وتُعزى ھذه الزیادة الملحوظة في األرباح بصورة أساسیة إلى ارتفاع أسعار ۲۰۲۰مقارنة بفترة التسعة أشھر األولى من عام  ۳۲۷%

 %۱۷تحسن األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي ووجود نقص في المعروض. كما ارتفعت أحجام المبیعات بنسبة  المنتجات في ظل
 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل زیادة عدد أیام تشغیل المصانع خالل ھذه الفترة مقارنة بفترة التسعة أشھر األولى من

لتصل اإلیرادات إلى  %۷٥لمنتجات وأحجام المبیعات عن زیادة عامة في إیرادات القطاع بنسبة تبلغ . وقد أثمر ارتفاع أسعار ا۲۰۲۰عام 
، فقد خضعت ۲۰۲۰مقارنة بفترة التسعة أشھر األولى من عام  %۲۱ملیار لایر قطري لھذه الفترة. وارتفعت أحجام اإلنتاج بنسبة  ۲٫۱

إلى عملیة صیانة شاملة دوریة كان مخطط لھا، األمر الذي أثر على  ۲۰۲۰من عام  خالل الربع األول ۲مرافق اإلنتاج في شركة كیوكیم 
 .۲۰۲۱مقارنة بالتسعة أشھر األولى من عام  ۲۰۲۰إجمالي معدالت التشغیل للتسعة أشھر األولى من عام 

 
ة إلى انخفاض أسعار البیع في ظل ، وھو ما یعود بصورة أساسی%۱۱بنسبة تبلغ  ۲۰۲۱وقد تراجعت أرباح القطاع للربع الثالث من عام 

، األمر الذي یُعزى بصورة أساسیة إلى تراجع %۱المعروض في أسواق البتروكیماویات. وانخفضت إیرادات القطاع بنسبة تبلغ  توافر
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خالل  %٦بنسبة تبلغ . وقد عادلت جزئیاً التراجع الذي شھدتھ أسعار البیع زیادة أحجام المبیعات التي ارتفعت %۷أسعار البیع بنسبة تبلغ 
 .۲۰۲۱الربع الحالي مقارنة بالربع الثاني من عام 

 
 قطاع الكلور القلوي:

التسعة  مؤشرات األداء الرئیسیة 
أشھر 
األولى 
من عام 
۲۰۲۱ 

التسعة 
أشھر 
األولى 
من عام 
۲۰۲۰ 

التباین 
 (%) 

[مقارنة بین 
التسعة أشھر 
األولى من عام 
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متوسط أسعار البیع (دوالر أمریكي/طن 
 متري)

٦۸۳ ۳٦۹ +۸٥% ۷۳۸ ٦۷٦ +۹% 

 %۱۱+ ۱۱۰ ۱۲۲ %۲٥+ ۲۸۱ ۳٥۱ أحجام المبیعات (ألف طن متري)
 %۲۱+ ۲۷۰ ۳۲۷ %۱۳۲+ ۳۷۷ ۸۷٤ اإلیرادات (ملیون لایر قطري)

 %۲۹+ ۱۲۸ ۱٦٥ %۸۹٥+ ٤۲ ٤۱۸  صافي األرباح (ملیون لایر قطري)
 %٤- ۱۲٥ ۱۲۰ %۲٤+ ۲۸٦ ۳٥٤ اإلنتاج (ألف طن متري)

 الدولیة إلعداد التقاریر المالیةمالحظة: تم تسجیل األرقام الواردة أعاله بناًء على طریقة التوحید التناسبي خالفاً للمعاییر 
 

، بارتفاع كبیر مقارنة بنفس ۲۰۲۱ملیون لایر قطري لفترة التسعة أشھر األولى من عام  ٤۱۸حقق قطاع الكلور القلوي صافي أرباح بواقع 
 البیع الُمرجح الذي ارتفع بنسبةالفترة من العام الماضي. ویُعزى ھذا النمو الملحوظ بصورة أساسیة إلى االرتفاع الكبیر في متوسط أسعار 

تجدد الطلب على المنتجات النھائیة (البولي ڤینیل كلورید واأللومنیوم والبولیمرات)، و ۲۰۲۰مقارنة بالتسعة أشھر األولى من عام  %۸٥ تبلغ
ید وتوقف العملیات وذلك بفضل تحسن األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي ونقص المعروض جراء األزمة التي تشھدھا سلسلة التور

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في ظل زیادة  %۲٥كما ارتفعت أحجام المبیعات بنسبة تبلغ  بفعل الظروف الجویة في بعض مناطق.
بیعات عن . وقد أثمر ارتفاع أسعار المنتجات وأحجام الم۲۰۲۰معدالت التشغیل خالل ھذه الفترة مقارنة بفترة التسعة أشھر األولى من عام 

ملیون لایر قطري لھذه الفترة. وازدادت أحجام اإلنتاج بنسبة  ۸۷٤لتصل اإلیرادات إلى  %۱۳۲زیادة عامة في إیرادات القطاع بنسبة تبلغ 
، فقد خضع القطاع إلى عملیات تطفئة دوریة كان مخطط لھا استمرت لعدد أكبر ۲۰۲۰مقارنة بفترة التسعة أشھر األولى من عام  %۲٤

 .۲۰۲۰یام خالل فترة التسعة أشھر األولى من عام من األ
 

 ، وھو ما یعود بصورة أساسیة إلى استمرار ارتفاع أسعار البیع التي ازدادت بنسبة%۲۹ومقارنة بالربع الفائت، فقد ازدادت األرباح بنسبة 
مر ارتفاع أسعار البیع وأحجام المبیعات عن . وقد أث%۱۱وارتفاع أحجام المبیعات بنسبة  ۲۰۲۱مقارنة بالربع الثاني من عام  %۹ تبلغ

 مقارنة بالربع الفائت. ۲۰۲۱للربع الثالث من عام  %۲۱زیادة إیرادات القطاع بنسبة تبلغ 
 

 مؤتمر ھاتفي لمناقشة األداء المالي والتشغیلي للشركة
لمناقشة نتائج الشركة لفترة التسعة أشھر األولى من تستضیف شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة مؤتمراً ھاتفیاً یدعى إلیھ المستثمرین 

في تمام الساعة  ۲۰۲۱نوفمبر  ۲واآلفاق المستقبلیة على مستوى أنشطة األعمال ومسائل أخرى، وذلك یوم الثالثاء الموافق  ۲۰۲۱عام 
ب المؤتمر الھاتفي على صفحة ظھراً بتوقیت الدوحة. وسیتم نشر العرض التقدیمي الخاص بعالقات المستثمرین الذي سیصاح ۰۱:۳۰

 "األداء المالي" ضمن قسم "عالقات المستثمرین" بالموقع اإللكتروني للشركة.
 -انتھى- 

 

 نبذة حول شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة

 ۱. وفي ۲۰۱۳مایو  ۲۹دولة قطر، في  ، الدوحة،۳۲۱۲تأسست شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة، وھي شركة مساھمة عامة قطریة وعنوانھا الُمسجل ص.ب. 
 في مشاریع مشتركة. )قطر للبترول لقطر للطاقة (المعروفة سابقاً باسم ، اكتسبت الشركة حصص۲۰۱۳سبتمبر 

 
دة (كیوكیم) ، وتمتلك ) شركة قطر للكیماویات المحدو۱ویندرج النشاط الرئیسي للشركة ضمن نشاطات أعمال الشركات القابضة، وتضم تحت مظلتھا الشركات التالیة: 

، وتمتلك بالكامل شركة واحدة تابعة، %۲ قطر للطاقةو %٤۹قطر (ِش.ذ.م.م)  -، فیما تمتلك شركة تشیفرون فیلیبس الدولیة للكیماویات المحدودة %٤۹فیھا حصة تبلغ 



 

             ٥                                               ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰النتائج المالیة لشركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  

 

CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL 

، فیما تمتلك شركة تشیفرون فیلیبس الدولیة %٤۹فیھا حصة تبلغ  "، وتمتلك۲المحدودة "كیوكیم   2) شركة قطر للكیماویات۲وھي شركة كیوكیم للتوزیع المحدودة، (
للتوزیع المحدودة، وتمتلك حصة فعلیة  ۲، وتمتلك بالكامل شركة واحدة تابعة، وھي شركة كیوكیم %۲ قطر للطاقةو %٤۹قطر (ِش.ذ.م.م)  -للكیماویات المحدودة 

) شركة ۳"، (۲"كیوكیم  ۲المحدودة  ۲ س المحدودة التي تورد اإلیثیلین إلى شركة قطر للكیماویاتشركة راس لفان لألولفین ھوفي مشروع مشترك، و %٥۳٫۸٥تبلغ 
، %۳۱٫۹، وتمتلك في شركة قطر للبتروكیماویات المحدودة "قابكو" %٥٥٫۲، وتمتلك فیھا حصة تبلغ ۱۹۹۷نیل المحدودة، وھي مشروع مشترك تأسست عام فیقطر لل

 .%۱۲٫۹ قطر للطاقةفیما تمتلك 
 

 mphc@qp.com.qa للحصول على المزید من المعلومات حول ھذا البیان الصحفي، یرجى التواصل من خالل عنوان البرید اإللكتروني
 .www.mphc.com.qa أو تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني

 
 بیان إخالء المسؤولیة

البیان الصحافي، یُشار أحیاناً إلى شركة مسیعید للبتروكیماویات فیھا شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة (ش.م.ع.ق.) استثمارات مباشرة أو غیر مباشرة ضمن الشركات ذات الكیانات الُمستقلة. في ھذا تندرج الشركات التي تمتلك 
 .ئمةلدواعي المال القابضة بعبارة "مسیعید للبتروكیماویات " أو كلمة "المجموعة"

 
وتُعد جمیع البیانات، باستثناء بیانات الحقائق التاریخیة، بیانات تطلعیة تتضمن تقدیرات مستقبلیة  ".في ھذا البیان الصحافي، یُشار أحیاناً إلى شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة بعبارة "مسیعید للبتروكیماویات " أو كلمة "المجموعة

بین النتائج الفعلیة أو األداء العملي والتشغیلي أو األحداث التي تؤثر على المجموعة وبین تلك الُمعلنة أو  كبیري الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجھولة وشكوك، ما قد یؤدي إلى حدوث اختالف تستند إلى افتراضات وتوقعات ف
 التي قد تستنتج من ھذه البیانات التطلعیة.

 
فقدان الحصة من السوق وشدة المنافسة داخل القطاع (د) المخاطر  عیة بعدة عوامل، منھا: (أ) تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبیعي (ب) تغیر الطلب وظروف األسواق فیما یتعلق بمنتجات المجموعة (ج)ویرتبط تحقق ھذه البیانات التطل 

أو التي قد تستنتج من البیانات ة (و) تغیر ظروف األسواق المالیة واالقتصادیة (ز) المخاطر السیاسیة. وبالتالي، قد تختلف النتائج اختالفاً كبیراً عن تلك الُمعلنة البیئیة والكوارث الطبیعیة (ھـ) تغیر الظروف التشریعیة والمالیة والتنظیمی
 ذه الوثیقة.تھدف إلى استعراض نظرات تطلعیة في تاریخ ھ البیان الصحفيالتطلعیة الواردة ھنا. والبیانات الواردة في ھذا 

 
ة بأي شكل من األشكال عن أیة تكالیف أو خسائر أو أضرار أخرى قد تنشأ عن استخدام أو ال تتحمل شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة ومدیریھا وموظفیھا ومسؤولیھا ومستشاریھا ووكالئھا والشركات المتعاقدة معھا أي مسؤولی 

حوال بتحدیث أو نشر تعدیالت أدخلت على ت ھنا. وال تعتبر شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة وشركاتھا التابعة ومشاریعھا المشتركة وشركاتھا الشقیقة ُملزمة بأي حال من األاعتماد أي جھة على أي بیان تطلعي و/أو مادة أخرى ورد
لورود معلومات جدیدة أو أحداث مستقبلیة، أو أي سبب آخر. كما ال تضمن شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة دقة البیانات التاریخیة  أي بیان تطلعي أو مادة أخرى وردت ھنا ویُعرف أو ال یُعرف أنھا قد تغیرت، أو أنھا غیر دقیقة نتیجة

 الواردة ھنا.
 

 مالحظـات عامـة
ى السنوات الكبیسة. ویتم التعبیر عنھا بالملیار لایر قطري، وتجبر النسب المئویة إلى كسر عشري واحد. كما أن كل القیم األخرى تتبع السنة المحاسبیة لشركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة التقویم المیالدي. وال یتم إدخال أي تعدیالت عل

 لایر قطري. ۳٫٦٤تجبر إلى أقرب عدد صحیح. وتستند القیم الُمعبر عنھا بالدوالر األمریكي إلى السعر التالي: دوالر أمریكي واحد = 
 

ك استناداً إلى حصة ملكیة شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة في مشاریعھا غ بیان الدخل، بما في ذلك اإلیرادات وصافي األرباح واإلنتاج وأحجام المبیعات، وعرضھا لغرض ھذا البیان الصحفي على أساس تناسبي، وذلتم احتساب مبال
 المشتركة.

 
 تعاریف 

:Cash Realisation Ratio •  النقدي، التدفق النقدي من العملیات /صافي الربحنسبة التحققx   100 Debt to Equity •  نسبة الدین إلى حقوق المساھمین، (الدین الحالي + الدین طویل األجل)/ حقوق المساھمین :x   100 
:Dividend Yield •  عائد أرباح األسھم، إجمالي أرباح األسھم النقدیة / القیمة السوقیة عند اإلغالقx   100  EDC • ثنائي كلورید اإلثیلین :•EPS  (صافي الربح / عدد األسھم العادیة المستحقة السداد في نھایة العام) الربح لكل سھم :

:EBITDA •  (صافي الربح + الفوائد المدینة + اإلھالك + االستھالك) األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك • :Free Cash Flow  إجمالي اإلنفاق الرأسمالي  –التدفق النقدي الحر، التدفقات النقدیة من العملیات
•HCL  حمض الھیدروكلوریك : •HDPE  بولي إیثیلین عالي الكثافة : •  :NAO   أولیفینات ألفا العادیة •NaOH  صودا كاویة : •MT / PA  ًطن متري / سنویا : •Payout Ratio  باح، إجمالي أرباح األسھم : نسبة توزیع األر

 .الڤینیلمونومر كلورید   x   100  •:VCMالطاقة التشغیلیة، حجم اإلنتاج / الطاقة الُمقدرة   Utilisation:• : نسبة السعر إلى األرباح (القیمة السوقیة عند اإلغالق / صافي األرباح)  x   100 • P/Eالنقدیة/صافي األرباح 
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