
 

 2019ديسمبر  31المنتهية في النتائج المالية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة للسنة 
 

 

 للنشر الفوري
 

 

مليار لاير قطري للسنة  1.2شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة تحقق صافي أرباح بواقع 

 2019ديسمبر  31المنتهية في 

 لاير قطري للسهم 0.07مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع  

 

  ختارةاستثمارات في مشاريع رأسمالية م  مع التكاليف  على ترشيد تركيزهاالشركة تواصل 

 

  2019ديسمبر  31مليار لاير قطري كما في  1.8مركز سيولة قوي بأرصدة نقدية ومصرفية تقدر بنحو 

 

  لاير  0.111، مقارنة بعائد بلغ 2019ديسمبر  31لاير قطري للسنة المنتهية في  0.095عائد على السهم بواقع

 قطري للعام الماضي

 

  2019ديسمبر  31مليار لاير قطري كما في  15.5إجمالي أصول المجموعة يصل إلى 

 

   2019يناير  1المجموعة تحصل على إعفاء ضريبي اعتبارًا من 

 

  ظروف السوق الصعبة تؤثر على األداء المالي والتشغيلي 

 

أعلنت اليوم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة )يشار إليها بعبارة "مسيعيد القابضة" أو "المجموعة" ورمزها  - 2020فبراير،  20• الدوحة، قطر 

، وهي واحدة من أولى شركات البتروكيماويات ذات المنتجات المتنوعة في المنطقة، أعلنت عن تسجيل صافي أرباح بواقع (MPHC في بورصة قطر:

 بشأن التميز التشغيلي وترشيد التكاليف. األساسية، حيث حققت أهدافها 2019ديسمبر  31مليار لاير قطري للسنة المنتهية في  1.2

 

 ستقبليةأداء أنشطة األعمال واآلفاق الم

وقد تصدت المجموعة لتلك الظروف عبر  الظروف الصعبة التي أثرت على األسواق اإلقليمية والعالمية. 2019يعكس أداء أعمال الشركة خالل عام 

وشراكتها مع "منتجات"، التي تتضمن ميزاتها التنافسية المتمثلة في الحصول طويل األجل على اللقيم بأسعار تنافسية و قوتها المتأصلة نقاطاالستفادة من 

مليون طن متري في العام،  1.1الشركة الرائدة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات الكيماوية، والتي أسهمت في المحافظة على أحجام المبيعات عند 

لترشيد التكاليف في قطاعي سلسلة من مبادرات رئيسية جديدة  وتعزيز وصول المجموعة إلى أسواق عالمية. إضافة إلى ذلك، فقد أطلقت المجموعة

 النموذجي فيما يتعلق بالصحة والسالمة والبيئة. المجموعة الكفاءة خالل األعوام القادمة والمحافظة على سجلمكاسب على مستوى تحقيق لأعمالها 

 

 التميز التشغيلي وبرامج الصحة والسالمة والبيئة

بترشيد التكاليف والوصول إلى مستويات مثلى من اإلنتاج مع ضمان المحافظة  خاصةال هابتحقيق أهدافأبدت الشركة أداًء تشغيلياً متميزاً من خالل اإلسراع 

وفيما يتعلق بالجوانب  لتحقيق المزيد من المكاسب على مستوى األداء. توجهاتوقد حدد برنامج ترشيد التكاليف  على قوة معايير الصحة والسالمة والبيئة.

عامهما الثاني عشر على التوالي  بدأتابمستوى عمليات السالمة لديهما، حيث  2كيوكيم وكيوكيم  شركتي والبيئة، فقد ارتقتبالصحة والسالمة الخاصة 

قطر للڤينيل دون أن يسجال حادثة واحدة من حوادث اإلجهاد الحراري التي تستوجب التسجيل. وفي قطاع الكلور القلوي التابع للمجموعة، فقد أتمت شركة 

 سم الصيف عملية تطفئة كانت تنطوي على تحديات إلجراء الصيانة وأبدت نتائج متميزة على مستوى السالمة. خالل مو

 

 توسع كيوكيم في إنتاج اإليثيلين 

 ً نتاج اإليثيلين في مدينة مسيعيد الصناعية. ومع االنتهاء من التوسعة عام إل مرافقهاكيوكيم على توسعة شركة ، فقد وافق مساهمو لمستقبلل استشرافا

سيسهم في زيادة الطاقة اإلنتاجية الحالية للشركة  األمر الذي%، 7، سيحقق مشروع الفرن السادس زيادة مّطردة في إنتاج اإليثيلين تقدر بحوالي 2022

 لاير قطري، من المتوقع أن تحقق التوسعة عوائد رأسمالية إيجابية والمزيد من المرونة التشغيلية. مليون 391من المشتقات. ومن خالل استثمار يقدر بنحو 

 



 والربع الرابع منه  2019النتائج المالية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة لعام 

 

لقد اجتزنا بنجاح الظروف االقتصادية الكلية بتحدياتها  "قائالً: السيد/ أحمد سيف السليطي، رئيس مجلس إدارة الشركة،وفي تعليق له على النتائج، أشار 

في المستقبل. ومع دخولنا إلى النمو  وضعنا أيضاً أسساً لتحقيقفيما في خضم هذه السوق الصعبة، لنرفع بذلك من مستوى الموثوقية التشغيلية والكفاءة، 

دعم مركز الشركة في األسواق ويسهم في تحقيق المزيد من ترشيد التكاليف بما يلألعمال  الخمسية ستراتيجيةاال، فسنواصل التركيز على 2020عام 

 للمساهمين". المضافة القيمة وزيادة

 

 األداء المالي والتشغيلي 

وذلك % مقارنة بالعام الماضي، 15، بانخفاض تبلغ نسبته 2019ديسمبر  31مليار لاير قطري للسنة المنتهية في  1.2حققت الشركة صافي أرباح بواقع 

فقد أسفرت حالة عدم اليقين التي سادت االقتصاد العالمي وتباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي والنزاعات  في ظل تراجع أسعار البيع وأحجام المبيعات.

لى اختالل ديناميكيات طاقة إنتاجية فائضة آخذة في االزدياد، األمر الذي أدى إ ظهورالتجارية إلى تراجع الطلب على منتجات الشركة، هذا فضالً عن 

  العرض والطلب وفرض ضغوطاً على أسعار منتجات المجموعة.

 

% مقارنة بالعام الماضي، األمر الذي أسفر عن تراجع اإليرادات بنسبة 5% وأحجام المبيعات بنسبة 15بنسبة  2019وانخفضت أسعار البيع خالل عام 

% إلى إجراء عمليات تطفئة لتنفيذ الصيانة، علماً بأن هذه العمليات تتماشى مع التزام المجموعة بمعايير الصحة 3وي عزى انخفاض اإلنتاج بنسبة  %.19

شغيلية للمجموعة ما يسهم في نهاية األمر في تعزيز الكفاءة التوهو والسالمة والبيئة بما يضمن العمر التشغيلي للمصانع والجودة ومعايير الموثوقية، 

 والمحافظة عليها.

 

ت عفى بموجبه حصتها من األرباح في كافة مشاريعها  2019يناير  1وقد حصلت المجموعة خالل العام على إعفاء من الضريبة على الدخل اعتباراً من 

 المشتركة إعفاًء كامالً من االلتزامات الخاصة بالضريبة على الدخل.

 

مليون لاير قطري  189رباح بلغ صافي أمقارنة ب مليون لاير قطري 698صافي أرباح بواقع  2019الربع الرابع من عام وقد سجلت المجموعة خالل 

وت عزى هذه الزيادة بصورة أساسية إلى التسوية المتعلقة باإلعفاء من الضريبة على الدخل، والذي  %.270 إلى نسبتها تصلبزيادة  ،للربع الثالث من العام

للعام بأكمله. وبرغم ذلك، فقد عكست أسعار البيع وإيرادات المجموعة واألرباح االتجاه نحو  2019يناير  1دخل حيّز النفاذ بأثر رجعي اعتباراً من 

 دية الكلية الصعبة.االنخفاض نتيجة الظروف االقتصا

 

)بما في ذلك الحصة المتناسبة من وسجلت المجموعة أرصدة نقدية  .وحافظت السيولة على قوتها خالل العام بما عزز من الميزانية العمومية للمجموعة

 15.3مليار لاير قطري، بعدما كان يبلغ  15.5مليار لاير قطري، وبلغ إجمالي األصول  1.8تقدر بنحو  2019ديسمبر  31بنهاية  المشاريع المشتركة(

 .2018، وذلك بعد توزيعات األرباح عن السنة المالية 2018قطري بنهاية عام لاير مليار 

 

 توزيع األرباح المقترح

وف االقتصادية الكلية الحالية ووضع السيولة لدى المجموعة، وأخذاً في االعتبار االحتياجات على ضوء الظر 2019بعد مراجعة األداء المالي لعام 

مليار لاير  0.9يبلغ  2019ديسمبر  31االستثمارية والتمويلية في المستقبل، فإن مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع إجمالي أرباح سنوية للسنة المنتهية في 

 %.74للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ  لاير قطري 0.07قطري، وهو ما يعادل 

 

 أبرز المالمح التشغيلية حسب القطاع

 .2018% مقارنة بعام 18مليار لاير قطري، بانخفاض تبلغ نسبته  2.2إيرادات بواقع  2019سجل قطاع البتروكيماويات لعام  البتروكيماويات:قطاع 

%. وقد تأثرت 16، بانخفاض تبلغ نسبته 2018مليار لاير قطري لعام  1.1بلغ  مليون لاير قطري مقارنة بصافي أرباح 874وحقق صافي أرباح يبلغ 

ويعود هذا بصورة أساسية إلى تراجع الطلب  % مقارنة بالعام الماضي.16اإليرادات واألرباح بصورة أساسية بتراجع أسعار البيع التي انخفضت بنسبة 

ة الطاقة اإلنتاجية في عدة مناطق، األمر الذي أحدث اختالالً في منحنيات العرض والطلب وأسفر على المنتجات البتروكيماوية في األسواق الرئيسية وزياد

وي عزى انخفاض أحجام اإلنتاج  %.2%، ما أدى إلى انخفاض أحجام المبيعات بنسبة 2وقد انخفض اإلنتاج خالل العام بنسبة  عن انخفاض أسعار السلع.

لتنفيذ الصيانة، علماً بأن هذه العمليات تشكل ضرورة للمحافظة على العمر التشغيلي للمصانع وضمان معايير  بصورة أساسية إلى إجراء عمليات تطفئة

 الصحة والسالمة والبيئة. 

 

مليون لاير قطري للسنة  680لتصل إلى  2018مقارنة بعام  %21بنسبة  2019انخفضت إيرادات قطاع الكلور القلوي خالل عام  قطاع الكلور القلوي:

%، فيما انخفضت أيضاً أحجام المبيعات 13وي عزى انخفاض اإليرادات بصورة أساسية إلى تراجع أسعار البيع بنسبة  .2019ديسمبر  31المنتهية في 

  توى االقتصادي الكلي، األمر الذي أثر على القطاع عالمياً.وأحجام المبيعات في ظل التباطؤ على المس %. وقد انخفضت أسعار البيع9بنسبة 

 

، بزيادة قدرها 2018مليون لاير قطري لعام  141مليون لاير قطري مقارنة بصافي أرباح بلغ  274وخالل العام، فقد حقق القطاع صافي أرباح يبلغ 

تعتبر وارتفع صافي األرباح في ظل انخفاض تكاليف التشغيل، وأبرمت الشركة اتفاقيات لتوريدات إضافية من اللقيم مع موردين دوليين بشروط  %.94

  بأكمله تأثيراً إيجابياً على األرباح. 2019وكان أيضاً لإلعفاء الضريبي عن عام  اتية بالنظر إلى الظروف السائدة في األسواق.وم

   

 

 

 



 والربع الرابع منه  2019النتائج المالية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة لعام 

 

 مؤتمر هاتفي لمناقشة األداء المالي والتشغيلي للشركة

ً يدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائج الشركة لعام  والربع الرابع منه واآلفاق  2019تستضيف شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة مؤتمراً هاتفيا

في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت  2020فبراير  27فق المستقبلية على مستوى أنشطة األعمال ومسائل أخرى، وذلك يوم الخميس الموا

الدوحة. وسوف يتم نشر العرض التقديمي الخاص بعالقات المستثمرين، الذي سيصاحب المؤتمر، على صفحة المطبوعات ضمن الموقع اإللكتروني 

 للشركة.

 -انتهى- 

 

 نبذة حول شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة

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

  ، اكتسبت الشركة حصص لقطر للبترول في مشاريع مشتركة.2013سبتمبر  1

 

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

%، وتمتلك بالكامل شركة واحدة 2% وقطر للبترول 49 قطر )ِ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 2"كيوكيم  2-( شركة قطر للكيماويات المحدودة 2وزيع المحدودة، )تابعة، وهي شركة كيوكيم للت

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

( 3"، )2"كيوكيم  2-% في مشروع مشترك، وهي شركة راس لفان لألولفينس المحدودة التي تورد اإليثيلين إلى شركة قطر للكيماويات المحدودة 53.85فعلية تبلغ 

للبتروكيماويات المحدودة "قابكو" شركة قطر  %، وتمتلك55.2تلك فيها حصة تبلغ ، وتم1997شركة قطر للڤينيل المحدودة، وهي مشروع مشترك تأسست عام 

 %.12.9%، فيما تمتلك قطر للبترول 31.9

 

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

 .www.mphc.com.qa :زيارة الموقع اإللكتروني للشركة
 

 بيان إخالء المسؤولية

ستقلة. في هذا البيان الصحافي، ي شار أحياناً تندرج الشركات التي تمتلك فيها شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة )ش.م.ع.ق.( استثمارات مباشرة أو غير مباشرة ضمن الشركات ذات ال إلى شركة مسيعيد للبتروكيماويات كيانات الم 

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

 

بيانات الحقائق التاريخية، بيانات تطلعية تتضمن تقديرات مستقبلية وت عد جميع البيانات، باستثناء  ".في هذا البيان الصحافي، ي شار أحياناً إلى شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بعبارة "مسيعيد للبتروكيماويات " أو كلمة "المجموعة 

علنة أو لية أو األداء العملي والتشغيلي أو األحداث التي تؤثر على المجموعة وبيتستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختالف مادي بين النتائج الفع ن تلك الم 

 التي قد تستنتج من هذه البيانات التطلعية.

 

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

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

 الواردة. والبيانات الواردة في هذا اإلصدار الصحفي تهدف إلى استعراض نظرات تطلعية في تاريخ هذه الوثيقة.التطلعية 

 

ارة أخرى قد تنشأ عن استخدام أو اعتماد أي جهة على أي بيان أية تكاليف أو خسائر أو آثار ضال تتحمل شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ومديريها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها ووكالئها أي مسؤولية بأي شكل من األشكال عن 

لزمة بأي حال من األحوال بتحديث أو نشر تعديالت أدخلت على أي بيان تطلعتطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. وال تعتبر شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة وشركاتها الشق ي أو مادة يقة م 

 كما ال تضمن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة دقة البيانات التاريخية الواردة هنا. أخرى وردت هنا وي عرف أو ال ي عرف أنها قد تغيرت، أو أنها غير دقيقة نتيجة لورود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية، أو أي سبب آخر.

 

 مالحظـات عامـة

ار لاير قطري، وتجبر النسب المئوية إلى كسر عشري واحد. كما أن كل القيم األخرى لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة التقويم الميالدي. وال يتم إدخال أية تعديالت على السنوات الكبيسة. ويتم التعبير عنها بالمليتتبع السنة المحاسبية 

عبر عنها بالدو  لاير قطري. 3.64الر األمريكي إلى السعر التالي: دوالر أمريكي واحد = تجبر إلى أقرب عدد صحيح. وتستند القيم الم 

 

للبتروكيماويات القابضة في مشاريعها اس تناسبي، وذلك استناداً إلى حصة ملكية شركة مسيعيد 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  )الربح لكل سهم )صافي الربح / عدد األسهم العادية المستحقة السداد في نهاية العام :

:EBITDA •  )األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )صافي الربح + الفوائد المدينة + اإلهالك + االستهالك • :Free Cash Flow  إجمالي اإلنفاق الرأسمالي  –التدفق النقدي الحر، التدفقات النقدية من العمليات

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

قدرة   Utilisation:• : نسبة السعر إلى األرباح )القيمة السوقية عند اإلغالق / صافي األرباح(  x   100 • P/Eالنقدية/صافي األرباح   مونومر كلوريد الفينيل.  x   100  •:VCMالطاقة التشغيلية، حجم اإلنتاج / الطاقة الم 
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