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 للنشر الفوري 
 

 

 مليون لاير قطري  443شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة تحقق صافي أرباح بواقع 

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 

مع زيادة أسعار المنتجات بداية من أواخر    2021ترتفع مقارنة بنفس الفترة من عام    2022نتائج الربع األول من عام   ▪

 العام الماضي  

مقارنة بالربع الفائت في ظل ارتفاع أحجام المبيعات مع زيادة معدالت تشغيل    2022ارتفاع نتائج الربع األول من عام   ▪

 المصانع

 2022مارس  31لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  0.035 عائد على السهم بواقع ▪

مركز قوّي من حيث السيولة بأرصدة نقدية ومصرفية  ▪
1

 2022مارس  31مليارات لاير قطري كما في  3.0تقدر بنحو  
 

  • مسيعيد  :2022أبريل    26الدوحة، قطر  اليوم شركة  بورصة قطر:   أعلنت  في  "المجموعة" ورمزها  أو  "الشركة"  بكلمة  إليها  )يشار  القابضة،  للبتروكيماويات 

MPHC )  مقارنة بنفس الفترة من   %17، بزيادة تبلغ نسبتها  2022مارس    31مليون لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    443، أنها حققت صافي أرباح بواقع

 العام الماضي. 

 

 على مستوى االقتصاد الكليالمستجدات 

عام   من  األولى  الثالثة  األشهر  خالل  االستقرار  عدم  من  حالة  الكلي  االقتصاد  مستوى  على  األوضاع  المنتجات 2022شهدت  بعض  على  الطلب  انخفض  حيث   ،

ومن ناحية أخرى، وتحديداً خالل    ت ذروتها العام الماضي.البتروكيمياوية انخفاضاً طفيفاً جراء عوامل موسمية والتزام المشترين جانب الحذر من األسعار بعد أن بلغ

 ، فقد تأثر جانب العرض بالصراع الروسي األوكراني الذي أسفر عن حدوث ارتفاع كبير في أسعار الطاقة. 2022الفترة األخيرة من الربع األول من عام  

 

ارتفاعاً في ظل زيادة أسعار وبصفة عامة، فقد حافظت أسعار معظم منتجات الشركة على استقرارها، باستثناء أسعار أولفينات ألفا العادية والصودا الكاوية التي شهدت 

نشطة االقتصادية ونمو إجمالي الناتج المحلي ووجود المنتجات النهائية. وبرغم ذلك، فقد ارتفعت األسعار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في ظل تحسن مستوى األ

 نقص في المعروض. 

 مستجدات األداء التشغيلي  

الربع األول   مؤشرات األداء الرئيسية 

من عام  

2022 

الربع األول  

من عام  

2021 

الربع الرابع 

من عام  

2021 

 التباين )%(

]مقارنة بين 

الربع األول من  

 2022عام 

والربع األول 

من عام  

2021 ] 

 التباين )%(

]مقارنة بين 

الربع األول من  

 2022عام 

والربع الرابع 

من عام  

2021 ] 

 %0+ % 13- 244 280 245 اإلنتاج )ألف طن متري( 

 --  % 78 % 97 % 84 معدالت تشغيل المصانع )%( 

 

وقد انخفضت أحجام اإلنتاج لهذه الفترة   ألف طن متري.  245الفترة ما يصل إلى  حافظت الشركة على قوة عملياتها التشغيلية واستقرارها، حيث بلغ إجمالي اإلنتاج لهذه  

تبلغ   عام    %13بنسبة  من  األول  بالربع  قطر 2021مقارنة  لشركة  اإلنتاجية  المرافق  في  كبيرة  شاملة  عملية صيانة  إجراء  إلى  أساسية  بصورة  يعود  الذي  األمر   ،

بإجراء اإلنتاج  حجام  أ  الذي شهد تأثر  2021تغيراً يذكر مقارنة بالربع الرابع من عام    2022اإلنتاج للربع األول من عام    لم تشهد أحجامفللكيماويات. ومن ناحية أخرى،  

 عملية تطفئة كان مخطط لها لتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية في مرافق إنتاج الكلور القلوي.

 

 اإلنجازات على مستوى الصحة والسالمة والبيئة 

أتمت شركة قطر للكيماويات عملية تطفئة إلجراء الصيانة كانت تنطوي على تحديات وأبدت نتائج    حيثحققت الكيانات التشغيلية التابعة للشركة أداًء تشغيلياً متميزاً،  

 متميزة على مستوى السالمة دون وقوع أية إصابات تستوجب التسجيل. 

 

 
 تم تسجيل األرصدة النقدية والمصرفية بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  1
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   2021والربع األول من عام  2022مقارنة بين الربع األول من عام  - مستجدات األداء المالي

الربع األول   مؤشرات األداء المالي الرئيسية 

من عام  

2022 

الربع األول  

من عام  

2021 

 التباين )%(

 % 26+ 847 1,068 متوسط أسعار البيع )دوالر أمريكي/طن متري(

 % 14- 290 250 أحجام المبيعات )ألف طن متري( 

 %9+ 893 970 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 % 13+ 480 543 األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )مليون لاير قطري(

 % 17+ 379 443  صافي األرباح )مليون لاير قطري(

 % 17+ 0.030 0.035 العائد على السهم )لاير قطري( 

 -- % 54 % 56 الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )%( هامش األرباح قبل احتساب 

 فاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمالحظة: تم تسجيل مبالغ اإليرادات واألرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خال

 

مقارنة بنفس الفترة من العام    %17، بارتفاع تبلغ نسبته  2022مارس    31مليون لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    443بواقع  حققت الشركة صافي أرباح  

.  2021ام مليون لاير قطري للربع األول من ع 893مليون لاير قطري، مقارنة بإيرادات بلغت  970لتصل إلى  %9الماضي. وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة تبلغ 

لاير قطري للربع األول من عام    0.030، مقارنة بعائد على السهم بلغ  2022مارس    31لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    0.035وبلغ العائد على السهم  

2021 . 

 

، األمر الذي أسهم في زيادة صافي  2021بالربع األول من عام  مقارنة    %26بنسبة تبلغ    2022وقد ارتفع متوسط أسعار المنتجات الُمرجح خالل الربع األول من عام  

فزيادة الطلب على المنتجات ووجود نقص في المعروض قد أثمرا عن ارتفاع أسعار   ، 2021ماليين لاير قطري مقارنة بالربع األول من عام    209أرباح الشركة بواقع  

، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى تراجع معدالت تشغيل المصانع جراء  2021قارنة بالربع األول من عام  م  %14أحجام المبيعات بنسبة تبلغ    تراجعتالسلع األساسية. و 

فاض صافي أرباح الشركة بواقع  تنفيذ عملية صيانة شاملة كبيرة في المرافق اإلنتاجية لشركة قطر للكيماويات خالل هذه الفترة. وقد أسفر تراجع أحجام المبيعات عن انخ

 لاير قطري. مليون  129

 

مقارنة بالربع األول من   %13مليون لاير قطري، بزيادة تبلغ نسبتها    543وبلغت األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك لهذه الفترة ما يصل إلى  

غت هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك  ، األمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى ارتفاع اإليرادات واحتواء التكاليف التشغيلية. وبل2021عام  

 . 2021للربع األول من عام  %54مقارنة بنسبة بلغت  %56ما نسبته  2022واالستهالك للربع األول من عام 

 

 2021والربع الرابع من عام  2022مقارنة بين الربع األول من عام  - األداء المالي

الربع األول   الرئيسية مؤشرات األداء المالي 

من عام  

2022 

الربع الرابع 

من عام  

2021 

 التباين )%(

 %0+ 1,065 1,068 متوسط أسعار البيع )دوالر أمريكي/طن متري(

 %3+ 244 250 أحجام المبيعات )ألف طن متري( 

 %3+ 946 970 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 %3+ 528 543 واإلهالك واالستهالك )مليون لاير قطري(األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب  

 %5+ 423 443  صافي األرباح )مليون لاير قطري(

 %5+ 0.034 0.035 العائد على السهم )لاير قطري( 

 -- % 56 % 56 هامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )%( 

 عداد التقارير الماليةاإليرادات واألرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفاً للمعايير الدولية إلمالحظة: تم تسجيل مبالغ 

 

اإليرادات وصافي األرباح بصورة أساسية إلى  . ويُعزى ارتفاع %5وصافي أرباحها بنسبة  %3، فقد ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 2021مقارنة بالربع الرابع من عام 

مقارنة بالربع الرابع   2022في ظل ارتفاع معدالت تشغيل المصانع. ولم تشهد أسعار البيع تغيراً يذكر خالل الربع األول من عام  %3زيادة أحجام المبيعات بنسبة تبلغ 

 تراجع الطلب وبصورة أساسية تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة.  حيث عادل، 2021عام من 

 

 المركز المالي  

 كما في   مؤشرات األداء الرئيسية  

 2022مارس  31

 كما في  

ديسمبر  31

2021 

 التباين )%(
 

 % 24- 3.9 3.0 األرصدة النقدية والمصرفية )مليار لاير قطري(

 % 5- 17.4 16.6 إجمالي األصول )مليار لاير قطري( 

 % 6- 17.1 16.1 إجمالي حقوق الملكية )مليار لاير قطري(

 مالحظة: تم تسجيل األرصدة النقدية والمصرفية بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

 31. وبلغ إجمالي األصول كما في  2022مارس    31مليارات لاير قطري كما في    3.0حافظت المجموعة على قوة السيولة لديها بأرصدة نقدية ومصرفية تصل إلى  

 . 2022مارس  31مليار لاير قطري كما في  16.1مليار لاير قطري، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية  16.6ما يصل إلى  2022مارس 
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 أبرز مالمح أداء القطاعات 

 

 قطاع البتروكيماويات:

الربع األول   الرئيسية مؤشرات األداء 

من عام  

2022 

الربع األول  

من عام  

2021 

الربع الرابع 

من عام  

2021 

 التباين )%( 

]مقارنة بين 

الربع األول من  

 2022عام 

والربع األول 

من عام  

2021 ] 

 التباين )%(

]مقارنة بين 

الربع األول من  

 2022عام 

والربع الرابع 

من عام  

2021 ] 

 %6+ % 23+ 1,153 999 1,224 )دوالر أمريكي/طن متري(متوسط أسعار البيع 

 % 27- % 21- 184 170 133 أحجام المبيعات )ألف طن متري( 

 % 23- % 4- 771 617 594 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 % 31- % 1- 357 250 247  صافي األرباح )مليون لاير قطري(

 % 29- % 24- 183 170 130 اإلنتاج )ألف طن متري( 

 مالحظة: تم تسجيل األرقام الواردة أعاله بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

.  2021مقارنة بالربع األول من عام    %1، بانخفاض تبلغ نسبته  2022مليون لاير قطري للربع األول من عام    247حقق قطاع البتروكيماويات صافي أرباح يبلغ  

(، حيث خضعت المرافق اإلنتاجية لشركة قطر للكيماويات إلى عملية %21-ويعود هذا االنخفاض الهامشي في األرباح بصورة أساسية إلى تراجع أحجام المبيعات )

ومن ناحية أخرى، فقد ارتفعت أسعار  .  %24، األمر الذي أسفر عن انخفاض األحجام اإلنتاجية للقطاع بنسبة تبلغ  2022خالل الربع األول من عام  صيانة شاملة كبيرة  

وضاع على مستوى ويعود ارتفاع أسعار البيع بصورة أساسية إلى تحسن األ  وعوضت معظم اآلثار السلبية الناتجة عن انخفاض األحجام.  %23المنتجات بنسبة تبلغ  

 .2021مقارنة بالربع األول من عام  %4االقتصاد الكلي بداية من أواخر العام الماضي. وبصفة عامة، فقد انخفضت إيرادات القطاع بنسبة تبلغ 

 

أحجام المبيعات خالل الربع األول من عام  ، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى تراجع  %31ومقارنة بالربع الفائت، انخفضت أرباح القطاع انخفاضاً كبيراً بنسبة تبلغ  

، األمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار أولفينات ألفا العادية بنسبة تبلغ  %6. وبرغم ذلك، فقد ارتفع متوسط أسعار البيع بنسبة تبلغ %27بنسبة تبلغ    2022

 . 2021مقارنة بالربع الرابع من عام   %1ارتفعت أسعار البولي إيثيلين عالي الكثافة ارتفاعاً هامشياً بنسبة تبلغ  بينمافي ظل ارتفاع الطلب على المنتجات النهائية،  9%

 

 قطاع الكلور القلوي:  

الربع األول   مؤشرات األداء الرئيسية  

من عام  

2022 

الربع األول  

من عام  

2021 

الربع الرابع 

من عام  

2021 

 التباين )%( 

]مقارنة بين 

الربع األول من  

 2022عام 

والربع األول 

من عام  

2021 ] 

 التباين )%(

]مقارنة بين 

الربع األول من  

 2022عام 

والربع الرابع 

من عام  

2021 ] 

 %11+ %40+ 798 633 888 متوسط أسعار البيع )دوالر أمريكي/طن متري(

 %93+ %3-  60  120  116 أحجام المبيعات )ألف طن متري( 

 % 114+ %36+ 175  277  376 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 % 223+ %51+ 58  125  189  صافي األرباح )مليون لاير قطري(

 %88+ %5+ 61  110  115 اإلنتاج )ألف طن متري( 

 الدولية إلعداد التقارير الماليةمالحظة: تم تسجيل األرقام الواردة أعاله بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفاً للمعايير 

 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.   %51، بارتفاع كبير تبلغ نسبته  2022مليون لاير قطري للربع األول من عام    189حقق قطاع الكلور القلوي صافي أرباح بواقع  

، وهو ما  2021مقارنة بالربع األول من عام    %40رجح الذي ارتفع بنسبة  أسعار البيع المُ ويُعزى هذا النمو الملحوظ بصورة أساسية إلى الزيادة الكبيرة في متوسط  

ً   )األلومينا/األلومنيوم والبوليمرات(.  النهائيةيعود إلى ارتفاع أسعار القطاعات المصنعة للمنتجات   مقارنة    %3بنسبة تبلغ    وانخفضت أحجام المبيعات انخفاضاً هامشيا

مقارنة بالربع األول    %5. وارتفعت أحجام اإلنتاج ارتفاعاً هامشياً تبلغ نسبته  %36بنسبة تبلغ    . وبصفة عامة، فقد ارتفعت إيرادات القطاع2021بالربع األول من عام  

 . 2021من عام 

 

. ويعود ارتفاع أحجام المبيعات  %93بنسبة    ، وهو ما يُعزى بصورة أساسية إلى ارتفاع أحجام المبيعات%223ومقارنة بالربع الفائت، فقد ازدادت األرباح بنسبة تبلغ  

بإجراء عملية تطفئة كبيرة لتنفيذ أعمال الصيانة    2022، فقد تأثرت أحجام الربع الرابع من عام  2022إلى زيادة معدالت تشغيل المصانع خالل الربع األول من عام  

 ً مقارنة بالربع   2022خالل الربع األول من عام  %88 أحجام اإلنتاج زيادة كبيرة بنسبة تبلغ في المرافق اإلنتاجية لشركة قطر للفينيل. ولنفس السبب، فقد ازدادت أيضا

، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى ارتفاع  2021مقارنة بالربع الرابع من عام    %11بنسبة تبلغ    2022وارتفعت أسعار البيع للربع األول من عام    . 2021الرابع من عام  

األلومنيوم الذي يندرج ضمن القطاعات الرئيسية المستهلكة للمادة الكيماوية.   تصنيعخالل هذه الفترة، وذلك بفضل ارتفاع أسعار قطاع    %28بنسبة  أسعار الصودا الكاوية  
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CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL 

مقارنة بالربع الرابع    2022خالل الربع األول من عام    %114وقد أثمر ارتفاع متوسط أسعار البيع وأحجام المبيعات عن زيادة كبيرة في إيرادات القطاع بنسبة تبلغ  

 . 2021من عام 

 

 األداء المالي والتشغيلي للشركة مؤتمر هاتفي لمناقشة 

ل ومسائل أخرى، وذلك يوم تستضيف شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة مؤتمراً هاتفياً يدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائجها واآلفاق على مستوى أنشطة األعما

تم نشر العرض التقديمي الخاص بعالقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر ظهراً بتوقيت الدوحة. وسي  12:30في تمام الساعة    2022أبريل    27األربعاء الموافق  

 الهاتفي على صفحة "األداء المالي" ضمن قسم "عالقات المستثمرين" 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

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

 

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

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

  ، فيما تمتلك شركة شيفرون فيليبس للكيماويات %49"، وتمتلك فيها حصة تبلغ  2المحدودة "كيوكيم     2( شركة قطر للكيماويات2ركة كيوكيم للتوزيع المحدودة، )ش

 %53.85حدودة، وتمتلك حصة فعلية تبلغ  للتوزيع الم  2، وتمتلك بالكامل شركة واحدة تابعة، وهي شركة كيوكيم  %2وقطر للطاقة    %49)ِش.ذ.م.م(    القابضة  الدولية قطر

نيل  في( شركة قطر لل3"، )2"كيوكيم    2المحدودة    2  شركة راس لفان لألولفينس المحدودة التي تورد اإليثيلين إلى شركة قطر للكيماويات   هوفي مشروع مشترك، و

شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة  و،  %55.2حصة تبلغ  يات القابضة  مسيعيد للبتروكيماوشركة  ، وتمتلك فيها  1997المحدودة، وهي مشروع مشترك تأسست عام  

 .%12.9، فيما تمتلك قطر للطاقة %31.9"قابكو" 

 

أو تفضل بزيارة   mphc@qatarenergy.qa  للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يرجى التواصل من خالل عنوان البريد اإللكتروني

 . www.mphc.com.qa اإللكتروني الموقع  

 
 بيان إخالء المسؤولية 

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

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

 

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

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

 التي قد تستنتج من هذه البيانات التطلعية. 

 

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

المخاطر 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(  

 تهدف إلى استعراض نظرات تطلعية في تاريخ هذه الوثيقة.  البيان الصحفيالتطلعية الواردة هنا. والبيانات الواردة في هذا 

 

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

لى كيماويات القابضة وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة وشركاتها الشقيقة ُملزمة بأي حال من األحوال بتحديث أو نشر تعديالت أدخلت عاعتماد أي جهة على أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. وال تعتبر شركة مسيعيد للبترو

لية، أو أي سبب آخر. كما ال تضمن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة دقة البيانات التاريخية  تقبأي 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 

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

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

 

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

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

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

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