
 

 2019الربع الثالث والتسعة أشهر األولى من عام  -النتائج المالية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 
 

 للنشر الفوري
 
 

مليون لاير قطري للتسعة  493صافي أرباح بواقع تحقق شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 

 2019عام من أشهر األولى 

 

   رأسمالية في مشاريع انتقائي بشكل ستثمارواالالشركة تواصل تركيزها على ترشيد التكاليف  

 

 للمجموعة العام ظروف السوق الصعبة تؤثر على األداء المالي والتشغيلي 

 

 2019سبتمبر  30مليار لاير قطري كما في  1.6بأرصدة نقدية ومصرفية تقدر بنحو  ةسيولة قوي 

 

  مقارنة بعائد بلغ 2019سبتمبر  30لاير قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في  0.039عائد على السهم بواقع ،

 لنفس الفترة من العام الماضي سهمعلى ال قطريلاير  0.082

 

  2019سبتمبر  30 في امليار لاير قطري كم 14.8إجمالي أصول بواقع 

 
أعلنت اليوم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة )يشار إليها بعبارة "مسيعيد القابضة" أو "المجموعة" ورمزها  - 2019أكتوبر  28• الدوحة، قطر 

وهي واحدة من أولى شركات البتروكيماويات ذات المنتجات المتنوعة في المنطقة، حيث تنتج األولفينات والبولي أولفينات  (،MPHCفي بورصة قطر: 

 .2019سبتمبر  30ألفا ومنتجات الكلور القلوي، أعلنت عن نتائجها المالية والتشغيلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في  وأولفينات

 

 أداء األعمال واآلفاق المستقبلية

أن المجموعة قد استفادت غير  التحديات التي تواجهها المنطقة واألسواق الدولية، 2019عكس أداء أعمال الشركة خالل التسعة أشهر األولى من عام ي

مع  هذا فضالً عن شراكتها ، وذلك بموجب اتفاقيات توريد طويلة األجل،بأسعار تنافسية من الميزة التنافسية المتمثلة في حصولها المنتظم على اللقيم

ف جزئياً من "منتجات"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تسويق وتوزيع الكيماويات، والتي تسهم بدور فاعل في الوصول إلى األسواق العالمية بما يخف

 في مشاريعة انتقائية بصوركفاءة التشغيلية من خالل ترشيد التكاليف واالستثمار البتعزيز  ها المعنيةجهودكما واصلت المجموعة  .الكبيرة التحديات

 . رأسمالية

 

  اإلنتاجية من اإليثيلينكيوكيم زيادة طاقة 

، األمر الذي يُعد بمثابة تطور يعزز الصناعية مسيعيدمدينة في الواقعة أبدى المساهمون في شركة كيوكيم موافقتهم على توسعة مرافق إنتاج اإليثيلين 

%، وهو ما 7إنتاج اإليثيلين بحوالي  سيحقق برنامج التوسع زيادة مّطردة في، 2022ومع االنتهاء منه عام  من مركز الشركة في إنتاج اإليثيلين.

برنامج  حققيمليون لاير قطري، من المتوقع أن  364ومن خالل استثمار يقدر بنحو  سيسهم في زيادة الطاقة اإلنتاجية الحالية للشركة من المشتقات.

 إيجابية والمزيد من المرونة التشغيلية.عوائد رأسمالية التوسع 

 

لقد واصلنا التركيز منذ بداية هذا العام على  " وفي تعليق له على النتائج المالية، أشار السيد/ أحمد سيف السليطي، رئيس مجلس إدارة الشركة، قائالً:

وبرغم ذلك،  ستوى االقتصاد الكلي في المنطقة واألسواق العالمية.العوامل االستراتيجية للموثوقية التشغيلية في وقت نواجه فيه تحديات كبيرة على م

لتحقيق المزيد  ةاستراتيجي وإجراء استثمارات التي تهدف إلى خفض النفقاتو المقبلة لألعوام الخمسة أعمالناخطة تركيزنا على تنفيذ فلم ننقطع يوماً عن 

 يمكننا من تعزيز مركزنا باألسواق وزيادة القيمة لمساهمينا".واستشرافاً للمستقبل، فقد أصبحنا في وضع جيد  من النمو.

 

 2019وحتى تاريخه والربع الثالث من عام  2019منذ بداية السنة المالية  -األداء المالي والتشغيلي 

% مقارنة بنفس الفترة 52ه ، بانخفاض تبلغ نسبت2019مليون لاير قطري لفترة التسعة أشهر األولى من عام  493حققت الشركة صافي أرباح بواقع 

الخام والبتروكيماويات وانخفاض أحجام المبيعات. وقد تأثرت أيضاً النتائج النفط من العام الماضي، وهو ما يعود إلى تراجع أسعار البيع وتقلبات أسعار 

مليون لاير قطري خالل الفترة. إضافة إلى ذلك، فلم يتم تسجيل استرداد  170 تصل إلى ةخفض قيمة مستحقات ضريبيإنشاء مخصص لباإلجمالية 

  ضريبي لهذه الفترة.
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قبل تأثير االسترداد الضريبي، بانخفاض عن الربع الثاني  2019مليون لاير قطري للربع الثالث من عام  189وقد سجلت المجموعة أرباحاً تقدر بنحو 

 الظروف االقتصادية الصعبة. نتيجةتراجع أسعار البيع  ، األمر الذي يُعزى إلىمن العام

 

سجلت المجموعة أرصدة نقدية بنهاية الربع الثالث  فقد ،السيولة خالل العاممن  هامركزمتانة  ظلفي  قوتهاللمجموعة على وحافظت الميزانية العمومية 

في نفس الفترة لاير قطري مليار  15.3مليار لاير قطري، بعدما كان يبلغ  14.8، وبلغ إجمالي األصول يمليار لاير قطر 1.6من العام تقدر بنحو 

 .2018سنة المالية عن المن العام الماضي، وذلك بعد توزيعات األرباح 

 

 أبرز المالمح التشغيلية حسب القطاع

، بانخفاض تبلغ نسبته 2019مليار لاير قطري لفترة التسعة أشهر األولى من عام  1.8قطاع البتروكيماويات إيرادات بواقع  سجل البتروكيماويات:

مليون لاير قطري لنفس  799بلغ  صافي أرباحمليون لاير قطري مقارنة ب 540 يبلغ صافي أرباح حققو ،2018% مقارنة بنفس الفترة من عام 15

 2019من عام انخفض اإلنتاج خالل فترة التسعة أشهر األولى قد و انخفاض أسعار البيع. إلى ، األمر الذي يعود بصورة أساسيةاضيالفترة من العام الم

 حافظت أحجام المبيعات على مستوياتها دون تغير يذكر.فيما نفس الفترة من العام الماضي، مقارنة ب٪ 4بنسبة 

 

، بانخفاض قدره 2019سبتمبر  30ماليين لاير قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في  504سجل قطاع الكلور القلوي إيرادات بواقع  الكلور القلوي:

ماليين لاير قطري لنفس  109 بصافي أرباح بلغمليون لاير قطري مقارنة  91بلغ ي صافي أرباحوحقق  نفس الفترة من العام الماضي،مقارنة ب٪ 24

 %.12% وأسعار البيع بنسبة 14إلى تراجع أحجام المبيعات بنسبة تبلغ  وهو ما يعزىالعام الماضي،  الفترة من

       

 مؤتمر هاتفي لمناقشة األداء المالي والتشغيلي للشركة

ً يدعى إليه مستثمرين لمناقشة أرباح الشركة للربع  واآلفاق  2019الثالث من عام تستضيف شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة مؤتمراً هاتفيا

في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر  2019نوفمبر  4المستقبلية ألعمالها ومسائل أخرى، وذلك يوم االثنين الموافق 

 ة.العرض الخاص بعالقات المستثمرين، الذي سيصاحب المؤتمر، على صفحة المطبوعات بالموقع اإللكتروني للشرك

 -انتهى- 

 

 نبذة حول شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة

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

مشتركة. ويندرج النشاط الرئيسي للشركة ضمن نشاطات أعمال الشركات القابضة، وتضم ، اكتسبت الشركة حصص لقطر للبترول في مشاريع 2013سبتمبر  1وفي 

%، فيما تمتلك شركة تشيفرون فيليبس الدولية للكيماويات 49( شركة قطر للكيماويات المحدودة )كيوكيم( ، وتمتلك فيها حصة تبلغ 1تحت مظلتها الشركات التالية: )

( شركة قطر للكيماويات 2%، وتمتلك بالكامل شركة واحدة تابعة، وهي شركة كيوكيم للتوزيع المحدودة، )2طر للبترول % وق49قطر )ِش.ذ.م.م(  -المحدودة 

% وقطر للبترول 49قطر )ِش.ذ.م.م(  -%، فيما تمتلك شركة تشيفرون فيليبس الدولية للكيماويات المحدودة 49"، وتمتلك فيها حصة تبلغ 2"كيوكيم  2-المحدودة 

% في مشروع مشترك، وهي شركة راس لفان 53.85للتوزيع المحدودة، وتمتلك حصة فعلية تبلغ  2تلك بالكامل شركة واحدة تابعة، وهي شركة كيوكيم %، وتم2

مشترك تأسست عام  ( شركة قطر للڤينيل المحدودة، وهي مشروع3"، )2"كيوكيم  2-لألولفينس المحدودة التي تورد اإليثيلين إلى شركة قطر للكيماويات المحدودة 

 %.12.9%، فيما تمتلك قطر للبترول 31.9%، وتمتلك في شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة "قابكو" 55.2، وتمتلك فيها حصة تبلغ 1997

 

أو زيارة الموقع اإللكتروني  mphc@qp.com.qaللحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يرجى التواصل من خالل البريد اإللكتروني 

 للشركة.
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 بيان إخالء المسؤولية

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

 يُشار أحياناً إلى شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بعبارة "مسيعيد للبتروكيماويات " أو كلمة "المجموعة".

لية ونتائج العمليات واألعمال التي تديرها شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة. وتُعد جميع البيانات، باستثناء يحتوي هذا اإلصدار الصحفي على بيانات تطلعية بشأن األوضاع الما

ي إلى حدوث ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدبيانات الحقائق التاريخية، بيانات تطلعية تتضمن تقديرات مستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة 

 نتج من هذه البيانات التطلعية.اختالف مادي بين النتائج الفعلية أو األداء العملي والتشغيلي أو األحداث التي تؤثر على المجموعة وبين تلك الُمعلنة أو التي قد تست

بيعي )ب( تغير الطلب وظروف األسواق فيما يتعلق بمنتجات المجموعة )ج( فقدان الحصة ويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة عوامل، منها: )أ( تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الط

غير ظروف األسواق المالية واالقتصادية )ز( من السوق وشدة المنافسة داخل القطاع )د( المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية )هـ( تغير الظروف التشريعية والمالية والتنظيمية )و( ت

في هذا اإلصدار الصحفي تهدف إلى  وبالتالي، قد تختلف النتائج اختالفاً جوهرياً عن تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من البيانات التطلعية الواردة. والبيانات الواردة .اسيةالمخاطر السي

 استعراض نظرات تطلعية في تاريخ هذه الوثيقة. 

يها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها ووكالئها أي مسؤولية بأي شكل من األشكال عن أية تكاليف أو خسائر أو آثار ضارة أخرى ال تتحمل شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ومدير

مشاريعها المشتركة شركاتها التابعة وقد تنشأ عن استخدام أو اعتماد أي جهة على أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. وال تعتبر شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة و

عرف أنها قد تغيرت، أو أنها غير دقيقة وشركاتها الشقيقة ُملزمة بأي حال من األحوال بتحديث أو نشر تعديالت أدخلت على أي بيان تطلعي أو مادة أخرى وردت هنا ويُعرف أو ال يُ 

 ة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة دقة البيانات التاريخية الواردة هنا.نتيجة لورود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية، أو أي سبب آخر. كما ال تضمن شرك

 مالحظات عامة

ثما ينطبق ذلك، فإن جميع القيم تشير إلى حصة تتبع السنة المحاسبية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة التقويم الميالدي. وال يتم إدخال أية تعديالت على السنوات الكبيسة. وحي

ر إلى أقرب عدد صحيح. وتستند القيم للبتروكيماويات، ويتم التعبير عنها بماليين الرياالت القطرية، وتجبر النسب المئوية إلى كسر عشري واحد. كما أن كل القيم األخرى تجبمسيعيد 

 لاير قطري. 3.64الُمعبر عنها بالدوالر األمريكي إلى السعر التالي: دوالر أمريكي واحد = 

 تعاريف

Cash Realisation Ratio• نسبة التحقق النقدي، التدفق النقدي من العمليات /صافي الربح :x 100 Debt to Equity• + نسبة الدين إلى حقوق المساهمين، )الدين الحالي :

: ثنائي كلوريد •x 100 EDC: عائد أرباح األسهم، إجمالي أرباح األسهم النقدية / القيمة السوقية عند اإلغالق •x 100 Dividend Yieldالدين طويل األجل(/ حقوق المساهمين 

تهالك )صافي األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالس• EBITDA :: الربح لكل سهم )صافي الربح / عدد األسهم العادية المستحقة السداد في نهاية العام(•EPSاإلثيلين 

: حمض الهيدروكلوريك  HCL•إجمالي اإلنفاق الرأسمالي  –: التدفق النقدي الحر، التدفقات النقدية من العمليات Free Cash Flow • الربح + الفوائد المدينة + اإلهالك + االستهالك(

 •HDPE بولي إيثيلين عالي الكثافة : •NAO أوليفينات ألفا العادية : •NaOHاوية : صودا ك •MT / PA ًطن متري / سنويا : •Payout Ratio نسبة توزيع األرباح، إجمالي :

، حجم اإلنتاج / الطاقة الطاقة اإلنتاجية: Utilisation• : نسبة السعر إلى األرباح )القيمة السوقية عند اإلغالق / صافي األرباح( x 100  •P/Eأرباح األسهم النقدية/صافي األرباح 

 : مونومر كلوريد الفينيل.x 100  •VCMالُمقدرة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


