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( 2017بيان صحفي ربع سنوي )الربع الرابع،    |  2 |  شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 

 مليار 1.1 يبلغ صافي أرباح تحقق "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة"شركة 

 2017لعام  لاير قطري

 %81 بواقعمعدل توزيع  مقترح 

 

 

  بلغ يبإجمالي توزيعات ولاير قطري للسهم،  0.7 واقعأرباح نقدية بمقترح توزيع

 .مليون لاير قطري 881

  9ارتفاع األرباح عن العام الماضي بنسبة%. 

 أداء يفوق التوقعات المرصودة في الموازنة التقديرية للمجموعة. 

  31لاير قطري كما في  مليار 1.4مستوى سيولة متميز بأرصدة نقدية تبلغ 

مليون لاير  727تقدر بنحو  سابقةبعد توزيع أرباح عن أعوام  2017 ،ديسمبر

 .قطري

 إلى شركة قطر للبتروكيماويات ينيلڤعملية ضم مرافق شركة قطر لل إنجاز. 

 االنتهاء بنجاح من عمليات الصيانة المخطط لها. 

 

 

 

 

 

 



( 2017بيان صحفي ربع سنوي )الربع الرابع،    |  3 |  شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة )يشار إليها بعبارة "مسيعيد القابضة" أو "المجموعة"  :14/02/2018 -الدوحة، قطر 

، وهي إحدى الشركات التابعة لقطر للبترول وواحدة من أولى شركات البتروكيماويات ذات المنتجات (MPHCورمزها في بورصة قطر: 

ولفينات وأولفينات ألفا ومنتجات الكلور القلوي، أعلنت عن نتائجها المالية للسنة المتنوعة في المنطقة، حيث تنتج األولفينات والبولي أ

 .لاير قطري ارملي 1.1صافي أرباح يبلغ تحقيق ب 2017 ،ديسمبر 31المنتهية في 

 عمليات الصيانةشركاتها أتمت فقد  .جيد للغايةلتحقيق أداء  بنجاحالفرص التي تم توظيفها  عدداً من 2017خالل عام  المجموعةشهدت 

التوقعات  تجاوزت ، بل إنهامتميزة ، كانت النتائج المالية والتشغيليةالتطفئة. وبرغم عمليات مصانعها في بعضالتي كان مخطط إلجرائها 

ضم المرافق الرئيسية والداعمة التابعة لشركة قطر للڤينيل  بنجاحها فيآخر إنجازاً  حققت التي للمجموعة التقديرية ةموازنالالمرصودة في 

 بين صناعات قطر وتوتال.إلى شركة قطر للبتروكيماويات، وهي مشروع مشترك 

 النتائج المالية

لاير قطري  0.87، بمعدل عائد 2017ديسمبر،  31لاير قطري للسنة المنتهية في  ارملي 1.1يبلغ  متميزحققت المجموعة صافي أرباح 

 0.79مليون لاير قطري ومعدل عائد  995% مقارنة بصافي أرباح بواقع 9مليون لاير قطري، أو ما نسبته  93للسهم، بزيادة قدرها 

ارتفاع  بالتزامن مع -% 6عن العام الماضي إلى ارتفاع أسعار البيع بنسبة في األرباح لاير قطري للسهم للعام الماضي. وتعود هذه الزيادة 

 بعض في الصيانة إلجراء لها المخطط التطفئة عمليات عنبرغم تراجع أحجام المبيعات الناتج  الدخل اآلخروزيادة  - أسعار النفط الخام

 . مجموعةشركات الل التابعة المصانع

وغاز الوقود بموجب اتفاقيات توريد طويلة األجل. وتجدر اإلشارة إلى  كما واصلت المجموعة االستفادة من األسعار التنافسية للقيم اإليثان

ً العديد من  األهميةأن هذا الترتيب التعاقدي يعتبر أحد العوامل ذات  الكبيرة في تحقيق األرباح وسط أجواء تشهد خاللها األسواق حاليا

 التحديات.

، وذلك بعد توزيع أرباح عن أعوام 2017ديسمبر  31لاير قطري كما في  راملي 1.4الشركة مركزاً نقدياً قوياً برصيد يبلغ  سجلتقد و

 مليار لاير قطري، فيما كانت تبلغ 14.8ما يعادل  2017ديسمبر  31مليون لاير قطري. وبلغ إجمالي األصول في  727سابقة بقيمة 

 .2016ديسمبر  31مليار لاير قطري في  14.4

 توزيع األرباح المقترح

بمبلغ  2017ديسمبر،  31بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المنتهية في  2018 فبراير، 14يوصي مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 

 .% من نصيب السهم من األرباح81لاير قطري للسهم، ما يمثل  0.7مليون لاير قطري، وهو ما يعادل  881قدره 

 

 -انتهى-

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

 (mphc_qa@). كما يمكنكم متابعتنا من خالل تويتر وإنستاجرام على www.mphc.com.qaللشركة 

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


 بيان إخالء المسؤولية

كيانات الُمستقلة. في هذا البيان الصحافي، يُشار أحياناً الللبتروكيماويات القابضة استثمارات مباشرة أو غير مباشرة ضمن الشركات ذات  تندرج الشركات التي تمتلك فيها شركة مسيعيد

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

ثناء طلعية بشأن األوضاع المالية ونتائج العمليات واألعمال التي تديرها شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة. وتُعد جميع البيانات، باستيحتوي هذا اإلصدار الصحفي على بيانات ت

مجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث وبيانات 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

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

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

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 .المخاطر السياسية

 وثيقة. استعراض نظرات تطلعية في تاريخ هذه ال

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

تبر شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة قد تنشأ عن استخدام أو اعتماد أي جهة على أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. وال تع

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 

 ت جديدة أو أحداث مستقبلية، أو أي سبب آخر. كما ال تضمن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة دقة البيانات التاريخية الواردة هنا.نتيجة لورود معلوما

 

 مالحظات عامة

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

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

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

 تعاريف

 

• Cash Realisation Ratio :/ صافي الربح  نسبة التحقق النقدي، التدفق النقدي من العملياتx 100  • Debt to Equity :( ،الدين الحالي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين

: ثنائي x 100 • EDCعائد أرباح األسهم، إجمالي أرباح األسهم النقدية / القيمة السوقية عند اإلغالق  :x 100 • Dividend Yield+ الدين طويل األجل(/ حقوق المساهمين 

احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك  األرباح قبل • EBITDA : نهاية العام( : الربح لكل سهم )صافي الربح / عدد األسهم العادية المستحقة السداد فيEPS •كلوريد اإلثيلين 

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

•HCL ك  : حمض الهيدروكلوري •HDPE  بولي إيثيلين عالي الكثافة : •NAO  أوليفينات ألفا العادية : •NaOH صودا كاوية : •MT / PA:  ًطن متري / سنويا •Payout 

Ratio:  نسبة توزيع األرباح، إجمالي أرباح األسهم النقدية/صافي األرباحx 100  •P/E :صافي األرباح(  نسبة السعر إلى األرباح )القيمة السوقية عند اإلغالق / •Utilisation :

 : مونومر كلوريد الفينيلx 100  •VCMاالستغالل األمثل، حجم اإلنتاج / الطاقة الُمقدرة 

 نبذة حول شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة

 

، 2013سبتمبر  1. وفي 2013مايو  29الدوحة، دولة قطر"، في ، 3212تأسست شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وهي شركة مساهمة قطرية وعنوانها الُمسجل "ص.ب. 

( شركة 1ها الشركات التالية: )اكتسبت الشركة حصص لقطر للبترول في مشاريع مشتركة. ويندرج النشاط الرئيسي للشركة ضمن نشاطات أعمال الشركات القابضة، وتضم تحت مظلت

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

تمتلك شركة  %، فيما49"، وتمتلك فيها حصة تبلغ 2"كيوكيم  2-( شركة قطر للكيماويات المحدودة 2وتمتلك بالكامل شركة واحدة تابعة، وهي شركة كيوكيم للتوزيع المحدودة، )

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

( شركة قطر  3" ، )2"كيوكيم  2-إليثيلين إلى شركة قطر للكيماويات المحدودة % في مشروع مشترك، وهي شركة راس لفان لألولفينات المحدودة التي تورد ا53.85فعلية تبلغ 

%، فيما تمتلك قطر 31.9%، وتمتلك في شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة "قابكو" 55.2، وتمتلك فيها حصة تبلغ 1997للڤينيل المحدودة، وهي مشروع مشترك تأسست عام 

 %.12.9للبترول 
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