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 شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق.
 2019ديسمبر  31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 الصفحات               المحتويات
 

 
 

 ه – أ __________________________________________________________ تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 

 1 ____________________________________________________________________ بيان المركز المالي

 

 2 ____________________________________________________ والدخل الشامل اآلخر  بيان الربح أو الخسارة

 

 3 ____________________________________________________________ بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 

 4 ___________________________________________________________________ بيان التدفقات النقدية

 

 20 - 5 _______________________________________________________ اإليضاحات المتممة للبيانات المالية 
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 شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق.
لمالية للسنة المنتهية في   2019ديسمبر  31البيانات ا

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 2 يتجزأ من البيانات المالية.جزءاً ال  20إلى  5تشكل اإليضاحات المرفقة بالصفحات من 

 اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح بيان
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 2018 2019 إيضاحات 

    

 1,188,347 946,319 3 حصة من نتائج مشاريع مشتركة

 51,120 59,592  إيرادات الفوائد

 1,239,467 1,005,911  إجمالي الربح

 4,829 3,828  أرباح صرف العملة وغيرها

 (19,476) (20,082)  مصروفات عمومية وإدارية

 169,316 201,851 17 إيرادات أخرى

 1,394,136 1,191,508  صافي ربح السنة

 - -  الدخل الشامل اآلخر

 1,394,136 1,191,508  إجمالي الدخل الشامل للسنة

    العائد على السهم

 0.111 0.095 11 )باللاير القطري للسهم الواحد(األرباح األساسية والمخففة للسهم الواحد 

 



 شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق.
لمالية للسنة المنتهية في   2019ديسمبر  31البيانات ا

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 3         جزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية. 20إلى  5اإليضاحات المرفقة بالصفحات من تشكل 

 الملكية حقوق في التغيرات بيان
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

      
 جماليإ أرباح مدورة احتياطي قانوني رأس المال اتإيضاح 

      

 14,584,806 1,984,611 37,020 12,563,175   2018يناير  1الرصيد في 

 1,394,136 1,394,136 - -  ربح السنة

 - - - -  الدخل الشامل اآلخر للسنة

 1,394,136 1,394,136 - -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 (34,853) (34,853) - - 15 مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي

 - (20,580) 20,580 -  تحويالت إلى االحتياطي القانوني

      المالك: المعامالت مع المالكين بصفتهم

 (879,422) (879,422) - - 10  توزيعات أرباح معلنة

 15,064,667 2,443,892 57,600 12,563,175   2018ديسمبر  31الرصيد في 

      

 15,064,667 2,443,892 57,600 12,563,175  2019يناير  1الرصيد في 

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 (1,533) (1,533) - -  المشاريع المشتركةمن  16

 15,063,134 2,442,359 57,600 12,563,175  2019يناير  1الرصيد المعدل في 

 1,191,508 1,191,508 - -  ربح السنة

 - - - -  الدخل الشامل اآلخر للسنة

 1,191,508 1,191,508 - -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 (29,788) (29,788) - - 15 االجتماعيمساهمة الصندوق 

 34,166 34,166 - - 17  راف باحتياطي معادلة توزيعات األرباحتإلغاء االع

 - (4,334) 4,334 -   المحول إلى االحتياطي القانوني

      المالك: المعامالت مع المالكين بصفتهم

 (1,005,054) (1,005,054) - - 10 توزيعات أرباح معلنة

 15,253,966 2,628,857 61,934 12,563,175  2019ديسمبر  31الرصيد في 

 



 للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق.شركة مسيعيد 
لمالية للسنة المنتهية في   2019ديسمبر  31البيانات ا

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 4          جزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية. 20إلى  5تشكل اإليضاحات المرفقة بالصفحات من 

 النقدية التدفقات بيان
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 2018 2019 إيضاحات 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 1,394,136 1,191,508  صافي ربح السنة

    تعديالت لـ:

 (169,316) (201,851)  إيرادات أخرى  -

 (51,120) (59,592)  إيرادات الفوائد -

 (1,188,347) (946,319) 3 حصة من نتائج مشاريع مشتركة  -

  (16,254) (14,647) 

    تغيرات رأس المال العامل:

 - 2  دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى  -

 538 (1,554)  مستحقة لطرف ذي عالقةمبالغ  -

 (214) 2,324  ذمم دائنة تجارية وأخرى -

 (14,323) (15,482)  النقد المستخدم في العمليات

 31,920 83,532  فوائد مستلمة

 190,269 -  إيرادات أخرى مقبوضة

 (27,206) (34,853)  مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي مدفوعة

 180,660 33,197  الناتج من األنشطة التشغيليةصافي النقد 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 1,189,173 772,948  توزيعات أرباح مستلمة من مشاريع مشتركة

 (2,907,963) (1,043,181)  استثمار ودائع ثابتة األجل

 2,543,730 1,820,816  استحقاق ودائع ثابتة األجل

 824,940 1,550,583  صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويليّة

 (855,122) (955,702) 10 توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين

 (24,300) (49,352)  الحركة في حساب توزيعات األرباح غير المطالب بها

 (879,422) (1,005,054)  المستخدم في األنشطة التمويليةالنقد 

    

 126,178 578,726  صافي الزيادة في النقد وشبه النقد

 50,239 176,417 5 النقد وشبه النقد في بداية السنة

 176,417 755,143 5 النقد وشبه النقد في نهاية السنة
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لمالية للسنة   2019ديسمبر  31المنتهية في البيانات ا

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 وأنشطتها الشركة عن معلومات . 1
 

كشركة   60843شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق. )"الشركة"( تم تسجيلها وتأسيسها في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم 
)والذي   2002لسنة    5رقم  مساهمة قطرية من قبل المساهم المؤسس لها، قطر للبترول. تم تأسيس الشركة بموجب قانون الشركات التجارية القطري  

عاماً،  99لفترة مبدئية مدتها  2013مايو  29(. تم تأسيس الشركة في 2015لسنة  11تم استبداله بقانون الشركات التجارية القطري الجديد رقم 
 3212لشركة هو ص.ب. . والعنوان المسجل ل2013مايو  21، الصادر في 2013لسنة  22وذلك بعد قرار سعادة/ وزير االقتصاد والتجارة رقم 

  .2013سبتمبر  1بالدوحة، دولة قطر.الشركة مدرجة في بورصة قطر وهي شركة تابعة لقطر للبترول. استهلت الشركة أنشطتها التجارية في 
 

عة و/ أو مشاريعها يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تأسيس وإدارة وحيازة و/ أو تملك األسهم والموجودات والحصص في الشركات )وشركاتها التاب
أو تصنيع المنتجات البتروكيماوية، جنبا إلى جنب مع أي شركة أو مشروع آخر تعتبره الشركة   /التي تعمل في جميع أنواع تجهيز والمرتبطة بها(  

 مفيدا ألعمالها أو تنوعها أو توسعها من وقت آلخر.
 

 جها في البيانات المالية:بيبين الجدول التالي المشاريع المشتركة للشركة والتي تم إدرا

 الملكيةنسبة  العالقة بلد التأسيس اسم المنشأة

    

 % 49 مشروع مشترك قطر كيم(-شركة قطر للكيماويات المحدودة )كيو

 % 49 مشروع مشترك قطر (2كيم -( المحدودة )كيو2شركة قطر للكيماويات )

 %55.2 مشروع مشترك قطر شركة قطر للفينيل المحدودة
 

هي شركة مساهمة قطرية خاصة )"ش.م.ق.خ"( تأسست في دولة قطر وهي شركة خاضعة لسيطرة   كيم"(-شركة قطر للكيماويات المحدودة )"كيو
كيم -ومشتركة بين قطر للبترول وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات الدولية القابضة ذ.م.م. تعمل شركة كي

 هكسين وغيرها من المنتجات البتروكيماوية.-1اج وتخزين وبيع منتجات البولي إيثلين وفي إنت
 

هي شركة مساهمة قطرية خاصة )"ش.م.ق.خ"( تأسست في دولة قطر وهي شركة خاضعة "( 2كيم -)"كيو 2شركة قطر للكيماويات المحدودة 
للبتروكيماويات القابضة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات الدولية القابضة ذ.م.م. تعمل شركة لسيطرة مشتركة بين قطر للبترول وشركة مسيعيد 

 في إنتاج وتخزين وبيع منتجات البولي إيثلين وأوليفينات ألفا العادية وغيرها من مشتقات اإليثلين والمنتجات البتروكيماوية األخرى. 2كيم -كيو
 

هي شركة مساهمة قطرية خاصة )"ش.م.ق.خ"( تأسست في دولة قطر وهي شركة خاضعة لسيطرة   لفينيل"(شركة قطر للفينيل المحدودة )" قطر ل
إنتاج مشتركة بين قطر للبترول وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركة قطر للبتروكيماويات المحدودة. يتمثل نشاط شركة قطر للفينيل في  

 الكاوية وثنائي كلوريد اإليثلين وأحادي كلوريد الفينيل. وبيع المنتجات البتروكيماوية مثل الصودا
 

 .2020فبراير  20من قِبل مجلس اإلدارة في  2019ديسمبر  31تم التصريح بإصدار البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 
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لمالية للسنة المنتهية في   2019ديسمبر  31البيانات ا

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أساس . 2

 أساس اإلعداد  2-1
 

للمعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية السارية على الشركات التي تم إعداد هذه البيانات المالية وفقاً  
ً للمعايير الدولية للتقارير ال جلس مالية الصادرة عن متعد التقارير المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. تم إعداد هذه البيانات المالية وفقا

 القطري.المعايير المحاسبية الدولي. كما تتوافق البيانات المالية مع النظام األساسي للشركة واألحكام المعمول بها لقانون الشركات التجارية 
 

 المحاسبية للسنة المالية السابقة.تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية. وتعتبر السياسات المحاسبية المطبقة متوافقة مع السياسات 
 

ما لم يذكر تم إعداد البيانات المالية باللاير القطري، وهو عملة العرض والعملة الوظيفية للشركة وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف لاير قطري 
  خالف ذلك.

 
 المعايير الجديدة والمعدلة التي قامت الشركة بتطبيقها .1

يير الجديدة أو المعدلة للشركة ومشاريعها المشتركة في فترة التقرير الحالية. كما هو موضح بمزيد من التفاصيل أدناه، تم بدأ تطبيق عدد من المعا
  تبني المعايير بشكل عام دون تعديل المعلومات المقارنة.

 
  التغيرات في السياسات المحاسبية

 
 "عقود اإليجار" 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
 أثر التطبيق

 
"عقود اإليجار" على البيانات المالية للشركة. يؤثر المعيار بشكل أساسي على  16يبين هذا اإليضاح أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

. 2016"عقود اإليجار" في شهر يناير    16محاسبة اإليجارات المتعلقة بالمشاريع المشتركة لدى الشركة. صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
ار الجديد، ونتج عنه االعتراف بجميع اإليجارات ببيان المركز المالي، ألنه تم استبعاد الفصل بين اإليجارات التشغيلية والتمويلية. وبموجب المعي

إن االستثناء الوحيد هو اإليجارات قصيرة األمد يتم االعتراف باألصل )الحق في استخدام العين المؤجرة( وااللتزام المالي لسداد اإليجارات. 
 ومنخفضة القيمة. ولن تتغير محاسبة المؤجرين بشكل جوهري.

 
ية. ومع ليس لدى الشركة أي ارتباطات إيجار غير قابلة لإللغاء وعليه لم يتم االعتراف بموجودات حق االنتفاع ومطلوبات اإليجار في السنة الحال

باستخدام منهج معدل للتطبيق بأثر رجعي. ونتيجة لذلك، تمثل  2019يناير  1تركة لدى الشركة المعيار اعتباًرا من ذلك، طبقت المشاريع المش
 مليون لاير قطري. 1.5صافي األثر على األرباح المدورة للشركة كما في تاريخ التطبيق في انخفاضها بقيمة 

 
  المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد .2

بشكل مبكر من قبل لقد تم إصدار بعض المعايير وتفسيرات المعايير المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترة التقرير الحالية والتي لم يتم تطبيقها  

  الشركة.

 2020يناير  1ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 تعديالت تتعلق بتعريف األهمية النسبية -

 عديالت تتعلق بتعريف العملت -

"استثمارات في شركات  28" البيانات المالية الموحدة" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  10تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -

 مشروعه المشترك.( تتعلق ببيع أو توزيع الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو 2011زميلة ومشاريع مشتركة" )

 

 السياسات المحاسبية الهامة  2-2
 

 الحصة في المشاريع المشتركة
 

نيف االستثمار تدرج النتائج والموجودات والمطلوبات للمشاريع المشتركة في هذه البيانات المالية باستخدام طريقة محاسبة حقوق الملكية إال إذا تم تص

  (.5للبيع، وفي هذه الحالة يتم محاسبته وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )أو جزء من االستثمار باعتباره محتفظ به 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .2

 
حقا بحيث يتم وبموجب طريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف باالستثمار في المشروع المشترك مبدئيا بالتكلفة في بيان المركز المالي ويتم تعديله ال

 االعتراف بحصة الشركة في أرباح أو خسائر المشروع المشترك.

 
عندما تكون حصة الشركة في خسائر مشروع مشترك زائدة عن حصصها في ذلك المشروع المشترك )التي تشمل أي حصص طويلة األجل والتي 

تتوقف الشركة عن االعتراف بحصتها في المزيد من الخسائر.  تشّكل، في جوهرها، جزءاً من صافي استثمارات الشركة في المشروع المشترك(

 الذي تكبدت فيه الشركة التزامات قانونية أو استداللية أو مدفوعات نيابةً عن المشروع المشترك. يتم االعتراف بالخسائر اإلضافية فقط إلى القدر
 

الملكية اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة المستثمر فيها مشروعاً ستثمار في مشروع مشترك باستخدام طريقة حقوق االيتم احتساب 

ادلة مشتركاً. عند االستحواذ على استثمار في مشروع مشترك، يتم االعتراف بأي زيادة في تكلفة االستثمار عن حصة الشركة من صافي القيمة الع

كشهرة، والتي يتم إدراجها ضمن القيمة الدفترية لالستثمار. يتم االعتراف بأي زيادة في لموجودات ومطلوبات الشركة المستثمر فيها القابلة للتحديد  

بح أو الخسارة حصة الشركة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد عن تكلفة االستثمار، بعد إعادة التقييم، مباشرةً ضمن الر

 االستثمار.للفترة التي يتم فيها االستحواذ على 

 
الدولي  عند الضرورة، يتم فحص القيمة الدفترية لالستثمار بالكامل )بما في ذلك الشهرة( لتحديد وجود انخفاض في القيمة وفقا للمعيار المحاسبي

قيمة العادلة ناقصاً تكاليف "انخفاض قيمة الموجودات"، باعتباره أصال واحدا من خالل مقارنة المبلغ الممكن استرداده )القيمة المستخدمة وال  36رقم  

 البيع أيهما أعلى( مع القيمة الدفترية له.

 
ستثمار تتوقف الشركة عن استخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيه االستثمار عن كونه مشروعاً مشتركاً، أو عندما يتم تصنيف اال

مشروع مشترك سابق وتكون هذه الحصة أصالً مالياً، تقوم الشركة بقياس الحصة كاستثمار محتفظ به للبيع. عندما تحتفظ الشركة بحصة في 

الدولي للتقارير المالية المحتجزة بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ ويتم اعتبار القيمة العادلة على أنها قيمتها العادلة عند االعتراف األولي وفقاً للمعيار  

شروع المشترك في التاريخ الذي تم فيه إيقاف استخدام طريقة حقوق الملكية والقيمة العادلة ألي حصة محتجزة . الفرق بين القيمة الدفترية للم9رقم  

وأي متحصالت من استبعاد جزء من الحصة في المشروع المشترك عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد المشروع المشترك. إذا تم 

ي الدخل الشامل اآلخر من قِبل ذلك المشروع المشترك يتم إعادة تصنيفها الى ربح أو خسارة ناتجة من استبعاد االعتراف سابقاً بربح أو خسارة ف

ً بإعادة تصنيف الربح أو الخسارة من حقوق الملكية الى بيان الربح أو الخسا رة الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة بها، تقوم الشركة أيضا

 ك عندما يتم إيقاف استخدام طريقة حقوق الملكية.)كتعديالت إعادة تصنيف(، وذل
 

 يتم استبعاد األرباح غير المتحققة من المعامالت التي تتم بين الشركة والمشروع المشترك إلى مقدار حصة الشركة في المشروع المشترك.
 

 تصنيف المتداول وغير المتداول
 

 غير متداول. /تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات بناء على تصنيف متداول
 

 يتم تصنيف األصل كمتداول عندما:
 يتوقع أن يتحقق أو يقصد بيعه أو استهالكه في دورة تشغيل اعتيادية؛ •
 يتم االحتفاظ به أساساً لغرض المتاجرة. •
 يتوقع تحقيقه في غضون اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير؛ أو  •
 تبادله أو استخدامه لتسوية مطلوبات لمدة اثني عشر شهرا على األقل بعد فترة التقرير.ان يكون نقدا وشبه النقد ما لم يحظر  •

 
 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى باعتبارها غير متداولة.

 
 يتم تصنيف االلتزام باعتباره متداوال عندما:

 
 يكون من المتوقع تسويته في دورة تشغيل اعتيادية؛ •
 لغرض المتاجرة.يتم االحتفاظ به أساساً  •
 يكون مستحق التسوية خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير. •
 وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير. •

 
 وتصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى باعتبارها غير متداولة.
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 موجودات مالية
 
 التصنيف والقياس (أ)
 

ة ضمن الفئات قامت إدارة الشركة بتقييم نماذج األعمال التي تنطبق على الموجودات المالية التي تحتفظ بها الشركة والتأكد من تصنيف أدواتها المالي
بتقييم الذمم المدينة األخرى والودائع تعد أدوات دين وتُلبي شروط التصنيف بالتكلفة . قامت الشركة 9المناسبة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

، حيث أنها تدفقات نقدية من دفعات أصل المبلغ والفائدة فقط، ويتمثل نموذج أعمال الشركة في االحتفاظ 9المطفأة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية  
بدون أي تغيير مع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  7النقد وشبه النقد وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي  بأدوات الدين وتحصيلها. يبقى تعريف

؛ سوف يستمر عرض االستثمارات القصيرة ألجل والودائع ألجل ضمن النقد وشبه النقد، كونها استثمارات عالية السيولة جاهزة للتحويل إلى 9
أي  9ي تتعرض لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في القيمة. ولم ينتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم مبالغ معلومة من النقد، وه

 حاالت إلعادة التصنيف.
 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية (ب)

 
 :9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم لدى الشركة الموجودات المالية التالية الخاضعة لنموذج خسارة االئتمان المتوقعة الجديد وفقا 

 
  نقد وشبه النقد •
 ذمم مدينة أخرى )باستبعاد الموجودات غير المالية( •
 ودائع وأرصدة بنكية أخرى •

 
الموجودات. لقياس خسائر لكل فئة من فئات  9كان مطلوبا من الشركة تعديل منهجية انخفاض القيمة لديها وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

سداد. تقوم الشركة االئتمان المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة المقاسة بالتكلفة المطفأة بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيام التأخر في ال
حيث تستخدم مخصص الخسارة المتوقعة على  9م بتطبيق المنهج المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رق

لقيمة وفقاً مدار عمر الدين لجميع الذمم المدينة األخرى. وعلى الرغم من أن النقد وشبه النقد والودائع الثابتة تخضع أيضاً إلى متطلبات انخفاض ا
 مادية.، إال أن خسارة انخفاض القيمة المحددة غير 9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
 لم تنتج أي تغييرات على بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر بسبب تطبيق المعيار الجديد.

 
 استثمارات وموجودات مالية أخرى

 
 التصنيف (أ)

 
  تصنف الشركة موجوداتها المالية في فئات القياس التالية:

  العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة(.•  الموجودات المالية التي يتم قياسها الحقا بالقيمة 
  •  تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.

 
قياسها بالقيمة   ويعتمد التصنيف على نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. بالنسبة للموجودات التي يتم

لملكية غير لعادلة، فإن األرباح والخسائر يتم تسجيلها إما في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل اآلخر. بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق اا
ثمارات حقوق المحتفظ بها للمتاجرة، فإن التصنيف يعتمد على ما إذا كانت الشركة اتخذت خيارا ال رجعة فيه في وقت االعتراف األولي بتسجيل است

 الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 

  القياس (ب)
 

العادلة من خالل عند االعتراف األولي، تقوم الشركة بقياس األصل المالي بالقيمة العادلة مضافاً إليه، في حالة الموجودات المالية التي ليست بالقيمة  
المنسوبة مباشرة إلى حيازة األصل المالي. يتم تسجيل تكاليف المعاملة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة  

 من خالل الربح أو الخسارة ضمن المصروفات في الربح أو الخسارة.
 

 نقد وشبه النقد
 

البنوك والودائع ثابتة األجل التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو يشتمل النقد وشبه النقد في بيان التدفقات النقدية على األرصدة لدى 
 أقل.
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 أدوات الدين
 

ث فئات للقياس تقوم يستند القياس الالحق ألدوات الدين على نموذج أعمال الشركة إلدارة األصل وخصائص التدفقات النقدية لألصل. وهناك ثال
 الشركة من خاللها بتصنيف أدوات الدين الخاصة بها:

 
ائدة، يتم بالتكلفة المطفأة: الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، حيث تمثل هذه التدفقات النقدية الدفعات األصلية والف •

دة الفعلي. ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة. ويتم إدراج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائ
. أرباح صرف العملة وغيرهااالعتراف بأي ربح أو خسارة ينتج عن إلغاء االعتراف بشكل مباشر في الربح أو الخسارة، ويعرض ذلك في 

  ويتم عرض خسائر االنخفاض في القيمة كبند منفصل في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
 
الدخل الشامل اآلخر: الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، حيث تمثل بالقيمة العادلة من خالل   •

لقيمة هذه التدفقات النقدية الدفعات األصلية والفائدة، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويتم تسجيل الحركات في ا
الدخل الشامل اآلخر، باستثناء االعتراف بأرباح أو خسائر انخفاض القيمة وإيرادات الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت   الدفترية من خالل

خسارة األجنبية، والتي يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة. وعند إلغاء االعتراف باألصل المالي، فإنه يعاد تصنيف الربح التراكمي أو ال
عترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة، ويتم االعتراف بها في األرباح/ )الخسائر( المتراكمة الم

رباح األخرى. ويتم إدراج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم عرض أ
. ويتم عرض مصروفات االنخفاض في القيمة كبند منفصل في بيان أرباح صرف العملة وغيرها في  العمالت األجنبية وخسائر صرف

  األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
 
خالل الدخل الشامل اآلخر، بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: الموجودات، التي ال تلبي معايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من  •

لعادلة من يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ألي أداة دين، يتم قياسها الحقاً بالقيمة ا
 التي نشأت فيها. خالل الربح أو الخسارة، في الربح أو الخسارة وعرضها بالصافي في األرباح/ )الخسائر( األخرى في الفترة

 
 ، تم تصنيف جميع الموجودات المالية للشركة وقياسها بالتكلفة المطفأة.2019ديسمبر  31كما في 

 
 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 
الموردين قبل نهاية الذمم الدائنة التجارية واألخرى هي التزامات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي تم الحصول عليها في سياق العمل العادي من  

خالل سنة واحدة السنة المالية والتي لم يتم سدادها. ويتم تصنيف الذمم الدائنة التجارية واألخرى باعتبارها مطلوبات متداولة في حالة استحقاق الدفع  
 أو أقل. وخالف ذلك، يتم عرضها باعتبارها مطلوبات غير متداولة.

 
 ً    بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.تُحتسب الذمم الدائنة التجارية مبدئيا

 
 المخصصات

 
يتم االعتراف بالمخصصات عند وجود التزام )قانوني أو استداللي( حالي على الشركة نتيجة لحدث سابق، وأن يكون من المحتمل أن يُطلب من 

 يكون باإلمكان وضع تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق.الشركة تسوية هذا االلتزام وأن 
 

بار تمثل القيمة المعترف بها كمخصص أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي بتاريخ بيان المركز المالي مع األخذ بعين االعت
التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته  المخاطر وحاالت عدم اليقين المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس مخصص ما باستخدام

 الدفترية تمثل القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
 

ل إذا وعندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص ما، فإن المبلغ المستحق يتم االعتراف به كأص
 د فعليا أنه سيتم استالم التعويض وأن المبلغ المستحق يمكن قياسه بشكل موثوق.كان من المؤك
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 ترجمة العمالت األجنبية
 

)العمالت األجنبية( بسعر صرف العملة عند إعداد البيانات المالية للشركة، يتم االعتراف بالمعامالت المقومة بعمالت غير العملة الوظيفية للشركة 
لسائدة في السائد في تواريخ إجراء تلك المعامالت. وفي نهاية كل فترة تقرير مالي، يتم تحويل البنود النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف ا

ة أجنبية بأسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي ُحددت فيه ذلك التاريخ. ويتم إعادة تحويل البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمقومة بعمل
ار الصرف على القيمة العادلة. ال يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية. يتم االعتراف بفروق أسع

 ستثناء ما ينص على خالف ذلك في المعايير.البنود النقدية في الربح أو الخسارة في الفترة التي تحدث فيها با
 

 القيم العادلة
 

ي السوق يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المالية التي يتم تداولها بشكل نشط في أسواق مالية منظمة بالرجوع إلى أسعار العرض المعلنة ف
  التقرير.للموجودات والمطلوبات عند إغالق األعمال في نهاية فترة 

 
امالت حديثة بالنسبة لألدوات المالية التي ليس لها سوق نشط، فإن القيمة العادلة يتم تحديدها باستخدام طرق التقييم. وتشمل هذه الطرق استخدام مع

ل التدفقات النقدية تتم على أساس تجاري بحت والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة مالية أخرى تعتبر مماثلة بشكل جوهري و/أو تحلي
ن معدل المخصومة. وفيما يتعلق بطرق التدفقات النقدية المخصومة، تعتمد التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على أفضل تقديرات لإلدارة ويكو

 الخصم المستخدم هو معدل السوق المرتبط بأداة مشابهة.
 

 تم قياس هذه األدوات المالية بالتكلفة.في حالة عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بشكل موثوق، ي
 

 توزيعات األرباح
 

وزيعات تقدر توزيعات األرباح من ِقبل المساهمين. يتم احتساب توزيعات األرباح على مساهمي الشركة كخصم من األرباح المدورة. يتم االعتراف بت
 الجمعية العمومية السنوية.األرباح المعلنة كمطلوبات في الفترة التي يتم فيها اعتمادها في 

 
 مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي

 
والمطبقة على جميع الشركات القطرية المساهمة المدرجة  2011واإليضاحات ذات الصلة الصادرة في  2008لعام  13وفقا للقانون القطري رقم 

 ا إلى الصندوق االجتماعي للدولة.% من صافي أرباحه2.5التي تمتلك أسهما متداولة علنا، قامت الشركة بتخصيص 
 

 ربحية السهم
 

ساهمي تعرض الشركة بيانات الربحية األساسية والمخففة ألسهمها العادية. تحتسب الربحية األساسية للسهم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لم
ل ربحية السهم المخففة األرقام المستخدمة في تحديد ربحية الشركة العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستحقة خالل السنة. تعد

 السهم األساسية لتأخذ في عين االعتبار تأثير األسهم العادية المحتملة المخففة.
 

 الموجودات غير المالية
 

حقًا بالتكلفة المطفأة، مطروًحا منها مخصص يتم قياس الموجودات غير المالية مبدئيًا بالتكلفة، أي ما يعادل القيمة العادلة عند نشأتها، ويتم قياسها ال
 االنخفاض في القيمة.
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 مشتركة مشاريع في استثمارات . 3
 

 تم تغيير القيمة الدفترية لالستثمارات في مشاريع مشتركة وفقا للتالي:
 

 2018ديسمبر  31 2019ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

   

 13,162,384 13,161,558 الرصيد في بداية السنة

 1,188,347 946,319 الحصة من نتائج مشاريع مشتركة في السنة

 - ( 1,533) (2)إيضاح  16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 - 34,166 (17عكس احتياطي معادلة توزيعات األرباح )إيضاح 

 ( 1,189,173) ( 772,948) المشاريع المشتركةناقصا: الحصة من توزيعات األرباح المقبوضة من 

 13,161,558 13,367,562 الرصيد في نهاية السنة

 
وقطر للفينيل )معا "المنشآت"(، وخلصت إلى أن الترتيبات المشتركة هي مشاريع  2كيم -كيم وكيو-قامت اإلدارة بتقييم حصة الشركة في كيو

 المشتركة. وبالتالي، قامت اإلدارة باحتساب هذه االستثمارات وفقا لطريقة حقوق الملكية.مشتركة تخضع فيها المنشآت للسيطرة 
 

والتي يتم عرضها بآالف الدوالرات األمريكية   2019ديسمبر    31المبينة في البيانات المالية للمشاريع المشتركة كما في    تعرض الجداول أدناه المبالغ
 (:3.64: 2018) 3.64ويتم تحويلها باستخدام سعر الصرف 

 

 بيان المركز المالي لمنشآت المشاريع المشتركة  . 1
 

 2019ديسمبر  31كما في  

 اإلجمالي فينيلللقطر  2كيم  -كيو  كيم -كيو 

     

 4,677,881 912,047 2,375,319 1,390,515 موجودات متداولة

 8,239,500 954,608 5,213,798 2,071,094 الموجودات غير المتداولة

 ( 1,531,257) ( 118,915) ( 832,337) ( 580,005) المطلوبات المتداولة

 ( 2,249,134) ( 4,535) ( 1,412,502) ( 832,097) مطلوبات غير متداولة

 9,136,990 1,743,205 5,344,278 2,049,507 صافي الموجودات

 - - - - تعديل لحساب معادلة توزيعات األرباح

 9,136,990 1,743,205 5,344,278 2,049,507 الموجودات بعد التسويةصافي 

     

   ٪55.2 ٪49.0 ٪49.0 نسبة ملكية الشركة

  4,585,203 962,249 2,618,696 1,004,258 حصة الشركة من صافي الموجودات

 8,782,359 354,245 4,878,711 3,549,403  الشهرة

 13,367,562 1,316,494 7,497,407 4,553,661 استثمار في مشاريع مشتركة

 
 

 2018ديسمبر  31كما في 

 اإلجمالي فينيلللقطر  2كيم  -كيو كيم -كيو 

     
 5,369,298 997,265 2,641,475 1,730,558 موجودات متداولة

 8,342,061 1,041,852 5,196,027 2,104,182 الموجودات غير المتداولة

 ( 2,418,501) ( 339,142) ( 1,260,716) ( 818,643) المتداولةالمطلوبات 

 ( 2,478,233) ( 180,635) ( 1,467,532) ( 830,066) مطلوبات غير متداولة

 8,814,625 1,519,340 5,109,254 2,186,031 صافي الموجودات

 ( 61,895) ( 61,895) - - تعديل لحساب معادلة توزيعات األرباح

 8,752,730 1,457,445 5,109,254 2,186,031 الموجودات بعد التسويةصافي 

     

  %55.2 %49.0 %49.0 نسبة ملكية الشركة

 4,379,199 804,510 2,503,534 1,071,155  حصة الشركة من صافي الموجودات

 8,782,359 354,245 4,878,711 3,549,403  الشهرة

 13,161,558 1,158,755 7,382,245 4,620,558 استثمار في مشاريع مشتركة
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 استثمارات في مشاريع مشتركة )تتمة( .3
 

 بيان الدخل الشامل لمنشآت المشاريع المشتركة  .2
 

 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 اإلجمالي فينيلللقطر  2كيم -كيو كيم-كيو 

     

 5,999,029 1,231,459  2,609,501 2,158,069 اإليرادات

 ( 3,766,989) ( 855,051)  (1,561,312) ( 1,350,626) تكلفة المبيعات

 ( 201) ( 3,221)  561 2,459 إيرادات/ مصروفات أخرى

 ( 139,358) ( 67,333)  (22,987) ( 49,038) مصروفات إدارية

 7,324 9,515  (11,866) 9,675  (تكاليف)صافي إيرادات التمويل/ 

  2,099,805  315,369  1,013,897  770,539 الربح قبل الضريبة

  (92,956)    -  (141,873)  48,917 ضريبة الدخل المؤجلة

  (318,980)    -  -  (318,980) ضريبة الدخل الحالية

 180,635 180,635 - - عكس الضريبة المؤجلة

 1,868,504 496,004 872,024 500,476 ربح السنة

 - - - - توزيعات على المساهمين المعفيين من الضريبة

الربح للسنة صافيا من التوزيعات على 
 1,868,504 496,004 872,024 500,476 المساهمين المعفيين من الضريبة

  ٪55.2 ٪49.0 ٪49.0 نسبة ملكية الشركة
 946,319 273,794 427,292 245,233 حصة الشركة من الربح للسنة في مشاريع مشتركة

 
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 اإلجمالي فينيلللقطر  2كيم -كيو  كيم-كيو 

     
 7,402,184 1,549,144 3,100,061 2,752,979 اإليرادات

 ( 4,149,659) ( 1,097,118) ( 1,601,895) ( 1,450,646) تكلفة المبيعات
 17,872 21,162 967 ( 4,257) أخرىإيرادات/ مصروفات 

 ( 153,120) ( 90,658) ( 19,827) ( 42,635) مصروفات إدارية
 52 11,058 ( 24,947) 13,941 (تكاليف)صافي إيرادات التمويل/ 

 3,117,329 393,588 1,454,359 1,269,382 الربح قبل الضريبة

 ( 70,481) 25,571 ( 142,946) 46,894 ضريبة الدخل المؤجلة
 ( 619,029) ( 127,851) - ( 491,178) ضريبة الدخل الحالية

 2,427,819 291,308 1,311,413 825,098 ربح السنة

 ( 35,046) ( 35,046) - - توزيعات على المساهمين المعفيين من الضريبة

الربح للسنة صافيا من التوزيعات على المساهمين 
 2,392,773 256,262 1,311,413 825,098 المعفيين من الضريبة

  %55.2 %49.0 %49.0 نسبة ملكية الشركة
 1,188,347 141,457 642,592 404,298 حصة الشركة من الربح للسنة في مشاريع مشتركة
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 استثمارات في مشاريع مشتركة )تتمة( .3
 

  إفصاحات إضافية لمنشآت المشاريع المشتركة .3
 

 2019ديسمبر  31كما في  

 اإلجمالي فينيلللقطر  2كيم -كيو كيم -كيو 

     

  1,739,956  458,818  933,289    347,849 نقد وشبه النقد

  734,192  131,076  348,170  254,946 استهالك وإطفاء

  327,130    -  327,130    - قروض وديون محملة بالفائدة

  1,754,906    -  1,281,331  473,575 مطلوبات الضريبة المؤجلة

  559,707  27,216  213,511*  318,980 ضريبة مستحقة الدفع

  772,948  148,688  312,130  312,130 حصة الشركة من توزيعات األرباح المعلنة/ المستلمة

  مطلوبات مالية متداولة )باستبعاد 
 322,134  700  307,478  13,956 ذمم دائنة تجارية وأخرى ومخصصات(   

  مطلوبات مالية غير متداولة )باستبعاد
 178,677  4,536 130,112  44,029 ذمم دائنة تجارية وأخرى ومخصصات(   

 
 مليون لاير قطري. 12,553بلغت التكلفة المبدئية لالستثمار في المشاريع المشتركة للشركة ما قيمته 

 
وتسويتها من قبل قطر للبترول أو أي منشأة تملكها قطر للبترول وذلك عن السنوات العشر األولى   2كيم  -* يتم سداد التزام ضريبة الدخل لشركة كيو

 .2كيم -من تاريخ بدء العمليات التجارية لشركة كيو
 

 2018ديسمبر  31كما في  

 اإلجمالي فينيلللقطر  2كيم -كيو  كيم -كيو 

     

 2,213,338 502,851 1,079,133 631,354 نقد وشبه النقد

 712,061 133,683 336,926 241,452 استهالك وإطفاء

 934,363 - 934,363 - قروض وديون محملة بالفائدة

 1,842,586 180,635 1,139,458 522,493 مطلوبات الضريبة المؤجلة

 987,165 127,848 368,139* 491,178 ضريبة مستحقة الدفع

 1,189,173 297,373 428,064 463,736 حصة الشركة من توزيعات األرباح المعلنة/ المستلمة

مطلوبات مالية متداولة )باستثناء الذمم الدائنة التجارية 
 698,323 91,087 607,236 - واألخرى والمخصصات(

)باستثناء الذمم الدائنة مطلوبات مالية غير متداولة 
 327,127 - 327,127 - التجارية واألخرى والمخصصات(

 
وتسويتها من قبل قطر للبترول أو أي منشأة تملكها قطر للبترول وذلك عن السنوات العشر األولى   2كيم  -* يتم سداد التزام ضريبة الدخل لشركة كيو

 .2كيم -كيومن تاريخ بدء العمليات التجارية لشركة 
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 استثمارات في مشاريع مشتركة )تتمة( .3
 

  ارتباطات رأسمالية ومطلوبات محتملة .4
 

 يبين الجدول التالي حصة الشركة في ارتباطات المشاريع المشتركة ومطلوباتها المحتملة كالتالي:
 

 2019ديسمبر  31كما في  

 اإلجمالي فينيلللقطر  2كيم  -كيو  كيم -كيو 

     

 452,922 40,163 182,218 230,541 ارتباطات رأسمالية

 329,169 - 173,698 155,471 ارتباطات الشراء

 21,700 21,700 - - المطلوبات المحتملة

 

 2018ديسمبر  31كما في  

 اإلجمالي فينيلللقطر  2كيم -كيو   كيم -كيو 

     

 202,341 42,786 75,976 83,579 ارتباطات رأسمالية

     ارتباطات اإليجار التشغيلي:

     الحد األدنى من دفعات اإليجار المستقبلية:

 14,602 494 5,379 8,729 خالل سنة واحدة

 49,152 2,108 19,441 27,603 أكثر من سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنوات

 81,647 1,724 66,787 13,136 أكثر من خمس سنوات

 145,401 4,326 91,607 49,468 إجمالي التزامات التأجير التشغيلي

 463,728 - 252,445 211,283 ارتباطات الشراء

 15,849 15,849 - -  المطلوبات المحتملة

 
ولدى المشاريع المشتركة أيضاً عدداً من لدى المشاريع المشتركة ارتباطات شراء تتألف أساساً من اتفاقيات رئيسية لشراء الغاز من قطر للبترول. 

 االتفاقات المتعلقة بالكهرباء والغازات الصناعية والقوى العاملة.
 

 مطلوبات محتملة أخرى 
 

  التزامات إعادة تأهيل الموقع
 

حكومة قطر ممثلة في قطر ( اتفاقية إيجار أرض مع 2كيم -أبرمت شركة راس لفان لألوليفينات المحدودة ش.م.ع.ق. )المشروع المشترك لكيو
  للبترول لغرض إنشاء مرافق المحطة.

 
بأنه يطلب وبموجب اتفاقيات اإليجار األصلية والمعدلة، فإن المؤجر يتمتع بالحق، عند فسخ أو انقضاء فترة اإليجار، في إخطار المشاريع المشتركة  

 إما:
 

 المؤجر مقابل سعر مقبول من قبل المشروع المشترك، أوتحويل جميع المرافق للمؤجر أو إلى جهة أخرى يرشحها  •

رك إزالة جميع المرافق وجميع الممتلكات األخرى من األرض وإعادة تأهيلها على األقل إلى الحالة التي تم تسليمها فيها إلى المشروع المشت •
 على حساب ومصروف المشروع المشترك، إال إذا تم االتفاق على غير ذلك مع المؤجر.

 
بناء على فرضية أنه من غير المرجح لقطر للبترول تطبيق الخيار الثاني، وهو فرض إعادة تأهيل  2كيم  -م إعداد البيانات المالية لشركة كيو وت

 الموقع على المشاريع المشتركة. ولهذا، لم يتم بعد رصد أي مخصص لهذه االلتزامات.
 

سداد المدفوعات إلعادة تأهيل  2كيم -عقد اإليجار المبرم من قبل مشروعها المشترك كيوكما ذُكر أعاله، قد يقتضي األمر من الشركة، بموجب 
تحواذ على الموقع وفقا لخيار الشركة األم الرئيسية )قطر للبترول(. وقد تم تقدير أن الخيار المتاح لقطر للبترول يجعل من األرجح أن تقوم باالس

أهيل الموقع على حساب المشروع المشترك. ولهذا، فإن شروط االعتراف بمخصص التزام إعادة المحطة من المشروع المشترك بدال من إعادة ت
 التأهيل لم تنطبق بالكامل ولذا لم يتم االعتراف بالمخصص في هذه البيانات المالية.
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 أخرى مدينة ذممو مقدما مدفوعه مبالغ . 4
 

 الذمم المدينة األخرى من الفوائد المدينة على الودائع ألجل لدى عدة بنوك والمبالغ المدفوعة مقدماً. المبالغ الدفوعة مقدماتتكون
 

 النقد وشبه النقد . 5
 

 2019 2018 

   
 176,417 755,143 نقد وشبه النقد

 
 األخرى البنكية واألرصدة الودائع 5-1
 

 2019 2018 

   
 1,572,783 795,148 يوما 90ودائع ثابتة تستحق بعد 

 162,464 211,816 حساب أرصدة توزيعات األرباح البنكية

 1,006,964 1,735,247 

 
ت النقدية الفورية يحقق النقد لدى البنوك فوائد بأسعار ثابتة. يتم ربط الودائع ألجل لفترات متفاوتة تتراوح بين ثالثة أشهر وسنة واحدة تبعا لالحتياجا

 %(. 4.55% إلى  2.50: 2018) %4.65إلى  %2.75تتراوح بين للشركة بفائدة 
 

 العالقة  ذات األطراف . 6
 

: إفصاحات األطراف ذات العالقة، الشركات الزميلة والمساهمين 24تشمل األطراف ذات العالقة كما هي ُمعرفة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  
عليا للشركة والمنشآت التي تخضع للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو التي تخضع لنفوذ هؤالء الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة ال

  األطراف بشكل جوهري.
 

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة
 

 فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر وبيان الدخل الشامل للسنة المنتهية:
 

 2018 2019 للسنة المنتهية في

   
   دخل وتوزيعات االرباح من:

 463,736 312,130  كيم-من كيو

 428,064 312,130 2كيم -كيو

 297,373 148,688 قطر للفينيل

 772,948 1,189,173 

 ( 8,366) ( 6,850) أتعاب خدمات سنوية لقطر للبترول

 
 .1974لسنة  10للبترول، وهي مؤسسة عامة مملوكة للدولة تم تأسيسها بموجب المرسوم األميري رقم والشركة األم الرئيسية هي قطر 

 
 أرصدة طرف ذي عالقة

 
 األرصدة مع الطراف ذات العالقة المضمنة في بيان المركز المالي كما يلي:

 
 2018 2019 كما في

   

 8,440 6,886 مبلغ مستحق لقطر للبترول
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 )تتمة( العالقة ذات األطراف . 6
 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا
 

 يوضح الجدول التالي مكافآت موظفي اإلدارة العليا خالل السنة:
 

 2019 2018 

   
 200 200 مكافآت كبار موظفي اإلدارة

 5,900 8,000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 
جزأين، جزء ثابت وجزء متغيّر. يتعلق الجزء المتغيّر بأداء الشركة وضعت الشركة سياسة مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة. تتكون هذه السياسة من 

 المالي. ويعتبر إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية القطري.
 

 واألخرى  التجارية الدائنة الذمم . 7
 

 2019 2018 

   
 162,464 211,816 توزيعات أرباح مستحقة

 34,853 29,788 (15)إيضاح  مساهمة مستحقة للصندوق االجتماعي والرياضي
 4,119 6,444 مستحقات

 248,048 201,436 

 

 المال  رأس . 8
 

 2019 2018 

   
   المصّرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:

 12,563,175 12,563,175 لكل سهم لاير قطري 1سهم بواقع  12,563,175,000

 
( من قطر للبترول الى العامة من حساب األسهم التشجيعية ونتيجة لوفاة عدد 1,095,117,100:  2018سهما )  5,561,880، تم نقل  2019في  

: 2018سهما بما في ذلك سهم واحد خاص ) 8,223,610,460، تمتلك قطر للبترول 2019ديسمبر  31من المساهمين. وكما في 
 ( من إجمالي المساهمة.%65.5: 2018) %65.46سهما بما في ذلك سهم خاص واحد( بنسبة  8,229,172,340

 
، والذي نص على خفض القيمة 2018ديسمبر    16المنعقد في    2018أصدر مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية قراره في اجتماعه الرابع لعام  

 ( أسهم.10(، بحيث يتم تقسيم كل سهم موجود إلى عشرة )1تصبح لاير قطري واحد )االسمية ألسهم الشركات المدرجة في قطر ل
 

، عقدت الشركة اجتماع للجمعية العمومية غير العادية للمساهمين للموافقة على تقسيم األسهم وعدلت النظام األساسي وفقًا 2019مارس  12في 
 للقرار المذكور.

 

 القانوني االحتياطي . 9
 

ة بتوزيع األرباح على المساهمين، يجب على مجلس اإلدارة التأكد من وجود احتياطيات مناسبة ينص النظام األساسي للشركة على أنه قبل التوصي
حتياطيات فيما يتعلق باالحتياطيات االختيارية والنظامية التي يعتبرها مجلس اإلدارة ضرورية. هذه االحتياطيات كما يقررها مجلس اإلدارة، هي اال

الوحيدة التي يجب على الشركة رصدها.
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 األرباح توزيعات . 10
 

لاير قطري  0.80: 2018) 2019ديسمبر  31لاير قطري للسهم الواحد للسنة المنتهية في  0.07اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح بمبلغ 
العتمادها رسميًا في   2019ديسمبر    31سوف يتم عرض توزيعات األرباح النهائية المقترحة للسنة المنتهية في  قبل تجزئة األسهم(.  , للسهم الواحد

 االجتماع السنوي للجمعية العمومية.
 

مليون لاير قطري(. 879: 2018مليون لاير قطري ) 1,005، وافق المساهمون على توزيعات أرباح نقدية بمبلغ 2019مارس  12في 
 

 الواحد   للسهم والمخففة األساسية الربحية . 11
 

العائدة إلى حاملي حقوق ملكية الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد يتم احتساب الربحية األساسية والمخففة للسهم الواحد بقسمة أرباح السنة 
 األسهم المستحقة خالل السنة.

 
 ويعكس التالي بيانات اإليرادات واألسهم المستخدمة في حسابات األرباح األساسية والمخففة لكل سهم:

 
 2019 2018 

   
 1,394,136 1,191,508 الربح العائد لحاملي حقوق الملكية للسنة

 12,563,175 12,563,175 المتوسط المرجح لعدد األسهم المستحقة خالل السنة )باآلالف(

 0.111 0.095 األرباح األساسية والمخففة للسهم الواحد )باللاير القطري للسهم الواحد(

 
 الشركة أي أدوات لها تأثير على أرباح السهم عند استخدامها.إن مبالغ األرباح األساسية والمخففة للسهم متساوية، حيث لم تصدر 

 
للموافقة على تقسيم األسهم  2019 مارس 12اجتماعا غير عادي للجمعية العمومية للمساهمين في  شركةعقدت ال, 8كما عرض في اإليضاح و

عليه ( لاير قطري واحد لكل سهم. و1بقيمة اسمية قدرها )  مليون سهم  12,563كنتيجة لذلك، أصبح عدد األسهم    وفقاً للقرار المذكور.  10:  1بنسبة  
باح أو الخسائر الموحد وبيان لاير قطري كما هو مفصح عنه في بيان األر 1.11لاير قطري ) 0.111لاير قطري و 0.095أصبح ربح السهم 

 ، على التوالي.2018ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31( للسنتين المنتهيتين في 2018ديسمبر  31الدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 
 
 

 المالية  المخاطر إدارة . 12
 

والمبالغ المستحقة لطرف ذي عالقة. لدى الشركة العديد من الموجودات المالية تشتمل المطلوبات المالية الرئيسية للشركة على الذمم الدائنة التجارية  
  مثل الفوائد المدينة واألرصدة البنكية، والتي تنشأ مباشرة من عملياتها.

 
ر العمالت األجنبية. إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للشركة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاط

 تقوم اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة كل من هذه المخاطر، والتي تتلخص فيما يلي:
 

 مخاطر أسعار الفائدة
 

  في معدالت الفائدة السوقية.  تتمثل مخاطر معدل الفائدة في مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للبيانات المالية بسبب التغيرات
 

جميع يوضح الجدول التالي حساسية بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للتغيرات المحتملة في معدالت الفائدة بشكل معقول مع بقاء 
 المتغيرات األخرى ثابتة.

 

 
الزيادة في نقاط 

 األساس
التأثير على األرباح 

2019 
الزيادة في نقاط 

 األساس
التأثير على األرباح 

2018 

     
 2,901 -+/  25- +/ 3,993 -+/  25-+/  ودائع ألجل

 
 مخاطر االئتمان

 
ل تعرض تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة الطرف في أداة مالية على سداد التزاماته مما يتسبب في تكبيد الطرف اآلخر خسائر مالية. يتم تسجي

يلي:األرصدة البنكية كما فوائد مستحقة و الشركة لمخاطر االئتمان بالقيمة الدفترية لموجوداتها المالية والتي تتكون أساساً من المبالغ 
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 )تتمة( المالية المخاطر إدارة .12
 

 2019 2018 

   
 31,718 7,776 فوائد مستحقة القبض

 1,911,664 1,762,107 أرصدة بنكية

 1,769,883 1,943,382 

 
 يوضح الجدول أدناه توزيع األرصدة البنكية بتاريخ إصدار البيانات المالية:

 
 2018 2019 التصنيف

   

A1 550,351 1,227,524  

A2 566,635 32  

A3 607,570 589,546  

Aa3 37,551 94,562 

 1,762,107 1,911,664 

 
 مخاطر السيولة

 
سيولة في تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر عدم تمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. ويتمثّل منهج الشركة إلدارة مخاطر ال

ممكن من توفر السيولة الكافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها سواًء في ظل ظروف عادية أو تحت الضغوط، من دون أن ينتج ضمان أقصى قدر  
عن ذلك تكبد الشركة ألي خسائر غير مقبولة أو إضرار بسمعتها والحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل ومرونته من خالل استخدام 

 شهراً من نهاية فترة التقرير. 12وتستحق جميع المطلوبات المالية خالل التسهيالت البنكية. 
 

 إدارة رأس المال
 

تدير الشركة هيكل رأسمالها وتجري تعديالت عليه، في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وظروف العمل وتوقعات المساهمين. وللحفاظ 
الشركة بتعديل مدفوعات توزيعات األرباح للمساهمين أو إصدار حصص جديدة. يتكون رأس المال من على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم 

 مليار لاير قطري(. 15.07: 2018مليار لاير قطري ) 15.25حصص رأس المال واألرباح المدورة ويقدر بمبلغ 
 

 المالية  لألدوات  العادلة القيمة   .13
 

بات المالية يتم إدراجها بالمبلغ الذي يتم من خالله مبادلة األداة المالية في معاملة حالية بين طرفين راغبين في إن القيمة العادلة للموجودات والمطلو
  المعاملة، بدال من معاملة بيع جبرية أو تصفية.

 
بالغ المستحقة لطرف ذي عالقة تكون إن القيم العادلة لألرصدة البنكية والذمم المدينة والمبالغ المستحقة من طرف ذي عالقة والذمم الدائنة والم

 عموماً مقاربة لقيمها الدفترية بسبب االستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات.
 

 التقدير من التأكد لعدم الرئيسية والمصادر الهامة األحكام . 14
 

واالفتراضات حول القيم ، يتطلب األمر من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات 2عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، المبينة في اإليضاح رقم 
والعوامل   الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى. وتستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها إلى الخبرة السابقة

راضات األساسية بشكل مستمر. يتم االعتراف األخرى التي تعتبر مالئمة. وقد تختلف النتائج الفعلّية عن هذه التقديرات. ويتم مراجعة التقديرات واالفت
فترة التعديل  بأي مراجعات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير إذا كان لهذا التعديل أي تأثير على تلك الفترة أو في

ة.والفترات المستقبلية إذا كان لهذا التعديل أثر على الفترات الحاليّة والمستقبليّ 
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 )تتمة( التقدير من التأكد لعدم الرئيسية والمصادر الهامة األحكام .14
 

والتي كان لها  فيما يلي األحكام الهامة، باستثناء تلك المتعلقة بالتقديرات، التي قامت اإلدارة بوضعها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة
 ات المالية:األثر األهم على المبالغ المعترف بها في البيان

 
 (3تصنيف االستثمارات كمشاريع مشتركة )إيضاح  -
 ({ 4) 3التزامات إعادة تأهيل الموقع }إيضاح  -
 (17إيرادات أخرى )إيضاح  -

 

 والرياضي االجتماعي للصندوق مساهمة . 15
 

مليون   34.85:  2018مليون لاير قطري )  29.79، قامت الشركة برصد مبلغ مخصص من الربح بقيمة  2008لسنة    13وفقاً ألحكام القانون رقم  
 من صافي ربح السنة لدعم األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية والخيرية. %2.5لاير قطري( ما نسبته 

 

 القطاع معلومات   .16
 

عداد تقرير عنه وهو قطاع ألغراض اإلدارة، تم تنظيم الشركة في وحدات أعمال بناء على منتجاتها وخدماتها، ولها قطاع تشغيل واحد يتم إ
هكسين وأوليفينات ألفا العادية ومشتقات اإليثيلين األخرى  - 1البتروكيماويات من حصتها في المشاريع المشتركة التي تنتج وتبيع البولي إيثيلين و

 والصودا الكاوية وثاني كلوريد اإليثيلين وأحادي كلوريد الفينيل والمنتجات البتروكيماوية األخرى.
 

 جغرافيا، تعمل الشركة فقط في دولة قطر.
 

 الدخل  ضريبة . 17
 

، 2019)"قانون الضرائب الجديد"( والئحته التنفيذية في ديسمبر  2018لعام  24، نشرت قطر قانون ضريبة الدخل رقم 2019يناير  17في 
 ركة للشركة تخضع لضريبة الدخل.أن الشركات العاملة في صناعة البتروكيماويات بما في ذلك المشاريع المشت بيينوالذي 

  
، توصلت شركة قطر للبترول ووزارة المالية والهيئة العامة للضرائب إلى اتفاق من خالل مذكرة تفاهم )يشار إليها فيما يلي تلك التغيراتونتيجة ل

والمنصوص عليها في مذكرة التفاهم تعتبر معفاة من باسم "مذكرة التفاهم"( بأن حصة األرباح المنسوبة إلى بعض الشركات المدرجة في البورصة  
 الضرائب. والشركة منصوص عليها في مذكرة التفاهم.

  
رها وقد قدرت اإلدارة أن بنود مذكرة التفاهم تنطبق على قطر للفينيل بدال من قانون ضريبة الدخل وعالجت حصتها في ربح قطر للفينيل باعتبا

)معًا "شركتي كيو كيم"( للعام الحالي حيث يخضع كال  2كيم -كيم وكيو-دارة أن اإلعفاء ال يمتد ليشمل كيومعفاة من الضريبة. كما اعتبرت اإل
المشروعين لبنود ضريبية محددة منصوص عليها في اتفاقيات المشاريع المشتركة، التي تمت المصادقة والموافقة عليها بموجب مرسوم أميري 

 الذي ينص على أن األرباح الكاملة للمشروعين تخضع للضريبة.وقرار مجلس الوزراء على التوالي، و
  

ومع ذلك، بموجب شروط مذكرة التفاهم، فإن ضريبة الدخل على حصة الشركة في أرباح هذين المشروعين يمكن للشركة استردادها.وقد اعترفت 
مليون لاير قطري، حيث كان من المؤكد تقريبًا  202مة بقي 2019اإلدارة بإيرادات أخرى مكافئة لحصتها من ضريبة دخل شركتي كيوكيم لعام 

مليون لاير قطري المتعلق بعام  169. كما تؤكد مذكرة التفاهم على أن المبلغ الضريبي المسترد البالغ 2019ديسمبر  31استالم المبلغ كما في 
 سيتم استالمه. 2018

  
ل اآلن بوضع التكافؤ الضريبي. لقد ألغت إدارة قطر للفينيل االعتراف بمبالغ االحتياطيات بموجب مذكرة التفاهم، يتمتع جميع المساهمين في قطر للفيني

مليون لاير قطري  34القابلة للتوزيع والتي كانت محفوظة لمساهم مختلف بسبب وضعها الضريبي التفضيلي. تبلغ حصة الشركة في هذا التغيير 
 ية.كما هو معترف به في بيان التغيرات في حقوق الملك
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 التكلفة طريقة . 18
 

 فيما يلي بيان المركز المالي للشركة وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر تم إعدادهما باستخدام طريقة التكلفة:
 

 بيان المركز المالي
 
 2018 2019 كما في 

     
    الموجودات غير المتداولة 
  12,553,175  12,553,175 استثمار في مشاريع مشتركة 

  12,553,175  12,553,175  اإلجمالي 

      
   الموجودات المتداولة

  169,603  371,454 موجودات أخرى 
  31,718  7,777  مبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى 
  1,911,664  1,762,107 نقد ودائع وأرصدة بنكية أخرى 

  2,112,985   2,141,338 إجمالي الموجودات المتداولة 

  14,666,160   14,694,513  إجمالي الموجودات 

     
   حقوق الملكية والمطلوبات

   حقوق الملكية
  12,563,175  12,563,175  رأس المال 
  37,020  61,934  احتياطي قانوني 
  1,856,089  1,814,470  أرباح مدورة 

  14,456,284  14,439,579  إجمالي حقوق الملكية 
   

     المطلوبات 
      المطلوبات المتداولة 
  201,436  248,048 ذمم دائنة تجارية وأخرى 
  8,440  6,886  مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة 

  209,876  254,934  اإلجمالي 

  14,666,160  14,694,513  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

 
 الخسارة والدخل الشامل اآلخربيان الربح أو 

 

 2018 2019 للسنة المنتهية في 

   

  1,189,173  772,948 الدخل من المشاريع المشتركة 

  51,120  59,592  إيرادات الفوائد 
  4,829  3,828  أرباح صرف العملة 

  (19,476)  (20,082) مصروفات عمومية وإدارية 

 169,316  201,851  إيرادات أخرى 

  1,394,962  1,018,137 صافي ربح السنة

 - - الدخل الشامل اآلخر

  1,394,962  1,018,137 إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 




