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إلى السادة مساهمي شركة مسيعيد  تقرير مراقب الحسابات المستقل عن المعلومات المالية المرحلية المختصرة
 للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق. 

 مقدمة

 2020يونيو  30للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق. )"الشركة"( كما في  لشركة مسيعيدلقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المختصر المرفق 
ة الستة أشهر المنتهية والبيانات المالية المرحلية المختصرة لألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن فتر

السياسات المحاسبية الهامة والتفسيرات المتممة األخرى. تعد اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه  في ذلك التاريخ، واإليضاحات المشتملة على ملخص
. "التقارير المالية المرحلية" الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولي. 34المعلومات المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 بداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة اعتمادا على عملية المراجعة التي قمنا بها.وتنحصر مسؤوليتنا في إ

 نطاق المراجعة

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من خالل مراقب حسابات مستقل للمنشأة". وتتضّمن  2410قمنا بإجراء مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي للمراجعة رقم 
األفراد المسؤولين عن األمور المالّية والمحاسبيّة وتطبيق إجراءات التحليل وإجراءات  منراجعة المعلومات المالية المرحلية االستفسار بشكل أساسي م

ً لمعايير التدقيق الدولي ة، وبالتالي ال تمكننا من المراجعة األخرى. وتقل إجراءات عملية المراجعة في نطاقها عن إجراءات عملية التدقيق والتي تتم وفقا
 يق.الحصول على التأكيد الالزم باكتشاف جميع األمور الجوهرية التي يمكن اكتشافها أثناء عملية التدقيق، وبالتالي فإننا ال نبدي رأي تدق

 النتيجة

المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستدعي االعتقاد بأن المعلومات المالية  
 . "التقارير المالية المرحلية".34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
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 شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق.
ة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  ة المرحليّ ليّ لما  2020يونيو  30المعلومات ا

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

 

 3                    هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرةجزءا ال يتجزأ من  16إلى  6تشكل اإليضاحات على الصفحات من  

 المختصر  المرحلي  اآلخر الشامل والدخل الخسائر  أو األرباح بيان
   

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 إيضاح 

2020 
 )مراجعة(

2019 
 )مراجعة(

 )معدلة(

    

 282,580  124,239 ( 2) 4 حصة من نتائج مشاريع مشتركة

  30,519 18,303  إيرادات الفوائد

  2,990 812  إيرادات أخرى

  143,354 316,089 

  (11,434) ( 8,256)  مصروفات عمومية وإدارية

   304,655  135,098  صافي الربح للفترة

 - -  اآلخرالدخل الشامل 

   304,655  135,098  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 0.024 0.011 3 أرباح السهم األساسية والمخففة )لاير قطري(
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ة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  ة المرحليّ ليّ لما  2020يونيو  30المعلومات ا

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

 

 4                 يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرةجزءا ال   16إلى  6تشكل اإليضاحات على الصفحات من  

 المختصر  المرحلي  الملكية حقوق  في  التغيرات  بيان
 

      

 رأس المال إيضاح 
 احتياطي
 اإلجمالي أرباح مدورة قانوني

      

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

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

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

 304,655 304,655 - -  ربح الفترة

 - - - -  للفترةبنود الدخل الشامل األخرى 

 304,655 304,655 - -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

      

      معاملة مع أصحاب الحصص بصفتهم المالكين:

 (1,005,054) (1,005,054) - - 11 توزيعات األرباح المعتمدة

 14,362,735 1,741,960 57,600 12,563,175  )مراجع( 2019يونيو  30الرصيد في 

      

 )كما تم تسجيله سابقاً( )مدقق( 2020يناير  1الرصيد في 

 

12,563,175 61,934 2,628,857 15,253,966 

 884,612 884,612 - -  (14التعديل )إيضاح 

 16,138,578 3,513,469 61,934 12,563,175  )معدل( 2020يناير  1الرصيد في 

 135,098 135,098  - -  ربح الفترة

 - - - -  الشامل األخرى للفترةبنود الدخل 

 135,098 135,098 - -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

      

      معاملة مع أصحاب الحصص بصفتهم المالكين:

 (879,422) (879,422) - - 11 توزيعات األرباح المعتمدة

 15,394,254 2,769,145 61,934 12,563,175  )مراجع( 2020يونيو  30الرصيد في 
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 ما لم يذكر خالف ذلك( بآالف الرياالت القطرية )جميع المبالغ

 

 5                 يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرةجزءا ال   16إلى  6تشكل اإليضاحات على الصفحات من  

 المختصر  المرحلي النقدية التدفقات  بيان
 

    

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 إيضاح 
2020 

 )مراجعة(
2019 

 )مراجعة(

    النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات 

   304,655  135,098  صافي الربح للفترة

    تعديالت لـ:

 (30,519) (18,303)  إيرادات الفوائد -

 (282,580)  (124,239) ( 2) 4 حصة من نتائج مشاريع مشتركة -

  (7,444)  (8,444)  

    الحركة في رأس المال العامل:

  (2,093) (2,758)  ذمم مدينة أخرى -

  (35,597) (32,467)  ذمم دائنة تجارية وأخرى -

  (4,834) (3,890)  مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة -

  (50,968) (46,559)  التدفقات النقدية المستخدمة في العمليات

  47,840 12,971  فوائد مستلمة

 (3,128) (33,588)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

    

    التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية

  433,320 519,632 ( 3) 4 توزيعات أرباح مستلمة من مشاريع مشتركة

 (1,168,668) (880,950)  استثمار ودائع ثابتة األجل

  1,572,783 795,148  استحقاق ودائع ثابتة األجل

  837,435 433,830  األنشطة االستثماريةصافي النقد الناتج من 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويليّة

  (938,337) (786,633)  توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين

  (66,717) (92,789)  الحركة في حساب توزيعات األرباح غير المطالب بها

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

    

 (170,747) (479,180)  صافي النقص في النقد وشبه النقد

  176,417 755,143 6 نقد وشبه النقد في بداية الفترة

  5,670 275,963 6 نقد وشبه النقد في نهاية الفترة
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 وأنشطتها الشركة عن معلومات .1
 

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

عاما، وذلك بعد قرار سعادة/ وزير االقتصاد والتجارة  99لفترة مبدئية مدتها  2013مايو  29. تم تأسيس الشركة في 2015لسنة  11رقم 
بالدوحة، دولة قطر. والشركة مدرجة في  3212. والعنوان المسجل للشركة هو ص.ب. 2013مايو  21، الصادر في 2013لسنة  22رقم 

 لقطر للبترول. بورصة قطر وهي شركة تابعة
 
 

 
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تأسيس وإدارة وحيازة و / أو تملك األسهم والموجودات والحصص في الشركات )وشركاتها التابعة و/ أو 

و مشروع آخر مشاريعها المرتبطة بها( التي تعمل في جميع أنواع تجهيز و / أو تصنيع المنتجات البتروكيماوية، جنبا إلى جنب مع أي شركة أ
 تعتبره الشركة مفيدا ألعمالها أو تنوعها أو توسعها من وقت آلخر.

 
 الجدول التالي المشاريع المشتركة للشركة والتي تم إدراجها في المعلومات المالية المرحلية المختصرة كالتالي: يبين

 

 نسبة الملكية العالقة بلد التأسيس اسم المنشأة

    

 % 49 مشروع مشترك قطر للكيماويات المحدودةشركة قطر 

 % 49 مشروع مشترك قطر  المحدودة 2شركة قطر للكيماويات 

 %55.2 مشروع مشترك قطر  شركة قطر فينيل المحدودة

 
مشتركة بين هي شركة مساهمة قطرية تأسست في دولة قطر وهي شركة خاضعة لسيطرة كيم"( -شركة قطر للكيماويات المحدودة )"كيو

قطر للبترول وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات الدولية القابضة ذ.م.م. تعمل الشركة في إنتاج 
 هكسين وغيرها من المنتجات البتروكيماوية.-1وتخزين وبيع منتجات البولي إيثلين و

 
هي شركة مساهمة قطرية تأسست في دولة قطر وهي شركة خاضعة لسيطرة مشتركة  "(2كيم -)"كيو 2شركة قطر للكيماويات المحدودة 

ج بين قطر للبترول وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات الدولية القابضة ذ.م.م. تعمل الشركة في إنتا
 ا العادية وغيرها من مشتقات اإليثلين والمنتجات البتروكيماوية األخرى.وتخزين وبيع منتجات البولي إيثلين وأوليفينات ألف

 
هي شركة مساهمة قطرية خاصة تأسست في دولة قطر وهي شركة خاضعة لسيطرة مشتركة   شركة قطر للفينيل المحدودة )" قطر للفينيل"(

. يتمثل نشاط الشركة في إنتاج وبيع اويات المحدودة )قابكو(قطر للبتروكيمبين قطر للبترول وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركة 
 المنتجات البتروكيماوية مثل الصودا الكاوية وثنائي كلوريد اإليثلين وأحادي كلوريد الفينيل.

 
من قبل مجلس اإلدارة   2020يونيو    30تم التصريح بإصدار هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 .2020أغسطس  13بتاريخ 
 

 الهامة  المحاسبية والسياسات  اإلعداد أساس .2
 

 أسس اإلعداد  
  

 34وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  2020يونيو  30ن فترة الستة أشهر المنتهية في تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة ع
 "التقارير المالية المرحلية" وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية.
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 )تتمة(  الهامة  المحاسبية والسياسات  اإلعداد أساس .2
 

 أساس اإلعداد )تتمة(  
 

المرحلية المختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة بالبيانات المالية السنوية، ويتعين قراءتها جنبا إلى وال تشمل المعلومات المالية 
 30. إضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 2019ديسمبر  31جنب مع البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

 .2020ديسمبر  31رة مؤشراً للنتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في ، ليست بالضرو2020يونيو 
 

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

 

 المحاسبية الهامة  السياسات 
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة التي تم تطبيقها .1
 

ى سياستها بدأ تطبيق عدد من المعايير الجديدة أو المعدلة في فترة التقرير الحالية. ولم يتعين على الشركة أن تقوم بإجراء تغيير أو تعديالت عل
 المحاسبية بأثر رجعي نتيجة لتطبيق هذه المعايير.

 
 8والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم -تعريف األهمية النسبية  )أ(

 3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -العمل التجاري  تعريف )ب(
 اإلطار المفاهيمي المعدل إلعداد التقارير المالية )ج( 
والمعيار الدولي   39والمعيار المحاسبي الدولي    9ى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  التعديالت عل  -إصالح سعر الفائدة المرجعي   )د(

 .7للتقارير المالية رقم 
 

 أثر تطبيق هذه المعايير والسياسات المحاسبية الجديدة غير جوهري بالنسبة للبيانات المالية المرحلية المختصرة.
 

 طبيقها بعدالمعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم ت .2
 
بشكل مبكر لقد تم إصدار بعض المعايير وتفسيرات المعايير المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترة التقرير الحالية والتي لم يتم تطبيقها 

 من قبل الشركة.  
 
 

 والمخفضة   األساسية السهم ربحية .3
 

أرباح الفترة العائدة إلى حملة حقوق ملكية الشركة األم على المتوسط المرجح يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة بقسمة صافي 
 لعدد األسهم المستحقة خالل الفترة كالتالي:

 
 ويعكس التالي بيانات اإليرادات واألسهم المستخدمة في حسابات ربحية السهم األساسية والمخفضة: 

 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في
 2020يونيو  30

  )مراجعة(

 2019يونيو  30

 )مراجعة(

   304,655 135,098 ربح الفترة العائد لحملة حقوق الملكية للشركة األم )ألف لاير قطري(

 12,563,175 12,563,175 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )باآلالف(

 0.024 0.011 الواحد(ربحية السهم األساسية والمخفضة )باللاير القطري للسهم 

 
 إن مبالغ ربحية السهم األساسية والمخفضة متساوية، حيث لم تصدر الشركة أي أدوات لها تأثير على ربحية السهم عند ممارستها.

  



 شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق.
ة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  ة المرحليّ ليّ لما  2020يونيو  30المعلومات ا

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

 

8 

 مشتركة  مشاريع في استثمارات .4
 

 وفقا للتالي: 2020يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في  مشتركة فيتم تغيير القيمة الدفترية لالستثمارات في مشاريع 
 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في
 2020يونيو  30

  )مراجعة(

  
  14,623,628 الرصيد في بداية الفترة )معدل(

  124,239 الفترةالحصة من نتائج مشاريع مشتركة في 

 (519,632) حصة توزيعات األرباح من مشاريع مشتركة

  14,228,235 الرصيد في نهاية الفترة

  

والتي  2020يونيو  30تعرض المعلومات المالية المرحلية المختصرة أدناه المبالغ المبينة في المعلومات المالية للمشاريع المشتركة كما في 
في  3.64بالدوالر األمريكي في المعلومات المالية للمشاريع المشتركة ويتم تحويلها إلى اللاير القطري باستخدام سعر الصرف يتم عرضها 

  الجداول أدناه:
 

 بيان المركز المالي لمنشآت المشاريع المشتركة   -1

 

 

 2020يونيو  30كما في 

 

 اإلجمالي قطر فينيل 2كيو كيم  كيم-كيو

 

    
 3,058,965 745,865 1,347,597 965,503 موجودات متداولة

 8,256,066 917,477 5,320,675 2,017,914 الموجودات غير المتداولة

 (631,794) (117,772) (284,222) (229,800) مطلوبات متداولة

 (2,447,593) (201,026) (1,451,566) (795,001) مطلوبات غير متداولة

 8,235,644 1,344,544 4,932,484 1,958,616 الملكيةحقوق 

     

  %55.2 %49.0 %49.0 نسبة ملكية الشركة

 4,118,827 742,188 2,416,917 959,722 حصة الشركة من صافي الموجودات

  1,327,049  143,866  830,527  352,656 إيراد الضريبة من مشاريع مشتركة

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

  14,228,235  1,240,299  8,126,155  4,861,781 استثمار في مشاريع مشتركة

 

 

 معدلة()2019 ديسمبر  31كما في 

 

 اإلجمالي قطر فينيل 2كيو كيم  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 المتداولةالموجودات غير 

 (1,531,257) (118,915) (832,337) (580,005) مطلوبات متداولة

 (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 حقوق الملكية

     

  %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

 884,612 - 641,893 242,719 (14التعديل )إيضاح 

  371,454  24,335  131,753  215,366 إيراد الضريبة من مشاريع مشتركة

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

  14,623,628  1,340,829  8,271,053  5,011,746 استثمار في مشاريع مشتركة
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 )تتمة(  مشتركة مشاريع في استثمارات .4
 

 بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل لمنشآت المشاريع المشتركة .2
 

 

 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 اإلجمالي قطر فينيل 2كيو كيم  كيم-كيو

 

    
 1,993,560 420,282 776,234 797,044 اإليرادات

 (1,741,401) (369,212) (736,219) (635,970) تكلفة المبيعات

 11,943 8,044 521 3,378 إيرادات / )مصروفات( أخرى

 (85,707) (48,212) (10,614) (26,881) مصروفات إدارية

ةإيرادات/ )تكاليف(   تمويلي

2,865 (4,612) (102) (1,849) 

 176,546 10,800 5,3102 140,436 الربح قبل الضريبة

 (231,846) (197,310) (73,098) 38,562 ضريبة الدخل المؤجلة

 (107,122) (19,241) - (87,881) ضريبة الدخل الحالية

 (162,422) (205,751) (47,788) 91,117 ربح/ )خسارة( الفترة

 (92,344) (113,575) (23,416) 44,647 حصة الشركة في الربح/ )الخسارة( قبل إيراد الضريبة

  216,583  119,531 56,882 40,170 إيراد الضريبة من مشاريع مشتركة

  124,239  5,956  33,466 84,817 حصة الشركة من الربح للفترة من مشاريع مشتركة

 
 

 

 2019يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الستة 

 

 اإلجمالي قطر فينيل 2كيو كيم  كيم-كيو

 

    
  3,175,750  638,674  1,393,523  1,143,553 اإليرادات

  (1,922,149)  (408,692) (803,963)  (709,494) تكلفة المبيعات

 4,197 (262)  335  4,124 إيرادات / )مصروفات( أخرى

  (63,788)  (28,476)  (11,073)  (24,239) إداريةمصروفات 

ة  إيرادات/ )تكاليف( تمويلي

6,148  (8,732)  4,419  1,835 

  1,195,845  205,663  570,090  420,092 الربح قبل الضريبة

  (33,637)  10,247  (69,102)  25,218 ضريبة الدخل المؤجلة

  (237,313)  (65,065) -  (172,248) ضريبة الدخل الحالية

  924,895  150,845  500,988  273,062 ربح الفترة

  (18,782)  (18,782) - - توزيعات على المساهمين المعفيين من الضريبة

الربح للفترة صافيا من التوزيعات على المساهمين 
  906,113  132,063  500,988  273,062 المعفيين من الضريبة

  452,183  72,899  245,484  133,800 الربح للفترة قبل التعديالت األخرىحصة الشركة من 

 (169,603) (24,335) (62,234) (83,034) انخفاض قيمة إيراد الضريبة من مشاريع مشتركة

 282,580 48,564 183,250 50,766 حصة الشركة من الربح للفترة من مشاريع مشتركة
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 )تتمة(  مشتركة مشاريع في استثمارات .4
 

 إفصاحات إضافية لمنشآت المشاريع المشتركة .3
 

 

 2020يونيو  30كما في 

 

 اإلجمالي قطر فينيل 2كيو كيم   كيم-كيو

 

    
 1,095,643 393,462 512,239 189,942 نقد وشبه النقد

 379,223 66,106 184,923 128,194 استهالك وإطفاء

 91,553     - 91,553 - بالفائدةقروض وديون محملة 

  1,986,752  197,310  1,354,429   435,013 مطلوبات الضريبة المؤجلة

 101,611 19,241     - 82,370 ضريبة مستحقة الدفع

 519,632 106,492 323,960 89,180 حصة الشركة من توزيعات األرباح المعلنة/ المستلمة

)باستثناء الذمم الدائنة التجارية مطلوبات مالية متداولة 
 156,065 34,871 108,330 12,864 واألخرى والمخصصات(

مطلوبات مالية غير متداولة )باستثناء الذمم الدائنة 
 460,842 3,716 97,137 359,989 التجارية واألخرى والمخصصات(

 

 

 2019ديسمبر  31كما في 

 

 اإلجمالي قطر فينيل 2كيو كيم   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

 1,968,479 213,573 1,281,331 473,575 مطلوبات الضريبة المؤجلة

 673,660 141,169 213,511* 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 تجارية وأخرى ومخصصات(ذمم دائنة 

 

وتسويتها من قبل قطر للبترول أو أي منشأة تملكها قطر للبترول وذلك عن السنوات العشر   2كيم  -* يتم سداد التزام ضريبة الدخل لشركة كيو
 .2كيم -األولى من تاريخ بدء العمليات التجارية لشركة كيو
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 )تتمة(  مشتركة مشاريع في استثمارات .4
 

  ارتباطات رأسمالية ومطلوبات محتملة ( 4)
 

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

 

 

 2020يونيو  30كما في 

 

 اإلجمالي قطر فينيل 2كيو كيم   كيم-كيو

 

    
 285,263 57,783 58,161  169,319 ارتباطات رأسمالية

 368,242 - 203,336  164,906 ارتباطات الشراء

 21,720  21,720 - -  المطلوبات المحتملة

 

 

 2019ديسمبر  31كما في 

 

 اإلجمالي قطر فينيل 2كيو كيم   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

 
 مطلوبات محتملة أخرى 

 

  التزامات إعادة تأهيل الموقع
 

  حكومة قطر ممثلة في قطر للبترول لغرض إنشاء مرافق المحطة.اتفاقية إيجار أراض مع  2كيم -أبرم المشروع المشترك للشركة وهو كيو
 

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

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

إزالة جميع المرافق وجميع الممتلكات األخرى من األرض وإعادة تأهيلها على األقل إلى الحالة التي تم تسليمها فيها إلى المشروع  •
 المشترك 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  2كيم  -تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة لشركة كيو و
 الثاني، وهو فرض إعادة تأهيل الموقع على المشاريع المشتركة. ولهذا، لم يتم بعد رصد أي مخصص لهذه االلتزامات.
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 )تتمة(  مشتركة مشاريع في ثماراتاست  4
 

 ارتباطات أخرى 
 

 ارتباطات الشراء
 

لدى المشاريع المشتركة ارتباطات شراء تتألف أساسا من اتفاقيات رئيسية لشراء الغاز من قطر للبترول. وقد أبرمت المشاريع المشتركة 
والقوى العاملة. وباإلضافة إلى ارتباطات الشراء هذه، تبرم المشاريع المشتركة أيضا عددا من االتفاقات المتعلقة بالكهرباء والغازات الصناعية  

  عقود شراء تقل عن سنة واحدة كجزء من عملياتها العادية.
 

 ال تعتقد الشركة أن يكون لهذه العقود تأثير سلبي على مركز السيولة لديها.
 

 أخرى  مدينة ذمم .5
 

 الفوائد المدينة على الودائع ألجل لدى عدة بنوك والمبالغ المدفوعة مقدماً.تتكون الذمم المدينة األخرى من 

 
 النقد  وشبه النقد 6

 

 كما في
 2020يونيو  30

 )مراجعة(

 2019ديسمبر  31
 )مدققة(

   

 755,143 275,963 نقد وشبه النقد
 

 األخرى  البنكية واألرصدة  الودائع 6-1
 

 كما في
 2020يونيو  30

 )مراجعة(

 2019ديسمبر  31
 )مدققة(

   
 795,148 880,950 يوما 90ودائع ثابتة تستحق بعد 

 211,816 304,605 حساب توزيعات األرباح  -حساب األرصدة البنكية 

 1,185,555 1,006,964 

   

لفترات متفاوتة تتراوح بين ثالثة أشهر وسنة واحدة تبعا لالحتياجات النقدية يحقق النقد لدى البنوك فوائد بأسعار ثابتة. يتم ربط الودائع ألجل  
 (.%4.12: 2019ديسمبر  31) %2.52الفورية للشركة بمتوسط معدل فائدة يبلغ 

 

 واألخرى  التجارية الدائنة الذمم .7
 

 كما في
 2020يونيو  30

 )مراجعة(

 2019ديسمبر  31
 )مدققة(

   
 211,816 304,605  مستحقةتوزيعات أرباح 

 29,788 - اشتراكات الصندوق االجتماعي المستحقة

 6,444 3,765 مستحقات

 308,370 248,048 

   
 



 شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق.
ة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  ة المرحليّ ليّ لما  2020يونيو  30المعلومات ا

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

 

13 

 عالقة  ذات  أطراف 8
 

للشركة والشركات التي يملكون فيها تشتمل األطراف ذات العالقة على المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة 
حصصا رئيسية. وفي إطار النشاط االعتيادي، تبرم الشركة معامالت مع أطراف ذات عالقة ويتم اعتماد سياسات وشروط تسعير هذه 

 المعامالت من قبل إدارة الشركة.
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة: 1
 

 العالقة المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي المختصر للفترة المنتهية:فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات  
 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في
 2020يونيو  30

 )مراجعة(
 2019يونيو  30

 )مراجعة(

   
 178,360 89,180  كيم-دخل توزيعات األرباح من كيو

 160,524 323,960 2كيم -كيودخل توزيعات األرباح من 

 94,436 106,492 دخل توزيعات األرباح من قطر للفينيل

 (3,606) (2,878) أتعاب سنوية مدفوعة لقطر للبترول

 
  أرصدة األطراف ذات العالقة 2

 

 فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي المختصر:
 

 كما في
 2020يونيو  30

 )مراجعة(

 2019ديسمبر  31
 )مدققة(

   
 6,886 2,996 مبالغ مستحقة لقطر للبترول

 
 مكافآت موظفي اإلدارة العليا 3

 
 يوضح الجدول التالي مكافآت موظفي اإلدارة العليا خالل الفترة:

 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في
 2020يونيو  30

 )مراجعة(

 2019يونيو  30
 )مراجعة(

   
 100 100 مكافآت كبار موظفي اإلدارة  

 5,050 2,950 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة    

 3,050 5,150 

 
 المال  رأس 9

 

 كما في
 2020يونيو  30

 )مراجعة(

 2019ديسمبر  31
 )مدققة(

   
 المصّرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:

 12,563,175 12,563,175 قطرية لكل سهمرياالت  1سهم بواقع  12,563,175,000
 

( سهم من قطر للبترول الى العامة من حساب األسهم التشجيعية نتيجة لوفاة 1,095,117,100: 2018) 5,561,880، تم نقل 2019في 
: 2018)سهما بما في ذلك سهم واحد خاص  8,223,610,460، تمتلك قطر للبترول 2019ديسمبر  31بعض الشركاء. وكما في 

 ( من إجمالي المساهمة.%65.5: 2018% ) 65.46سهما بما في ذلك سهم خاص واحد( بنسبة  8,229,172,340
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 القانوني االحتياطي .10
 

ينص النظام األساسي للشركة على أنه قبل التوصية بتوزيع األرباح على المساهمين، يجب على مجلس اإلدارة التأكد من وجود  
احتياطيات مناسبة فيما يتعلق باالحتياطيات االختيارية والنظامية التي يعتبرها مجلس اإلدارة ضرورية ومناسبة. هذه االحتياطيات  

  كما يقررها مجلس اإلدارة، هي االحتياطيات الوحيدة التي يجب على الشركة رصدها.

 
 األرباح  توزيعات .11

 

. وقد تمت الموافقة على 2019ديسمبر  31لاير قطري للسهم الواحد للسنة المنتهية في  0.07اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح بمبلغ 
 .2020 مارس 11في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في  2019ديسمبر  31توزيعات األرباح النهائية للسنة المنتهية في 

 
ون لاير قطري. فيما يلي الحركة في رصيد توزيعات األرباح الدائن خالل ملي 786.63خالل الفترة، دفعت الشركة توزيعات أرباح بقيمة 

 الفترة:
 

 كما في
 2020يونيو  30

 )مراجعة(

 2019ديسمبر  31
 )مدققة(

   
 162,464 211,816 الرصيد في بداية الفترة/ السنة

 1,005,054 879,422 توزيعات أرباح معتمدة خالل الفترة/ السنة

 ( 955,702) (786,633) أرباح مدفوعة خالل الفترة/ السنةتوزيعات 

 211,816 304,605 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

 
 

 القطاع  معلومات  12
 

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

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

 ركة فقط في دولة قطر.جغرافيا، تعمل الش
 

 التقدير من التأكد لعدم  الرئيسية والمصادر  الهامة األحكام .13
 

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

 السابقة والعوامل األخرى التي تعتبر مالئمة. وقد تختلف النتائج الفعليّة عن هذه التقديرات.

 
خالل السنة التي تتم فيها المراجعة. يتم  يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر ويتم تعديل التقديرات المحاسبية

المحاسبية في السنة التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كان التعديل يؤثر فقط في تلك الفترة أو في فترة  االعتراف بالتعديالت على التقديرات
 التعديل والفترات المقبلة إذا كان التعديل يؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية.

 

 تصنيف االستثمارات كمشاريع مشتركة 
 

وقطر للفينيل )معا "المنشآت"(، وخلصت إلى أن الترتيبات المشتركة هي مشاريع   2كيم  -كيم وكيو-قامت اإلدارة بتقييم حصة الشركة في كيو
 طريقة حقوق الملكية.مشتركة تخضع فيها المنشآت للسيطرة المشتركة. وبالتالي، قامت اإلدارة باحتساب هذه االستثمارات وفقا ل
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 التزامات إعادة تأهيل الموقع 

 
الشركة بتقييم مدى   "، تقوم،"المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة37وفقا لما هو مطلوب بالمعيار المحاسبي الدولي رقم  

 تلبية الشروط التالية لالعتراف بالمخصصات:
 

 ما إذا كان لدى الشركة التزام حالي نتيجة لحدث سابق؛ •

 احتمال أن تكون هناك حاجة لتدفق صادر للموارد مشتمل على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام؛ و •

 باإلمكان إجراء تقدير موثوق به للمبلغ المطلوب لاللتزام. •
 

 
سداد   2كيم  -(، قد يقتضي األمر من الشركة، بموجب عقد اإليجار المبرم من قبل مشروعها المشترك كيو4)  4كما هو مبين في اإليضاح رقم  

من المدفوعات إلعادة تأهيل الموقع وفقا لخيار الشركة األم الرئيسية )قطر للبترول(. وقد تم تقدير أن الخيار المتاح لقطر للبترول يجعل 
جح أن تقوم باالستحواذ على المحطة من المشروعين المشتركين بدال من إعادة تأهيل الموقع على حساب المشروعين المشتركين. ولهذا، األر

فإن شروط االعتراف بمخصص التزام إعادة التأهيل لم تنطبق بالكامل ولذا لم يتم االعتراف بالمخصص في هذه المعلومات المالية المرحلية 
 المختصرة.

 

 انخفاض قيمة االستثمار في مشروع مشترك
 

يرات تقوم الشركة بتقييم االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية، ال سيما استثمارها في المشاريع المشتركة، عندما تشير األحداث أو التغ
 في الظروف إلى أن القيمة الدفترية لألصل غير المالي قد ال تكون قابلة لالسترداد.

 
يونيو  30(، أجرت اإلدارة اختبار انخفاض القيمة في 19-االنكماش االقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا الجديد )كوفيد بسبب 
. إن اختبار االنخفاض في القيمة هو مجال ينطوي على وضع أحكام شخصية من اإلدارة، مما يقتضي وضع تقدير فيما إذا كانت القيمة 2020

فق مع صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية والتي يمكن الحصول عليها من خالل تلك الموجودات، والتي تم الدفترية لألصل تتوا
خصمها باستخدام معّدل خصم مناسب. عند احتساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، يجب وضع بعض االفتراضات فيما 

 ة كبيرة، بما في ذلك توقعات اإلدارة فيما يتعلق بالتالي:يتعلق بأمور غير مؤكدة بدرج
 

 النمو في األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء؛ •
 والمحتسبة باعتبارها أرباح تشغيلية معدلة قبل االستهالك واإلطفاء والتي تشمل توقعات أسعار السلع؛

المستقبلية؛ دون احتساب أي استفادة مثلى من تأجيل سداد النفقات الرأسمالية المتوقعة للفترة توقيت ومبالغ المصروفات الرأسمالية   •
 على أساس تحفظي؛

 معدل النمو طويل األجل؛ و •

 اختيار معّدالت الخصم بشكل يعكس المخاطر المتعلقة بها. •
 

 معدل الخصم وأسعار السلع بحيث تعكس ظروف السوق الحالية.استخدمت اإلدارة الموازنة المالية الحالية المعتمدة المعدلة وفقا الفتراضات 
 

، لم تعترف الشركة بأي خسائر نتيجة انخفاض قيمة مشاريعها المشتركة، حيث أظهر اختبار 2020يونيو  30كما في الفترة المنتهية في 
  كافة استثمارات المشاريع المشتركة.انخفاض القيمة هامش صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية مقارنة بالقيمة الدفترية ل
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 (19-جائحة فيروس كورونا )كوفيد 
 

 المرحلية المختصرة.الجارية إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن التقديرات في إعداد المعلومات المالية  19-أدت جائحة كوفيد 
 

قامت اإلدارة بوضع تقديرات محاسبية مختلفة في المعلومات المالية المرحلية المختصرة بناًء على توقعات الظروف االقتصادية التي تعكس 
 بشأن األحداث المستقبلية التي تعتقد اإلدارة أنها معقولة في هذه الظروف. 2020يونيو  30التوقعات واالفتراضات حتى 

 
خضع االفتراضات األساسية فيما يخص الوصول إلى تلك التقديرات إلى حاالت عدم اليقين التي غالًبا ما تكون خارج سيطرة الشركة. ووفقًا ت

هو لذلك، من المحتمل أن تختلف الظروف االقتصادية الفعلية عن تلك المتوقعة نظًرا ألن األحداث المتوقعة ال تقع في كثير من األحيان كما 
 قع، وقد يؤثر تأثير هذه االختالفات على التقديرات المحاسبية المدرجة في المعلومات المالية. ترتبط التقديرات المحاسبية الهامة التيمتو

 تأثرت بهذه التوقعات وحاالت عدم اليقين المرتبطة بها في الغالب باالستثمار في المشاريع المشتركة.
 

 التعديل .14
 
 

اللتي تحدد الوضع  2020فبراير  4بين قطر للبترول )ممثلة للشركة( ووزارة المالية والهيئة العامة للضرائب بتاريخ تم توقيع مذكرة تفاهم 
الضريبي للشركة ومشاريعها المشتركة. ونصت مذكرة التفاهم على الحكم بأن تقوم الشركة باسترداد حصتها من الضرائب المتكبدة في 

النظر في أثر تطبيق مذكرة التفاهم، تقرر أنه يجب االستمرار في االعتراف بالضريبة المؤجلة المتعلقة  المشاريع المشتركة األساسية. بعد
 لشركة قطر للفينيل المحدودة. وليس 2كم  -كيم وكيو -بالمشاريع المشتركة األساسية لشركة كيو

 
أن جميع  ترى اإلدارة  مماثلة، قامت اإلدارة بإعادة تقييم المعالجة المحاسبية.وخالل الفترة الحالية، ولضمان تحقيق التطبيق المتسق لترتيبات  

%، وعلى هذا النحو، تعد جميع الترتيبات مماثلة من حيث الجوهر ويجب محاسبتها 35منشآت المشاريع المشتركة خاضعة للضريبة بمعدل 
من الضريبة، ومن ثم، يحق لها الحصول على أرباح ما قبل الضريبة بشكل ثابت. تمنح مذكرة التفاهم الشركة الحق في الحصول على حصتها  

"استثمارات  28من جميع المشاريع المشتركة األساسية. لذلك، وبتطبيق مبادئ محاسبة حقوق الملكية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
على أساس ما قبل الضريبة، وعليه، يتم عكس أي أثر في شركات زميلة ومشاريع مشتركة"، تقوم الشركة بالمحاسبة عن حصتها األساسية 

  ضريبي، بما في ذلك أرصدة الضريبة المؤجلة لحصة الشركة.
أدى التغيير إلى تعديل المبالغ المقارنة لالعتراف بهذه الحصة في المشاريع المشتركة بشكل مناسب ضمن حصة الشركة المحتسبة بطريقة  

 لى التدفقات النقدية للشركة لفترة المقارنة.حقوق الملكية. ولم يؤثر التعديل ع
  

 فيما يلي آثار التعديالت على المعلومات المالية المقارنة:
 

تعديل إعادة التصنيف لتسجيل استرداد الضريبة كجزء من األرباح المحتسبة بطريقة حقوق الملكية للمشروع المشترك وليس  •
 كإيرادات أخرى كما تم اإلفصاح عنه سابقاً.

ل إعادة البيان لالعتراف بجميع المشاريع المشتركة على أساس ثابت من خالل االعتراف بأرباح المشروع المشترك قبل تعدي •
الضريبة كأرباح مبقاة محتسبة بطريقة حقوق الملكية؛ ولذلك، يتم عكس أي آثار ضريبية، بما في ذلك أي أرصدة للضريبة المؤجلة 

 تتعلق بحصة الشركة.

 
في نتائج الربع الرابع  المقارن والدخل الشامل اآلخر المرحلي المختصراألرباح أو الخسائر ير على إعادة البيان في بيان سيظهر أثر التغي

االرباح او على بيان  لتعديلل فقط، حيث كان هذا تاريخ االنتهاء من مذكرة التفاهم واعتراف المشاريع المشتركة األخرى بأثره. ال يوجد أي أثر

  في الربع األول والثاني والثالث. مختصرشامل االخر المرحلي ال الخسائر والدخل ال
 

 
 31 لي المختصربيان المركز المالي المرح

 2019ديسمبر 
 معدلة التعديل إعادة التصنيف  كما تم تسجيله سابقا 

 14,623,628 884,612 371,454 13,367,562 استثمارات في مشاريع مشتركة 

 3,513,469 884,612  - 2,628,857 أرباح مدورة

 - - (371,454) 371,454  موجودات أخرى 

 
والدخل الشامل  بيان األرباح أو الخسائر 
 2019يونيو  30 اآلخر المرحلي المختصر

 معدلة التعديل إعادة التصنيف  كما تم تسجيله سابقا 

  282,580 - (169,603)  452,183  حصة من نتائج مشاريع مشتركة

 - - 169,603  (169,603) انخفاض قيمة الضريبة المدينة

 

 


