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  شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق.
ة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  ّ ة المرحلي ّ   ٢٠١٩يونيو  ٣٠المعلومات المالي

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

  ٣               جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة      ١٥إلى  ٦تشكل اإليضاحات على الصفحات من  

  المختصر المرحلي اآلخر الشامل والدخل الخسائر أو األرباح بيان
 
   

  يونيو ٣٠أشهر المنتهية في لفترة الستة   

  إيضاح 
٢٠١٩  

  (مراجعة)
٢٠١٨  

  (مراجعة)

  ٥٨٩٬٦٣٨    ٤٥٢٬١٨٣  )٢( ٤  حصة من نتائج مشاريع مشتركة

  ٢٠٬٠٦٨  ٣٠٬٥١٩   إيرادات فوائد

  ٣٬٥٢٦  ٢٬٩٩٠   إيرادات أخرى

  ٦١٣٬٢٣٢  ٤٨٥٬٦٩٢  

  )١٠٬٩٢١(  )١١٬٤٣٤(   مصروفات عمومية وإدارية

  ٦٠٢٬٣١١  ٤٧٤٬٢٥٨   الضريبة ربح الفترة قبل استرداد

  -  )١٦٩٬٦٠٣( ١٢  المدينة الضرائب قيمة في انخفاض

  ٦٤٬١٥١  - ١٢  استرداد الضريبة

  ٦٦٦٬٤٦٢  ٣٠٤٬٦٥٥   صافي الربح للفترة

  -  -   الدخل الشامل اآلخر

  ٦٦٦٬٤٦٢  ٣٠٤٬٦٥٥   إجمالي الدخل الشامل للفترة

  ٠٫٠٥٣  ٠٫٠٢٤  ٣  أرباح السهم األساسية والمخففة (لایر قطري)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق.
لمنتهية في  ة المختصرة لفترة الستة أشهر ا ّ ي ة المرحل ّ لي   ٢٠١٩يونيو  ٣٠المعلومات الما

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

  ٤                   جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة ١٥إلى  ٦تشكل اإليضاحات على الصفحات من  

  المختصر المرحلي الملكية حقوق في التغيرات بيان
 

      

  رأس المال  إيضاح 
احتياطي 

  اإلجمالي  أرباح مدورة  قانوني
      

  ١٤٬٥٨٤٬٨٠٦  ١٬٩٨٤٬٦١١  ٣٧٬٠٢٠  ١٢٬٥٦٣٬١٧٥   (مدقق)  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 

  ٦٦٦٬٤٦٢  ٦٦٦٬٤٦٢  -  -   ربح الفترة

  -  -  -  -   بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

  ٦٦٦٬٤٦٢  ٦٦٦٬٤٦٢  -  -  الشامل للفترةإجمالي الدخل 

      
       معاملة مع أصحاب الحصص بصفتهم المالكين:

  )٨٧٩٬٤٢٢(  )٨٧٩٬٤٢٢(  -  -  ١١   تمدةتوزيعات أرباح مع

  ١٤٬٣٧١٬٨٤٦  ١٬٧٧١٬٦٥١  ٣٧٬٠٢٠  ١٢٬٥٦٣٬١٧٥   (مراجع) ٢٠١٨يونيو  ٣٠الرصيد في 

      

  ١٥٬٠٦٤٬٦٦٧  ٢٬٤٤٣٬٨٩٢  ٥٧٬٦٠٠  ١٢٬٥٦٣٬١٧٥   (مدقق) ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 
من المشاريع  ١٦أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  )١٬٥٣٣(  )١٬٥٣٣(  -  -  ٢  المشتركة

  ١٥٬٠٦٣٬١٣٤  ٢٬٤٤٢٬٣٥٩  ٥٧٬٦٠٠  ١٢٬٥٦٣٬١٧٥   ٢٠١٩يناير  ١الرصيد المعدل في 

  ٣٠٤٬٦٥٥   ٣٠٤٬٦٥٥  -  -   ربح الفترة

  -  -  -  -   بنود الدخل الشامل األخرى للفترة 

  ٣٠٤٬٦٥٥  ٣٠٤٬٦٥٥  -  -   إجمالي الدخل الشامل للفترة

      
       معاملة مع أصحاب الحصص بصفتهم المالكين:

  )١٬٠٠٥٬٠٥٤(  )١٬٠٠٥٬٠٥٤(  -  -  ١١   توزيعات أرباح معتمدة

  ١٤٬٣٦٢٬٧٣٥  ١٬٧٤١٬٩٦٠  ٥٧٬٦٠٠  ١٢٬٥٦٣٬١٧٥   (مراجع) ٢٠١٩يونيو  ٣٠الرصيد في  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق.
لمنتهية في  ة المختصرة لفترة الستة أشهر ا ّ ي ة المرحل ّ لي   ٢٠١٩يونيو  ٣٠المعلومات الما

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

  ٥                   جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة ١٥إلى  ٦تشكل اإليضاحات على الصفحات من  

  المختصر المرحلي النقدية التدفقات بيان
 

    
  يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  إيضاح 
٢٠١٩  

  (مراجعة)
٢٠١٨  

  (مراجعة)
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  ٦٦٦٬٤٦٢  ٣٠٤٬٦٥٥   صافي ربح الفترة

     تعديالت على:

  )٦٤٬١٥١(  -   استرداد الضريبة - 

  -  ١٦٩٬٦٠٣ ١٢  المدينة الضرائب قيمة في انخفاض - 

  )٢٠٬٠٦٨(  )٣٠٬٥١٩(   إيرادات فوائد - 

  )٥٨٩٬٦٣٨(  )٤٥٢٬١٨٣(  )٢( ٤  مشتركة مشاريعنتائج من  حصة - 

  )٧٬٣٩٥(  )٨٬٤٤٤(  

     الحركة في رأس المال العامل:

  )٢٬٠٩٧(  )٢٬٠٩٣(   ذمم مدينة أخرى - 

  )٢٩٬٤٨٩(  )٣٥٬٥٩٧(   ذمم دائنة تجارية وأخرى - 

  )٣٬٧١٩(  )٤٬٨٣٤(   مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة - 

  )٤٢٬٧٠٠(  )٥٠٬٩٦٨(   النقد المستخدم في العمليات

  ٨٩٬٧٣٣  -   ضريبة مستردة مقبوضة

  ٢٢٬١٥٢  ٤٧٬٨٤٠   فوائد مستلمة

  ٦٩٬١٨٥  )٣٬١٢٨(   صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة التشغيلية

    

     التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية

  ٦١٠٬٦٦١  ٤٣٣٬٣٢٠  )٣( ٤  توزيعات أرباح مستلمة من مشاريع مشتركة

  )٨٠٢٬٦٤٤(  )١٬١٦٨٬٦٦٨(   ودائع ثابتة األجلفي استثمار 

  ١٬٢٠٨٬٥٥٠  ١٬٥٧٢٬٧٨٣   استحقاق ودائع ثابتة األجل

  ١٬٠١٦٬٥٦٧  ٨٣٧٬٤٣٥   صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

    

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويليّة
  )٨٣٦٬٢٢٠(  )٩٣٨٬٣٣٧( ١١  توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين

  )٤٣٬٢٠٢(  )٦٦٬٧١٧(   الحركة في حساب توزيعات األرباح غير المطالب بها

  )٨٧٩٬٤٢٢(  )١٬٠٠٥٬٠٥٤(   النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

   

  ٢٠٦٬٣٣٠  )١٧٠٬٧٤٧(   صافي (النقص)/ الزيادة في النقد وشبه النقد

  ٥٠٬٢٣٩  ١٧٦٬٤١٧  ٦  النقد وشبه النقد في بداية الفترة

  ٢٥٦٬٥٦٩  ٥٬٦٧٠  ٦  النقد وشبه النقد في نهاية الفترة
 
 

 

 

 

 

 

 



  شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق.
ة المختصرة لفترة الستة  ّ ي ة المرحل ّ لي لمنتهية في المعلومات الما   ٢٠١٩يونيو  ٣٠أشهر ا

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

  اإليضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
 
 

                  ٦  

  وأنشطتها الشركة عن معلومات  .١
 

كشركة مساهمة  ٦٠٨٤٣شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق. ("الشركة") تم تسجيلها وتأسيسها في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم 
(والذي تم استبداله  ٢٠٠٢لسنة  ٥قطرية عامة من قبل المساهم المؤسس لها، قطر للبترول. تم تأسيس الشركة بموجب قانون الشركات التجارية القطري رقم 

ذلك بعد قرار سعادة/ عاما، و ٩٩لفترة مبدئية مدتها  ٢٠١٣مايو  ٢٩). تم تأسيس الشركة في ٢٠١٥لسنة  ١١بقانون الشركات التجارية القطري الجديد رقم 
بالدوحة، دولة قطر. والشركة  ٣٢١٢. والعنوان المسجل للشركة هو ص.ب. ٢٠١٣مايو  ٢١، الصادر في ٢٠١٣لسنة  ٢٢وزير االقتصاد والتجارة رقم 

  مدرجة في بورصة قطر وهي شركة تابعة لقطر للبترول.
 

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

  ألعمالها أو تنوعها أو توسعها من وقت آلخر.
 

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

  نسبة الملكية  العالقة  بلد التأسيس  اسم المنشأة
    

  %٤٩  مشروع مشترك  قطر  شركة قطر للكيماويات المحدودة
  %٤٩  مشتركمشروع   قطر   المحدودة ٢شركة قطر للكيماويات 

  %٥٥٫٢  مشروع مشترك  قطر   شركة قطر فينيل المحدودة
 

هي شركة مساهمة قطرية تأسست في دولة قطر وهي شركة خاضعة لسيطرة مشتركة بين قطر للبترول  ")كيم-كيو(" المحدودة للكيماويات قطر شركة
الدولية القابضة ذ.م.م. تعمل الشركة في إنتاج وتخزين وبيع منتجات البولي وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات 

  هكسين وغيرها من المنتجات البتروكيماوية.-١إيثلين و
 

هي شركة مساهمة قطرية تأسست في دولة قطر وهي شركة خاضعة لسيطرة مشتركة بين قطر للبترول  ")٢ كيم-كيو(" ٢ المحدودة للكيماويات قطر شركة
تجات البولي وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات الدولية القابضة ذ.م.م. تعمل الشركة في إنتاج وتخزين وبيع من

  رها من مشتقات اإليثلين والمنتجات البتروكيماوية األخرى.إيثلين وأوليفينات ألفا العادية وغي
 

هي شركة مساهمة قطرية خاصة تأسست في دولة قطر وهي شركة خاضعة لسيطرة مشتركة بين قطر  ")للفينيل قطر("  المحدودة للفينيل قطر شركة
يتمثل نشاط الشركة في إنتاج وبيع المنتجات البتروكيماوية مثل  ة.قطر للبتروكيماويات المحدودللبترول وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركة 

  الصودا الكاوية وثنائي كلوريد اإليثلين وأحادي كلوريد الفينيل.
 

 ٥يخ من قبل مجلس اإلدارة بتار ٢٠١٩يونيو  ٣٠تم التصريح بإصدار هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  .٢٠١٩أغسطس 

 

  الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أساس  .٢
 

  أساس اإلعداد  
 

"إعداد التقارير المالية  ٣٤وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي  ٢٠١٩يونيو  ٣٠تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 
  على أساس التكلفة التاريخية. المرحلية"

 
 
 

  



  شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق.
ة المختصرة لفترة الستة  ّ ي ة المرحل ّ لي لمنتهية في المعلومات الما   ٢٠١٩يونيو  ٣٠أشهر ا

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

  اإليضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
 
 

                  ٧  

  (تتمة) الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أساس  .٢
 

  أساس اإلعداد (تتمة)  
 

ءتها جنبا إلى جنب وال تشمل المعلومات المالية المرحلية المختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة بالبيانات المالية السنوية الموحدة؛ ويتعين قرا
  يونيو ٣٠. وعالوة على ذلك، فإن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠١٨ديسمبر  ٣١البيانات المالية السنوية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في مع 

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  ٢٠١٩
 

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

 
  السياسات المحاسبية الهامة   

 
ع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة تعتبر السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة متطابقة م

والتقديرات المحاسبية الهامة المتعلقة بالضريبة كما  ٢٠١٩يناير  ١، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة اعتباًرا من ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتهية في 
  .١٤هو مبين باإليضاح 

 
  التي اعتمدتها الشركةالمعايير الجديدة والمعدلة  .١

عام  المعيار بشكلبدأ تطبيق معيار محاسبي جديد للشركة ومشاريعها المشتركة في فترة التقرير الحالية. كما هو موضح بمزيد من التفاصيل أدناه، تم تبني 
  دون تعديل المعلومات المقارنة.

 
  "عقود اإليجار" ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
  التطبيقأثر 

 
"عقود اإليجار" على المعلومات المالية للشركة. يؤثر المعيار بشكل أساسي على  ١٦يبين هذا اإليضاح أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

. وسوف ٢٠١٦يجار" في شهر يناير "عقود اإل ١٦محاسبة اإليجارات المتعلقة بالمشاريع المشتركة لدى الشركة. صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ألنه تم استبعاد الفصل بين اإليجارات التشغيلية والتمويلية. وبموجب المعيار الجديد، يتم  المالي،ينتج عنه االعتراف بجميع اإليجارات بقائمة المركز 

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

 
لية. ومع ذلك، ليس لدى الشركة أي ارتباطات إيجار غير قابلة لإللغاء وعليه لم يتم االعتراف بموجودات حق االنتفاع ومطلوبات اإليجار في الفترة الحا

األرباح انخفاض في ذلك، ج عن معدل للتطبيق بأثر رجعي. ونتباستخدام منهج  ٢٠١٩يناير  ١ركة لدى الشركة المعيار اعتباًرا من طبقت المشاريع المشت
  مليون لایر قطري. ١٫٥ بقيمةالمدورة للشركة كما في تاريخ التطبيق 

 
  المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد .٢

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

  الشركة.
 

  ٢٠٢٠يناير  ١ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 

  تعديالت تتعلق بتعريف األهمية النسبية  -
  ف اندماج األعماليتعديالت تتعلق بتعر  -
"استثمارات في  ٢٨" البيانات المالية الموحدة" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٠تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   -

  .) تتعلق ببيع أو توزيع الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك٢٠١١شركات زميلة ومشاريع مشتركة" (
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ة المختصرة لفترة الستة  ّ ي ة المرحل ّ لي لمنتهية في المعلومات الما   ٢٠١٩يونيو  ٣٠أشهر ا

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

  اإليضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
 
 

                  ٨  

  الواحد للسهم والمخففة األساسية األرباح  .٣
 

المرجح لعدد األسهم  يتم احتساب األرباح األساسية والمخففة للسهم الواحد بقسمة صافي أرباح الفترة العائدة إلى حملة حقوق ملكية الشركة األم على المتوسط
  .المستحقة خالل الفترة

 

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

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠  لفترة الستة أشهر المنتهية في
  (مراجعة)

  ٢٠١٨يونيو  ٣٠
  (مراجعة)

  ٦٦٦٬٤٦٢  ٣٠٤٬٦٥٥  ربح الفترة العائد لحملة حقوق الملكية للشركة األم (ألف لایر قطري)
  ١٢٬٥٦٣٬١٧٥  ١٢٬٥٦٣٬١٧٥  المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة (باآلالف)المتوسط 

  ٠٫٠٥٣  ٠٫٠٢٤  األرباح األساسية والمخففة للسهم الواحد (باللایر القطري للسهم الواحد)

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

 
أسهم.  ١٠لایر قطري، وعليه تم تقسيم السهم القائم الواحد إلى  ١إلى  ٢٠١٩، خفضت الشركة القيمة االسمية ألسهمها خالل ٩وكما هو مبين في اإليضاح 

قطري للسهم الواحد والتي تم تسجيلها في وقت لایر  ٠٫٠٥٣إلى  ٢٠١٨يونيو  ٣٠ونتيجة لذلك، تم تعديل األرباح األساسية والمخففة للسهم الواحد كما في 
  لایر قطري للسهم الواحد. ٠٫٥٣سابق بقيمة 

  مشتركة مشاريع في استثمارات  .٤
 

  وفقا للتالي: ٢٠١٩يونيو  ٣٠تم تغيير القيمة الدفترية لالستثمارات في مشاريع مشتركة  في فترة الستة أشهر المنتهية في 

  لفترة الستة أشهر المنتهية في
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

  (مراجعة)
  

  ١٣٬١٦١٬٥٥٨  الرصيد في بداية الفترة
  )١٬٥٣٣(  )٢(إيضاح  ١٦أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  ٤٥٢٬١٨٣  الحصة من نتائج مشاريع مشتركة في الفترة
  )٤٣٣٬٣٢٠(  الحصة من توزيعات األرباح من خالل مشاريع مشتركة

  ١٣٬١٧٨٬٨٨٨  الفترةالرصيد في نهاية 
 

والتي يتم عرضها  ٢٠١٩يونيو  ٣٠تعرض المعلومات المالية المرحلية المختصرة أدناه المبالغ المبينة في المعلومات المالية للمشاريع المشتركة كما في 
  في الجداول أدناه: ٣٫٦٤سعر الصرف بالدوالر األمريكي في المعلومات المالية للمشاريع المشتركة ويتم تحويلها إلى اللایر القطري باستخدام 

  بيان المركز المالي لمنشآت المشاريع المشتركة   -١ 
 

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في  
  اإلجمالي  فينيلللقطر   ٢كيم -كيو   كيم-كيو 

  ٤٬٤٠٨٬٣٢٢  ٧٩٧٬٣٣١  ٢٬٣٦٩٬٨٥٨  ١٬٢٤١٬١٣٣  موجودات متداولة
  ٨٬٣١٥٬٦٦٠  ١٬٠٠٧٬٤٢١  ٥٬٢٠٨٬٤٣٦  ٢٬٠٩٩٬٨٠٣  موجودات غير متداولة

  )١٬٤٣٨٬٨١٢(  )١٥٥٬٠٢٠(  )٨٩٥٬٥٠٢(  )٣٨٨٬٢٩٠(  مطلوبات متداولة
  )٢٬٤٣٣٬٤٠٢(  )١٧٥٬٦٩٦(  )١٬٤٠٠٬١٥١(  )٨٥٧٬٥٥٥(  مطلوبات غير متداولة

  ٨٬٨٥١٬٧٦٨  ١٬٤٧٤٬٠٣٦  ٥٬٢٨٢٬٦٤١  ٢٬٠٩٥٬٠٩١  حقوق الملكية

  )٥٨٬٣٨٤(  )٥٨٬٣٨٤(  -  -  تعديل لحساب معادلة توزيعات األرباح

  ٨٬٧٩٣٬٣٨٤  ١٬٤١٥٬٦٥٢  ٥٬٢٨٢٬٦٤١  ٢٬٠٩٥٬٠٩١  الملكية بعد التعديلحقوق 

   %٥٥٫٢  %٤٩  %٤٩  نسبة ملكية الشركة
  ٤٬٣٩٦٬٥٢٩  ٧٨١٬٤٤٠  ٢٬٥٨٨٬٤٩٤  ١٬٠٢٦٬٥٩٥ حصة الشركة من صافي الموجودات

  ٨٬٧٨٢٬٣٥٩  ٣٥٤٬٢٤٥  ٤٬٨٧٨٬٧١١  ٣٬٥٤٩٬٤٠٣  الشهرة
  ١٣٬١٧٨٬٨٨٨   ١٬١٣٥٬٦٨٥  ٧٬٤٦٧٬٢٠٥  ٤٬٥٧٥٬٩٩٨  استثمارات في مشاريع مشتركة
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                  ٩  

  (تتمة) مشتركة مشاريع في استثمارات  .٤
 

  بيان المركز المالي لمنشآت المشاريع المشتركة (تتمة)  -١
 
 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في   
  اإلجمالي  فينيلللقطر   ٢كيم -كيو  كيم-كيو 
     

  ٥٬٣٦٩٬٢٩٨  ٩٩٧٬٢٦٥  ٢٬٦٤١٬٤٧٥  ١٬٧٣٠٬٥٥٨  موجودات متداولة
  ٨٬٣٤٢٬٠٦١  ١٬٠٤١٬٨٥٢  ٥٬١٩٦٬٠٢٧  ٢٬١٠٤٬١٨٢  غير متداولةموجودات 

  )٢٬٤١٨٬٥٠١(  )٣٣٩٬١٤٢(  )١٬٢٦٠٬٧١٦(  )٨١٨٬٦٤٣(  مطلوبات متداولة
  )٢٬٤٧٨٬٢٣٣(  )١٨٠٬٦٣٥(  )١٬٤٦٧٬٥٣٢(  )٨٣٠٬٠٦٦(  مطلوبات غير متداولة

  ٨٬٨١٤٬٦٢٥  ١٬٥١٩٬٣٤٠  ٥٬١٠٩٬٢٥٤  ٢٬١٨٦٬٠٣١  حقوق الملكية
  )٦١٬٨٩٥(  )٦١٬٨٩٥(  -  -  توزيعات األرباحتعديل لحساب معادلة 

  ٨٬٧٥٢٬٧٣٠  ١٬٤٥٧٬٤٤٥  ٥٬١٠٩٬٢٥٤  ٢٬١٨٦٬٠٣١  حقوق الملكية بعد التعديل
   %٥٥٫٢  %٤٩  %٤٩  نسبة ملكية الشركة

  ٤٬٣٧٩٬١٩٩  ٨٠٤٬٥١٠  ٢٬٥٠٣٬٥٣٤  ١٬٠٧١٬١٥٥  حصة الشركة من صافي الموجودات
  ٨٬٧٨٢٬٣٥٩  ٣٥٤٬٢٤٥  ٤٬٨٧٨٬٧١١  ٣٬٥٤٩٬٤٠٣   الشهرة

  ١٣٬١٦١٬٥٥٨  ١٬١٥٨٬٧٥٥  ٧٬٣٨٢٬٢٤٥  ٤٬٦٢٠٬٥٥٨  استثمارات في مشاريع مشتركة

 

  الشامل لمنشآت المشاريع المشتركة الخسائر والدخلبيان األرباح أو   -٢
 

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  
  اإلجمالي  فينيلللقطر   ٢كيم -كيو  كيم-كيو 

  ٣٬١٧٥٬٧٥٠  ٦٣٨٬٦٧٤  ١٬٣٩٣٬٥٢٣  ١٬١٤٣٬٥٥٣  اإليرادات
  )١٬٩٢٢٬١٤٩(  )٤٠٨٬٦٩٢(  )٨٠٣٬٩٦٣(  )٧٠٩٬٤٩٤(  تكلفة المبيعات

   ٤٬١٩٧  )٢٦٢(  ٣٣٥  ٤٬١٢٤  إيرادات / (مصروفات) أخرى
  )٦٣٬٧٨٨(  )٢٨٬٤٧٦(  )١١٬٠٧٣(  )٢٤٬٢٣٩(  مصروفات إدارية

  ١٬٨٣٥  ٤٬٤١٩  )٨٬٧٣٢(  ٦٬١٤٨  إيرادات/ (تكاليف) تمويلية
  ١٬١٩٥٬٨٤٥  ٢٠٥٬٦٦٣  ٥٧٠٬٠٩٠  ٤٢٠٬٠٩٢  الربح قبل الضريبة

  )٣٣٬٦٣٧(  ١٠٬٢٤٧  )٦٩٬١٠٢(  ٢٥٬٢١٨  ضريبة الدخل المؤجلة
  )٢٣٧٬٣١٣(  )٦٥٬٠٦٥(  -  )١٧٢٬٢٤٨(  ضريبة الدخل الحالية

  ٩٢٤٬٨٩٥  ١٥٠٬٨٤٥  ٥٠٠٬٩٨٨  ٢٧٣٬٠٦٢  ربح الفترة
  )١٨٬٧٨٢(  )١٨٬٧٨٢(  -  -  توزيعات على المساهمين المعفيين من الضريبة

صافيا من التوزيعات على المساهمين المعفيين الربح للفترة 
  ٩٠٦٬١١٣  ١٣٢٬٠٦٣  ٥٠٠٬٩٨٨  ٢٧٣٬٠٦٢  من الضريبة

  ٤٥٢٬١٨٣  ٧٢٬٨٩٩  ٢٤٥٬٤٨٤  ١٣٣٬٨٠٠  حصة الشركة من الربح للفترة في مشاريع مشتركة
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ة المختصرة لفترة الستة  ّ ي ة المرحل ّ لي لمنتهية في المعلومات الما   ٢٠١٩يونيو  ٣٠أشهر ا

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

  اإليضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
 
 

                  ١٠  

  (تتمة) مشتركة مشاريع في استثمارات  .٤

  لمنشآت المشاريع المشتركة (تتمة) والدخل الشاملبيان األرباح أو الخسائر   -٢
 

 

  ٢٠١٨يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   
  اإلجمالي  فينيلللقطر   ٢كيم -كيو  كيم-كيو 

  ٣٬٦٣٧٬٧٤٠  ٧٣٩٬٧٩٤  ١٬٥٢٥٬٣٨٦  ١٬٣٧٢٬٥٦٠  اإليرادات
  )٢٬٠١٢٬١٨٩(  )٥١٦٬٩٧١(  )٧٨٨٬٧٧٠(  )٧٠٦٬٤٤٨(  تكلفة المبيعات

  ١٧٬٤٤٦  ١٤٬٥٨٩  )٣٬٢٣٦(  ٦٬٠٩٣  إيرادات / (مصروفات) أخرى
  )٨٢٬٨٧٧(  )٥٤٬١٨٥(  )٩٬٢٧٨(  )١٩٬٤١٤(  مصروفات إدارية

  ١٬٦٧٨  ٥٬٨٤٢  )١٠٬٩٢٧(  ٦٬٧٦٣  إيرادات/ (تكاليف) تمويلية
  ١٬٥٦١٬٧٩٨  ١٨٩٬٠٦٩  ٧١٣٬١٧٥  ٦٥٩٬٥٥٤  الربح قبل الضريبة

  )٣٥٬٤١٧(  ١١٬٥٢١  )٧١٬٦٦١(  ٢٤٬٧٢٣  ضريبة الدخل المؤجلة
  )٣١٩٬٨٩٨(  )٦٤٬٣٣٠(  -  )٢٥٥٬٥٦٨(  ضريبة الدخل الحالية

  ١٬٢٠٦٬٤٨٣  ١٣٦٬٢٦٠  ٦٤١٬٥١٤  ٤٢٨٬٧٠٩  ربح الفترة
  )١٨٬٠٩١(  )١٨٬٠٩١(  -  -  توزيعات على المساهمين المعفيين من الضريبة

الربح للفترة صافيا من التوزيعات على المساهمين المعفيين 
  ١٬١٨٨٬٣٩٢  ١١٨٬١٦٩  ٦٤١٬٥١٤  ٤٢٨٬٧٠٩  من الضريبة

  ٥٨٩٬٦٣٨  ٦٥٬٢٢٩  ٣١٤٬٣٤٢  ٢١٠٬٠٦٧  حصة الشركة من الربح للفترة في مشاريع مشتركة

 

  إفصاحات إضافية لمنشآت المشاريع المشتركة   -٣
 

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في  
  اإلجمالي  فينيلللقطر   ٢كيم -كيو  كيم-كيو 

  ١٬٤٤٢٬٠٩٢  ٤١١٬٤٠٤  ٨٤٢٬٦٢٤  ١٨٨٬٠٦٤  نقد وشبه النقد
  ٣٦٦٬٢٤٥  ٦٤٬٨٣٩  ١٧٣٬٩٤٨  ١٢٧٬٤٥٨  استهالك وإطفاء

  ٦٤٦٬٦٤٦  -  ٦٤٦٬٦٤٦  -  قروض وديون محملة بالفائدة
  ١٬٨٧٦٬٢٢٣  ١٧٠٬٣٨٨  ١٬٢٠٨٬٥٦٠  ٤٩٧٬٢٧٥  مطلوبات الضريبة المؤجلة

  ٣٦٧٬٧٤١  ٦٥٬٠٦٥  ١٣٠٬٤٢٨*  ١٧٢٬٢٤٨  ضريبة مستحقة الدفع
  ٤٣٣٬٣٢٠  ٩٤٬٤٣٦  ١٦٠٬٥٢٤  ١٧٨٬٣٦٠  المعلنة/ المستلمةحصة الشركة من توزيعات األرباح 

مطلوبات مالية متداولة (باستثناء الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
  والمخصصات)

-  ٦٠٧٬٣٤٥ ٥١٬٨٨١  ٥٥٥٬٤٦٤  

مطلوبات مالية غير متداولة (باستثناء الذمم الدائنة التجارية 
  واألخرى والمخصصات)

٢٧٩٬٥٧٧  -  ٩٢٬١٨٣  ١٨٧٬٣٩٤  

 
  مليون لایر قطري. ١٢٬٥٥٣بلغت التكلفة المبدئية لالستثمار في المشاريع المشتركة لدى الشركة 

 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  
  اإلجمالي  فينيلللقطر   ٢كيم -كيو   كيم-كيو 

  ٢٬٢١٣٬٣٣٨  ٥٠٢٬٨٥١  ١٬٠٧٩٬١٣٣  ٦٣١٬٣٥٤  نقد وشبه النقد
  ٧١٢٬٠٦١  ١٣٣٬٦٨٣  ٣٣٦٬٩٢٦  ٢٤١٬٤٥٢  استهالك وإطفاء

  ٩٣٤٬٣٦٣  -  ٩٣٤٬٣٦٣  -  قروض وديون محملة بالفائدة
  ١٬٨٤٢٬٥٨٦  ١٨٠٬٦٣٥  ١٬١٣٩٬٤٥٨  ٥٢٢٬٤٩٣  مطلوبات الضريبة المؤجلة

  ٩٨٧٬١٦٥  ١٢٧٬٨٤٨  ٣٦٨٬١٣٩*  ٤٩١٬١٧٨  ضريبة مستحقة الدفع
  ١٬١٨٩٬١٧٣  ٢٩٧٬٣٧٣  ٤٢٨٬٠٦٤  ٤٦٣٬٧٣٦  حصة الشركة من توزيعات األرباح المعلنة/ المستلمة

مالية متداولة (باستثناء الذمم الدائنة التجارية واألخرى مطلوبات 
  ٦٩٨٬٣٢٣  ٩١٬٠٨٧  ٦٠٧٬٢٣٦  -  والمخصصات)

مطلوبات مالية غير متداولة (باستثناء الذمم الدائنة التجارية 
  ٦٩٣٬١٥٨  -  ٣٢٧٬١٢٧  ٣٦٦٬٠٣١  واألخرى والمخصصات)

 
قبل قطر للبترول أو أي منشأة تملكها قطر للبترول وذلك عن السنوات العشر األولى من تاريخ وتسويتها من  ٢كيم -* يتم سداد التزام ضريبة الدخل لشركة كيو

  .٢كيم -بدء العمليات التجارية لشركة كيو
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  (تتمة) مشتركة مشاريع في استثمارات  .٤
 

  ومطلوبات محتملة ارتباطات رأسمالية  -٤
 

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

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في  
  اإلجمالي  فينيلللقطر   ٢كيم -كيو   كيم-كيو 

  ٣٤٢٬٩٧٩  ٥٧٬٩٧٢  ١٨٨٬١٦٣  ٩٦٬٨٤٤  ارتباطات رأسمالية
      ارتباطات اإليجار التشغيلي:

      الحد األدنى لمدفوعات اإليجار  المستقبلية:
  -  -  -  -  خالل سنة واحدة

                            -                     -  -  -  أكثر من سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنوات

  -  -  -  -  أكثر من خمس سنوات

  -  -  -  -  إجمالي التزامات التأجير التشغيلي

  ٣٩٣٬٣٣٤  -  ٢١١٬٢٦٦  ١٨٢٬٠٦٨  ارتباطات الشراء

  ٢٣٬٤٢٢  ٢١٬٨٣١  ١٬٥٩١  -  المطلوبات المحتملة
 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  
  اإلجمالي  فينيلللقطر   ٢كيم -كيو   كيم-كيو 
     

  ٢٠٢٬٣٤١  ٤٢٬٧٨٦  ٧٥٬٩٧٦  ٨٣٬٥٧٩  ارتباطات رأسمالية
      ارتباطات اإليجار التشغيلي:

      المستقبلية:الحد األدنى لمدفوعات اإليجار  
  ١٤٬٦٠٢  ٤٩٤  ٥٬٣٧٩  ٨٬٧٢٩  خالل سنة واحدة

  ٤٩٬١٥٢  ٢٬١٠٨  ١٩٬٤٤١  ٢٧٬٦٠٣  أكثر من سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنوات
  ٨١٬٦٤٧  ١٬٧٢٤  ٦٦٬٧٨٧  ١٣٬١٣٦  أكثر من خمس سنوات

  ١٤٥٬٤٠١  ٤٬٣٢٦  ٩١٬٦٠٧  ٤٩٬٤٦٨  إجمالي التزامات التأجير التشغيلي
  ٤٦٣٬٧٢٨  -  ٢٥٢٬٤٤٥  ٢١١٬٢٨٣  ارتباطات الشراء

  ١٥٬٨٤٩  ١٥٬٨٤٩  -  -  المطلوبات المحتملة
 

  مطلوبات محتملة أخرى
 

  التزامات إعادة تأهيل الموقع
 

  اتفاقية إيجار أراض مع حكومة قطر ممثلة في قطر للبترول لغرض إنشاء مرافق المحطة. ٢كيم -أبرم المشروع المشترك للشركة كيو
 

  بأنه يطلب إما: المشترك روعوالمعدلة، فإن المؤجر يتمتع بالحق، عند فسخ أو انقضاء فترة اإليجار، في إخطار المش وبموجب اتفاقيات اإليجار األصلية
 تحويل جميع المرافق للمؤجر أو إلى جهة أخرى يرشحها المؤجر مقابل سعر مقبول من قبل المشروع المشترك، أو  
  األرض وإعادة تأهيلها على األقل إلى الحالة التي تم تسليمها فيها إلى المشروع المشترك على حساب إزالة جميع المرافق وجميع الممتلكات األخرى من

  ومصروف المشروع المشترك، إال إذا تم االتفاق على غير ذلك مع المؤجر.
  

لقطر للبترول تطبيق الخيار الثاني، وهو فرض بناء على فرضية أنه من غير المرجح  ٢كيم  -وتم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة لشركة كيو 
  . ولهذا، لم يتم بعد رصد أي مخصص لهذه االلتزامات.المشترك روعإعادة تأهيل الموقع على المش
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                  ١٢  

  (تتمة) مشتركة مشاريع في استثمارات  .٤
 

  ارتباطات أخرى
 

  ارتباطات الشراء
 

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

  كجزء من عملياتها العادية.
 

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

  أخرى مدينة ذمم  .٥
 

  كما في
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

  (مراجعة)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  (مدققة)
   

  ٣٠٬٧١٨  ١٤٬٣٩٧  فوائد مدينة على الودائع
  ١٬٠٠٠   ٢٬٠٩٣  مبالغ مدفوعة مقدماً  

 ٣١٬٧١٨  ١٦٬٤٩٠  

      
  
  النقد وشبه النقد  .٦

 

  كما في 
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

  (مراجعة)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  (مدققة)
  ١٧٦٬٤١٧  ٥٬٦٧٠  نقد وشبه النقد

 
  األخرى البنكية واألرصدة الودائع  ١-٦

 

 
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

  (مراجعة)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  (مدققة)
   

  ١٬٥٧٢٬٧٨٣  ١٬١٦٨٬٦٦٨  يوما ٩٠ودائع ثابتة تستحق بعد 
  ١٦٢٬٤٦٤  ٢٢٩٬١٨١  حساب أرصدة توزيعات األرباح البنكية

 ١٬٧٣٥٬٢٤٧  ١٬٣٩٧٬٨٤٩  

 
 

ت النقدية الفورية للشركة يحقق النقد لدى البنوك فوائد بأسعار ثابتة. يتم ربط الودائع ألجل لفترات متفاوتة تتراوح بين ثالثة أشهر وسنة واحدة تبعا لالحتياجا
  )%٣٫٦٥: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( %٤٫١٢ بمتوسط معدل الفائدة

.. 
  وأخرى تجارية دائنة ذمم  .٧

 

  كما في
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

  (مراجعة)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  (مدققة)
   

  ١٦٢٬٤٦٤  ٢٢٩٬١٨١  )١١توزيعات أرباح مستحقة الدفع (إيضاح 
  ٣٤٬٨٥٣  -  اشتراكات الصندوق االجتماعي المستحقة

  ٤٬١١٩  ٣٬٣٧٥  استحقاقات
 ٢٠١٬٤٣٦  ٢٣٢٬٥٥٦  
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                  ١٣  

  عالقة ذات أطراف  .٨
 
صا رئيسية. تشتمل األطراف ذات العالقة على المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة للشركة والشركات التي يملكون فيها حص

  ويتم اعتماد سياسات وشروط تسعير هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة. وفي إطار النشاط االعتيادي، تبرم الشركة معامالت مع أطراف ذات عالقة
 

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة

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

 

  المنتهية فيلفترة الستة أشهر 
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

  (مراجعة)
  ٢٠١٨يونيو  ٣٠

  (مراجعة)
   

  ٢٥٨٬٦٢٢  ١٧٨٬٣٦٠  كيم-دخل توزيعات األرباح من كيو
  ١٨٧٬٢٧٨  ١٦٠٬٥٢٤  ٢كيم -دخل توزيعات األرباح من كيو

  ١٦٤٬٧٦١  ٩٤٬٤٣٦  دخل توزيعات األرباح من قطر للفينيل
  )٤٬١٨٣(  )٣٬٦٠٦(  أتعاب سنوية مدفوعة لقطر للبترول

 
  أرصدة األطراف ذات العالقة:

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

 

  كما في
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

  (مراجعة)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  (مدققة)
  ٨٬٤٤٠  ٣٬٦٠٦  مبالغ مستحقة لقطر للبترول

 
  مكافآت موظفي اإلدارة العليا:

 
  الجدول التالي مكافآت موظفي اإلدارة العليا خالل الفترة:يوضح 

 

  لفترة الستة أشهر المنتهية في
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

  (مراجعة)
  ٢٠١٨يونيو  ٣٠

  (مراجعة)
   

  ١٠٠  ١٠٠  مكافآت كبار موظفي اإلدارة  
  ٤٬٠٠٠  ٥٬٠٥٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   

 ٤٬١٠٠  ٥٬١٥٠  

 
  المال رأس  .٩

 

  كما في
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

  (مراجعة)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  (مدققة)
   

    المصّرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
  ١٢٬٥٦٣٬١٧٥  ١٢٬٥٦٣٬١٧٥  لایر قطري  لكل سهم ١سهم بواقع  ١٢٬٥٦٣٬١٧٥٬٠٠٠

   
المساهمين من حساب األسهم التشجيعية. وكما أسهم إضافية) من قطر للبترول إلى عموم  ١٬٠٩٥٬١١٧٬١١٠: ٢٠١٨، لم يتم تحويل أي مبلغ (٢٠١٩خالل 

سهم بما في ذلك سهم واحد  ٨٬٢٢٩٬١٧٢٬٣٤٠: ٢٠١٨( سهًما بما في ذلك سهم واحد خاص ٨٬٢٢٩٬١٧٢٬٣٤٠، تمتلك قطر للبترول ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 
  ) من إجمالي المساهمة.%٦٥٫٥٠: ٢٠١٨( %٦٥٫٥٠خاص) تمثل 
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                  ١٤  

  (تتمة) المال رأس  .٩
 

، بتخفيض القيمة االسمية ألسهم الشركات ٢٠١٨ديسمبر  ١٦المنعقد في  ٢٠١٨أصدر مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية قراره في اجتماعه الرابع لعام 
  ) أسهم.١٠) لایر قطري واحد، بحيث يتم تقسيم كل سهم موجود إلى عشرة (١المدرجة في قطر لتصبح (

 
عقدت الشركة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين للموافقة على تقسيم األسهم وتعديل النظام األساسي وفقًا للقرار  ،٢٠١٩مارس  ١٢بتاريخ 

  المذكور.

  القانوني االحتياطي  .١٠
 

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

  يجب على الشركة رصدها.

  األرباح توزيعات    .١١
 

. وقد تمت ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسهم الواحد للسنة المنتهية في  (قبل تخفيض القيمة االسمية لألسهم) لایر قطري ٠٫٨بلغ بم اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح
  .٢٠١٩مارس  ١٢في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الموافقة على توزيعات األرباح النهائية للسنة المنتهية في 

 
  مليون لایر قطري. فيما يلي الحركة في رصيد توزيعات األرباح خالل الفترة: ٩٣٨عت الشركة توزيعات أرباح بقيمة خالل الفترة، دف

 

  كما في
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

  (مراجعة)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  (مدققة)
   

  ١٣٨٬١٦٤  ١٦٢٬٤٦٤  الرصيد في بداية الفترة/ السنة
  ٨٧٩٬٤٢٢   ١٬٠٠٥٬٠٥٤  خالل الفترة/ السنة عتمدةتوزيعات أرباح م

  )٨٥٥٬١٢٢(   )٩٣٨٬٣٣٧(  توزيعات أرباح مدفوعة خالل الفترة/ السنة

  ١٦٢٬٤٦٤  ٢٢٩٬١٨١  الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

 
  الضريبة استرداد  .١٢

 
 الهيئة من الضريبة باسترداد. قع..م.ش القابضة للبتروكيماويات مسيعيد شركة تطالب وسنويًا،. ٢٠١٤ فبراير ٢٦ منذ قطر بورصة في مدرجة الشركة إن

  .الشركة في العامة بحصة يتعلق فيما") الهيئة(" للضرائب العامة
   

 لذلك، نتيجة. رفضه تم قد ٢٠١٨ لعام الضريبة السترداد الشركة طلب بأن فيه تخطرها للضرائب العامة الهيئة من خطابًا اإلدارة تلقت ،٢٠١٩يوليو ٣٠ في
  .الحالية الفترة في لایر مليون ١٦٩٫٦ بمبلغ ٢٠١٨ ديسمبر ٣١ بتاريخ بالكامل المستحقة المدين لضرائبا رصيد بتخفيض اإلدارة قامت

  
   .القرار هذا وفق اتخاذها الواجب تءاجرااإل تقييم بصدد والشركة

  القطاع معلومات  .١٣
 

ولها قطاع تشغيل واحد يتم إعداد تقرير عنه وهو قطاع البتروكيماويات ألغراض اإلدارة، تم تنظيم الشركة في وحدات أعمال بناء على منتجاتها وخدماتها، 
هكسين وأوليفينات ألفا العادية ومشتقات اإليثيلين األخرى والصودا الكاوية وثاني كلوريد  - ١من حصتها في المشاريع المشتركة التي تنتج وتبيع البولي إيثيلين و

  البتروكيماوية األخرى. اإليثيلين وأحادي كلوريد الفينيل والمنتجات
 

  جغرافيا، تعمل الشركة فقط في دولة قطر.
 
 

 
 

 
 
 
 
 



  شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق.
ة المختصرة لفترة الستة  ّ ي ة المرحل ّ لي لمنتهية في المعلومات الما   ٢٠١٩يونيو  ٣٠أشهر ا

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

  اإليضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
 
 

                  ١٥  

  التقدير من التأكد لعدم الرئيسية والمصادر الهامة األحكام  .١٤
 

القيم الدفترية  ، يتطلب األمر من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات حول٢عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، المبينة في اإليضاح رقم 
األخرى التي  للموجودات والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى. وتستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها إلى الخبرة السابقة والعوامل

بشكل مستمر. يتم االعتراف بأي مراجعات على تعتبر مالئمة. وقد تختلف النتائج الفعليّة عن هذه التقديرات. ويتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية 
لفترات المستقبلية إذا كان لهذا التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير إذا كان لهذا التعديل أي تأثير على تلك الفترة أو في فترة التعديل وا

  التعديل أي تأثير حالي ومستقبلي.

  شتركةتصنيف االستثمارات كمشاريع م

وقطر للفينيل (معا "المنشآت")، وخلصت إلى أن الترتيبات المشتركة هي مشاريع مشتركة تخضع  ٢كيم -كيم وكيو-قامت اإلدارة بتقييم حصة الشركة في كيو
  فيها المنشآت للسيطرة المشتركة. وبالتالي، قامت اإلدارة باحتساب هذه االستثمارات وفقا لطريقة حقوق الملكية.

  إعادة تأهيل الموقعالتزامات 

،"المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة"،  تقوم الشركة بتقييم مدى تلبية الشروط ٣٧وفقا لما هو مطلوب بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 
  التالية لالعتراف بالمخصصات:

 
 ما إذا كان لدى الشركة التزام حالي نتيجة لحدث سابق؛  
  هناك حاجة لتدفق صادر للموارد مشتمل على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، واحتمال أن تكون  
 .أن يكون باإلمكان تقدير قيمة هذا االلتزام بشكل موثوق  

 
عات إلعادة سداد المدفو ٢كيم -)، قد يقتضي األمر من الشركة، بموجب عقد اإليجار المبرم من قبل مشروعها المشترك كيو٤( ٤كما هو مبين في اإليضاح رقم 

باالستحواذ على المحطة  تأهيل الموقع وفقا لخيار الشركة األم الرئيسية (قطر للبترول). وقد تم تقدير أن الخيار المتاح لقطر للبترول يجعل من األرجح أن تقوم
بمخصص التزام إعادة التأهيل لم تنطبق . ولهذا، فإن شروط االعتراف تأهيل الموقع على حساب المشروع المشترك بدال من إعادة ع المشتركمن المشرو

  بالكامل ولذا لم يتم االعتراف بالمخصص في هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة.

  استرداد الضريبة

 في. الشركة في العامةالمساهمة  بحصة يتعلق فيما للضرائب العامة الهيئة من الضريبة باسترداد سنويًا الشركة تطالب ،١٢ اإليضاح في مبين هو كما
كتقدير محاسبي   المالية اريرالتق تواريخ في مدين كرصيد للضرائب العامة الهيئة من الضريبية االستردادات باستحقاق تقوم الشركة كانت السابقة السنوات

  من السلطة الضريبية في السنوات السابقة.إيضاح مستلم  على بناء
  
 دارة اإل قامت ٢٠١٨ رصيد يخص فيما الضريبة السترداد الشركة طلب برفض الهيئة من ٢٠١٩ يوليو ٣٠ المؤرخ االخطار الشركة  استالم وبعد 

 .الحالية الفترة في قطري لایر مليون ١٦٩٫٦ بمبلغ ٢٠١٨ ديسمبر ٣١ في كما بالكامل المدين الضريبة رصيد قيمة بتخفيض
  

ً اتم  .٢٠١٩ يونيو ٣٠ في المنتهية السنة نصف لفترة ضريبي ايراد أي استحقاق يتم ال الضريبية، السلطة عن الصادر القرار هذا مع شيا


