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 اإليضاح  
 2022سبتمبر  30
 ( غير المدققة)

 2021سبتمبر   30
 ( غير المدققة)

    
 1,425,413 1,437,612 )ب( 4 حصة من نتائج مشاريع مشتركة

 23,362 46,208  إيرادات الفوائد
 1,054 --  إيرادات أخرى 
 1,449,829 1,483,820  إجمالي الربح 

 ( 11,517) ( 12,124)  مصروفات عمومية وإدارية
 -- ( 826)  الصافي  -الخسارة الشاملة اآلخرى 

 1,438,312 1,470,870  صافي ربح الفترة 
 - --  الدخل الشامل اآلخر 

 1,438,312 1,470,870  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 0.114 0.117 3 أرباح السهم األساسية والمخففة )ريال قطري( 
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 اإلجمالي  المدورة  األرباح االحتياطي القانوني  المال  رأس اإليضاح  
      

 15,755,948 3,125,167 67,606 12,563,175  )المدققة( 2021يناير  1الرصيد في 
 1,438,312 1,438,312           - -  ربح الفترة 

 - - - -  الدخل الشامل اآلخر للفترة 
 1,438,312 1,438,312 - -  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

      المعامالت مع المالك بصفتهم المالك:
 )502,527( )502,527( - - 12 توزيعات أرباح معتمدة 

 16,691,733 4,060,952 67,606 12,563,175  ( غير المدققة) 2021  سبتمبر  30الرصيد في 
      

 17,068,432 4,435,597 69,660 12,563,175  )المدققة( 2022يناير  1الرصيد في 
 1,470,870 1,470,870 -  -   ربح الفترة 

 -  -  -  -   الدخل الشامل اآلخر للفترة 
 1,470,870 1,470,870 -  -   إجمالي الدخل الشامل للفترة 

      المعامالت مع المالك بصفتهم المالك:
 )1,381,949( )91,381,94( -  -  12 توزيعات أرباح معتمدة 

 17,157,353 4,524,518 69,660 12,563,175  ( غير المدققة) 2022  سبتمبر  30الرصيد في 
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المنتهية في لفترة التسعة أشهر 

 اإليضاح  
 2022سبتمبر  30
 ( غير المدققة)

 2021سبتمبر   30
 (غير المدققة)

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 1,438,312 1,470,870  صافي ربح الفترة

    تعديالت لـ:
 301,854 746,393  الضرائب المستلمة  -
 )23,362( ( 46,208)  إيرادات الفوائد -
 )1,425,413( ( 1,437,612) )ب( 4 حصة من نتائج مشاريع مشتركة -
  733,443 291,391 

    الحركة في رأس المال العامل:
 )4,067( ( 41,230)  مبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى  -
 62,321 --  موجودات أخرى  -
 )35,208( ( 48,142)  ذمم دائنة تجارية وأخرى  -
 )1,019( ( 1,043)  مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة  -

 313,328 643,028  العملياتالتدفقات النقدية الناتجة من 
 13,414 57,319  فوائد مستلمة

 326,742 700,347  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 651,865 966,500 )ج( 4 توزيعات أرباح مستلمة من مشاريع مشتركة

 )647,642( ( 142,200)  ألجل ثابتة الزيادة/ )النقصان( في ودائع 
 4,223 824,300  صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 

   

 
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلّية 

 )481,790( ( 1,299,926)  توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين 
 )20,737( ( 82,023)  الحركة في حساب توزيعات األرباح غير المطالب بها

 )502,527( )1,381,949(  النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    

 )171,562( 142,698  صافي الزيادة في النقد وشبه النقد 
 177,486 148,996 7 نقد وشبه النقد في بداية الفترة

 5,924 291,694 7 النقد وشبه النقد في نهاية الفترة 
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 معلومات عن الشركة وأنشطتها  .1
 60843شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق. )"الشركة"( تم تسجيلها وتأسيسها في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم  

لتجارية القطري رقم  كشركة مساهمة قطرية عامة من قبل المساهم المؤسس لها، قطر للطاقة. تم تأسيس الشركة بموجب قانون الشركات ا
عامًا، وذلك بعد قرار سعادة/ وزير االقتصاد والتجارة رقم   99لفترة مبدئية مدتها  2013مايو  29. تم تأسيس الشركة في 2015لسنة  11
بالدوحة، دولة قطر. والشركة مدرجة في    3212. والعنوان المسجل للشركة هو ص.ب.  2013مايو    21، الصادر في  2013لسنة    22

 .  2013سبتمبر  1ة قطر وهي شركة تابعة لقطر للطاقة. بدأت الشركة األنشطة التجارية في بورص
 

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تأسيس وإدارة وحيازة و / أو تملك األسهم والموجودات والحصص في الشركات )وشركاتها التابعة و/ أو  
يز و / أو تصنيع المنتجات البتروكيماوية، جنبا إلى جنب مع أي شركة أو مشروع  مشاريعها المرتبطة بها( التي تعمل في جميع أنواع تجه

 آخر تعتبره الشركة مفيدا ألعمالها أو تنوعها أو توسعها من وقت آلخر.
 

 الجدول التالي المشاريع المشتركة للشركة والتي تم إدراجها في البيانات المالية كالتالي: يبين

 نسبة الملكية  العالقة  التأسيس بلد  اسم المنشأة 
    

 % 49 مشروع مشترك  قطر  شركة قطر للكيماويات المحدودة
 % 49 مشروع مشترك  قطر  المحدودة 2شركة قطر للكيماويات 

 % 2.55 مشروع مشترك  قطر  شركة قطر فينيل المحدودة 
 

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

 سين وغيرها من المنتجات البتروكيماوية.هك-1كيم في إنتاج وتخزين وبيع منتجات البولي إيثلين و-شركة كيو
 

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

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

 
ة قطر وهي شركة خاضعة  هي شركة مساهمة قطرية خاصة )"ش.م.ق.خ"( تأسست في دول  شركة قطر للفينيل المحدودة )" قطر للفينيل"(

لسيطرة مشتركة بين قطر للطاقة وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركة قطر للبتروكيماويات المحدودة. تعمل الشركة في إنتاج 
 وبيع المنتجات البتروكيماوية مثل الصودا الكاوية وثنائي كلوريد اإليثلين وأحادي كلوريد الفينيل. 

 
 . 2022اكتوبر  25من ِقبل مجلس اإلدارة في    2022  سبتمبر   30المنتهية في    شهرأ  تسعةال  لفترةتم التصريح بإصدار البيانات المالية للشركة  
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .2
 أساس اإلعداد 

  ،  34  رقم  الدولي  المحاسبة   لمعيار  وفًقا  2022  سبتمبر  30  في  المنتهية   أشهرتسعة  ال  لفترة  المختصرة  المرحلية  المالية  البيانات  إعداد  تم
  واإلفصاحات   المعلومات  جميع  المختصرة  المرحلية   المالية  البيانات  هذه  تحتوي   ال.  التاريخية  التكلفة  لمبدأ  وفًقا  المرحلية  المالية  التقارير

.  2021ديسمبر  31 في المنتهية للسنة للشركة  السنوية المالية البيانات مع باالقتران قراءتها ويجب ، السنوية  المالية البيانات في المطلوبة
  المنتهية   المالية  للسنة  المنتهية  النتائج  على  مؤشراً   بالضرورة  تعتبر  ال  2022  سبتمبر  30  في  المنتهية  أشهرتسعة  ال  فترة  نتائج  إلى  باإلضافة

  المنتهية  للسنة  السنوية  المالية  البيانات  في  المعروضة  تلك  مع  للشركة  المخاطر  وإدارة  المحاسبة  سياسات  تتوافق.  2022  ديسمبر  31  في
 إلى   القيم  جميع  تقريب  وتم  للشركة  الوظيفية  والعملة  العرض  عملة  وهو  القطري،  بالريال  المالية  البيانات  إعداد  تم.  2021  ديسمبر  31  في

 .ذلك خالف يذكر لم ما قطري  ريال ألف أقرب
 

 السياسات المحاسبية الهامة 
  للشركة السنوية المالية البيانات إعداد في المتبعة تلك مع الموجزة المرحلية المالية البيانات إعداد في المتبعة المحاسبية السياسات تتوافق
 . ذلك ينطبق  حيثما ، 2022 يناير 1 من اعتباًرا سارية ومعدلة جديدة معايير تطبيق باستثناء 2021 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

 
 والمعّدلة والسارية للسنة الحالية  المعايير الجديدة (أ

يناير    1تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية ، والتي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 . ، في هذه البيانات المالية 2022
(: اعتماد  1تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  -  2020  -   2018التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية  دورة  

مالية رقم  ( األدوات المالية ، والمعيار الدولي للتقارير ال9المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 ( الزراعة.41( عقود اإليجار ، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )16)

 اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي -( 3تعديالت على المعيار الدولي التقارير المالية رقم )
 تكلفة تنفيذ العقد  -العقود الممكن خسارتها  -( 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

 المتحصالت قبل االستخدام المقصود  -الممتلكات واآلالت والمعدات  -( 16ار المحاسبة الدولي رقم )تعديالت على معي 
 لم يكن على الشركة تغيير سياساتها المحاسبية أو إجراء تعديالت بأثر رجعي ألنها ال تنطبق على المعلومات المالية المرحلية الموجزة. 

 
داد البيانات المالية المرحلية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية للشركة تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إع

 ، حيثما ينطبق ذلك.  2022يناير  1باستثناء تطبيق معايير جديدة ومعدلة سارية اعتباًرا من  2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 

 والمعدلة التي لم تصبح سارية المفعول بعد )ب( المعايير والتفسيرات الجديدة 
 ( عقود التأمين. 17معيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 (.8تعريف التقديرات المحاسبية )تعديالت المعيار المحاسبة الدولي رقم )
والمطلوبات الناشئة عن معاملة الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات    -ضرائب الدخل    –(  12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

 واحدة
 تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة  -( 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

المالية رقم ) للتقارير  الدولي  المعيار  الدولي رقم )  10تعديالت على  المحاسبة  الشركة  28ومعيار  بالموجودات من  المساهمة  أو  ببيع   )
 رة إلى الشركة الزميلة أو المشروع المشترك المستثم
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 العائد األساسي والمخفف للسهم   .3
يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخففة بتقسيم ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  

 خالل الفترة. 
 

 اب ربحية السهم األساسية والمخففة:يعكس ما يلي بيانات الدخل والحصة المستخدمة في حس
 2021سبتمبر   30 2022سبتمبر  30 

 (غير المدققة) ( غير المدققة) أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
   

 1,438,312 1,470,870 الربح المنسوب إلى مساهمي الشركة األم )ريـال قطري( 

 12,563,175 12,563,175 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

 0.114 117.0 العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد )ريــال قطــري(
 

 يتساوى كاًل من العائد األساسي والمخفف للسهم وذلك ألن الشركة لم تصدر أي أدوات مالية التي من شأنها أن تخفض قيمة األسهم الحالية. 
 

 االستثمارات في المشاريع المشتركة  .4
 تغيير القيمة الدفترية لالستثمارات في مشاريع مشتركة وفقا للتالي:تم 

 

 المنتهية في  أشهرتسعة ال لفترة
 2022 سبتمبر 30
 ( غير المدققة)

 2021 سبتمبر 30
 ( غير المدققة)

   
 14,277,395 14,894,115 الرصيد في بداية الفترة

 1,425,413 1,437,612 الحصة من نتائج مشاريع مشتركة في الفترة
 )953,719( ( 1,712,893) من مشاريع مشتركة  ومنافع الضريبة حصة توزيعات األرباح
 14,749,089 14,618,834 الرصيد في نهاية الفترة 
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 االستثمارات في المشاريع المشتركة )تتمة( . 4

 

والتي يتم عرضها    2022  سبتمبر  30إن البيانات المالية أدناه تعرض المبالغ الموضحة في البيانات المالية للمشاريع المشتركة كما في  
 . 3.64بآالف الدوالرات األمريكية ويتم تحويلها باستخدام سعر الصرف 

 

 بيان المركز المالي لمنشآت المشاريع المشتركة    .أ
 )غير المدققة( 2022  سبتمبر  30كما في  
 اإلجمالي  قطر للفينيل  2كيم  -كيو كيم -كيو 
     

 5,178,081 1,417,774 2,196,791 1,563,516 الموجودات المتداولة 
 7,731,344 905,868 4,539,249 2,286,227 الموجودات غير المتداولة 

 ( 1,864,762) ( 424,145) ( 856,187) ( 584,430) المطلوبات المتداولة 
 ( 2,175,861) ( 186,775) ( 1,345,728) ( 643,358) المطلوبات غير المتداولة

 8,868,802 1,712,722 4,534,125 2,621,955 حقوق الملكية 
     

  %55.20 %49.00 %49.00 نسبة ملكية الشركة
 4,451,902 945,422 2,221,721 1,284,758 حصة الشركة من صافي الموجودات 
 1,384,573 240,178 859,435 284,961 منافع الضريبة من مشاريع مشتركة 

 8,782,359 354,245 4,878,711 3,549,403 الشهرة 
 14,618,834 1,539,845 7,959,867 5,119,122 االستثمار في مشاريع مشتركة 

 
 )مدققة( 2021ديسمبر  31كما في  
 اإلجمالي  للفينيل قطر  2كيم -كيو كيم -كيو 
     

 5,678,189 1,157,851 2,420,000 2,100,338 الموجودات المتداولة 
 7,850,507 926,955 4,832,569 2,090,983 الموجودات غير المتداولة 

 )2,300,438( )474,448( )991,961( )834,029( المطلوبات المتداولة 
 )2,262,158( )138,881( )1,418,242( )705,035( المطلوبات غير المتداولة

 8,966,100 1,471,477 4,842,366 2,652,257 حقوق الملكية 
     

  %55.20 %49.00 %49.00 نسبة ملكية الشركة
 4,484,620 812,255 2,372,759 1,299,606 حصة الشركة من صافي الموجودات 
 1,627,136 260,220 966,998 399,918 منافع الضريبة من مشاريع مشتركة 

 8,782,359 354,245 4,878,711 3,549,403 الشهرة 
 14,894,115 1,426,720 8,218,468 5,248,927 االستثمار في مشاريع مشتركة 
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 االستثمارات في المشاريع المشتركة )تتمة( .4
 بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل لمنشآت المشاريع المشتركة .ب

 
 )غير المدققة(  2022 سبتمبر 30المنتهية في   للفترة 
 اإلجمالي  قطر للفينيل  2كيم  -كيو كيم -كيو 
     

 6,234,553 1,846,014 2,637,802 1,750,737 إيرادات 
 ( 93,340,51) ( 960,596) ( 1,344,081) ( 1,035,842) تكلفة المبيعات
 ( 4,974) 11,027 ( 5,273) ( 10,728) إيرادات أخرى 

 ( 99,689) ( 53,220) ( 13,493) ( 32,976) مصروفات إدارية 
 36,502 10,558 15,396 10,548 )تكاليف(  تمويل / إيرادات

 2,825,873 853,783 1,290,351 681,739 ربح قبل الضريبة 
 141,903 24,093 72,812 44,998 ضريبة الدخل المؤجلة 
 ( 1,132,246) ( 323,591) ( 524,806) ( 283,849) ضريبة الدخل الحالية 

 1,835,530 554,285 838,357 442,888 للفترة  الربح
  %55.20 %49.00 %49.00 نسبة ملكية الشركة
 933,775 305,965 410,795 217,015 الربح/ )الخسارة( قبل إيراد الضريبة حصة الشركة في 

 503,837 165,323 221,477 117,037 إيراد الضريبة من مشاريع مشتركة
 1,437,612 471,288 632,272 334,052 حصة الشركة من الربح للفترة من مشاريع مشتركة 

 
 )غير المدققة( 2021 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة 
 اإلجمالي  قطر للفينيل  2كيم -كيو كيم -كيو 
     

 6,103,750  1,582,739  2,501,338  2,019,673  إيرادات 
 )3,192,813( )785,147( )1,299,023( )1,108,643( تكلفة المبيعات

 )18,703( )5,666( )8,653( )4,384( إيرادات/ )مصروفات( أخرى 
 )86,972( )39,530( )12,971( )34,471( مصروفات إدارية 

 7,966 4,551  691  2,724  إيرادات/)تكاليف( تمويل
 2,813,228  756,947  1,181,382  874,899 الربح قبل الضريبة 

 150,603 26,673 75,236 48,694 ضريبة الدخل المؤجلة 
 )1,157,623( )290,668( )511,810( )355,145( ضريبة الدخل الحالية 

 1,806,208  492,952  744,808  568,448  للفترة   الربح
  %55.20 %49.00 %49.00 نسبة ملكية الشركة

 915,605 272,110 364,956 278,540 حصة الشركة في الربح/ )الخسارة( قبل إيراد الضريبة 
 509,808 145,726 213,921 150,161 إيراد الضريبة من مشاريع مشتركة

 1,425,413 417,836 578,877 428,701 حصة الشركة من الربح للفترة من مشاريع مشتركة 
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 االستثمارات في المشاريع المشتركة )تتمة( .4
 اإلفصاحات اإلضافية لمنشآت المشاريع المشتركةج. 

 
 )غير المدققة( 2022  سبتمبر  30كما في  
 اإلجمالي  قطر للفينيل  2كيم  -كيو كيم -كيو 
     

 ,5972,057 824,076 759,413 474,108 النقد وشبه النقد
 624,346 106,876 308,381 209,089 استهالك وإطفاء

 62281,63, 111,744 1,229,174 297,704 مطلوبات الضريبة المؤجلة 
 1,132,258 323,603 524,806 283,849 ضريبة مستحقة الدفع 

 966,500 172,798 561,834 231,868 توزيعات األرباح المعلنة/ المستلمةحصة الشركة من 
مطلوبات مالية متداولة )باستبعاد الذمم الدائنة التجارية 

 26,155 827 16,061 9,267 واألخرى والمخصصات( 
مطلوبات مالية غير متداولة )باستبعاد الذمم الدائنة التجارية 

 156,487 2,231 115,175 39,081 واألخرى والمخصصات( 
 

 )المدققة( 2021ديسمبر  31كما في  
 اإلجمالي  قطر للفينيل  2كيم -كيو كيم -كيو 
     

 2,340,258 661,836 1,183,484 494,938 النقد وشبه النقد
 814,850 135,302 409,074 270,474 استهالك وإطفاء

 1,780,524 135,838 1,301,984 342,702 مطلوبات الضريبة المؤجلة 
 1,475,222 335,808 665,956 473,458 ضريبة مستحقة الدفع 

 1,224,290 350,640 573,915 299,735 حصة الشركة من توزيعات األرباح المعلنة/ المستلمة
مطلوبات مالية متداولة )باستبعاد الذمم الدائنة التجارية 

 26,040 790 10,239 15,011 واألخرى والمخصصات( 
مطلوبات مالية غير متداولة )باستبعاد الذمم الدائنة التجارية 

 178,382 3,043 114,966 60,373 واألخرى والمخصصات( 
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 أخرى   مدينة ذمم و  مقدمة دفعات . 5

 . دفعات مقدمةو الفوائد المدينة على الودائع ألجل لدى عدة بنوك ،الذمم المدينة األخرى  و  مقدمة ال لدفعات ا تشمل
 

 (PVC) سي في ي ب مشروع – مقدم رصيد . 6
وافق مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة )الشركة( على منح عقد الهندسة والمشتريات والبناء لمصنع جديد من مادة البولي  

 مليون دوالر أمريكي.  239( ، بقيمة إجمالية بلغت QVCمشروعها المشترك ؛ شركة قطر للفينيل )( من خالل PVCفينيل كلوريد )
 

 النقد  وشبه النقد . 7

 كما في
 2022 سبتمبر 30
 ( غير المدققة)

 2021ديسمبر  31
 )المدققة( 

   

 148,996 291,694 النقد وشبه النقد
 

   األخرى البنكية واألرصدة   الودائع 1- 7

 كما في
 2022 سبتمبر 30
 ( غير المدققة)

 2021ديسمبر  31
 )المدققة( 

   

 2,054,008 2,196,208 يوما  90ودائع ثابتة تستحق بعد 
 293,240 375,263 حساب توزيعات األرباح -أرصدة بنكية مقيدة 

 2,571,471 2,347,248 
   

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

 (.%2.66إلى  %1.6: 2021 ديسمبر 31) %5.3 إلى %2.5بين الفورية للشركة بمتوسط سعر فائدة يتراوح 
 واألخرى   التجارية الدائنة  الذمم . 8

 

 كما في
 2022 سبتمبر 30
 ( غير المدققة)

 2021ديسمبر  31
 )المدققة( 

   
 293,240 375,263 توزيعات أرباح مستحقة

 46,539 -- مساهمة مستحقة للصندوق االجتماعي والرياضي
 6,355 4,753 مستحقات 

 380,016 346,134 
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 العالقة  ذات األطراف . 9

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

 ؤالء األطراف بشكل جوهري. لنفوذ ه
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة:  .أ
 المنتهية: للفترةفيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر 

 

 
 2022  سبتمبر  30كما في 
 ( غير المدققة)

 2021 سبتمبر 30كما في 
 (غير المدققة)

   
 44,590 231,868 كيم-دخل توزيعات األرباح من كيو
 472,653 561,834 2كيم  -دخل توزيعات األرباح من كيو

 134,622 172,798 دخل توزيعات األرباح من قطر للفينيل
 966,500 5651,86 

 )3,581( ( 4,014) أتعاب سنوية مدفوعة لقطر للطاقة 
 

   أرصدة األطراف ذات العالقة . ب 
 األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي كما يلي:

 

 
 2022  سبتمبر  30كما في 
 ( غير المدققة)

 2021ديسمبر  31كما في 
 )المدققة( 

   
 5,151 4,107 مبالغ مستحقة إلى قطر للطاقة 

 
 

 مكافآت موظفي اإلدارة العلياج. 
 :الفترةيوضح الجدول التالي مكافآت موظفي اإلدارة العليا خالل 

 للفترة المنتهية في
 2022 سبتمبر 30 

 ( غير المدققة)
 2021 سبتمبر 30 

 (غير المدققة)
   

 153 144 مكافآت اإلدارة العليا
 4,428 4,419 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 4,563 4,581 
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 المال  رأس . 10

 كما في 
 2022 سبتمبر 30 

 ( غير المدققة)
 2021ديسمبر  31 

 )المدققة( 
   

 المصّرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
 12,563,175 12,563,175 ريال قطري لكل سهم   1سهم بواقع  12,563,175,000

 
 القانوني  االحتياطي  . 11

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

 هي االحتياطيات الوحيدة التي يجب على الشركة رصدها.  اإلدارة،
 

 األرباح   توزيعات . 12

توزيعات األرباح النهائية .  2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةريال قطري للسهم الواحد   0.11اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح بمبلغ 
 . 2022 سر ما 15المنعقد في  السنوي للجمعية العموميةرسمًيا في االجتماع تم الموافقة عليها المقترحة 

 
مليون ريال قطري. فيما يلي الحركة في رصيد التوزيعات المستحقة الدفع خالل   1,300خالل الفترة، دفعت الشركة توزيعات أرباح بمبلغ 

 الفترة:

 كما في 
 2022 سبتمبر 30
 ( غير المدققة)

 2021ديسمبر  31
 )المدققة( 

 279,382 293,240 الرصيد في بداية الفترة / السنة
 502,527 1,381,949 توزيعات األرباح المعتمدة خالل الفترة / السنة
 )488,669( ( 1,299,926) توزيعات األرباح المدفوعة خالل الفترة / السنة 

 293,240 375,263 الرصيد في نهاية الفترة
 

 
   الدخل ضريبة . 13

. ومع ذلك، تخضع أرباح المشاريع  2018لسنة  24إن أرباح الشركة معفاة من ضريبة الدخل وفًقا ألحكام قانون ضريبة الدخل القطري رقم 
خاصة  المشتركة للشركة لضريبة الدخل وفًقا للقانون المعمول به في قطر لشركة قطر للفينيل المحدودة ووفًقا التفاقيات المشاريع المشتركة ال

 كما تمت المصادقة عليها بموجب مرسوم أميري وقرار مجلس الوزراء على التوالي.   2كيم وكيو كيم  بكيو
 

ووزارة المالية والهيئة العامة للضرائب إلى اتفاق من خالل مذكرة تفاهم تمنح الشركة الحق  للطاقة ، توصلت شركة قطر 2020خالل سنة 
 لمشاريع المشتركة. في دفعة على حصتها من الضريبة التي تكبدتها ا

 
على هذا النحو، يحق للشركة الحصول على أرباح ما قبل الضريبة من المشاريع المشتركة األساسية. لذلك، وبتطبيق مبادئ محاسبة حقوق 

"استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة"، تقوم الشركة بالمحاسبة عن حصتها  28الملكية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  الفترةمليون ريال قطري كما في  1,384اريع المشتركة على أساس ما قبل الضريبة. نتج عن ذلك تعديل ضريبي بمبلغ  األساسية في المش

 . 2022 سبتمبر 30المنتهية في 
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 وستقوم وزارة المالية بعد ذلك بدفع حصة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة من الضرائب إلى الهيئة العامة للضرائب.  

 
 القطاع  اتمعلوم  . 14

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

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

 جغرافيا، تعمل الشركة فقط في دولة قطر. 
 

 التقدير   من التأكد لعدم  الرئيسية  والمصادر  الهامة األحكام . 15

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

 التقديرات. تعتبر مالئمة. وقد تختلف النتائج الفعلّية عن هذه
 

التي تتم فيها المراجعة. يتم االعتراف    الفترةيتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر ويتم تعديل التقديرات المحاسبية خالل  
لفترة أو في فترة التعديل والفترات التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كان التعديل يؤثر فقط في تلك ا  الفترةبالتعديالت على التقديرات المحاسبية في  

 المقبلة إذا كان التعديل يؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية. 
 

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

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

 التزامات إعادة تأهيل الموقع 

لمحتملة"، تقوم الشركة بتقييم مدى ،"المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات ا37وفقا 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  •
 المطلوب لاللتزام. باإلمكان إجراء تقدير موثوق به للمبلغ  •

 
، سداد المدفوعات إلعادة تأهيل الموقع وفقا 2كيم -قد يقتضي األمر من الشركة، بموجب عقد اإليجار المبرم من قبل مشروعها المشترك كيو

حواذ على المحطة لخيار الشركة األم الرئيسية )قطر للطاقة(. وقد تم تقدير أن الخيار المتاح لقطر للطاقة يجعل من األرجح أن تقوم باالست 
من المشروع المشترك بدال من إعادة تأهيل الموقع على حساب المشروع المشترك. ولهذا، فإن شروط االعتراف بمخصص التزام إعادة التأهيل 

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



 للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق. شركة مسيعيد  
 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 االستثمار في المشاريع المشتركة  ني قيمةتد
بتقييم انخفاض قيمة األصول غير المالية، وخاصة استثمارها في المشاريع المشتركة، عندما تشير األحداث أو التغيرات في  تقوم الشركة 

 .الظروف إلى أن القيمة الدفترية لألصل غير المالي قد ال تكون قابلة لالسترداد
 

ن تؤدي إلى مراجعة انخفاض القيمة أدلة من مصادر داخلية وخارجية تتعلق بالتغيرات في البيئة التكنولوجية أو تتضمن العوامل التي يمكن أ
 .السوقية أو االقتصادية أو القانونية التي تعمل فيها الشركة واألداء االقتصادي لألصول

 
، لم يتم تحديد أي مؤشرات انخفاض، وبالتالي لم يتم إجراء اختبار انخفاض  2022  سبتمبر  30بناًء على التقييم الذي تم إجراؤه اعتباًرا من  

 تفصيلي. 
 

 وضع ضريبة الدخل 
  (13ضريبة الدخل )إيضاح  -
 

 19  كوفيد تأثير .16
ومدة التأثيرات بشكل  يستمر تفشي فيروس كورونا المستجد في تعطيل العمليات التجارية والنشاط االقتصادي على مستوى العالم. يعتمد مدى 

 كبير على األحداث المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة. يتم تقييم التأثير على أنشطة الشركة وعملياتها على أنه ضئيل للغاية.
 
 االلتزامات والمطلوبات الطارئة  -

ات في األعمال أو العالقات التجارية بين الكيانات قامت الشركة بتقييم تأثير أي اضطرابات تشغيلية، بما في ذلك أي تحديات تعاقدية وتغيير 
 ذات الصلة والعمالء والموردين لتحديد ما إذا كانت هناك أي زيادة محتملة في االلتزامات وااللتزامات الطارئة.

 
 مبدأ االستمرارية  -

حالية وجميع المعلومات المتاحة حول المخاطر  أجرت الشركة تقييًما لما إذا كان افتراض االستمرارية مناسًبا في ضوء الظروف االقتصادية ال
لتطور، والشكوك المستقبلية. تم إعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي للشركة ورأس المال والسيولة. قد يستمر تأثير فيروس كورونا في ا

د التشغيلي وأن افتراضها بشأن االستمرارية يظل غير  ولكن في الوقت الحالي ُتظهر التوقعات أن الشركة لديها موارد كافية لالستمرار في الوجو 
بشكل مناسب على    المختصرةالمالية المرحلية    البيانات. ونتيجة لذلك، تم إعداد هذه  2021ديسمبر    31متأثر إلى حد كبير ولم يتغير منذ  

 أساس مبدأ االستمرارية. 
 الشركة مراقبة تأثير فيروس كورونا عن كثب مع تقدم الموقف إلدارة تعطل األعمال المحتمل على عملياتها وأدائها المالي في عامستواصل  

2022 .


