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 المركز الماليبيان 
 1014 مارس 11كما في 

 ديسمبر 13  مارس 13  

  1034  1011 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري اتإيضاح 

 مدقق  غير مدقق  

      الموجودات

     موجودات غير متداولة 

 11.021.140  11.114.411 4 استثمار في مشاريع مشتركة 
     موجودات متداولة

 -  11.131  ومصاريف مدفوعة مقدماً  مدينون
 31.099  31.092 3 عالقة اف ذاتطر أمبالغ مستحقة من 

 10.000  411.111  أرصدة لدى البنوك 
 101.099  912.119  إجمالي الموجودات المتداولة

 31.327.131  31.241.010  إجمالي الموجودات 

     

     حقوق الملكية والمطلوبات 

     حقوق الملكية

 11.911.129  11.911.129 9 رأس مال

 103.921  1.021.114  األرباح المدورة 
 11.121.291  11.111.903   إجمالي حقوق الملكية

     المطلوبات المتداولة

 210  3.201  دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع 

 1.911  101.294 3 مبالغ مستحقة إلى طرف ذو عالقة
 1.942  109.912  إجمالي المطلوبات المتداولة

 31.327.131  31.241.010  حقوق الملكية والمطلوبات إجمالي
 
 

...............................        ................................... 
 عبد الرحمن أحمد الشيبي        محمد بن صالح السادة / الدكتور

 مجلس اإلدارة  نائب رئيس                   وزير الطاقة والصناعة 
 رئيس مجلس اإلدارة 

 
 
 
 



 ق.م.ش القابضةللبتروكيماويات  مسيعيدشركة 
 

 .جزءًا من هذه البيانات المالية 11إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-4- 

 

 
 

 بيان الدخل الشامل الموحد
 1014مارس  11للثالثة أشهر المنتهية في 

 

 للثالثة أشهر المنتهية في  
 1034مارس  13   
 ألف لاير قطري  إيضاحات 
 غير مدقق   

    

 991   (صافي) إيرادات أخرى
دارية   (1.112)   مصاريف عمومية وا 

 11.111  2 إستردادات ضريبية
 491.091  4 حصة من أرباح مشاريع مشتركة 

    

 401.271   ربح الفترة
 -   إيرادات شاملة أخرى 

 401.271   اجمالي الدخل الشامل للفترة
    

    :العائد إلى
 401.271   المساهمين بالشركة األم

    
 0.12  0 (لاير قطري للسهم)العائد األساسي والمخفف للسهم 
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 التدفقات النقدية بيان 
 1014 مارس 11المنتهية في للثالثة أشهر 

 للثالثة أشهر المنتهية في 

 1014مارس  11  

 لاير قطريألف  إيضاح 
   

   األنشطة التشغيلية 

 401.271  ربح الفترة 
   

   :على البنود التالية تعديالت

 (491.091) 4  أرباح مشاريع مشتركة حصة من 
   

 10.122  ة قبل التغيرات في رأس المال العامليالتدفقات النقدية التشغيل
   

 (991)  اخرىإيرادات 
 (11.131)  مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً 

 101.311  إلى طرف ذو عالقة  مبالغ مستحقة

 1.013  دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع 

 33.203  يلية غمن األنشطة التش التدفقات النقديةصافي 

   
   النشاط التمويلي

 991  إيرادلت فوائد
 110.310  توزيعات ارباح من المشروعات المشتركة

 133.431  التدفقات النقدية من النشاط التمويلي 
   

 433.101  الزيادة في النقد وما في حكمه 
   

 10.000  يناير 1النقد وما في حكمه في 
   

 413.101  1034 مارس 13النقد وما في حكمه في 

 
 



 ق.م.ش القابضةللبتروكيماويات  مسيعيدشركة 
 

 .جزءًا من هذه البيانات المالية 11إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-6- 

 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية 
 1014 مارس 11للثالثة أشهر المنتهية في 

 اإلجمالي  المدورةاألرباح   رأس المال 

لاير قطريالف   لاير قطريالف    لاير قطريالف     
      

 10.000  -  10.000 1011مايو  13الرصيد في 
صدار أسهم إضافية   11.991.129  -  11.991.129 تخصيص وا 

 103.921  103.921  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 
      

 11.121.291  103.921  11.911.129  1011ديسمبر  11الرصيد في 
      

 411.299  411.299  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 11.111.903  1.021.114  11.911.129 1014مارس  11الرصيد في 
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 واألنشطة  معلومات الشركة 3
في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم  تأسست هي شركة ("الشركة)"ق .م.شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش

حيث " 19شركة تخضع للمادة " هي الشركة. ر للبترولطكشركة مساهة قطرية من قبل المساهم المؤسس ، شركة ق 10941
مايو  13الشركة في  تأسست. 1001لسنة  9من قانون الشركات التجارية القطري رقم  19تأسست بموجب أحكام المادة 

العنوان  .1011مايو  11الصادر في  1011لسنة  11رقم  اإلقتصاد والتجارةقرار سعادة وزير ل تبعاً  سنة 33رة لفت 1011
 . الدوحة ، دولة قطر -1111ب .ص هو المسجل للشركة األم

 

متالك  دارة وا   المشاريعأو / وشركاتها التابعة و)أسهم في الشركات حصص وموجودات و النشاط الرئيسي للشركة هو إنشاء وا 
أخرى  مشاريعباإلضافة إلى أي شركة أو  تصنيع المنتجات البتروكيماويةأو / في جميع مجاالت معالجة و العاملة( المرتبطة بها

 . حين آلخر منترى الشركة أنها تعود بالنفع على أعمالها وتنوعها وتوسعها 
 

 :كما يلي هي المشاريع المشتركة للشركة المدرجة في البيانات المالية 
 

  العالقة  بلد التأسيس   الشركة

حصة 
 الملكية

 %43  مؤسسة ذات سيطرة مشتركة   قطر (1كيوكم )شركة قطر للكيماويات المحدودة 
 %43  مؤسسة ذات سيطرة مشتركة   قطر (1كيوكم )المحدودة ( 1)شركة قطر للكيماويات 

 %99.1  مؤسسة ذات سيطرة مشتركة   قطر (كيو في سي)شركة قطر للفينيل المحدودة 

  

  
 أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة  1

  
وفقها لمعيهار المحاسهبة الهدولي  1014مهارس  11لفترة الثالثة أشههر المنتهيهة فهي تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة 

 .لتي تم قياسها بالقيمة العادلةوفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا بعض األدوات المالية ا" التقارير المالية المرحلية "  14رقم 
 

ت واإليضاحات المطلوبة في البيانات المالية السنوية ، و يجب ال تشمل البيانات المالية المرحلية المختصرة كافة المعلوما
وباإلضافة إلى ذلك ، فإن النتائج .  1011ديسمبر  11السنوية للشركة للفترة المنتهية في  الموحدة قراءتها مع البيانات المالية
 11توقعها للسنة المالية المنتهية في ليست بالضرورة مؤشرا للنتائج التي يمكن  1014مارس في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 . 1014ديسمبر 
 

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية 
 .1011ديسمبر  11الموحدة السنوية للشركة للسنة المنتهية في 
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  استحواذ على مشاريع مشتركة 1
إلى الشركة  ةمشتركالمشاريع ال، قامت قطر للبترول بتحويل حصصها في شركات  1011سبتمبر  1في تاريخ اإلستحواذ أي 

بإستخدام طريقة اإلستحواذ المحاسبي مع األخذ في  كمعاملة سيطرة مشتركةمعاملة الإحتسبت  .من خالل إتفاقية تبادل األسهم
صهدار أسههم  11.991.129 والبالغ مبلغ العمليةتم تسوية إجمالي . العمليةاإلعتبار جوهر هذه  ألهف لاير قطهري بتخصهيص وا 

 .تبادل من الشركة إلى قطر للبترول
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلجمالي  كيو في سي  1كيوكم   1كيوكم  

لاير قطريالف   لاير قطريالف    لاير قطريالف    لاير قطريالف     
 11.991.129  1.191.129  1.100.000  4.100.000  مبلغ المعاملةإجمالي 

 (1.921.429)  (1.100.931)  (1.211.192)  (1.090.932)  لصافي الموجودات المؤقتةالقيم : ناقصاً 

 101.114  101.114     قبل اإلستحواذ توزيعات ارباح مدفوعة: مضافا  
        

 9.291.114  194.149  4.929.211  1.943.401 الشهرة الناشئة عن اإلستحواذ 
 

 

 مار في مشاريع مشتركة   ثإست 4 
 1014 مارس 11كما في  للمشاريع المشتركةالمبالغ المدرجة في البيانات المالية  أدناهيوضح ملخص البيانات المالية 

 : في الجدول التالي 1.14والتي يتم عرضها باأللف دوالر أمريكي وتحويلها بإستخدام سعر صرف بمقدار 
 
 بيان المركز المالي لمؤسسات المشروع المشتركة  (أ 

 اإلجمالي  كيو في سي  1كيوكم   1كيوكم  

 1014مارس  11  1014مارس  11  1014مارس  11  1014مارس  11 
لاير قطريالف   لاير قطريالف    لاير قطريالف    لاير قطريالف     

 1.424.910  913.113  1.130.190  1.199.191 موجودات متداولة 

 10.290.293  1.412.112  1.911.319  1.210.992 موجودات غير متداولة 

 (1.430.249)  (111.993)  (1.043.219)  (1.119.114) مطلوبات متداولة

 (1.132.113)  (123.111)  (220.114)  (1.142.291) مطلوبات غير متداولة 

 (1.110.341)  -  (1.110.341)  - قروض 

 9.911.113  1.011.419  4.121.101  1.113.311 حقوق الملكية 
        

   %99.1  %43  %43 نسبة ملكية الشركة 

حصة الشركة في صافي موجودات 
 1.131.911 شركات المشاريع المشتركة

 
1.141.129 

 
331.101 

 
4.411.042 

 9.291.114  194.149  4.929.211  1.943.401 (1إيضاح )الشهرة 

 31.134.433  3.170.173  2.013.033  4.141.303 استثمار في مشاريع مشتركة 
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  تتمة  – في مشاريع مشتركةإستثمار  4 
   

 1034مارس  13كما في لشركات المشاريع المشتركة بيان الدخل الشامل  (ب 
 اإلجمالي  كيو في سي  1كيوكم   1كيوكم  

 1014مارس  11  1014مارس  11  1014مارس  11  1014مارس  11 
لاير قطريالف   لاير قطريالف    لاير قطريالف    لاير قطريالف     

 1.141.934  124.431  911.131  449.201 إيرادات 

 (941.090)  (141.304)  (111.909)  (192.119) تكلفة المبيعات 

 (11.214)  (19.231)  (11.911)  (13.443) وتسويقية مصاريف إدارية

 (413)  (91)  (1.941)  339  اخرى( مصاريف)ايرادات 

 (4.129)  -  (4.129)  - تمويل تكاليف

 (1.129)  212  403  113  إيرادات بنكية

 711.722  31.004  111.170  141.311 الربح قبل الضريبة 

 (19.911)  (1.011)  (12.993)  1.231 ضرائب دخل مؤجلة 

 (13.121)  (1.411)  -  (12.140) ضرائب دخل حالية 

 491.091  9.149  119.111  123.129 ربح الفترة 

        

 (1.312)  -  -  - مصاريف غير مخصصة
 31.104  -  -  - ايرادات غير مخصصة

       401.271 

 
 
  

 :خالل الفترة هي كما يلي مشاريع المشتركةال شركاتلدى الشركة حصة الحركة في  (ج 
  

 -  1011مايو  13رصيد اإلستثمارات في 

 11.991.129  1011مارس  11المنتهية في  فترةإستثمارات خالل ال

 111.111  ما بعد اإلستحواذ فترةالربح 

 (31.092)  ما بعد اإلستحواذ مستلمةارباح توزيعات 
 11.021.140  1011 ديسمبر 11رصيد اإلستثمارات كما في 

   
 -  إستثمارات خالل الفترة 

 491.091  ربح الفترة
 (110.310)  مستلمةارباح توزيعات 

 11.114.411  1014مارس  11رصيد اإلستثمارات كما في 
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 العائد األساسي والمخفف للسهم 7
يتم احتساب العائد األساسي للسهم عن طريق قسمة صافي الربح العائد للمساهمين بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد  

 .الفترةاألسهم العادية القائمة خالل 
  
 : المستخدمة في إحتساب العائد األساسي والمخفف للسهم الدخل واالسهم الجدول التالي بياناتيعكس  
  

 1014مارس  11للثالثة أشهر المنتهية في 
  

 401.271  (ألف لاير قطري) مساهمي الشركة األم إلىربح الفترة العائد 

  
 3.170.132 (ألف سهم)المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة 

  

 0.12 ( لاير القطري)والمخفف للسهم العائد األساسي 

 
 ةيضريبإستردادات  2

% 19.219في بورصة قطر ، االسهم المعروضة تشمل  شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضةدرجت شركة أ   1014فبراير  11ي ف
والضرائب يفيد بأن الشركة مؤهلة الحقًا فقد تم إستالم إشعار من إدارة اإليرادات العامة  .من اجمالي رأس المال المصدر للشركة

 .إلستردادات ضريبية بعد إستيفاء بعض الشروط

فبراير  11مليون لاير قطري كإستردادات ضريبية من الفترة الممتدة من تاريخ اإلدراج  11.1وبناءأ عليه فقد أحتسبت الشركة مبلغ 
 .1014مارس  11وحتى  1014

 


