
شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة 
ش.م.ق.

البیانات المالیة وتقریر مراقب الحسابات المستقل 
٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 



شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة ش.م.ق.
لمالیة ٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في البیانات ا

المحتویات
الصفحات

ھـ-أ_________________________________________________________________مراقب الحسابات المستقلتقریر 

١_________________________________________________________________________بیان المركز المالي

٢________________________________________________________بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر 

٣_________________________________________________________________بیان التغیرات في حقوق الملكیة

  ٤  ________________________________________________________________________  بیان التدفقات النقدیة

٢٢- ٥  _______________________________________________________________  احات المتممة للبیانات المالیةاإلیض



السادة المساھمینتقریر مراقب الحسابات المستقل إلى 

.شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة ش.م.ق

قطر  – الدوحة،٦٦٨٩ :ص ب، فرع قطر، ووترھاوس كوبرزبرایس
١٢٠١٥٥/ ھیئة قطر لألسواق المالیة رخصة رقم  ٦وزارة االقتصاد والتجارة رخصة رقم 

أwww.pwc.com/me،+ ٩٧٤ ٤٤٦٧٧٥٢٨فاكس، +٩٧٤ ٤٤١٩٢٧٠٧ھاتف:

المالیةالبیاناتتدقیقعنتقریر

الرأي
تُظھر بصورة عادلة ومن كافة النواحي ") الشركة(" .مسیعید للبتروكیماویات القابضة ش.م.قشركة  ـل برأینا، أن البیانات المالیة
النقدیة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقاً للمعاییر  تدفقاتھاو المالي ھاءأداو ٢٠١٧دیسمبر٣١كما في  للشركة الجوھریة، المركز المالي

ة.المالیالدولیة للتقاریر 

قمنا بتدقیق ما یلي
:التي تتكون من للشركة البیانات المالیة

؛٢٠١٧دیسمبر٣١بیان المركز المالي كما في •

للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛اآلخر الدخل الشامل األرباح أو الخسائر وبیان •

للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ الملكیةبیان التغیرات في حقوق •

في ذلك التاریخ؛ وبیان التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة •

.عن السیاسات المحاسبیة الھامة لبیانات المالیة والتي تشمل موجزاً اإلیضاحات المتممة ل•

أساس الرأي
ً للمعاییر الدولیة للتدقیق. إن مسؤولیاتنا بموجب ھذه المعاییر مبینة بالتفصیل ضمن قسم " مسؤولیات لقد أجرینا عملیة التدقیق وفقا

." من ھذا التقریرالمالیةمراقب الحسابات عن تدقیق البیانات 

.ونعتقد أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساٍس لرأینا

االستقاللیة
ً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبین المھنیین الصادرة عن مجلس معاییر السلوك  الشركة نحن مستقلون عن األخالقي الدولي وفقا

نا للمحاسبین ومتطلبات السلوك األخالقي في دولة قطر والمتعلقة بعملیة التدقیق التي قمنا بھا للبیانات المالیة. وقد استوفینا مسؤولیات
.األخالقیة األخرى وفقا لھذه المتطلبات وقواعد السلوك األخالقي للمحاسبین المھنیین

التدقیق في منھجنا
عامة نظرة

 ةتصنیف الحصص في الترتیبات المشتركة باعتبارھا مشاریع مشتركةالرئیسی التدقیق أمور
االعتراف باإلیرادات 

طنا بتدقیق البیانات المالیة اارتب . وعند٢٠١٧دیسمبر  ٣١كمراقبي حسابات الشركة للسنة المنتھیة في  ٢٠١٧لقد تم تعیینا في فبرایر 
مسبقا  ناحصلن قد نكللمرة األولى، بما في ذلك تدقیق البیانات المالیة للفترة السابقة من قبل شركة أخرى لمراقبي الحسابات، فإننا لم 

ذ إجراءات معینة على األرصدة على أدلة تدقیق فیما یتعلق باألرصدة االفتتاحیة. لذلك، فإننا مطالبون وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق بتنفی
 االفتتاحیة من أجل الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة بأن األرصدة االفتتاحیة ال تتضمن تحریفات تؤثر مادیا على البیانات المالیة

للفترة الحالیة.
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عرف على الضوابط التي اعتمدوا علیھا وإلنجاز ھذه المسؤولیة، قمنا بمرجعة أوراق عمل مراقبي الحسابات السابقین، للمساعدة في الت
في إصدار رأیھم، وفھم األدلة التي حصلوا علیھا بشأن األحكام الرئیسیة.

 وعلى.  المالیة تالبیانا في المادي التحریف مخاطر وتقییم النسبیة األھمیة بتحدید قمنا بنا، الخاص التدقیق عملیة تصمیم من كجزء
 المحاسبیة راتبالتقدی یتعلق ما المثال، سبیل على ،اإلدارةقامت بھا  التي الشخصیة األحكام الحسبان في وضعنا فقد الخصوص، وجھ

 في متبع ھو وكما. بطبیعتھا مؤكدة غیر تعتبر والتي االعتبار في المستقبلیة األحداث وأخذ افتراضات وضع تتضمن التي الجوھریة
 كان إذا فیما النظر ،أخرى أمور بین من ذلك في بما الداخلیة، للرقابة اإلدارة تجاوز مخاطر أیضا تناولنا لدینا، التدقیق عملیات جمیع
. االحتیال نتیجة المادي التحریف مخاطر أحد یمثل بما التحیز على دلیل ھناك

 في آخذین ككل، المالیة البیانات حول رأي إبداء من لنتمكن عمل من یكفي ما أداء أجل من بھ قمنا الذي التدقیق نطاق صممنا وقد
.الشركة فیھ تعمل الذي الصناعة ومجال المحاسبیة والضوابط والعملیات الشركة ھیكل االعتبار

الرئیسیة التدقیق أمور

 البیانات على بھا قمنا التي التدقیق أعمال في كبیرة أھمیة ذات كانت المھني، تقدیرنا في التي، األمور تلك ھي الرئیسیة التدقیق أمور
 نعرب ال ونحن الشأن، ھذا في رأینا صیاغة وفي ككل، المالیة للبیانات تدقیقنا سیاق في األمور ھذه تناول تم وقد. الحالیة للفترة المالیة

.األمور ھذه بخصوص منفصل رأي عن

التدقیق خالل الرئیسیة التدقیق ألمور تناولنا كیفیةالرئیسیة التدقیق أمور

مشتركةمشاریعباعتبارھاالمشتركةالترتیباتفيالحصصتصنیف

 حول البیانات المالیة، تقوم ١٤كما ھو مبین في اإلیضاح رقم 
 ٢الشركة بتصنیف حصصھا في شركة كیو كیم وشركة كیو كیم 

ا تم المحاسبة عنھتوشركة كیو في سي باعتبارھا مشاریع مشتركة 
ن ملیو ١٣٫١٦باستخدام طریقة حقوق الملكیة بقیمة دفتریة قدرھا 

من  %٨٩(حوالي  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١لایر قطري كما في 
إجمالي موجودات الشركة كما في ذلك التاریخ).

إن تصنیف الترتیبات المشتركة كمشاریع مشتركة بموجب 
ة) المشترك الترتیبات( ١١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

ركة یتطلب وضع أحكام الستنتاج أن الشركة لدیھا سیطرة مشت
ھو  على المنشآت المستثمر فیھا. إن استنتاج ما إذا كان الترتیب

مشروع مشترك أو عملیة مشتركة یعمل على تحدید المعاملة 
المحاسبیة المطبقة على كل من ھذه الحصص في دفاتر الشركة.

قییم تمن المھم  ھوباعتبارنا مراقبي الحسابات الجدد، فقد قررنا أن
اإلدارة في تصنیف حصصھا في ھذه األحكام التي تمارسھا 

المنشآت المستثمر فیھا كمشاریع مشتركة، ألن التصنیف غیر 
.الصحیح یمكن أن یؤدي إلى أخطاء مادیة في البیانات المالیة

 ا (بملقد حصلنا على الوثائق المتعلقة بالترتیبات المشتركة
 ظام األساسي،النو اتفاقیة الترتیبات المشتركة،في ذلك 

تقییم ناھا لم) وقد استخدمحاضر اجتماعات مجلس اإلدارةو
االفتراضات التي وضعتھا اإلدارة لتصنیف حصصھا في 
ھذه المنشآت المستثمر فیھا كمشاریع مشتركة بموجب 

.ة""الترتیبات المشترك ١١المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 ،روط والشوقد قمنا بتقییم الھیكل والشكل القانوني للترتیبات
 التعاقدیة المتفق علیھا بین األطراف في الترتیب، وھیاكل
ع الحوكمة في كل من المنشآت المستثمر فیھا، والوقائ

والظروف األخرى، عند االقتضاء.

الناشئة عن بتقییم حقوق األطراف والتزاماتھم  كما قمنا
الترتیبات.

 للمعیار وقمنا بتقییم اإلفصاحات المناسبة ً لي الدووفقا
.١١للتقاریر المالیة رقم 
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التدقیق خالل الرئیسیة التدقیق ألمور تناولنا كیفیةالرئیسیة التدقیق أمور

باإلیراداتاالعتراف

، تمثل حصة الشركة من النتائج ٢-٣كما ھو مبین في اإلیضاح 
 كیو في سي)و ٢المشتركة (كیو كیم وكیو كیم  المجمعة للمشاریع

دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في  ملیون لایر قطري ٩٧٢بمبلغ 
من إجمالي إیرادات شركة. %٩٧ما نسبتھ  ٢٠١٧

 ١٬٩٨٩وتمثل نتائج عملیات ھذه المشاریع المشتركة البالغة 
ھ ما نسبت ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ملیون لایر قطري للسنة المنتھیة في 

معظم من إیرادات مبیعات ھذه المشاریع المشتركة.  تتم  %٣٠
ھو "شركة قطر والمشتركة لعمیل واحد مبیعات المشاریع 

لتسویق وتوزیع الكیماویات والبتروكیماویات:" ("منتجات").

وفقا لسیاسة االعتراف باإلیرادات التي تطبقھا كل شركة من 
االعتراف باإلیرادات من شركات المشاریع المشتركة، یتم 

ات عندما یقوم المشروع المشترك بتسلیم المنتج ھامنتجاتمبیعات 
إلى شركة منتجات، حیث یتم تحدید شروط التسلیم في عقود كل 

وشراء (”ORL“)من شراء حصة من اإلنتاج المستقبلي للسوائل 
.(”ORS“) حصة من اإلنتاج المستقبلي للمواد الصلبة

 وقد ركزنا في تدقیقنا على عائدات مبیعات المشاریع المشتركة
یم بسبب الحجم الكبیر للمنتجات وما یترتب على ذلك من ارتفاع ق

الشحنات الفردیة، حیث تبین لنا أن األخطاء في االعتراف 
باإلیرادات على مستوى شركة المشروع المشترك یمكن أن تؤدي 

لشركة امالیة للشركة عندما تقوم إلى تحریفات مادیة في البیانات ال
باالعتراف بحصتھا في صافي دخل كل منشأة مستثمر فیھا وفقا 

لطریقة حقوق الملكیة المحاسبیة. 

إجراءاتنا فیما یتعلق باالعتراف باإلیرادات من  تضمنت 
المبیعات التي قامت بھا المشاریع المشتركة الفردیة ما یلي:

  المبرمة مع شركة منتجات. شراءالمراجعة شروط اتفاقیات

 ما تقییم السیاسات المحاسبیة لشركات المشاریع المشتركة فی
لت یتعلق باالعتراف باإلیرادات لتحدید ما إذا كانت قد تعام
 اتبشكل مناسب مع المبیعات التي تتم في إطار اتفاقی

شراء.ال

 فھم وتقییم واختبار الضوابط الداخلیة على االعتراف
ى مستوى المشروع المشترك، بما في ذلك باإلیرادات عل

توقیت االعتراف باإلیرادات.

 بخصوص  الواردة من منتجاتالبیانات القیام بفحص
.، على أساس العینةالمبیعات

  على أساس العینة ،معامالت البیعل القطعتنفیذ اختبار، 
ي الختبار ما إذا كان قد تم االعتراف بإیرادات كل منشأة ف

الفترة الصحیحة.

المعلومات األخرى
وتقریر تدقیقنا  (باستثناء البیانات المالیة تقریر مجلس اإلدارة من عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى اإلدارة مسؤولةإن 

.، والذي نتوقع أن یتم إتاحتھ لنا بعد ذلك التاریخالتقریر السنوي الكاملتقریر التدقیق، ووالتي تم تزویدنا بھا حتى تاریخ ، علیھا)

.ال یغطي المعلومات األخرى، وال ولن نبدي أي استنتاج بأي شكل للتأكید علیھا إن رأینا عن البیانات المالیة

ومات األخرى الواردة أعاله، وعند القیام بذلك، نقوم بالنظر فیما في قراءة المعل تنحصر مسؤولیتنا فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة
أو مع ما حصلنا علیھ من معلومات أثناء عملیة التدقیق، أو ما قد  إذا كانت المعلومات األخرى ال تتفق بشكل مادي مع البیانات المالیة

.یشیر إلى وجود تحریف بھا بشكل مادي

التي حصلنا علیھا قبل تاریخ تقریر مراقب الحسابات، استناداً إلى ما قمنا بھ  المعلومات األخرىوإذا استنتجنا وجود تحریف مادي في 
.ھذا ولیس لدینا ما نسجلھ في ھذا الخصوصمن أعمال، فإننا مطالبون بإعداد تقریر بذلك. 

علینا اإلبالغ عن ذلك للمسؤولین عن ، فإنھ یتوجب التقریر السنوي الكاملفي حال استنتجنا وجود تحریف مادي عند اطالعنا على  
.الحوكمة
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مسؤولیات اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة فیما یتعلق بالبیانات المالیة

ً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  ً للقإن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لھذه البیانات المالیة وفقا انون الشركات ووفقا
وعن أنظمة الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة ضروریة لتتمكن من إعداد بیانات مالیة خالیة ، ٢٠١٥) لسنة ١١رقم (التجاریة القطري 

.من التحریفات المادیة، سواء كانت ناتجة عن احتیال أو خطأ

شأة مستمرة، واإلفصاح، حسب كمن أعمالھا على مواصلة الشركة تعتبر اإلدارة، عند إعداد البیانات المالیة مسؤولة عن تقییم قدرة
 مقتضى الحال، عن األمور المرتبطة باستمراریة المنشأة وعن استخدام أساس االستمراریة المحاسبي، ما لم تكن اإلدارة تنوي تصفیة

.، أو ال یوجد أمامھا بدیل واقعي سوى القیام بذلكأنشطتھا أو إیقاف الشركة

.للشركة شراف على عملیة إعداد التقاریر المالیةویتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولیة اإل

مسؤولیات مراقب الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة

ككل خالیة من أي تحریف مادي، سواء كان ناشئاً عن احتیال  تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت البیانات المالیة
الذي یتضمن رأینا. یمثل التأكید المعقول مستوى عاٍل من التأكید، ولكنھ ال یعد ضماناً بأن أو خطأ، وإصدار تقریر مراقب الحسابات 

التدقیق الذي یتم وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق سوف یكشف دوما عن أي تحریف مادي في حال وجوده. تنشأ حاالت التحریف من 
أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا االحتیال أو الخطأ، وتعتبر مادیة إذا كان من المعقول توقع 

.المستخدمون بناًء على ھذه البیانات المالیة

ما كجزء من عملیة التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق، فإننا نمارس األحكام المھنیة ونحافظ على الشك المھني خالل عملیة التدقیق. ك
:أننا نقوم بما یلي

ید وتقییم مخاطر التحریف المادي للبیانات المالیة، الناشئة سواء من االحتیال أو الخطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات التدقیق تحد•
المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة لتوفیر أساٍس لرأینا. إن خطر عدم اكتشاف أي تحریف مادي 

حذف الأو أو التزویر ، نظراً ألن االحتیال قد ینطوي على التواطؤ الخطأن ذلك الذي ینشأ عن ناشئ عن االحتیال یعتبر أعلى م
.تحریف أو تجاوز للرقابة الداخلیةالمتعمد أو ال

الحصول على فھم للرقابة الداخلیة ذات العالقة بعملیة التدقیق بغرض تصمیم إجراءات التدقیق التي تعتبر مناسبة وفقا للظروف، •
.للشركة لغرض إبداء الرأي عن فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیةولیس 

تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المطبقة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بھا •
.اإلدارة

لمحاسبي، وما إذا كان ھناك عدم تأكد مادي التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة ألساس استمراریة المنشأة ا•
كمنشأة مستمرة بناء على أدلة  أعمالھا على مواصلة الشركة مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثیر شكوكاً جوھریة فیما یتعلق بقدرة

یق إلى مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقریر التدقعدم تأكد التدقیق التي تم الحصول علیھا. وفي حال استنتاج وجود 
اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البیانات المالیة، أو إذا كانت اإلفصاحات غیر كافیة، نقوم بتعدیل رأینا. إن استنتاجاتنا تستند 
إلى أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر التدقیق الخاص بنا. ومع ذلك، فقد تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلیة 

.كمنشأة مستمرة أعمالھاعن مواصلة  الشركة تتوقففي أن 

تمثل المعامالت  وھیكلھا ومحتواھا، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البیانات المالیة تقییم العرض الشامل للبیانات المالیة•
.واألحداث بطریقة تحقق عرضاً عادالً 

ونقوم بالتواصل مع المسؤولین عن الحوكمة فیما یتعلق، من بین أمور أخرى، بنطاق وتوقیت التدقیق الذي تم التخطیط لھ واكتشافات 
.التدقیق الجوھریة، بما في ذلك أي قصور جوھري في الرقابة الداخلیة التي قمنا بتحدیدھا خالل أعمال التدقیق



ھـ

ً  الحوكمة عن للمسؤولین نقدم أننا كما   وإبالغھم باالستقاللیة، یتعلق فیما المناسبة األخالقیة المعاییر بمتطلبات التزمنا قد بأننا بیانا
 فیما الوقائیة اإلجراءات االقتضاء، وعند استقاللیتنا، على تؤثر بأنھا االعتقاد المعقول من التي األمور من وغیرھا العالقات بجمیع
.الخصوص بھذا یتعلق

 على بھا قمنا التي التدقیق أعمال في أھمیة األكثر األمور تلك بتحدید نقوم الحوكمة، عن للمسؤولین أبلغناھا التي األمور بین ومن
 لم ما بنا الخاص التدقیق تقریر في األمور ھذه بتوضیح ونقوم.  الرئیسیة التدقیق أمور بالتالي تعد والتي الحالیة، للفترة المالیة البیانات
 تقریرنا في ما أمرٍ  عن اإلبالغ ینبغي ال أنھ للغایة، نادرة حاالت في نقرر، عندما أو عنھا، العلني الكشف التنظیمات أو القانون یحظر

.األمر ھذا عن اإلبالغ جراء من العامة المصلحة عن العكسیة اآلثار تزید أن توقع المعقول من یكون قد ألنھ

األخرىوالتنظیمیةالقانونیةالمتطلباتحولالتقریر

:، فإننا نؤكد على٢٠١٥) لسنة ١١وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجاریة القطري رقم (

 المعلومات التي رأیناھا ضروریة ألغراض عملیة التدقیق التي قمنا بھا؛أننا قد حصلنا على كافة

تتفق معھا؛ بسجالت محاسبیة سلیمة وأن البیانات المالیة تحتفظ الشركة أن

 و ؛الشركة مع دفاتر وسجالت اإلدارةتوافق المعلومات المالیة المدرجة بتقریر

٢٠١٥) لسنة ١١أیا من أحكام قانون الشركات التجاریة القطري رقم ( خالفتقد  الشركة لم یسترع انتباھنا ما یجعلنا نعتقد بأن 
 أو نتائج تشغیلھا كما في وعن السنة المنتھیة في أو نظامھا األساسي بشكل قد یؤثر جوھریا على مركزھا المالي

.٢٠١٧دیسمبر٣١

آخرأمر

من قبل مراقب حسابات آخر والذي أبدى بتقریره بتاریخ  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١تم تدقیق البیانات المالیة للشركة عن السنة المنتھیة في 
رأي تدقیق غیر معدل عن ھذه البیانات المالیة. ٢٠١٧فبرایر ٥

فرع قطر –ترھاوس كوبرز وعن برایس و
١٢٠١٥٥سجل ھیئة قطر لألسواق المالیة رقم 

محمد المعتز
٢٨١سجل مراقبي الحسابات رقم 

قطر –الدوحة 
٢٠١٨فبرایر  ١٤





للبتروكیماویات القابضة ش.م.ق.شركة مسیعید
لمنتھیة في  ٢٠١٧دیسمبر ٣١بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للسنة ا

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٢جزءاً ال یتجزأ من البیانات المالیة.٢٢إلى  ٥تشكل اإلیضاحات المرفقة بالصفحات من 

اآلخرالشاملوالدخلالخسائرأواألرباحبیان
دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٧٢٠١٦إیضاحات

٣٩٧١٫٦٨٢٩٠١٫٢٦١مشاریع مشتركةحصة من نتائج 

٣٠٫٤٨٣١٩٫٧٧٩إیرادات فوائد

١٫٧٠٥١٫١١٨إیرادات أخرى

١٫٠٠٣٫٨٧٠٩٢٢٫١٥٨

)١٧٫٢٧٠()١٦٫٤٢٣(مصروفات عمومیة وإداریة

٩٨٧٫٤٤٧٩٠٤٫٨٨٨ربح السنة قبل استرداد الضریبة

١٧١٠٠٫٧٩٦٨٩٫٧٦٠استرداد الضریبة

١٫٠٨٨٫٢٤٣٩٩٤٫٦٤٨صافي ربح السنة

--الدخل الشامل األخر

١٫٠٨٨٫٢٤٣٩٩٤٫٦٤٨إجمالي الدخل الشامل للسنة

الربحیة األساسیة والمخففة للسھم الواحد 
١١٠٫٨٧٠٫٧٩(باللایر القطري للسھم الواحد)



شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة ش.م.ق.
٢٠١٧دیسمبر ٣١بیان التغیرات في حقوق الملكیة للسنة المنتھیة في 

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٣جزءاً ال یتجزأ من البیانات المالیة.٢٢إلى  ٥تشكل اإلیضاحات المرفقة بالصفحات من 

الملكیةحقوقفيالتغیراتبیان
دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في 

إیضاح
رأس
المال

احتیاطي 
قانوني

أرباح 
اإلجماليمدورة

٢٠١٦١٢٫٥٦٣٫١٧٥٢٥٫٣٦٤١٫٥٩٨٫٦٦١١٤٫١٨٧٫٢٠٠ینایر ١الرصید في 

٩٩٤٫٦٤٨٩٩٤٫٦٤٨--ربح السنة

----الشامل اآلخر للسنةالدخل 

٩٩٤٫٦٤٨٩٩٤٫٦٤٨--إجمالي الدخل الشامل للسنة

)٢٤٫٨٦٦()٢٤٫٨٦٦(١٥مساھمة للصندوق االجتماعي والریاضي
معاملة مع أصحاب الحصص بصفتھم المالكین:

)٨٧٩٫٤٢٢()٨٧٩٫٤٢٢(--توزیعات أرباح معلنة 

٢٠١٦١٢٫٥٦٣٫١٧٥٢٥٫٣٦٤١٫٦٨٩٫٠٢١١٤٫٢٧٧٫٥٦٠دیسمبر ٣١الرصید في 

٢٠١٧١٢٫٥٦٣٫١٧٥٢٥٫٣٦٤١٫٦٨٩٫٠٢١١٤٫٢٧٧٫٥٦٠ینایر ١الرصید في 

١٫٠٨٨٫٢٤٣١٫٠٨٨٫٢٤٣--ربح السنة

----الدخل الشامل اآلخر للسنة

١٫٠٨٨٫٢٤٣١٫٠٨٨٫٢٤٣--إجمالي الدخل الشامل للسنة
)٢٧٫٢٠٦()٢٧٫٢٠٦(--١٥االجتماعي والریاضيمساھمة للصندوق 

-  )١١٫٦٥٦(  ١١٫٦٥٦-محول لالحتیاطي القانوني

معاملة مع أصحاب الحصص بصفتھم المالكین:

)٧٥٣٫٧٩١()٧٥٣٫٧٩١(--١٠توزیعات أرباح معلنة 

٢٠١٧١٢٫٥٦٣٫١٧٥٣٧٫٠٢٠١٫٩٨٤٫٦١١١٤٫٥٨٤٫٨٠٦دیسمبر ٣١الرصید في 



شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة ش.م.ق.
لنقدیة للسنة المنتھیة في  ٢٠١٧دیسمبر ٣١بیان التدفقات ا

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٤جزءاً ال یتجزأ من البیانات المالیة.٢٢إلى  ٥تشكل اإلیضاحات المرفقة بالصفحات من 

النقدیةالتدفقاتبیان
دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٧٢٠١٦إیضاحات

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

١٫٠٨٨٫٢٤٣٩٩٤٫٦٤٨صافي ربح السنة
تعدیالت لـ:

)٨٩٫٧٦٠()١٠٠٫٧٩٦(استرداد الضریبة-
)١٩٫٧٧٩()٣٠٫٤٨٣(إیرادات فوائد-
)٩٠١٫٢٦١()٩٧١٫٦٨٢(٣حصة من نتائج مشاریع مشتركة-

)١٦٫١٥٢()١٤٫٧١٨(
تغیرات في رأس المال العامل:

٩٨٫٠٩٨٥٧مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة-
٩٨٥)٢٦٤(مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة-
)٥٤٨()١٣٣(ذمم دائنة تجاریة وأخرى-

)١٥٫٦٥٨(٨٢٫٩٨٣التشغیلیةالنقد الناتج من األنشطة 
٢٥٫٦٢١١٧٫٦٠٥فائدة مستلمة

٩٩٫٣٦٨-ضریبة مستردة مقبوضة
)٢٧٫١٧٧()٢٤٫٨٦٦(مساھمة للصندوق االجتماعي والریاضي 

٨٣٫٧٣٨٧٤٫١٣٨صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة االستثماریة
٩٥٨٫٤٦٣٩٣٥٫٦١٨توزیعات أرباح مستلمة من مشاریع مشتركة

)١٫٨٩٤٫٨١٧()٣٫١٥٠٫٢٢٠(استثمار ودائع ثابتة األجل
٢٫٧٩٤٫٤١٠١٫٧٠٧٫١٩٥استحقاق ودائع ثابتة األجل

٦٠٢٫٦٥٣٧٤٧٫٩٩٦صافي النقد الناتج من األنشطة االستثماریة

من األنشطة التمویلیّةالتدفقات النقدیة 
)٨٥٤٫١٢٠()٧٢٧٫١٠٧(توزیعات األرباح المدفوعة للمساھمین

)٢٥٫٣٠٢()٢٦٫٦٨٤(الحركة في حساب توزیعات األرباح غیر المطالب بھا

)٨٧٩٫٤٢٢()٧٥٣٫٧٩١(النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

)٥٧٫٢٨٨()٦٧٫٤٠٠(النقدصافي النقص في النقد وشبھ 
١١٧٫٦٣٩١٧٤٫٩٢٧  ٥النقد وشبھ النقد في بدایة السنة

٥٠٫٢٣٩١١٧٫٦٣٩  ٥النقد وشبھ النقد في نھایة السنة



شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة ش.م.ق.
لمالیة للسنة المنتھیة في  ٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات ا

لمالیة لبیانات ا إیضاحات حول ا
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)لایر قطري

       ٥

وأنشطتھاالشركةعنمعلومات.١

كشركة مساھمة قطریة ٦٠٨٤٣. ("الشركة") تم تسجیلھا وتأسیسھا في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة ش.م.ق
(والذي تم استبدالھ بقانون الشركات ٢٠٠٢لسنة  ٥من قبل المساھم المؤسس لھا، قطر للبترول. تم تأسیس الشركة بموجب قانون الشركات التجاریة القطري رقم 

عاما، وذلك بعد قرار سعادة/ وزیر االقتصاد والتجارة رقم ٩٩لفترة مبدئیة ٢٠١٣مایو ٢٩). تم تأسیس الشركة في ٢٠١٥لسنة  ١١التجاریة القطري رقم 
بالدوحة ، دولة قطر. والشركة مدرجة في بورصة قطر وھي ٣٢١٢. والعنوان المسجل للشركة ھو ص.ب. ٢٠١٣مایو ٢١، الصادر في ٢٠١٣لسنة  ٢٢

ر للبترول.شركة تابعة لقط

اریعھا المرتبطة یتمثل النشاط الرئیسي للشركة في تأسیس وإدارة وحیازة و / أو تملك األسھم والموجودات والحصص في الشركات (وشركاتھا التابعة و/ أو مش
ع آخر تعتبره الشركة مفیدا ألعمالھا أو بھا) التي تعمل في جمیع أنواع تجھیز و / أو تصنیع المنتجات البتروكیماویة، جنبا إلى جنب مع أي شركة أو مشرو

تنوعھا أو توسعھا من وقت آلخر.

بیبین الجدول التالي المشاریع المشتركة للشركة والتي تم إدراجھا في البیانات المالیة كالتالي:

نسبة الملكیةالعالقةبلد التأسیساسم المنشأة

شركة قطر للكیماویات المحدودة 
  ٪٤٩مشروع مشتركقطركیم)-(كیو

) المحدودة ٢شركة قطر للكیماویات (
  ٪٤٩مشروع مشتركقطر)٢كیم -(كیو

  ٪٢.٥٥مشروع مشتركقطرشركة قطر للفینیل المحدودة

ھي شركة مساھمة قطریة تأسست في دولة قطر وھي شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بین قطر للبترول وشركة كیم") -شركة قطر للكیماویات المحدودة ("كیو
كیم في إنتاج وتخزین -مسیعید للبتروكیماویات القابضة وشركة شیفرون فیلیبس للكیماویات الدولیة القابضة ذ.م.م. ("شركة شیفرون فیلیبس"). تعمل شركة كیو

ھكسین وغیرھا من المنتجات البتروكیماویة.-١ن ووبیع منتجات البولي إیثلی

ھي شركة مساھمة قطریة تأسست في دولة قطر وھي شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بین قطر للبترول ")٢كیم -("كیو٢شركة قطر للكیماویات المحدودة 
في إنتاج وتخزین وبیع منتجات ٢كیم -ة ذ.م.م. تعمل شركة كیووشركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة وشركة شیفرون فیلیبس للكیماویات الدولیة القابض

البولي إیثلین وأولیفینات ألفا العادیة وغیرھا من مشتقات اإلیثلین والمنتجات البتروكیماویة األخرى.

ة مشتركة بین قطر للبترول وشركة ھي شركة مساھمة قطریة تأسست في دولة قطر وھي شركة خاضعة لسیطرشركة قطر للفینیل المحدودة (" قطر للفینیل") 
في إنتاج وبیع المنتجات البتروكیماویة قطر للفینلمسیعید للبتروكیماویات القابضة وشركة شیفرون فیلیبس للكیماویات الدولیة القابضة ذ.م.م. یتمثل نشاط شركة 

مثل الصودا الكاویة وثنائي كلورید اإلیثلین وأحادي كلورید الفینیل.

.٢٠١٣سبتمبر ١شركة إنتاجھا التجاري في وقد بدأت ال

.٢٠١٨فبرایر ١٤والتصریح بإصدارھا من قبل مجلس اإلدارة في ٢٠١٧دیسمبر ٣١تم اعتماد البیانات المالیة للشركة للسنة المنتھیة في 
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أساس اإلعداد١-٢

الدولیة للتقاریر المالیة وتفسیرات لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الساریة على الشركات التي تعد التقاریر تم إعداد ھذه البیانات المالیة وفقاً للمعاییر 
ر المحاسبة الدولیة. كما عن مجلس معاییالمالیة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. تم إعداد ھذه البیانات المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة

تتوافق البیانات المالیة مع النظام األساسي للشركة واألحكام المعمول بھا لقانون الشركات التجاریة القطري.

مالیة السابقة.ة التم إعداد البیانات المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة. وتعتبر السیاسات المحاسبیة المطبقة متوافقة مع السیاسات المحاسبیة للسن

ما لم یذكر خالف ذلك. تم إعداد البیانات المالیة باللایر القطري، وھو عملة العرض والعملة الوظیفیة للشركة وتم تقریب جمیع القیم إلى أقرب ألف لایر قطري 

المعاییر الجدیدة والمعدلة التي اعتمدتھا الشركة.١

في سنة التقریر الحالیة. ومع ذلك، ال یتوجب على الشركة أن تقوم بتغییر سیاساتھا المحاسبیة أو إجراء تعدیالت بدأ تطبیق عدد من المعاییر الجدیدة أو المعدلة 
بأثر رجعي نتیجة لتطبیق ھذه المعاییر.

المعاییر والتفسیرات الجدیدة التي لم یتم تطبیقھا بعد.٢

التي ال تعد إلزامیة لفترة التقریر الحالیة والتي لم یتم تطبیقھا بشكل مبكر من قبل الشركة. تقییم لقد تم إصدار بعض المعاییر وتفسیرات المعاییر المحاسبیة الجدیدة 
الشركة ألثر المعاییر والتفسیرات الجدیدة مبین أدناه.

"األدوات المالیة"٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

طبیعة التغییر

تصنیف وقیاس وإلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة، ویدخل قواعد جدیدة لمحاسبة التغطیة ونموذجاً ٩ة رقم یتناول المعیار الدولي للتقاریر المالی
جدیداً لالنخفاض في قیمة الموجودات المالیة.

التأثیر

:٢٠١٨ینایر ١المالیة، وھي تتوقع التأثیر التالي من تطبیق المعیار الجدید بتاریخ ومطلوباتھاقامت الشركة بمراجعة موجوداتھا 

تتكون الموجودات المالیة للشركة مما یلي:

ذمم مدینة تجاریة وأخرى (باستبعاد المبالغ المدفوعة مقدما والسلفیات)

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
نقد وشبھ النقد

ة بموجب التجاریة والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ھي أدوات دین مصنفة في الوقت الحالي كقروض وذمم مدینة ویتم قیاسھا بالتكلفة المطفأالذمم المدینة 
، بما أنھا تعرض التدفقات ٩لیة . وقد قدرت الشركة أنھا تُلبي شروط التصنیف بالتكلفة المطفأة وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر الما٣٩المعیار المحاسبي الدولي رقم 

النقدیة من الدفعات األصلیة والفائدة فقط، ویتمثل نموذج أعمال الشركة في االحتفاظ بأدوات الدین وتحصیلھا.

تستمر االستثمارات قصیرة ؛ سوف ٩بدون أي تغییر مع اعتماد المعیار الدولي للتقاریر المالیة ٧یبقى تعریف النقد وشبھ النقد وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي 
قد، وھي تتعرض لمخاطر األجل والودائع القصیرة األجل قائمةً ضمن النقد وشبھ النقد، كونھا استثمارات عالیة السیولة جاھزة للتحویل إلى مبالغ معلومة من الن

غیر جوھریة للتغیرات في القیمة.



للبتروكیماویات القابضة ش.م.ق.شركة مسیعید
لمالیة للسنة المنتھیة في  ٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات ا

لمالیة لبیانات ا إیضاحات حول ا
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)لایر قطري 

٧

(تتمة)الھامةالمحاسبیةوالسیاساتاإلعدادأساس.٢

تصنیفھا بالقیمة العادلة لن یكون ھناك تأثیر على محاسبة الشركة للمطلوبات المالیة، ألن االشتراطات الجدیدة تؤثر فقط على محاسبة المطلوبات المالیة التي تم و
"األدوات المالیة": ٣٩حاسبي الدولي رقم المعیار الممن خالل الربح أو الخسارة ولیس لدى الشركة أي من ھذه المطلوبات. وتم تحویل قواعد إلغاء االعتراف من

القیاس واالعتراف" ولم یتم تغییرھا. 

.٩الیة ال یوجد لدى الشركة أي عالقات تحوط، وعلیھ فلیس ھناك أي تأثیر على البیانات المالیة للشركة عند تطبیق المعیار الدولي للمعاییر الم

بمخصصات انخفاض القیمة بناء على خسائر االئتمان المتوقعة عوضا عن خسائر االئتمان المتكبدة فقط، كما ویقتضي نموذج انخفاض القیمة الجدید االعتراف 
. وینطبق ذلك على الموجودات المالیة المصنفة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل ٣٩ھو الحال وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

"اإلیرادات من العقود مع العمالء" وذمم اإلیجار المدینة وارتباطات القروض ١٥مل اآلخر وموجودات العقد بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم الدخل الشا
مة الجدید إلى حدوث تغییر ض القیوبعض عقود الضمانات المالیة. وبناًء على التقییمات المنفذة حتى تاریخھ، ال تتوقع الشركة أن یؤدي تطبیق نموذج انخفا

جوھري في مخصص الخسارة الحالي للموجودات المالیة ذات الصلة.

ة السیما في السنة كما یقدم المعیار الجدید شروطاً موسعة لإلفصاح والتغیرات في العرض. ویتوقع أن تتغیر طبیعة وحجم إفصاحات الشركة حول أدواتھا المالی
جدید.التي تم فیھا تطبیق المعیار ال

.٩لمالیة رقم عالوة على ذلك، ال تتوقع الشركة حدوث أي تأثیر على البیانات المالیة إذا قامت مشاریعھا المشتركة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر ا

تاریخ التطبیق من قبل الشركة

٢٠١٨ینایر ١الشركة بتطبیق القواعد الجدیدة بأثر رجعي اعتباراً من . سوف تقوم٢٠١٨ینایر ١یجب تطبیق المعیار على السنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد 
.٢٠١٧إلى الحد الذي یمكن تطبیقھ، مع اتخاذ اإلجراءات العملیة المسموح بھا بموجب المعیار. لن یتم تعدیل األرقام المقارنة للعام 

عمالء"، "اإلیرادات من العقود مع ال١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

طبیعة التغییر

الذي یغطي عقود البضائع ١٨أصدر مجلس المعاییر المحاسبیة الدولي معیاراً جدیداً لالعتراف باإلیرادات. لیحل بذلك محل المعیار المحاسبي الدولي رقم 
الذي یغطي عقود البناء. ١١والخدمات والمعیار المحاسبي الدولي رقم 

ویستند المعیار الجدید على مبدأ االعتراف باإلیرادات عند تحویل السیطرة على البضائع أو الخدمات إلى العمیل. 

التأثیر

ضمن ركة وھو ما یقع ال ینطبق المعیار على البیانات المالیة للشركة حیث أن مصدر اإلیرادات الوحید الخاص بھا ھو الدخل من االستثمارات في المشاریع المشت
"استثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة".٢٨نطاق المعیار المحاسبي الدولي رقم 

وأوضحت أن االعتراف وقیاس ١٥قامت الشركة بتقییم األثر على البیانات المالیة إذا قامت مشاریعھا المشتركة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
مة الحالیة للمشاریع المشتركة خاصة مع شركة منتجات لبیع المنتجات الخاضعة للوائح بموجب نموذج المعیار الدولي للتقاریر المالیة اإلیرادات لجمیع العقود القائ

اف حیث یتم حالیا االعترقطر للفینیل ، إال في حالة شركة ١٨المكون من خمس خطوات حسبما ھو معترف بھ حالیا بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم ١٥
یرادات كمصروفات بیع باإلیرادات التي یتم إصدار فواتیر بھا إلى العمالء على أساس اإلجمالي في بیان الدخل ویتم االعتراف بالرسوم المقابلة مقابل ھذه اإل

ة تماشیا مع ما سبق، سوف تقوم اإلدارسعر المعاملة كتدفق متوقع من نقل البضائع والخدمات. و١٥وتسویق. ومع ذلك، یحدد المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ولكن ذلك لن یؤثر على البیانات المالیة للشركة إذ تقوم الشركة باالعتراف ).٢٠١٨ینایر ١خ تطبیق المعیار (الصافي من تاریباالعتراف باإلیرادات على أساس

بحصتھا من نتائج المشاریع المشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة.
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ة السیما في السنة كما یقدم المعیار الجدید شروطاً موسعة لإلفصاح والتغیرات في العرض. ویتوقع أن تتغیر طبیعة وحجم إفصاحات الشركة حول أدواتھا المالی
التي تم فیھا تطبیق المعیار الجدید.

تاریخ التطبیق من قبل الشركة

تعتزم أو منھج معدل للتطبیق بأثر رجعي.. ویسمح المعیار باتباع منھج للتطبیق بأثر رجعي بالكامل ٢٠١٨ینایر ١یة للسنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد إلزام
ف بھ في األرباح المدورة، الشركة اعتماد المعیار الجدید باستعمال منھج معدل للتطبیق بأثر رجعي، وھذا یعني أن التأثیر المتراكم من جراء التطبیق سیتم االعترا

، وأنھ لن یتم تعدیل األرقام المقارنة.٢٠١٨ینایر ١إذا اقتضى األمر، اعتباراً من 

"اإلیجارات"١٦للتقاریر المالیة رقم المعیار الدولي 

طبیعة التغییر

. وسوف ینتج عنھ االعتراف بجمیع اإلیجارات بالمیزانیة العمومیة، ألنھ تم استبعاد الفصل بین ٢٠١٦في ینایر ١٦صدر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
العتراف باألصل (الحق في استخدام العین المؤجرة) وااللتزام المالي لسداد اإلیجارات. واالستثناء اإلیجارات التشغیلیة والتمویلیة. وبموجب المعیار الجدید، یتم ا

الوحید ھو اإلیجارات القصیرة األمد والمنخفضة القیمة. 

ولن تتغیر محاسبة المؤجرین بشكل جوھري.

التأثیر

ركة لمشاریعھا المشتركة. وفي تاریخ التقریر، فإن حصة الشركة في مشاریعھا المشتركة سوف یؤثر المعیار بشكل أساسي على محاسبة اإلیجارات التشغیلیة للش
). ٤(٣نظر اإلیضاح ألایر قطري. ١٢٦٫٠٥٧ارتباطات إیجارات تشغیلیة بمبلغ تتضمن

سبیل المثال بسبب التغیر في تعریف فترة اإلیجار وبالرغم من ذلك، لم تقم الشركة بعد بتقییم ما إذا كانت ھناك ضرورة إلجراء تعدیالت أخرى، إن وجدت، على 
االنتفاع والتي یجب والمعالجة المختلفة لدفعات اإلیجار المتغیرة وخیارات التمدید والفسخ. ولذلك لیس من الممكن بعد تقدیر مبلغ الموجودات المتعلقة بحق 

لشركة أو خسائرھا وتصنیف التدفقات النقدیة المستقبلیة.االعتراف بھا عند تطبیق المعیار الجدید وكیفیة تأثیر ذلك على أرباح ا

من قبل الشركةالتطبیق تاریخ 

.٢٠١٩ینایر ١إلزامي للسنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

تعتزم الشركة تطبیق منھج المعاملة المبسط، ولن تقوم بتعدیل المبالغ المقارنة للسنة قبل التطبیق األولي.

السیاسات المحاسبیة الھامة ٢-٢

الحصة في المشاریع المشتركة

نیف االستثمار أو جزء تدرج النتائج والموجودات والمطلوبات للمشاریع المشتركة في ھذه البیانات المالیة باستخدام طریقة محاسبة حقوق الملكیة إال إذا تم تص
). وبموجب طریقة حقوق الملكیة، یتم االعتراف ٥تم محاسبتھ وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (من االستثمار باعتباره محتفظ بھ للبیع، وفي ھذه الحالة ی

أو خسائر المشروع باالستثمار في المشروع المشترك مبدئیا بالتكلفة في بیان المركز المالي ویتم تعدیلھ الحقا بحیث یتم االعتراف بحصة الشركة في أرباح 
المشترك.

تكون حصة الشركة في خسائر مشروع مشترك زائدة عن حصصھا في ذلك المشروع المشترك (التي تشمل أي حصص طویلة األجل والتي تشّكل، في عندما 
جوھرھا، جزءاً من صافي استثمارات الشركة في المشروع المشترك). 
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كة (تتمة)في مشاریع مشترالحصة

نیة أو استداللیة أو تتوقف الشركة عن االعتراف بحصتھا في المزید من الخسائر. یتم االعتراف بالخسائر اإلضافیة فقط في حال تكبدت الشركة أي التزامات قانو
مدفوعات نیابة عن المشروع المشترك.

اعتبارا من التاریخ الذي تصبح فیھ الشركة المستثمر فیھا مشروعا مشتركا. عند االستحواذ یتم احتساب استثمار في مشروع مشترك باستخدام طریقة حقوق الملكیة 
الشركة المستثمر على استثمار في مشروع مشترك، یتم االعتراف بأي زیادة في تكلفة االستثمار عن حصة الشركة من صافي القیمة العادلة لموجودات ومطلوبات 

ي یتم إدراجھا ضمن القیمة الدفتریة لالستثمار. یتم االعتراف بأي زیادة في حصة الشركة من صافي القیمة العادلة للموجودات فیھا القابلة للتحدید كشھرة، والت
ذ على االستثمار.والمطلوبات القابلة للتحدید عن تكلفة االستثمار، بعد إعادة التقییم، مباشرة ضمن األرباح أو الخسائر للفترة التي یتم فیھا االستحوا

"انخفاض ٣٦الدولي رقم عند الضرورة، یتم فحص القیمة الدفتریة لالستثمار بالكامل (بما في ذلك الشھرة) لتحدید وجود انخفاض في القیمة وفقا للمعیار المحاسبي
لة ناقصاً تكالیف البیع أیھما أعلى) مع القیمة قیمة الموجودات"، باعتباره أصال واحدا من خالل مقارنة المبلغ الممكن استرداده (القیمة المستخدمة والقیمة العاد

الدفتریة لھ.

بھ للبیع. عندما تتوقف الشركة عن استخدام طریقة محاسبة حقوق الملكیة من تاریخ توقف االستثمار في مشروع مشترك، أو عندما یتم تصنیف االستثمار كمحتفظ
المحتفظ بھا أصال مالیا، تقوم الشركة بقیاس الحصة المحتفظ بھا بالقیمة العادلة في ذلك تحتفظ الشركة بحصة في مشروع مشترك سابق وعندما تكون الحصة

ً للمعیار المحاسبي الدولي ( ). یتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة ٣٩التاریخ وتعتبر القیمة العادلة ھي القیمة العادلة للحصة في االعتراف األولي وفقا
خ إیقاف استخدام طریقة محاسبة حقوق الملكیة ویتم إدراج القیمة العادلة ألي حصص محتفظ بھا وأي متحصالت من استبعادات أجزاء للمشروع المشترك في تاری

خسارة في بنود من الحصص في المشروع المشترك عند تحدید األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد المشروع المشترك. إذا تم االعتراف سابقاً بربح أو ب
ذات الصلة بھا، وتقوم الدخل الشامل األخرى من ِقبَل المشروع المشترك یتم إعادة تصنیفھا إلى ربح أو خسارة ناتجة من بیع أو استبعاد األصول أو االلتزامات 

وذلك عندما یتم إیقاف استخدام طریقة الشركة أیضاً بإعادة تصنیف الربح أو الخسارة من حقوق الملكیة إلى بیان األرباح أو الخسائر (كتعدیالت إعادة تصنیف)،
محاسبة حقوق الملكیة.

یتم استبعاد األرباح غیر المتحققة من المعامالت التي تتم بین الشركة والمشروع المشترك إلى مقدار حصة الشركة في المشروع المشترك.

تصنیف المتداول وغیر المتداول

تصنیف متداول/ غیر متداول.تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات بناء على 

یتم تصنیف األصل كمتداول عندما:
یتوقع أن یتحقق أو یقصد بیعھ أو استھالكھ في دورة تشغیل اعتیادیة؛•
یتم االحتفاظ بھ أساساً لغرض المتاجرة؛•
أوالتقریر؛یتوقع تحقیقھ في غضون اثني عشر شھرا بعد فترة •
النقد وشبھ النقد ما لم یحظر تبادلھ أو استخدامھ لتسویة مطلوبات لمدة اثني عشر شھرا على األقل بعد فترة التقریر. •

یتم تصنیف جمیع الموجودات األخرى باعتبارھا غیر متداولة.

یتم تصنیف االلتزام باعتباره متداوال عندما:
ة؛یكون من المتوقع تسویتھ في دورة تشغیل اعتیادی•
یتم االحتفاظ بھ أساساً لغرض المتاجرة؛•
یكون مستحق التسویة خالل اثني عشر شھرا بعد فترة التقریر، أو•
فترة التقریرة ال تقل عن اثني عشر شھرا بعدفي حال وجود حق غیر مشروط لتأجیل تسویة التزام لمد•

وتصنف الشركة جمیع المطلوبات األخرى باعتبارھا غیر متداولة.
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موجودات مالیة

رط تسلیم الموجودات یتم االعتراف أو إلغاء االعتراف بجمیع الموجودات المالیة في تاریخ المتاجرة حیث یكون شراء أو بیع الموجودات المالیة بموجب عقد یشت
ق المعنیة، وتقاس مبدئیا بالقیمة العادلة مضافاً إلیھا تكالیف المعاملة باستثناء الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة المالیة ضمن اإلطار الزمني المحدد من قبل السو

العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تقاس مبدئیا بالقیمة العادلة.

ذمم مدینة تجاریة وأخرى)أ(

األصلیة للفواتیر بعد خصم االنخفاض في القیمة لعدم تحصیل ھذه الذمم المدینة. یتم تكوین مخصص لالنخفاض تظھر الذمم المدینة التجاریة واألخرى بالمبالغ 
تحصیل جمیع في القیمة عندما یكون ھناك دلیل موضوعي (مثل احتمال إعسار المقترض أو مواجھتھ لصعوبات مالیة كبیرة) بأن الشركة لن تكون قادرة على 

شروط الفاتورة األصلیة. یتم تخفیض القیمة الدفتریة للذمم المدینة عبر استخدام حساب مخصص. یتم إلغاء االعتراف بالدیون منخفضة المبالغ المستحقة بموجب
القیمة عندما یتم تقییمھا كغیر قابلة للتحصیل.

النقد وشبھ النقد)ب(

األجل التي تبلغ فترات استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل.والودائع ثابتةرصدة لدى البنوك یشتمل النقد وشبھ النقد في بیان التدفقات النقدیة على األ

انخفاض قیمة الموجودات المالیة)ج(

موضوعي على تأثّر یتم تقییم الموجودات المالیة لتحري انخفاض القیمة في كل تاریخ تقریر. وتُعد الموجودات المالیة منخفضة القیمة عندما یكون ھناك دلیل
ت النقدیّة المستقبلّیة المقدرة لالستثمار، نتیجة لحدث أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف المبدئي باألصل المالي.التدفقا

قد یتضمن الدلیل الموضوعي لالنخفاض في القیمة: 
الصعوبات المالیة الھامة التي تعاني منھا الجھة المصدرة أو الطرف المقابل؛ أو)١(
و التأخر عن أداء الدفعات المتعلقة بالفائدة أو المبلغ األصلي؛ أو التعثر أ)٢(
احتمال قیام المقترض بإشھار إفالسھ أو إعادة الھیكلة المالیة؛ أو)٣(
اختفاء السوق النشط بالنسبة لذلك األصل المالي نتیجة الصعوبات المالیة.)  ٤(

إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة)د(

) عندما:یتم إلغاء االعتراف باألصل المالي (أو، متى ما أمكن تطبیقھ، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالیة المتشابھة

یكون الحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل قد انقضى؛ أو•
دون تأخیر جوھري إلى طرف ثالث بموجب ترتیب ولكنھا تلتزم بدفعھا بالكاملتحتفظ الشركة بحقوقھا في استالم التدفقات النقدیة من األصل •

"مرور"؛ أو
ب) لم تقم تقوم الشركة بتحویل حقوقھا في استالم تدفقات نقدیة من األصل وإما (أ) أن تكون قد قامت فعلیاً بتحویل كافة مخاطر ومنافع األصل أو (•

طر ومنافع األصل، ولكنھا قامت بتحویل السیطرة على األصل.بشكل أساسي بتحویل أو االحتفاظ بكافة مخا

مطلوبات مالیة

لي بآخر من نفس المقرض یلغى االعتراف بالمطلوبات المالیة في حالة سداد أو إلغاء أو انقضاء االلتزام المدرج بالمطلوبات. عندما یتم استبدال التزام مالي حا
صلیة أو عندما یتم تعدیل شروط االلتزام المالي الحالي بشكل كامل، یعامل ھذا االستبدال أو التعدیل كإلغاء لالعتراف بشروط مختلفة بصورة كبیرة عن الشروط األ

بااللتزام المالي األصلي واالعتراف بالتزام جدید. ویتم االعتراف بالفرق في القیم الدفتریة ذات الصلة في بیان األرباح أو الخسائر. 
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ذمم دائنة تجاریة وأخرى

ن. یتم تسجیل المطلوبات المستحقة الدفع مستقبالً والمتعلقة بالخدمات المستلمة بغض النظر عن استالم أو عدم استالم الفواتیر من الموردی

مخصصات

استداللي) حالي على الشركة نتیجة لحدث سابق، وأن یكون من المحتمل أن یُطلب من الشركة تسویة یتم االعتراف بالمخصصات عند وجود التزام (قانوني أو 
ھذا االلتزام وأن یكون باإلمكان وضع تقدیر مبلغ االلتزام بشكل موثوق.

المركز المالي، مع األخذ بعین االعتبار المخاطر یعتبر المبلغ المعترف بھ كمخصص أفضل تقدیر للمقابل النقدي المطلوب لتسویة االلتزام الحالي في تاریخ بیان
ھي القیمة الحالیة لتلك والشكوك المحیطة بااللتزام. وفي حالة قیاس مخصص ما باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة لسداد االلتزام الحالي، فإن القیمة الدفتریة

التدفقات النقدیة.

ع المنافع االقتصادیة المطلوبة لتسویة مخصص ما، فإن المبلغ المستحق یتم االعتراف بھ كأصل إذا كان من وعندما یكون من المتوقع استرداد بعض أو جمی
المؤكد فعلیا أنھ سیتم استالم التعویض وأن المبلغ المستحق یمكن قیاسھ بشكل موثوق.

ترجمة العمالت األجنبیة

المقومة بعمالت غیر العملة الوظیفیة للشركة (العمالت األجنبیة) بسعر صرف العملة السائد في تاریخ تلك عند إعداد البیانات المالیة للشركة، تدرج المعامالت 
تحویل البنود غیر النقدیة المعامالت. في نھایة كل فترة تقریر مالي، یتم تحویل البنود النقدیة بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاریخ. ویتم 

تي یتم قیاسھا من حیث القیمة العادلة بعملة أجنبیة بأسعار الصرف السائدة في التاریخ الذي ُحددت فیھ القیمة العادلة. ال یتم تحویل البنود غیر النقدیة الالمدرجة ب
رة المالیة التي تحدث فیھا باستثناء ما ینص التكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة. یتم إدراج فروق أسعار الصرف على البنود النقدیة في بیان الربح أو الخسارة في الفت

على خالف ذلك في المعاییر.

القیم العادلة

ي السوق للموجودات یتم تحدید القیمة العادلة لالستثمارات المالیة التي یتم تداولھا بشكل نشط في أسواق مالیة منظمة بالرجوع إلى أسعار العرض المعلنة ف
في نھایة فترة التقریر. والمطلوبات عند إغالق األعمال 

امالت حدیثة تتم على أساس بالنسبة لألدوات المالیة التي لیس لھا سوق نشط، فإن القیمة العادلة یتم تحدیدھا باستخدام طرق التقییم. وتشمل ھذه الطرق استخدام مع
وھري و/أو تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة. وفیما یتعلق بطرق تجاري بحت والرجوع إلى القیمة السوقیة الحالیة ألداة مالیة أخرى تعتبر مماثلة بشكل ج

دل السوق المرتبط بأداة التدفقات النقدیة المخصومة، تعتمد التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة على أفضل تقدیرات لإلدارة ویكون معدل الخصم المستخدم ھو مع
مشابھة.

بشكل موثوق، یتم قیاس ھذه األدوات المالیة بالتكلفة.في حالة عدم إمكانیة قیاس القیمة العادلة

توزیعات األرباح

زیعات األرباح تقدر توزیعات األرباح من قبل المساھمین. یتم احتساب توزیعات األرباح على مساھمي الشركة كخصم من األرباح المدورة. یتم االعتراف بتو
ھا في الجمعیة العمومیة السنویة.المعلنة كمطلوبات في الفترة التي یتم فیھا اعتماد

مساھمة للصندوق االجتماعي والریاضي

والمطبقة على جمیع الشركات القطریة المساھمة المدرجة التي تمتلك ٢٠١١واإلیضاحات ذات الصلة الصادرة في ٢٠٠٨لعام ١٣وفقا للقانون القطري رقم 
أرباحھا إلى الصندوق االجتماعي للدولة.  ٪ من صافي ٢٫٥أسھما متداولة علنا، قامت الشركة بتخصیص 

ذمم ضریبیة مدینة

السترداد الضرائب مؤھلةالعامة والضرائب، تعتبر الشرکة اإلیراداتمن إدارة اإلیضاحات. بعد استالم ٢٠١٤فبرایر ٢٦في تم إدراج الشركة في بورصة قطر 
).١٧بموجب وضع اإلعفاء الضریبي لحصة المساھمة العامة الخاصة بھا في المشاریع المشتركة.  (إیضاح 
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ربحیة السھم

ة السھم األساسیة بقسمة األرباح أو الخسائر العائدة إلى المساھمین العادیین تعرض الشركة بیانات الربحیة األساسیة والمخففة ألسھمھا العادیة. ویتم احتساب ربحی
السھم األساسیة لتأخذ في للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المستحقة خالل السنة. تعدل ربحیة السھم المخففة األرقام المستخدمة في تحدید ربحیة 

ة المحتملة المخففة.عین االعتبار تأثیرات األسھم العادی

مشتركةمشاریعفياستثمارات.٣

تم تغییر القیمة الدفتریة لالستثمارات في مشاریع مشتركة وفقا للتالي:

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في

١٣٫١٤٩٫١٦٥١٣٫١٣٨٫٩٣٢الرصید في بدایة السنة
٩٧١٫٦٨٢٩٠١٫٢٦١الحصة من نتائج مشاریع مشتركة في السنة

)٨٩١٫٠٢٨()٩٥٨٫٤٦٣(ناقصا: الحصة من توزیعات األرباح المدینة / المقبوضة من المشاریع المشتركة
١٣٫١٦٢٫٣٨٤١٣٫١٤٩٫١٦٥الرصید في نھایة السنة

والتي یتم عرضھا بالدوالر األمریكي ویتم تحویلھا ٢٠١٧دیسمبر ٣١تعرض البیانات المالیة أدناه المبالغ المبینة في البیانات المالیة للمشاریع المشتركة كما في 
في الجداول أدناه:٣٫٦٤إلى لایر قطري باستخدام سعر الصرف 

بیان المركز المالي لمنشآت المشاریع المشتركة.١

٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 
اإلجماليقطر للفینیل٢كیم -كیوكیم -كیو

١٫٥١٢٫٥١١٢٫٢٨٧٫٨٨٨١٫٣١٩٫٢٨٢٥٫١١٩٫٦٨١موجودات متداولة
٢٫٢٩٤٫٧٣٢٥٫٤٤٦٫٨٦٩١٫١٢٠٫٨٩٤٨٫٨٦٢٫٤٩٥موجودات غیر متداولة

)٢٫١٨٥٫٠٨١()٤٢٣٫٤١٢()١٫١٣١٫٦٠٧()٦٣٠٫٠٦٢(مطلوبات متداولة
)٣٫٠٠٧٫٧٦٤()٢٠٦٫٢٠٦()١٫٩٣١٫٧٠٤()٨٦٩٫٨٥٤(مطلوبات غیر متداولة

١٫٨١٠٫٥٥٨٨٫٧٨٩٫٣٣١  ٢٫٣٠٧٫٣٢٧٤٫٦٧١٫٤٤٦حقوق الملكیة

  )٧٠٫٦٥٦(  )٧٠٫٦٥٦(--تعدیل لحساب معادلة توزیعات األرباح

١٫٧٣٩٫٩٠٢٨٫٧١٨٫٦٧٥  ٢٫٣٠٧٫٣٢٧٤٫٦٧١٫٤٤٦حقوق الملكیة بعد التعدیل

  ٪٥٥٫٢  ٪٤٩  ٪٤٩نسبة ملكیة الشركة

١٫١٣٠٫٥٩٠٢٫٢٨٩٫٠٠٩٩٦٠٫٤٢٦٤٫٣٨٠٫٠٢٥حصة الشركة من صافي الموجودات
٣٥٤٫٢٤٥٨٫٧٨٢٫٣٥٩  ٣٫٥٤٩٫٤٠٣٧١١٫٨٧٨٫٤الشھرة 

٤٫٦٧٩٫٩٩٣٧٫١٦٧٫٧٢٠١٫٣١٤٫٦٧١١٣٫١٦٢٫٣٨٤استثمار في مشاریع مشتركة

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 
كیم-كیو

(معدلة)* 
٢كیم -كیو

(معدلة)*
قطر للفینیل

اإلجمالي(معدلة)*
٥٫٢١٣٫٠٥٩  ١٫٨٠٧٫٧٧٧٢٫٣٤٧٫٤٣٤١٫٠٥٧٫٨٤٨موجودات متداولة

٥٫٧٢٥٫٨٣١١٫٢٤٥٫٨٩٦٩٫٢١٣٫٥١٤  ٢٫٢٤١٫٧٨٧متداولةموجودات غیر 
)٢٫١٢٦٫٠٨٣()١٨٤٫٦٨٦()١٫٠٤٦٫٤٢٥()٨٩٤٫٩٧٢(مطلوبات متداولة

)٣٫٥٣٧٫١٤١()٢٥٧٫٧٩٩()٢٫٤٠٦٫١٨٦()٨٧٣٫١٥٦(مطلوبات غیر متداولة
١٫٨٦١٫٢٥٩٨٫٧٦٣٫٣٤٩  ٤٫٦٢٠٫٦٥٤  ٢٫٢٨١٫٤٣٦حقوق الملكیة

)٧٧٫٢٣٤()٧٧٫٢٣٤(--األرباحتعدیل لحساب معادلة توزیعات 
١٫٧٨٤٫٠٢٥٨٫٦٨٦٫١١٥  ٤٫٦٢٠٫٦٥٤  ٢٫٢٨١٫٤٣٦حقوق الملكیة بعد التعدیل

    ٪٥٥٫٢  ٪٤٩  ٪٤٩نسبة ملكیة الشركة
٤٫٣٦٦٫٨٠٦  ١٫١١٧٫٩٠٤٢٫٢٦٤٫١٢٠٩٨٤٫٧٨٢حصة الشركة من صافي الموجودات 

٤٫٨٧٨٫٧١١٣٥٤٫٢٤٥٨٫٧٨٢٫٣٥٩  ٣٫٥٤٩٫٤٠٣الشھرة 
٤٫٦٦٧٫٣٠٧٧٫١٤٢٫٨٣١١٫٣٣٩٫٠٢٧١٣٫١٤٩٫١٦٥في مشاریع مشتركةاستثمار 



للبتروكیماویات القابضة ش.م.ق.شركة مسیعید
لمالیة للسنة المنتھیة في  ٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات ا

لمالیة لبیانات ا إیضاحات حول ا
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)لایر قطري 

١٣

استثمارات في مشاریع مشتركة (تتمة).٣

بیان المركز المالي لمنشآت المشاریع المشتركة (تتمة).١

*التعدیل

٢كیو كیم و كیو كیم -ترتیبات المقاصة 

المطلوبات إن الذمم المدینة بموجب عقود اإلیجار التمویلي (المعروضة ضمن الموجودات غیر المتداولة) والقرض المستحق لطرف ذي عالقة (المعروض ضمن
ف ذي عالقة (المعروض غیر المتداولة) لشركة كیو كیم والتزامات عقود اإلیجار التمویلي (المعروضة ضمن المطلوبات غیر المتداولة) والقرض المستحق من طر

، تم عرضھم سابقا على األساس اإلجمالي في بیان المركز المالي. خالل السنة الحالیة، تم اعتبار عقود اإلیجار ٢ضمن الموجودات غیر المتداولة) لشركة كیو كیم 
"األدوات المالیة: العرض". وبناء علیھ، یتم عرض ٣٢المحاسبي الدولي رقم للمعیاروالقرض من طرف ذي عالقة مستوفیة لشروط المقاصة وفقا التمویلي

أساس الصافي في بیان المرکز المالي لکل من المشروعین المشتركین. ىوقرض الطرف ذي العالقة علالتمویلياإلیجارعقود 

یة والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء". وھذا "السیاسات المحاسب٨وقد أدت التسویة أعاله إلى تعدیل مبالغ المقارنة وفقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
التعدیل أعاله لیس لھ أي تأثیر على استثمارات الشركة في المشاریع المشتركة.

للسنة الحالیة.امكانیة المقارنة مع البیانات المالیةلتعزیزبعض البیانات المالیة في العام السابق للمشروعین المشتركین تصنیفذلك، تم إعادة  ىإضافة إل

إن أثر ھذه التعدیالت على البیانات المالیة المقارنة للمشروعین المشتركین موضح كالتالي:

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 

معدلةتعدیالتالمسجل سابقا كیم-بیان المركز المالي لشركة كیو
١٫٨٠٧٫٧٧٧)٩٫٠٠٠(١٫٨١٦٫٧٧٧موجودات متداولة

٢٫٢٤١٫٧٨٧)٢٤٥٫٥٣٦(٢٫٤٨٧٫٣٢٣موجودات غیر متداولة

)٨٩٤٫٩٧٢(٩٫٠٠٠)٩٠٣٫٩٧٢(مطلوبات متداولة

)٨٧٣٫١٥٦(٢٤٥٫٥٣٦)١٫١١٨٫٦٩٢(مطلوبات غیر متداولة

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في   

معدلةتعدیالتالمسجل سابقا ٢كیم -بیان المركز المالي لشركة كیو

٢٫٣٤٧٫٤٣٤)٩٫٠٠٠(٢٫٣٥٦٫٤٣٤موجودات متداولة

٥٫٧٢٥٫٨٣١  )٢٤٥٫٥٣٦(٥٫٩٧١٫٣٦٧  موجودات غیر متداولة

)١٫٠٤٦٫٤٢٥(٩٫٠٠٠)١٫٠٥٥٫٤٢٥(مطلوبات متداولة

)٢٫٤٠٦٫١٨٦(٢٤٥٫٥٣٦)٢٫٦٥١٫٧٢٢(مطلوبات غیر متداولة

یؤثر التعدیل على بیانات للتغیرات في حقوق الملكیة . لم ٢٠١٦دیسمبر ٣١لم یؤثر التعدیل إال على بیان المركز المالي للمشاریع المشتركة المذكورة كما في 
.٢٠١٦دیسمبر ٣١والدخل الشامل والتدفقات النقدیة خالل السنة المنتھیة في 

للفینیلقطر –التزام الضریبة المؤجلة 

ال یتماشى مع المعیار المحاسبي الدولي رقم ) حیث إن ھذا ٪٢٥٫٢٥بعكس التزام الضریبة المؤجلة للحصة غیر الخاضعة للضریبة (للفینیل قطرقامت شركة 
ع توزیعات أرباح . وحیث أن المبلغ قد تم تكوینھ كالتزام ضریبي مؤجل من خالل بیان التغیرات في حقوق الملكیة، فقد تم عكسھ إلى حقوق الملكیة. سیتم دف١٢

وبناء على ذلك، تم االعتراف بھ كعنصر لحقوق الملكیة وتم تصنیفھ "كاحتیاطي مستقبلیة إضافیة للمساھم المعفى من الضرائب بموجب التزام الضریبة المؤجلة. 
للفینیل. قطرى رصد تلك المبالغ مع معادلة توزیعات األرباح" حتى یتسن



للبتروكیماویات القابضة ش.م.ق.شركة مسیعید
لمالیة للسنة المنتھیة في  ٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات ا

لمالیة لبیانات ا إیضاحات حول ا
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)لایر قطري 

١٤

استثمارات في مشاریع مشتركة (تتمة).٣

بیان المركز المالي لمنشآت المشاریع المشتركة (تتمة).١

خالل تعدیل البنود المتأثرة بكل بیان مالي للفترات السابقة كالتالي:وقد تم تصحیح المبالغ من

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في   

معدلةتعدیالتالمسجل سابقا للفینیل قطربیان المركز المالي لشركة 
٢٢٥٫٤٠٣)٧٧٫٢٣٤(٣٠٢٫٦٣٧التزام الضریبة المؤجلة

٧٧٫٢٣٤٧٧٫٢٣٤-احتیاطي معادلة توزیعات األرباح

١٫٧٨٤٫٠٢٥٧٧٫٢٣٤١٫٨٦١٫٢٥٩صافي الموجودات

٧٧٧٫٦٦٨-٧٧٧٫٦٦٨أرباح مدورة

١٫٧٨٤٫٠٢٥٧٧٫٢٣٤١٫٨٦١٫٢٥٩إجمالي حقوق الملكیة

بیان الدخل الشامل لمنشآت المشاریع المشتركة.٢

٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
اإلجماليقطر للفینیل٢كیم -كیوكیم-كیو

٢٫٢٠٨٫٨٧٦٢٫٧٣٧٫٣٨٢١٫٦٢٦٫١٩٢٦٫٥٧٢٫٤٥٠اإلیرادات

)٣٫٩٤٢٫٠٧٦()١٫١٠٩٫٢٥٧()١٫٥٤٥٫٣٤٤()١٫٢٨٧٫٤٧٥(تكلفة المبیعات
٥٫٥٩٨٩٤٫٧٧٨١٦٫٢٠٩١١٦٫٥٨٥إیرادات أخرى

)١٩٣٫٩٧٥()١٤١٫٠٧٥()١٧٫٠٣٥()٣٥٫٨٦٥(مصروفات إداریة
)٥٫٩٢٢(١٠٫٢٩٨)٢٦٫٣٧٢(١٠٫١٥٢إیرادات/ (تكالیف) تمویلیة

٩٠١٫٢٨٦١٫٢٤٣٫٤٠٩٤٠٢٫٣٦٧٢٫٥٤٧٫٠٦٢الربح قبل الضریبة
)٧٢٫٣٣٥(١٩٫١٩٧)١٣٧٫٠٢١(٤٥٫٤٨٩ضریبة الدخل المؤجلة

)٤٨٦٫٠٧١()١٢٩٫٣٩١(-)٣٥٦٫٦٨٠(ضریبة الدخل الحالیة

٥٩٠٫٠٩٥١٫١٠٦٫٣٨٨٢٩٢٫١٧٣١٫٩٨٨٫٦٥٦ربح السنة

)٣٧٫٨١٦()٣٧٫٨١٦(--الضریبةتوزیعات على المساھمین المعفیین من 

من الربح للسنة صافیا من التوزیعات على المساھمین المعفیین
٥٩٠٫٠٩٥١٫١٠٦٫٣٨٨٢٥٤٫٣٥٧١٫٩٥٠٫٨٤٠الضریبة

  ٪٥٥٫٢  ٪٤٩  ٪٤٩نسبة ملكیة الشركة

٢٨٩٫١٤٧٥٤٢٫١٣٠١٤٠٫٤٠٥٩٧١٫٦٨٢حصة الشركة من الربح للسنة في مشاریع مشتركة



شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة ش.م.ق.
لمالیة للسنة المنتھیة في  ٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات ا

لمالیة لبیانات ا إیضاحات حول ا
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)لایر قطري 

١٥

(تتمة)مشتركةمشاریعفياستثمارات.٣

بیان الدخل الشامل لمنشآت المشاریع المشتركة (تتمة)2.
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

اإلجماليقطر للفینیل٢كیم -كیوكیم -كیو
٦٫٣٦٠٫٥٠٤  ٢٫٢٦٠٫٨٨٤٢٫٦٥٧٫٤٩٠١٫٤٤٢٫١٣٠اإلیرادات

)٣٫٧٤٨٫٩١٠()١٫٠٧٧٫٩٠٢()١٫٤٥٠٫٠٣٦()١٫٢٢٠٫٩٧٢(تكلفة المبیعات
)٩٫٢٩١(٣٣٧)١٠٫١٩٢(  ٥٦٤  إیرادات / (مصروفات) أخرى

)١٩٢٫٨٦٢()١٤٠٫٣٥٨()١٨٫٤٩٥()٣٤٫٠٠٩(مصروفات إداریة
)٦٫٧٨٥(  ٧٫٣٥٦)٢٦٫٧٣٢(١٢٫٥٩١إیرادات/ (تكالیف) تمویلیة

  ١٫٠١٩٫٠٥٨١٫١٥٢٫٠٣٥٢٣١٫٥٦٣٢٫٤٠٢٫٦٥٦الربح قبل الضریبة

)١١٩٫٥٩٩()١٨٫٧٣٥()١٣٩٫٠٠٨(٣٨٫١٤٤المؤجلةضریبة الدخل 

)٤٤١٫٧٣٦()٤٢٫٣٤٨(-)٣٩٩٫٣٨٨(ضریبة الدخل الحالیة

٦٥٧٫٨١٤١٫٠١٣٫٠٢٧١٧٠٫٤٨٠١٫٨٤١٫٣٢١ربح السنة

)٢٠٫٩٣٥()٢٠٫٩٣٥(--توزیعات على المساھمین المعفیین من الضریبة

ن المعفیین مالربح للسنة صافیا من التوزیعات على المساھمین 
٦٥٧٫٨١٤١٫٠١٣٫٠٢٧١٤٩٫٥٤٥١٫٨٢٠٫٣٨٦الضریبة

  ٪٥٥٫٢  ٪٤٩  ٪٤٩نسبة ملكیة الشركة

٣٢٢٫٣٢٩٤٩٦٫٣٨٣٨٢٫٥٤٩٩٠١٫٢٦١حصة الشركة من الربح للسنة في مشاریع مشتركة

إفصاحات إضافیة لمنشآت المشاریع المشتركة.٣
٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

اإلجماليللفینیلقطر ٢كیم -كیوكیم-كیو
٥٦٤٫٨٠٤٩١٠٫٧٣٥٦٧١٫٦٧١٢٫١٤٧٫٢١٠نقد وشبھ النقد

٢٢٢٫٧٢١٣٣٥٫٤٩٥١٤٠٫٠٦٤٦٩٨٫٢٨٠استھالك وإطفاء

١٫٥٤٥٫٩٨٤-١٫٥٤٥٫٩٨٤-قروض ودیون محملة بالفائدة
٥٦٩٫٣٨٧٩٩٦٫٥١٢٢٠٦٫٢٠٦١٫٧٧٢٫١٠٥مطلوبات الضریبة المؤجلة

٣٥٦٫٤٠٧٢٩٦٫٠٣٠١٧٤٫٠١٠٨٢٦٫٤٤٧ضریبة مستحقة الدفع
٢٧٦٫٤٥٨٥١٧٫٢٤٤١٦٤٫٧٦١٩٥٨٫٤٦٣حصة الشركة من توزیعات األرباح المعلنة/ المستلمة

خرى مطلوبات مالیة متداولة (باستثناء الذمم الدائنة التجاریة واأل
٦١١٫٦٢٢-٦١١٫٦٢٢-والمخصصات)

مطلوبات مالیة غیر متداولة (باستثناء الذمم الدائنة التجاریة
١٫٢٣٤٫٨٣٠-٣٠٠٫٤٦٧٩٣٤٫٣٦٣واألخرى والمخصصات)

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 
اإلجماليقطر للفینیل٢كیم -كیوكیم -كیو

٨٥١٫٦٥٨١٫٠٠٥٫٠١٩٤٧٥٫٢٨٢٢٫٣٣١٫٩٥٩نقد وشبھ النقد
١٨٣٫٧٧٣٣٣٤٫١٤٥١٣٩٫٤٧٠٦٥٧٫٣٨٨استھالك وإطفاء

٢٫٠٩٩٫٥٤٨-٢٫٠٩٩٫٥٤٨-بالفائدةقروض ودیون محملة 
٦١٤٫٨٧٦٨٥٩٫٤٩١٣٠٢٫٦٣٣١٫٧٧٧٫٠٠٠مطلوبات الضریبة المؤجلة

٢٧٫٨٣٥٤٢٧٫٢٠٥*٣٩٩٫٣٧٠٢٦٣٫٩٥٨ضریبة مستحقة الدفع
٢٨٥٫٣٧٦٥١٧٫٢٤٤٨٨٫٤٠٨٨٩١٫٠٢٨حصة الشركة من توزیعات األرباح المعلنة/ المستلمة

خرى مطلوبات مالیة متداولة (باستثناء الذمم الدائنة التجاریة واأل
٥٥٣٫٥٦٨-٥٥٣٫٥٦٨-والمخصصات)

مطلوبات مالیة غیر متداولة (باستثناء الذمم الدائنة التجاریة
١٫٧٠٠٫٢٦٢-١٥٤٫٢٨١١٫٥٤٥٫٩٨١واألخرى والمخصصات)



شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة ش.م.ق.
لمالیة للسنة المنتھیة في  ٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات ا
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(تتمة)مشتركةمشاریعفياستثمارات.٣

وتسویتھا من قبل قطر للبترول أو أي منشأة تملكھا قطر للبترول وذلك عن السنوات العشر األولى من تاریخ ٢كیم -* یتم سداد التزام ضریبة الدخل لشركة كیو
.٢كیم -بدء العملیات التجاریة لشركة كیو

ارتباطات رأسمالیة ومطلوبات محتملة . ٤

یبین الجدول التالي حصة الشركة في ارتباطات المشاریع المشتركة ومطلوباتھا المحتملة كالتالي:

٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

اإلجماليقطر للفینیل٢كیم -كیوكیم -كیو

١٢٢٫٨٦٤-٦٢٫٧٢٦٦٠٫١٣٨ارتباطات رأسمالیة

ارتباطات اإلیجار التشغیلي:

اإلیجار:الحد األدنى لمدفوعات 

٦٫٥٥٨٤٫٠٠٤٨٫٦٩٤١٩٫٢٥٦خالل سنة واحدة
٢٤٫٩٥٨١٦٫٩٣٧٢٫٨٠٥٤٤٫٧٠٠أكثر من سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنوات

١٨٫٨٥٤٤٠٫٩٦٦٢٫٢٨١٦٢٫١٠١أكثر من خمس سنوات

٥٠٫٣٧٠٦١٫٩٠٧١٣٫٧٨٠١٢٦٫٠٥٧إجمالي التزامات التأجیر التشغیلي

٣٩٢٫٧٢٠-٢٠٠٫٩٥٨١٩١٫٧٦٢ارتباطات الشراء

١٫٥٩١--١٫٥٩١مطلوبات محتملة 

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 

اإلجماليقطر للفینیل٢كیم -كیوكیم -كیو

١٣١٫٢٠٣-٩٠٫٠٤٣٤١٫١٦٠ارتباطات رأسمالیة

ارتباطات اإلیجار التشغیلي:

لمدفوعات اإلیجار:الحد األدنى 

١٤٫٣٠١١٠٫٠٧٧٣٠٫٨٢٢   ٦٫٤٤٤خالل سنة واحدة

١٦٫٣٢٥٥٩٫٤٨٣١٣٫٥٥٣٨٩٫٣٦١أكثر من سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنوات
١٠٫٩٧٤١٤٢٫٠٣٢٢٫٨٠٣١٥٥٫٨٠٩أكثر من خمس سنوات

٣٣٫٧٤٣٢١٥٫٨١٦٢٦٫٤٣٣٢٧٥٫٩٩٢اإلجمالي

١٫٤٥٩-١٫٤٥٩-مطلوبات محتملة

المشاریع المشتركة أیضا عددا من االتفاقات لدى المشاریع المشتركة ارتباطات شراء تتألف أساسا من اتفاقیات رئیسیة لشراء الغاز من قطر للبترول. وقد أبرمت 
المتعلقة بالكھرباء والغازات الصناعیة والقوى العاملة.

مطلوبات محتملة أخرى

التزامات إعادة تأھیل الموقع 

) اتفاقیة إیجار أرض مع حكومة قطر ممثلة في قطر للبترول لغرض إنشاء ٢كیم -شركة رأس لفان لألولیفینات المحدودة ش.م.ق. أبرم (المشروع المشترك لكیو
مرافق المحطة. 

بأنھ یطلب إما:وبموجب اتفاقیات اإلیجار األصلیة والمعدلة، فإن المؤجر یتمتع بالحق، عند فسخ أو انقضاء فترة اإلیجار، في إخطار المشاریع المشتركة 

إلى جھة أخرى یرشحھا المؤجر مقابل سعر مقبول من قبل المشروع المشترك، أوتحویل جمیع المرافق للمؤجر أو
رك على إزالة جمیع المرافق وجمیع الممتلكات األخرى من األرض وإعادة تأھیلھا على األقل إلى الحالة التي تم تسلیمھا فیھا إلى المشروع المشت

یر ذلك مع المؤجر.حساب ومصروف المشروع المشترك، إال إذا تم االتفاق على غ

بناء على فرضیة أنھ من غیر المرجح لكیو بي تطبیق الخیار الثاني، وھو فرض إعادة تأھیل الموقع على المشاریع ٢كیم -وتم إعداد البیانات المالیة لشركة كیو 
المشتركة. ولھذا، لم یتم بعد رصد أي مخصص لھذه االلتزامات.

بفترة للموجوداتالمقدرةاإلنتاجیةاألعمارتستمرأنالمتوقعمن.الموقعتأھیلإعادةاللتزاماتمخصصبأياالعترافیتملم ،٢٠١٧دیسمبر٣١ في كما
إیجار األرض.اتفاقیةفترة نھایةعندللموقعتأھیلإعادةالمؤجریطلبأنالمرجحمنلیسأنھاإلدارةترىحیثاألرض،إیجاراتفاقیةفترةبعد ما إلىكافیة
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أخرىمدینةذمم.٤

تتكون الذمم المدینة األخرى من الفوائد المدینة على الودائع ألجل لدى عدة بنوك.

النقدوشبھالنقد.٥

٢٠١٧٢٠١٦

٥٠٫٢٣٩١١٧٫٦٣٩نقد وشبھ النقد

األخرىالبنكیةواألرصدةالودائع١-٥

٢٠١٧٢٠١٦

١٫٢٠٨٫٥٥٠٨٥٢٫٧٤٠یوما٩٠ودائع ثابتة تستحق بعد 
١٣٨٫١٦٤١١١٫٤٨٠حساب أرصدة توزیعات األرباح البنكیة

١٫٣٤٦٫٧١٤٩٦٤٫٢٢٠

ت النقدیة الفوریة للشركة یحقق النقد لدى البنوك فوائد بأسعار ثابتة. یتم ربط الودائع ألجل لفترات متفاوتة تتراوح بین ثالثة أشھر وسنة واحدة تبعا لالحتیاجا
).٪٣٫٤إلى  ٪٢٠١٦:٣٫٠(٪ ٣٫٥٠و ٪ ٢٫٨٥بفائدة تتراوح بین 

العالقةذاتاألطراف.٦

: تمثل إفصاحات األطراف ذات العالقة الشركات الزمیلة والمساھمین الرئیسیین وأعضاء ٢٤األطراف ذات العالقة كما ھي معرفة في معیار المحاسبة الدولي رقم 
األطراف بشكل جوھري. مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العلیا للشركة والمنشآت التي تخضع للسیطرة أو السیطرة المشتركة أو التي تخضع لنفوذ ھؤالء

معامالت األطراف ذات العالقة:

فیما یلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان األرباح أو الخسائر وبیان الدخل الشامل للسنة المنتھیة:

٢٠١٧٢٠١٦للسنة المنتھیة في

٢٧٦٫٤٥٨٢٨٥٫٣٧٦كیم -دخل توزیعات األرباح من كیو
٢٥١٧٫٢٤٤٥١٧٫٢٤٤كیم -توزیعات األرباح من كیودخل 

١٦٤٫٧٦١٨٨٫٤٠٨دخل توزیعات األرباح من قطر للفینیل
)٧٫٩١٣()٧٫١٧٦(أتعاب خدمات سنویة لقطر للبترول

.١٩٧٤لسنة  ١٠والشركة األم ھي قطر للبترول، وھي مؤسسة عامة مملوكة للدولة تم تأسیسھا بموجب المرسوم األمیري رقم 

أرصدة األطراف ذات العالقة

فیما یلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي:

٢٠١٧٢٠١٦  كما في

٩٨٫٠٩٨-كیم  -توزیعات أرباح مستحقة من كیو
٧٫٩٠٢٨٫١٦٦مبلغ مستحق لقطر للبترول
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(تتمة)عالقةذاتأطراف.٦

اإلدارة العلیامكافآت أفراد 

یوضح الجدول التالي مكافآت موظفي اإلدارة العلیا خالل السنة:

٢٠١٧٢٠١٦

٥٣٤٥٠٠مكافآت كبار موظفي اإلدارة
٣٫٨٠٠٣٫٨٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

متغیّر. یتعلق الجزء المتغیّر بأداء الشركة المالي. مجموع وضعت الشركة سیاسة مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة. تتكون ھذه السیاسة من جزأین، جزء ثابت وجزء 
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة یكون ضمن الحدود المنصوص علیھا في قانون الشركات التجاریة القطري.

وأخرىتجاریةدائنةذمم.٧

٢٠١٧٢٠١٦

١٣٨٫١٦٤١١١٫٤٨٠توزیعات أرباح مستحقة
٢٧٫٢٠٦٢٤٫٨٦٦االجتماعي والریاضيمساھمة مستحقة للصندوق 

  ٤٫٣٣٣٤٫٤٦٦استحقاقات
١٦٩٫٧٠٣١٤٠٫٨١٢

المالرأس.٨

٢٠١٧٢٠١٦

المصّرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل:
١٢٫٥٦٣٫١٧٥١٢٫٥٦٣٫١٧٥لایر قطري لكل سھم١٠سھم بواقع ١٫٢٥٦٫٣١٧٫٥٠٠

سھما) من قطر للبترول إلى الجمھور من حساب األسھم التشجیعیة المحولة بسبب وفاة ٢٠١٦:٢١٧٫٦٣١سھما إضافیا (٢٣٢٫١٧٩، تم تحویل ٢٠١٧في 
:٢٠١٦سھما بما في ذلك حصة واحدة خاصة (٩٣٢٫٤٢٨٫٩٤٥ق، تحتفظ شركة قطر للبترول بعددالمساھم (المساھمین) األصلیین. كما في تاریخ اإلغال

) من إجمالي المساھمة.٪٢٠١٦:٧٤٫٢٣٨( ٪٧٤٫٢١٩ي ذلك حصة واحدة خاصة) تمثل سھما بما ف٩٣٢٫٦٦١٫١٢٤

قانونياحتیاطي.٩

سبة فیما یتعلق ینص النظام األساسي للشركة على أنھ قبل التوصیة بتوزیع األرباح على المساھمین، یجب على مجلس اإلدارة التأكد من وجود احتیاطیات منا
. ھذه االحتیاطیات كما یقررھا مجلس اإلدارة، ھي االحتیاطیات الوحیدة التي مالئمة أو ضروریةمجلس اإلدارة یعتبرھا النظامیة التي باالحتیاطیات االختیاریة و

یجب على الشركة رصدھا.  

األرباحتوزیعات.١٠

لایر قطري لكل سھم). ٢٠١٦:٠٫٦(٢٠١٧دیسمبر ٣١للسھم الواحد للسنة المنتھیة في لایر قطري. ٠٫٧٠وقد اقترح مجلس اإلدارة توزیع أرباح نقدیة بنسبة 
العتمادھا في االجتماع السنوي للجمعیة العمومیة.٢٠١٧دیسمبر ٣١سوف یتم عرض توزیعات األرباح النھائیة المقترحة للسنة المنتھیة في 

ملیون لایر قطري.٧٥٤النقدیة بمبلغ، وافق المساھمون على توزیعات األرباح ٢٠١٧مارس  ٦ في

الواحدللسھموالمخففةاألساسیةالربحیة.١١

المرجح لعدد األسھم یتم احتساب الربحیة األساسیة والمخففة للسھم الواحد بقسمة صافي أرباح السنة العائدة إلى حملة حقوق ملكیة الشركة األم على المتوسط 
المستحقة خالل السنة كالتالي:
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(تتمة)الواحدللسھموالمخففةاألساسیةالربحیة.١١

ویعكس التالي بیانات اإلیرادات واألسھم المستخدمة في حسابات األرباح األساسیة والمخففة لكل سھم:

٢٠١٧٢٠١٦

١٫٠٨٨٫٢٤٣٩٩٤٫٦٤٨الربح العائد لحاملي حقوق الملكیة للسنة
١٫٢٥٦٫٣١٧١٫٢٥٦٫٣١٧خالل السنة (باآلالف)المتوسط المرجح لعدد األسھم المستحقة

٠٫٨٧٠٫٧٩الربحیة األساسیة والمخففة للسھم الواحد (باللایر القطري للسھم الواحد)

ا.إن مبالغ األرباح األساسیة والمخففة للسھم متساویة، حیث لم تصدر الشركة أي أدوات لھا تأثیر على العائد األساسي للسھم عند استخدامھ

المالیةالمخاطرإدارة.١٢

جودات المالیة مثل المبالغ تشتمل المطلوبات المالیة الرئیسیة للشركة على الذمم الدائنة التجاریة والمبالغ المستحقة لطرف ذي عالقة. لدى الشركة العدید من المو
المستحقة من طرف ذي عالقة والفوائد المدینة واألرصدة البنكیة، والتي تنشأ مباشرة من عملیاتھا. 

دارة لرئیسیة الناشئة من األدوات المالیة للشركة ھي مخاطر سعر الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر العملة األجنبیة. تقوم اإلإن المخاطر ا
بمراجعة السیاسات والموافقة علیھا بغرض إدارة كل من ھذه المخاطر، والتي تتلخص فیما یلي:

مخاطر أسعار الفائدة

فائدة في مخاطر تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة للبیانات المالیة بسبب المتغیرات في أسعار الفائدة السوقیة. تتمثل مخاطر سعر ال

المتغیرات األخرى جمیعیوضح الجدول التالي حساسیة بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للتغیرات المحتملة في معدالت الفائدة بشكل معقول مع بقاء 
ثابتة.

الزیادة في نقاط األساس
التأثیر على األرباح 

الزیادة في نقاط األساس٢٠١٧
التأثیر على األرباح 

٢٠١٦

٢٫١٣١-+/٢٥-+/٣٫٠٢١-+/٢٥-+/ودائع ألجل

مخاطر االئتمان

التزاماتھ مما یتسبب في تكبید الطرف اآلخر خسارة مالیة. یتم تسجیل تعرض الشركة لمخاطر تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة الطرف اآلخر على سداد 
االئتمان بالقیمة الدفتریة لموجوداتھا المالیة والتي تتكون أساساً من المبالغ المستحقة من طرف ذي عالقة واألرصدة البنكیة كما یلي:

٢٠١٧٢٠١٦

٩٨٫٠٩٨-مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة
  ١٢٫٥١٨٧٫٦٥٦فوائد مدینة

١٫٣٩٦٫٩٥٣١٫٠٨١٫٨٥٩أرصدة لدى البنوك
١٫٤٠٩٫٤٧١١٫١٨٧٫٦١٣
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(تتمة)المالیةالمخاطرإدارة.١٢

یوضح الجدول أدناه توزیع األرصدة البنكیة بتاریخ إصدار البیانات المالیة:

أرصدة لدى البنوكالتصنیف

A-1٥٨٢٫٥٩٩

A-2٥١٩٫١١٦

A-3٢٩٥٫٠٥٨

Aa3١٨٠

١٫٣٩٦٫٩٥٣

مخاطر السیولة

الشركة في ضمان وجود تتمثل مخاطر السیولة في مخاطر عدم تمكن الشركة من الوفاء بتعھداتھا المالیة عند استحقاقھا. ویتمثّل أسلوب إدارة مخاطر السیولة لدى
عند استحقاقھا سواًء في ظل ظروف عادیة أو تحت الضغوط، من دون أن ینتج عن ذلك تكبد الشركة ألي خسائر غیر مقبولة أو سیولة كافیة للوفاء بمطلوباتھا

شھرا ١٢خالل الیة إضرار بسمعتھا والحفاظ على التوازن بین استمراریة التمویل والمرونة من خالل استخدام التسھیالت البنكیة. وتستحق جمیع المطلوبات الم
نھایة فترة التقریر.من

إدارة رأس المال

ھیكل رأس تدیر الشركة ھیكل رأسمالھا وتجري تعدیالت علیھ، في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة وظروف العمل وتوقعات المساھمین. وللحفاظ على
جدیدة. یتكون رأس المال من حصص رأس المال واألرباح المال أو تعدیلھ، تقوم الشركة بتعدیل مدفوعات توزیعات األرباح للمساھمین أو إصدار حصص

ملیار لایر قطري).٢٠١٦:١٤٫٢٥ملیار لایر قطري (١٤٫٥٨المدورة ویقدر بمبلغ 

المالیةلألدواتالعادلةالقیمة.١٣

اة المالیة في معاملة حالیة بین طرفین راغبین في المعاملة، بدال إن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة یتم إدراجھا بالمبلغ الذي یتم من خاللھ مبادلة األد
من معاملة بیع جبریة أو تصفیة. 

قة تكون عموماً مقاربة إن القیم العادلة لألرصدة البنكیة والذمم المدینة والمبالغ المستحقة من طرف ذي عالقة والذمم الدائنة والمبالغ المستحقة لطرف ذي عال
الدفتریة بسبب االستحقاقات قصیرة األجل لھذه األدوات.لقیمھا 

التقدیرمنالتأكدعدملحاالتالرئیسیةوالمصادرالھامةاألحكام.١٤

ریة ، یتطلب األمر من اإلدارة وضع األحكام والتقدیرات واالفتراضات حول القیم الدفت٢عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة، المبینة في اإلیضاح رقم 
األخرى التي تعتبر للموجودات والمطلوبات التي ال تظھر بسھولة من مصادر أخرى. وتستند التقدیرات واالفتراضات المرتبطة بھا إلى الخبرة السابقة والعوامل

م االعتراف بأي تعدیالت على التقدیرات مالئمة. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. وتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة بشكل مستمر. یت
إذا كان لھذا التعدیل أثر على الفترات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا التعدیل إذا كان لھذا التعدیل أثر على تلك الفترة فقط أو في فترة التعدیل والفترات المستقبلیة 

الحالّیة والمستقبلیّة.

تصنیف االستثمارات كمشاریع مشتركة

وقطر للفینیل (معا "المنشآت")، وخلصت إلى أن الترتیبات المشتركة ھي مشاریع مشتركة تخضع ٢كیم -كیم وكیو-قامت اإلدارة بتقییم حصة الشركة في كیو
فیھا المنشآت للسیطرة المشتركة. وبالتالي، قامت اإلدارة باحتساب ھذه االستثمارات وفقا لطریقة حقوق الملكیة.

االستثمارات في مشاریع مشتركةانخفاض قیمة 

یرات في الظروف إلى أن تقوم الشركة بتقییم االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة، ال سیما استثمارھا في المشاریع المشتركة، عندما تشیر األحداث أو التغ
القیمة الدفتریة لألصل غیر المالي قد ال تكون قابلة لالسترداد.  
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(تتمة)التقدیرمنالتأكدعدملحاالتالرئیسیةوالمصادرھامةالاألحكام.١٤

لألصل تتوافق مع إن اختبار االنخفاض في القیمة ھو مجال ینطوي على وضع أحكام شخصیة من اإلدارة، مما یقتضي وضع تقدیر فیما إذا كانت القیمة الدفتریة 
مكن الحصول علیھا من خالل تلك الموجودات، والتي تم خصمھا باستخدام معّدل خصم مناسب. عند صافي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة والتي ی

احتساب صافي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة، قامت اإلدارة بتطبیق االفتراضات الرئیسیة التالیة:

 لجمیع المشاریع  ٪١٠عدالت الخصم:م
على التوالي٢كیم -كیم وكیو-وكیوقطر للفینیل ل ٪٤١٫٨و ٪٣٤٫٩و ٪٢٥٫٤:والضریبةلعائد قبل الفائدة ا
 لجمیع المشاریع ٪٤ عدل النمو في الفترة النھائیة:م

صل ما بأنھا وتعرف القیمة القابلة لالسترداد ألار ما قیمتھ القابلة لالسترداد. یعترف بخسارة االنخفاض في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة ألصل ما أو استثم
إن القیمة العادلة مخصوما منھا تكلفة البیع ھي المبلغ الذي یمكن الحصول علیھ وقیمتھ االستخدامیة، أیھما أعلى.القیمة العادلة لألصل مخصوما منھا تكالیف البیع 

قدیة المستقبلیة التقدیریة المتوقع أن تنشأ عن االستخدام المستمر من بیع أصل ما في معاملة تجاریة بحتة ببنما القیمة االستخدامیة ھي القیمة الحالیة للتدفقات الن
لألصل ومن استبعاده في نھایة عمره اإلنتاجي.

ي إلیھا األصل.یتم تقدیر المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات أو االستثمارات الفردیة أو، إذا لم یكن ذلك ممكنا، للوحدة المنتجة للنقد التي ینتم

وافتراضات یمكن أن تحدید القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقع تحقیقھا من االستخدام المستمر للموجودات، یتعین على الشركة وضع تقدیراتعند 
خفاض قیمة مشاریعھا المشتركة.، لم تعترف الشركة بأي خسائر نتیجة ان٢٠١٧دیسمبر ٣١تؤثر بشكل مادي على البیانات المالیة. كما في السنة المنتھیة في 

التزامات إعادة تأھیل الموقع

تقوم الشركة بتقییم مدى تلبیة الشروط التالیة المحتملة والموجودات المحتملة"،،"المخصصات والمطلوبات٣٧وفقا لما ھو مطلوب بالمعیار المحاسبي الدولي رقم 

لالعتراف بالمخصصات:

لي نتیجة لحدث سابق؛ما إذا كان لدى الشركة التزام حا
احتمال أن تكون ھناك حاجة لتدفق صادر للموارد مشتمل على منافع اقتصادیة لتسویة االلتزام؛ و
.أن یكون باإلمكان تقدیر قیمة ھذا االلتزام بشكل موثوق

تأھیلإلعادةالمدفوعاتلسداد٢كیم-كیوالمشتركمشروعقبلمنالمبرماإلیجارعقدبموجبالشركة،مناألمریقتضيقد ،)٤( ٣اإلیضاح في مبینھو كما
المشروعمنالمصنع على االستحواذاحتمالیةمنیزیدللبترولقطرلشركةالمتاحالخیار حق أنتقییمتموقد).للبترولقطر(األمالشركةلخیاروفقاالموقع

بعد ما إلىكافیةبفترةتستمرأنالمتوقعمنللموجوداتالمقدرةاإلنتاجیةاألعمارأنإلىنظراالمشتركالمشروعحساب على الموقعتأھیلإعادةمنبدالالمشترك
المالیةالبیانات في مخصصوضعیتملمولھذا.األرضإیجاراتفاقیةفترة

والریاضياالجتماعيللصندوقمساھمة.١٥

ملیون) ما نسبتھ ٢٠١٦:٢٤٫٨٧ملیون لایر قطري (٢٧٫٢١مبلغ مخصص من الربح بقیمة ، قامت الشركة برصد ٢٠٠٨لسنة  ١٣وفقاً ألحكام القانون رقم 
من صافي الربح للسنة لصندوق دعم األنشطة الریاضیة والثقافیة واالجتماعیة والخیریة. ٪٢٫٥

القطاععنمعلومات.١٦

البتروكیماویات من ألغراض اإلدارة، تم تنظیم الشركة في وحدات أعمال بناء على منتجاتھا وخدماتھا، ولھا قطاع تشغیل واحد یتم إعداد تقریر عنھ وھو قطاع 
خرى والصودا الكاویة وثاني كلورید ھكسین وأولیفینات ألفا العادیة ومشتقات اإلیثیلین األ-١حصتھا في المشاریع المشتركة التي تنتج وتبیع البولي إیثیلین و

اإلیثیلین وأحادي كلورید الفینیل والمنتجات البتروكیماویة األخرى.

جغرافیا، تعمل الشركة فقط في دولة قطر.
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الضریبةاسترداد.١٧

. بعد استالم ٪٢٥٫٧٨١ي الشركة ما نسبتھ ، بلغت المساھمات العامة ف٢٠١٧دیسمبر ٣١، تم إدراج الشركة في بورصة قطر. وكما في ٢٠١٤فبرایر ٢٦في 
، بلغت قیمة استرداد الضریبة للشركة ٢٠١٧دیسمبر ١٠اإلیضاحات من إدارة اإلیرادات العامة والضرائب، تعتبر الشرکة مؤھلة السترداد الضرائب. وكما في 

٢٠١٦:٨٩٫٧٦ملیون دوالر قطري (١٠٠٫٧٩و الخسائر للسنة ملیون لایر قطري). بلغ تأثیر بیان األرباح أ٢٠١٦:٨٩٫٧٦ملیون لایر قطري (١٩٠٫٥٦
ملیون لایر قطري).

المقارنةأرقام.١٨

فیما یلي آثار إعادة التصنیف على البیانات البیانات المالیة للسنة الحالیة.تمت إعادة تصنیف أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتفق مع طریقة العرض المتبعة في 
المالیة المقارنة:

معدلةإعادة تصنیفالمسجل سابقا ٢٠١٦دیسمبر ٣١

بیان المركز المالي
(ملخص)

الموجودات المتداولة

-)٩٧٫٤١٦(٩٧٫٤١٦دفعات مقدمة وأرصدة مدینة أخرى

  ٧٫٦٥٦  ٧٫٦٥٦-ذمم مدینة أخرى

٨٩٫٧٦٠٨٩٫٧٦٠-للضریبةذمم مدینة 

-)١٫٠٨١٫٨٥٩(١٫٠٨١٫٨٥٩أرصدة لدى البنوك

٩٦٤٫٢٢٠٩٦٤٫٢٢٠-ودائع وأرصدة بنكیة أخرى

١١٧٫٦٣٩١١٧٫٦٣٩-نقد وشبھ النقد

وتتعلق عملیات إعادة التصنیف األخرى بعرض التدفقات النقدیة وال تؤثر على األرباح أو صافي الموجودات المسجلة سابقا.


