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 1 ________________________________________________________________________ بيان المركز المالي 

 

 2 _______________________________________________________ األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر بيان 

 

 3 ________________________________________________________________ بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 

 4 _______________________________________________________________________ بيان التدفقات النقدية

 

 15 -  5 __________________________________________________________ اإليضاحات المتممة للبيانات المالية 
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 اآلخر  الشامل والدخل الخسائر أو  األرباح بيان
 المنتهية في   لفترة الثالثة أشهر

 

 اإليضاحات  
2021مارس  31  

 )غير مدققة( 
2020مارس  31  

 )غير مدققة(
    

 49,020 375,480 3 مشاريع مشتركة حصة من نتائج 

 11,807 6,034  إيرادات فوائد 

 60,827 381,514  إجمالي الربح 

 555 1,202  أرباح صرف العملة وأرباح أخرى 

(3,771)  مصروفات عمومية وإدارية   (4,314 )  

 57,068 378,945  صافي ربح السنة 

 - -  الدخل الشامل اآلخر 

 57,068 378,945  للفترة إجمالي الدخل الشامل  

    ربحية السهم 

300.0 11 ربحية السهم األساسية والمخفضة )باللاير القطري للسهم الواحد(   50.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  21إلى  5تشكل اإليضاحات في الصفحات من 



 شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق. 
 2021مارس    31البيانات المالية للفترة المنتهية في  

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

 

 3       جزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية.  15إلى  5تشكل اإليضاحات المرفقة بالصفحات من 

 الملكية حقوق  في  التغيرات بيان
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

     

 اإلجمالي  أرباح مدورة  احتياطي قانوني  رأس المال 

     

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

 57,068 57,068 - -  السنة ربح

 - - - - للفترة  اآلخر الشامل الدخل

 57,068 57,068 - - للفترة   الشامل  الدخل إجمالي 

     : المالك  بصفتهم المالكين مع المعامالت

(879,422) - -  معتمدة أرباح   توزيعات  (879,422)  

 15,316,224 2,691,115 61,934 12,563,175 (غير مدققة) 2020  مارس 31 في الرصيد

     

 15,755,948 3,125,167 67,606 12,563,175 (مدققة) 2021يناير   1الرصيد في 

 378,945 378,945 - - ربح السنة

 - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 378,945 378,945 - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

     المعامالت مع المالكين بصفتهم   المالك: 

( 502,527) - - توزيعات أرباح معتمدة   (502,527 )  

 15,632,366 3,001,585 67,606 12,563,175 )غير مدققة( 2021مارس   31الرصيد في 
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 4         جزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية.  15إلى  5تشكل اإليضاحات المرفقة بالصفحات من 

 النقدية التدفقات بيان
 ثة أشهر المنتهية في  لفترة الثال

 اإليضاحات  
2021مارس  31  

 )غير مدققة( 
2020مارس  31  

 )غير مدققة(

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 57,068 378,945  صافي ربح السنة 

    تعديالت لـ: 

(6,034)  ايرادات الفوائد  -  (11,807 )  

( 375,480) 3 حصة من نتائج مشاريع مشتركة  -  (49,020 )  

  (2,569)  (3,759 )  

    التغيرات في رأس المال العامل: 

( 3,765) 166,156  مبالغ مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى  -  

(3,354)  عالقة مبالغ مستحقة إلى طرف ذي  -  (5,213 )  

(2,543)  ذمم دائنة تجارية وأخرى  -  (1874, )  

( ,92416) 157,690  النقد المستخدم في العمليات   

 12,596 12,438  فوائد مستلمة 

(35,420)  مساهمة مدفوعة للصندوق االجتماعي والرياضي    (29,788 )  

 صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة
 التشغيلية

 134,708 (34,116 )  

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 231,344 205,114 3 توزيعات أرباح مستلمة من مشاريع مشتركة

( 70,502) 212,591  الحركة في الودائع ثابتة األجل   

 160,842 417,705  صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويليّة 

( 445,927)  توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين   (774,897 )  

(56,600)  حركة في حساب توزيعات األرباح غير المطالب بها   (104,525 )  

( 502,527)  النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   (879,422 )  

    

( 752,696) 49,886  النقد وشبه النقد صافي )النقص(/ الزيادة في   

 755,143 177,486 5 نقد وشبه النقد في بداية السنة 

 2,447 227,372 5 نقد وشبه النقد في نهاية السنة 
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 وأنشطتها  الشركة عن معلومات 1
 

كشركة مساهمة   60843شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق. )"الشركة"( تم تسجيلها وتأسيسها في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم 
تم  )والذي  2002لسنة  5قطر للبترول. تم تأسيس الشركة بموجب قانون الشركات التجارية القطري رقم شركة قطرية من قبل المساهم المؤسس لها، 

عاماً، وذلك بعد قرار  99لفترة مبدئية مدتها  2013مايو  29(. تم تأسيس الشركة في 2015لسنة  11استبداله بقانون الشركات التجارية القطري الجديد رقم 
حة، دولة قطر.  بالدو 3212. والعنوان المسجل للشركة هو ص.ب. 2013مايو  21، الصادر في 2013لسنة  22سعادة وزير االقتصاد والتجارة رقم 

  .2013سبتمبر   1والشركة مدرجة في بورصة قطر وهي شركة تابعة لقطر للبترول. استهلت الشركة أنشطتها التجارية في 
 

اريعها  يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تأسيس وإدارة وحيازة و / أو تملك األسهم والموجودات والحصص في الشركات )وشركاتها التابعة و/ أو مش
ركة مفيدا  رتبطة بها( التي تعمل في جميع أنواع تجهيز و / أو تصنيع المنتجات البتروكيماوية، جنبا إلى جنب مع أي شركة أو مشروع آخر تعتبره الشالم

 ألعمالها أو تنوعها أو توسعها من وقت آلخر. 
 

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

 العالقة  بلد التأسيس  اسم المنشأة 
 حصة  

 الملكية 

    

 % 49 مشروع مشترك  قطر كيم(- شركة قطر للكيماويات المحدودة )كيو

 % 49 مشروع مشترك  قطر (2كيم -( المحدودة )كيو2شركة قطر للكيماويات )

 %55,2 مشروع مشترك  قطر )قطر للفينيل( شركة قطر للفينيل المحدودة
 
 

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

 هكسين وغيرها من المنتجات البتروكيماوية. -1وبيع منتجات البولي إيثلين و
 

هي شركة مساهمة قطرية خاصة )"ش.م.ق.خ"( تأسست في دولة قطر وهي شركة خاضعة لسيطرة   "(2كيم -)"كيو 2شركة قطر للكيماويات المحدودة 
في   2كيم -قابضة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات الدولية القابضة ذ.م.م. تعمل شركة كيومشتركة بين قطر للبترول وشركة مسيعيد للبتروكيماويات ال

 إنتاج وتخزين وبيع منتجات البولي إيثلين وأوليفينات ألفا العادية وغيرها من مشتقات اإليثلين والمنتجات البتروكيماوية األخرى. 
 

مساهمة قطرية خاصة )"ش.م.ق.خ"( تأسست في دولة قطر وهي شركة خاضعة لسيطرة  هي شركة  شركة قطر للفينيل المحدودة )" قطر للفينيل"(
. يتمثل نشاط شركة قطر للفينيل في إنتاج  )قابكو( مشتركة بين قطر للبترول وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركة قطر للبتروكيماويات المحدودة 

 وثنائي كلوريد اإليثلين وأحادي كلوريد الفينيل. وبيع المنتجات البتروكيماوية مثل الصودا الكاوية 
 

.2021ابريل  27من قِبل مجلس اإلدارة في  2021مارس  31المنتهية في  للفترةتم التصريح بإصدار البيانات المالية للشركة 
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 الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أساس 2

 أساس اإلعداد  2-1
 

للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية السارية على الشركات التي تعد  تم إعداد هذه البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية 
اسبية ة الصادرة عن مجلس المعايير المحالتقارير المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. تم إعداد هذه البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالي

 الدولي. كما تتوافق البيانات المالية مع النظام األساسي للشركة واألحكام المعمول بها لقانون الشركات التجارية القطري.
 

 السابقة.  المالية  للفترةتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية. وتعتبر السياسات المحاسبية المطبقة متوافقة مع السياسات المحاسبية 
 

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

 
 المعايير الجديدة والمعدلة التي قامت الشركة بتطبيقها  .1

 
 : 2021يناير  1االقتضاء ألول مرة في تقريرها السنوي الذي يبدأ في طبقت الشركة المعايير والتعديالت التالية عند 

 
 8والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -تعريف األهمية النسبية  •
 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -تعريف العمل التجاري  •
والمعيار الدولي للتقارير    39والمعيار المحاسبي الدولي رقم    9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    -الفائدة المرجعي  إصالح سعر   •

 7المالية رقم 
 اإلطار المفاهيمي المعدل للتقارير المالية •

 
 المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد  .2

 
، ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر من 2021مارس    31لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ليست إلزامية لفترات التقرير المنتهية في  

 معامالتها المستقبلية المتوقعة.  في فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى شركةقبل الشركة. وليس من المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثير مادي على ال
 

 السياسات المحاسبية الهامة  2-2
 
 الحصة في المشروع المشترك    2-2-1
 

نيف االستثمار أو جزءاً تدرج النتائج والموجودات والمطلوبات للمشاريع المشتركة في هذه البيانات المالية باستخدام طريقة محاسبة حقوق الملكية إال إذا تم تص

(. وبموجب طريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف باالستثمار في 5كمحتفظ به للبيع، وفي هذه الحالة يتم محاسبته وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )منه  

  أو خسائر المشروع المشترك. المشروع المشترك مبدئيا بالتكلفة في بيان المركز المالي ويتم تعديله الحقاً بحيث يتم االعتراف بحصة الشركة في أرباح
 

مارات  عندما تتجاوز حصة الشركة في خسائر مشروع مشترك حصصها فيه )التي تشمل حصصا طويلة األجل والتي تشّكل، في جوهرها، جزءاً من صافي استث

ائر اإلضافية فقط إلى القدر الذي تكبدت فيه الشركة في المشروع المشترك(، تلغي الشركة االعتراف بحصتها في المزيد من الخسائر. يتم االعتراف بالخس

 الشركة اللتزامات قانونية أو استداللية أو مدفوعات نيابةً عن المشروع المشترك.
 

  مشتركاً. عند يتم احتساب استثمار في مشروع مشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة المستثمر فيها مشروعاً  

ومطلوبات    االستحواذ على استثمار في مشروع مشترك، يتم االعتراف بأي زيادة في تكلفة االستثمار عن حصة الشركة من صافي القيمة العادلة لموجودات

صة الشركة من صافي القيمة الشركة المستثمر فيها القابلة للتحديد كشهرة، والتي يتم إدراجها ضمن القيمة الدفترية لالستثمار. يتم االعتراف بأي زيادة في ح 

للتحديد عن تكلفة االستثمار، بعد إعادة التقييم، مباشرةً ضمن الربح أو الخسارة للفترة التي   للموجودات والمطلوبات القابلة  يتم فيها االستحواذ على العادلة 

 االستثمار.
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 )تتمة( الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أساس 2
 

 36الدولي رقم    عند الضرورة، يتم فحص القيمة الدفترية لالستثمار بالكامل )بما في ذلك الشهرة( لتحديد وجود انخفاض في القيمة وفقا للمعيار المحاسبي

والقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع أيهما أعلى( "انخفاض قيمة الموجودات"، باعتباره أصال واحدا من خالل مقارنة المبلغ الممكن استرداده )القيمة المستخدمة 

 مع القيمة الدفترية له. 
 

ستثمار كاستثمار تتوقف الشركة عن استخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيه االستثمار عن كونه مشروعاً مشتركاً، أو عندما يتم تصنيف اال

مشروع مشترك سابق وتكون هذه الحصة أصالً مالياً، تقوم الشركة بقياس الحصة المحتجزة بالقيمة العادلة   محتفظ به للبيع. عندما تحتفظ الشركة بحصة في

. الفرق بين القيمة الدفترية 9قم  في ذلك التاريخ ويتم اعتبار القيمة العادلة على أنها قيمتها العادلة عند االعتراف األولي وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية ر

زء من الحصة مشروع المشترك في التاريخ الذي تم فيه إيقاف استخدام طريقة حقوق الملكية والقيمة العادلة ألي حصة محتجزة وأي متحصالت من استبعاد جلل

في الدخل الشامل اآلخر في المشروع المشترك عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد المشروع المشترك. إذا تم االعتراف سابقاً بربح أو خسارة  

شركة أيضاً بإعادة  من قِبل ذلك المشروع المشترك يتم إعادة تصنيفها الى ربح أو خسارة ناتجة من استبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة بها، تقوم ال 

 لك عندما يتم إيقاف استخدام طريقة حقوق الملكية. تصنيف الربح أو الخسارة من حقوق الملكية الى بيان الربح أو الخسارة )كتعديالت إعادة تصنيف(، وذ
 

 يتم استبعاد األرباح غير المتحققة من المعامالت التي تتم بين الشركة والمشروع المشترك إلى مقدار حصة الشركة في المشروع المشترك. 
 

 التصنيف المتداول وغير المتداول    2-2-2
 

 تصنيف متداول/ غير متداول.تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات بناء على  
 

 يتم تصنيف األصل كمتداول عندما: 
 يتوقع أن يتحقق أو يقصد بيعه أو استهالكه في دورة تشغيل اعتيادية؛ •
 يتم االحتفاظ به أساساً لغرض المتاجرة؛ •
 يتوقع تحقيقه في غضون اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير؛ أو  •
 تخدامه لتسوية مطلوبات لمدة اثني عشر شهرا على األقل بعد فترة التقرير. النقد وشبه النقد ما لم يحظر تبادله أو اس •

 
 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى باعتبارها غير متداولة. 

 
 يتم تصنيف االلتزام باعتباره متداوال عندما:

 
 يكون من المتوقع تسويته في دورة تشغيل اعتيادية؛ •
 يتم االحتفاظ به أساساً لغرض المتاجرة؛ •
 كون مستحق التسوية خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير، أو ي •
 في حال وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير.  •

 
 وتصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى باعتبارها غير متداولة. 

 
 الموجودات المالية    2-2-3
 
 التصنيف والقياس            )أ(
 

ة ضمن الفئات المناسبة قامت إدارة الشركة بتقييم نماذج األعمال التي تنطبق على الموجودات المالية التي تحتفظ بها الشركة والتأكد من تصنيف أدواتها المالي
الودائع التي تعد أدوات دين وتُلبي شروط التصنيف بالتكلفة المطفأة وفقاً . قامت الشركة بتقييم الذمم المدينة األخرى و9بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

المالية   للتقارير  الدولي  الدين 9للمعيار  بأدوات  الشركة في االحتفاظ  أعمال  نموذج  ويتمثل  فقط،  والفائدة  المبلغ  دفعات أصل  نقدية من  تدفقات  أنها  ، حيث 
؛ سوف يستمر عرض 9بدون أي تغيير مع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية    7للمعيار المحاسبي الدولي  وتحصيلها. يبقى تعريف النقد وشبه النقد وفقاً  

النقد، وهي تتعرض  االستثمارات القصيرة ألجل والودائع ألجل ضمن النقد وشبه النقد، كونها استثمارات عالية السيولة جاهزة للتحويل إلى مبالغ معلومة من  
 أي حاالت إلعادة التصنيف.  9ة للتغيرات في القيمة. ولم ينتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم لمخاطر غير جوهري
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 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية          )ب(
 

 : 9الموجودات المالية التالية الخاضعة لنموذج خسارة االئتمان المتوقعة الجديد وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم لدى الشركة  
 

  نقد وشبه النقد  •
 ذمم مدينة أخرى )باستبعاد الموجودات غير المالية(  •
 ودائع وأرصدة بنكية أخرى  •

 
لكل فئة من فئات الموجودات. لقياس خسائر االئتمان   9القيمة لديها وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  كان مطلوبا من الشركة تعديل منهجية انخفاض  

اد. تقوم الشركة بتطبيق  المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيام التأخر في السد
حيث تستخدم مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر الدين لجميع    9هج المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  المن

للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   الذمم المدينة األخرى. وعلى الرغم من أن النقد وشبه النقد والودائع الثابتة تخضع أيضاً إلى متطلبات انخفاض القيمة وفقاً 
 ، إال أن خسارة انخفاض القيمة المحددة غير مادية. 9

 
 لم تنتج أي تغييرات على بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر بسبب تطبيق المعيار الجديد. 

 
 االستثمارات والموجودات المالية األخرى 2-2-4

 
 التصنيف             )أ(

 
  تصنف الشركة موجوداتها المالية في فئات القياس التالية:

  الموجودات المالية التي يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة(، و •
  تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. •

 
الشركة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. بالنسبة للموجودات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة،  ويعتمد التصنيف على نموذج أعمال  

ها للمتاجرة،  ير المحتفظ بفإن األرباح والخسائر يتم تسجيلها إما في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل اآلخر. بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية غ
العادلة من خالل   فإن التصنيف يعتمد على ما إذا كانت الشركة اتخذت خيارا ال رجعة فيه في وقت االعتراف األولي بتسجيل استثمارات حقوق الملكية بالقيمة

 الدخل الشامل اآلخر. 
 

  القياس )ب(
 

ة مضافاً إليه، في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح عند االعتراف األولي، تقوم الشركة بقياس األصل المالي بالقيمة العادل
ة العادلة من خالل الربح  أو الخسارة، تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى حيازة األصل المالي. يتم تسجيل تكاليف المعاملة للموجودات المالية المدرجة بالقيم 

 في الربح أو الخسارة.  أو الخسارة ضمن المصروفات
 
 النقد وشبه النقد  2-2-5
 

 ثالثة أشهر أو أقل.  يشتمل النقد وشبه النقد في بيان التدفقات النقدية على األرصدة لدى البنوك والودائع ثابتة األجل التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية
 
 أدوات الدين  2-2-6

 
نموذج أعمال الشركة إلدارة األصل وخصائص التدفقات النقدية لألصل. وهناك ثالث فئات للقياس تقوم الشركة من يستند القياس الالحق ألدوات الدين على  
 خاللها بتصنيف أدوات الدين الخاصة بها:

 
ة، حيث تمثل هذه التدفقات النقدية الدفعات األصلية والفائدة،  التكلفة المطفأة: يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدي •

ويتم االعتراف  بالتكلفة المطفأة. ويتم إدراج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 
رف واألرباح األخرى. ويتم عرض خسائر االنخفاض في القيمة كبند منفصل  بأي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء االعتراف بشكل مباشر في الص

 في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
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النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، حيث تمثل هذه  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات   •
ة الدفترية من  التدفقات النقدية الدفعات األصلية والفائدة، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويتم تسجيل الحركات في القيم

فاض القيمة وإيرادات الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية،  خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء االعتراف بأرباح أو خسائر انخ
راكمة  والتي يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة. وعند إلغاء االعتراف باألصل المالي، فإنه يعاد تصنيف الربح التراكمي أو الخسارة المت

الربح أو الخسارة، ويتم االعتراف بها في الصرف واألرباح األخرى. ويتم  المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى  
رف  إدراج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم عرض أرباح وخسائر ص

النخفاض في القيمة كبند منفصل في بيان األرباح أو الخسائر والدخل  العمالت األجنبية في الصرف واألرباح األخرى. ويتم عرض مصروفات ا
  الشامل اآلخر.

 
ل اآلخر، يتم  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: الموجودات، التي ال تلبي معايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشام •

الخسارة. ويتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ألي أداة دين، يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة من خالل   قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
 الربح أو الخسارة، في الربح أو الخسارة وعرضها بالصافي في الصرف واألرباح األخرى في الفترة التي نشأت فيها. 

 
 المالية للشركة وقياسها بالتكلفة المطفأة. ، تم تصنيف جميع الموجودات 2021مارس  31كما في 

 
 الذمم الدائنة التجارية واألخرى    2-2-7

 
ن قبل نهاية السنة الذمم الدائنة التجارية واألخرى هي التزامات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي تم الحصول عليها في سياق العمل العادي من الموردي

م تصنيف الذمم الدائنة التجارية واألخرى باعتبارها مطلوبات متداولة في حالة استحقاق الدفع خالل سنة واحدة أو أقل. وخالف  المالية والتي لم يتم سدادها. ويت
 ذلك، يتم عرضها باعتبارها مطلوبات غير متداولة. 

 
  طريقة معدل الفائدة الفعلي.تُحتسب الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام  

 
 المخصصات  2-2-8
 

ن من المحتمل أن يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى الشركة مطالبات أو التزامات حالية )قانونية أو استداللية( ناشئة عن أحداث سابقة وعندما يكو
 هذه االلتزامات بشكل موثوق. يتطلب من الشركة تسوية االلتزام وأن يكون باإلمكان وضع تقدير لمبلغ 

 
بار المخاطر وحاالت  تمثل القيمة المعترف بها كمخصص أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي بتاريخ بيان المركز المالي مع األخذ بعين االعت

رة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية لتلك  عدم التأكد المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس مخصص ما باستخدام التدفقات النقدية المقد
 التدفقات النقدية. 

 
ل إذا كان من وعندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص ما، فإن المبلغ المستحق يتم االعتراف به كأص

 التعويض وأن المبلغ المستحق يمكن قياسه بشكل موثوق.  المؤكد فعليا أنه سيتم استالم
 
 تحويل العمالت األجنبية  2-2-9
 

صرف العملة السائد في عند إعداد البيانات المالية للشركة، يتم االعتراف بالمعامالت المقومة بعمالت غير العملة الوظيفية للشركة )العمالت األجنبية( بسعر 
إعادة   المعامالت. وفي نهاية كل فترة تقرير مالي، يتم تحويل البنود النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. ويتمتواريخ إجراء تلك  

العادلة. ال يتم تحويل البنود   تحويل البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمقومة بعملة أجنبية بأسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي ُحددت فيه القيمة
أو الخسارة في الفترة    غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية. يتم االعتراف بفروق أسعار الصرف على البنود النقدية في الربح

 التي تحدث فيها باستثناء ما ينص على خالف ذلك في المعايير. 
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 القيم العادلة    2-2-10
 

للموجودات  ي السوق  يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المالية التي يتم تداولها بشكل نشط في أسواق مالية منظمة بالرجوع إلى أسعار العرض المعلنة ف
  والمطلوبات عند إغالق األعمال في نهاية فترة التقرير.

 
امالت حديثة تتم على بالنسبة لألدوات المالية التي ليس لها سوق نشط، فإن القيمة العادلة يتم تحديدها باستخدام طرق التقييم. وتشمل هذه الطرق استخدام مع

السوقية الحالية ألداة مالية أخرى تعتبر مماثلة بشكل جوهري و/أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة. وفيما يتعلق أساس تجاري بحت والرجوع إلى القيمة  
هو معدل السوق  بطرق التدفقات النقدية المخصومة، تعتمد التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على أفضل تقديرات لإلدارة ويكون معدل الخصم المستخدم  

 داة مشابهة. المرتبط بأ
 

 في حالة عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بشكل موثوق، يتم قياس هذه األدوات المالية بالتكلفة. 
 
 توزيعات األرباح    2-2-11
 

وزيعات األرباح  تقدر توزيعات األرباح من قِبل المساهمين. يتم احتساب توزيعات األرباح على مساهمي الشركة كخصم من األرباح المدورة. يتم االعتراف بت
 المعلنة كمطلوبات في الفترة التي يتم فيها اعتمادها في الجمعية العمومية السنوية. 

 
 ربحية السهم    2-2-12

 
الشركة ساهمي  تعرض الشركة بيانات الربحية األساسية والمخفضة ألسهمها العادية. تحتسب الربحية األساسية للسهم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لم

ة السهم األساسية  العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستحقة خالل السنة. تعدل ربحية السهم المخفضة األرقام المستخدمة في تحديد ربحي
 لتأخذ في عين االعتبار تأثير األسهم العادية المحتملة المخفضة. 

 
 المالية االنخفاض في قيمة الموجودات غير    2-2-13

 
مطروًحا منها مخصص االنخفاض  يتم قياس الموجودات غير المالية مبدئيًا بالتكلفة، أي ما يعادل القيمة العادلة عند نشأتها، ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة،  

 في القيمة. 
 

 الضرائب    2-2-14
 

توصلت شركة قطر للبترول ووزارة المالية والهيئة العامة للضرائب إلى    .مةبما اتها شركة قطرية مساهمة عاإن أرباح الشركة معفاة من ضريبة الدخل  
مشاريعها  يبة من  اتفاق من خالل مذكرة تفاهم )يشار إليها فيما يلي باسم "مذكرة التفاهم"(. تمنح مذكرة التفاهم الشركة الحق في استرداد حصتها من الضر 

، وبالتالي، وبتطبيق مبادئ محاسبة حقوق الملكية  ةع المشتركي رالى أرباح قبل الضرائب من المش. وعلى هذا النحو ، يحق للشركة الحصول عالمشتركة
"استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة"، قامت الشركة بالمحاسبة عن حصتها األساسية على أساس ما  28بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  

 المالية بعد ذلك بدفع حصة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة من الضرائب إلى الهيئة العامة للضرائب. قبل الضريبة. وستقوم وزارة 
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    المشتركة المشاريع في االستثمارات 3
 

 : يبين الجدول ادناه حركة استثمارات الشركة في المشاريع المشتركة
 

  المنتهية في   للفترة 
2021مارس  31  

 )غير مدققة( 

   

 14,277,395  الرصيد في بداية السنة 

 375,480   الحصة من نتائج مشاريع مشتركة في السنة

( 312,485)  واالسترداد الضريبي  ناقصا: الحصة من توزيعات األرباح المقبوضة من المشاريع المشتركة  

 14,340,390  الرصيد في نهاية السنة 

 
والتي يتم عرضها بآالف الدوالرات   2021مارس  31إن البيانات المالية أدناه تعرض المبالغ الموضحة في البيانات المالية للمشاريع المشتركة كما في 

 . 3.64تحويلها باستخدام سعر الصرف األمريكية ويتم 
 
 بيان المركز المالي لمنشآت المشاريع المشتركة .1

 

 2021مارس  31كما في  

كيم-كيو  2كيم -كيو    اإلجمالي  قطر فينيل 

     

 4,070,402 1,102,549 1,523,801 1,444,051 موجودات متداولة 

 8,048,843 898,230 5,117,548 2,033,064 موجودات غير متداولة 

( 512,226) مطلوبات متداولة   (404,310 )  (297,204 )  (1,213,739 )  

( 747,477) متداولة مطلوبات غير   
 
 

(1,487,004 )  (164,531 )  (2,399,012 )  

 8,506,494 1,539,044 4,750,035 2,217,412 صافي الموجودات 

     

% 49,0 نسبة ملكية الشركة   49,0 %  55,2 %   

 4,263,601 849,552 2,327,517 1,086,532 حصة الشركة من صافي الموجودات 

 1,294,430 198,383 831,726 264,321 إيراد الضريبة من مشاريع مشتركة  

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

 14,340,390 1,402,180 8,037,954 4,900,256 استثمارات في مشاريع مشتركة 

 

 
 

  2020ديسمبر  31كما فى 

كيم-كيو  2كيو كيم    اإلجمالي  قطر فينيل  

     
 3,693,024 908,526 1,494,351 1,290,147 موجودات متداولة 

 8,167,803 892,007 5,213,361 2,062,435 موجودات غير متداولة 

( 485,212) مطلوبات متداولة   (229,214 )  (235,668 )  (950,094 )  

( 771,815) مطلوبات غير متداولة   
 

 

(1,519,700 )  (174,447 )  (2,465,962 )  

 8,444,771 1,390,418 4,958,798 2,095,555 الملكية حقوق 

     

% 49,0 نسبة ملكية الشركة   49,0 %  55,2 %    

 4,224,144 767,511 2,429,811 1,026,822  حصة الشركة من صافي الموجودات

 1,270,892 179,493 687,080 404,319 إيراد الضريبة من مشاريع مشتركة  

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

 14,277,395 1,301,249 7,995,602 4,980,544 استثمارات في مشاريع مشتركة 
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  )تتمة(  المشتركة المشاريع في االستثمارات 3
 

 بيان الدخل الشامل لمنشآت المشاريع المشتركة .2
 

 
 2021مارس   31المنتهية في الثالثة أشهر  فترةل 

كيم-كيو  2كيو كيم    اإلجمالي  قطر فينيل 

     

 1,832,019 501,442 753,395 577,182 إيرادات 

( 375,065) تكلفة المبيعات   (422,202 )  (262,321 )  (1,059,588 )  

(1,757) إيرادات/ )مصروفات( أخرى    (2,722)  (93,86)  (8,348)  

(12,907) مصروفات إدارية   (4,807)  (9,749)  (27,463)  

(638) 140 صافي إيرادات/ )تكاليف( التمويل   71,44  949 

 737,569 226,950 323,026 187,593 ربح قبل الضريبة 

 51,505 9,936 25,134 16,435 ضريبة الدخل المؤجلة 

(82,177) ضريبة الدخل الحالية   (138,324 )  (88,261)  (308,762 )  

 480,312 148,625 209,836 121,851 للفترة الربح/ )الخسارة( 

% 49,0 نسبة ملكية الشركة   49,0 %  55,2 %   

 244,567 82,041 102,820 59,707 حصة الشركة في الربح/ )الخسارة( قبل إيراد الضريبة 

 130,912 43,236 55,462 32,214 إيراد الضريبة من مشاريع مشتركة 

في مشاريع مشتركة بعد إيراد   للفترةحصة الشركة من الربح 
 375,480 127,277 158,282 91,921 الضريبة 

 
 

 
 2020مارس   31المنتهية في  الثالثة أشهر فترةل 

كيم-كيو  2كيو كيم    اإلجمالي  قطر فينيل 

     

 1,036,257 269,437 363,483 403,337 إيرادات 

( 327,434) تكلفة المبيعات   (363,634)   (219,015 )  (910,083 )  

( 1,988) 455 إيرادات/ )مصروفات( أخرى   3,643 2,110 

( 15,505) مصروفات إدارية   (6,621)   (16,034 )  (38,160 )  

 4,857 1,933 1,149 1,775 صافي إيرادات/ )تكاليف( التمويل 

( 7,611) 62,628 ربح قبل الضريبة   39,964 94,981 

 - - - - الدخل المؤجلة ضريبة  

 -    -   - - ضريبة الدخل الحالية 

( 7,611) 62,628 ربح الفترة   39,964 94,981 

% 49,0 نسبة ملكية الشركة   49,0 %  55,2 %   

( 3,729) 30,688 مشتركة  المشاريع ال في  للفترةحصة الشركة من الربح   22,060 49,020 
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  )تتمة(  المشتركة المشاريع في االستثمارات 3
 

  إفصاحات إضافية لمنشآت المشاريع المشتركة .3
 

 

 2021مارس  31كما في  

كيم-كيو  2كيم -كيو   اإلجمالي  قطر فينيل 

     

 1,471,261 572,591 412,667 486,003 نقد وشبه النقد 

 201,836 33,058 101,813 66,965 استهالك وإطفاء 

 1,927,503 160,706 1,375,118 391,679 مطلوبات الضريبة المؤجلة 

 686,207 198,936 163,029 324,242 ضريبة مستحقة الدفع 

 312,485 24,345 115,934 172,207 حصة الشركة من توزيعات األرباح المعلنة/ المستلمة 

مطلوبات مالية متداولة )باستثناء ذمم دائنة تجارية وأخرى  
 40,431 755 13,437 26,239 ومخصصات(

مطلوبات مالية غير متداولة )باستثناء لذمم دائنة تجارية وأخرى  
 168,255 3,825 110,681 53,749 ومخصصات(

 
 2020ديسمبر  31كما في  

كيم-كيو  2كيم -كو   اإلجمالي  قطر فينيل  

     
 1,233,246 365,751 551,172 316,323 نقد وشبه النقد 

 784,748 133,956 390,601 260,191 استهالك وإطفاء 

 31,268 - 31,268 - قروض وديون محملة بالفائدة 

 1,979,009 170,643 1,400,253 408,113 مطلوبات الضريبة المؤجلة 

24,705* 242,064 ضريبة مستحقة الدفع   110,674 377,443 

 796,556 164,901 329,966 301,689 المعلنة/ المستلمة حصة الشركة من توزيعات األرباح 

  مطلوبات مالية متداولة )باستبعاد
 75,043 732 51,004 23,307 ذمم دائنة تجارية وأخرى ومخصصات(   

  مطلوبات مالية غير متداولة )باستبعاد
 183,165 3,804 118,271 61,090 ذمم دائنة تجارية وأخرى ومخصصات(   

 
 

  األخرى المدينة والذمم مقدما المدفوعة المبالغ 4
 

 ً  .تتكون المبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى من الفوائد المدينة على الودائع ألجل لدى عدة بنوك والمبالغ المدفوعة مقدما
 

  النقد وشبه النقد 5
 

 
2021مارس  31  

 )غير مدققة( 
2020ديسمبر  31  

 )مدققة(

   

 177,486 227,372 وشبه النقد نقد 

 

 األخرى البنكية واألرصدة الودائع 5-1
 

 
2021مارس  31  

 )غير مدققة( 
2020ديسمبر  31  

 )مدققة(

   
 1,275,763 1,063,172 يوما  90ودائع ثابتة تستحق بعد 

 279,382 335,981 حساب توزيعات األرباح -حساب األرصدة البنكية 

 1,399,153 1,555,145 

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

%(. 3.75% إلى   1.00:  2020ديسبمر  31) % 2.30إلى  %1.60بفائدة تتراوح بين 
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  العالقة ذات األطراف 6
 

، الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين "إفصاحات األطراف ذات العالقة "  24اف ذات العالقة كما هي ُمعرفة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  تشمل األطر
راف بشكل  وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا للشركة والمنشآت التي تخضع للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو التي تخضع لنفوذ هؤالء األط

  جوهري.
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
 

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

 المنتهية في  للفترة
2021مارس  31  

 )غير مدققة( 
2020مارس  31  

 )غير مدققة(

   
   توزيعات األرباح من إيرادات 

 53,508 89,180  كيم-كيو

 71,344 115,934 2كيم -كيو

 106,492 - قطر للفينيل 

 205,114 231,344 

   

(1,194) أتعاب خدمات سنوية لقطر للبترول    (1,637)  

 
 . 1974لسنة  10المرسوم األميري رقم  الشركة األم الرئيسية هي قطر للبترول، وهي مؤسسة عامة مملوكة للدولة تم تأسيسها بموجب 

 
 أرصدة األطراف ذات العالقة 

 
 أرصدة األطراف ذات العالقة مدرجة في بيان المركز المالي كما يلي: 

 

 كما في 
2021مارس  31  

 )غير مدققة( 
2020ديسمبر  31  

 )مدققة(

   

 4,659 1,304 مبلغ مستحق لقطر للبترول 

 
 

 اإلدارة العلياالمكافآت المدفوعة لموظفي 
 

 يوضح الجدول التالي مكافآت موظفي اإلدارة العليا خالل السنة: 
 

 
2021مارس  31  

 )غير مدققة( 
2020مارس  31  

 )غير مدققة(

   
 50 51 مكافآت اإلدارة العليا 

 1,475 1,476 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 
ين، جزء ثابت وجزء متغيّر. يتعلق الجزء المتغيّر بأداء الشركة المالي.  ئتتكون هذه السياسة من جزوضعت الشركة سياسة مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.  

 ويعتبر إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية القطري. 
 

  واألخرى التجارية الدائنة الذمم 7
 

 
2021مارس  31  

مدققة( )غير   

2020ديسمبر  31  
 )مدققة(

   
 279,382 335,981 توزيعات أرباح مستحقة 

 35,421 - مساهمة مستحقة للصندوق االجتماعي والرياضي  

 4,722 2,179 مستحقات 

 338,160 319,525 
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  المال رأس 8
 

 
2021مارس  31  

 )غير مدققة( 
2020ديسمبر  31  

 )مدققة(

   
   المصّرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:

 12,563,175 12,563,175 ( لاير قطري واحد لكل سهم 1سهم بواقع ) 12,563,175,000

 
سهًما  8,222,164,330: 2020ديسبمر  31سهًما بما في ذلك سهم واحد خاص ) 8,221,699,950 ، تمتلك قطر للبترول 2021مارس  31كما في 

 ( من إجمالي المساهمة. %65.44: 2020ديسمبر 31) %65.44بما في ذلك سهم خاص واحد ( بنسبة 
 
 

  القانوني االحتياطي 9
 

فيما يتعلق   سبةينص النظام األساسي للشركة على أنه قبل التوصية بتوزيع األرباح على المساهمين، يجب على مجلس اإلدارة التأكد من وجود احتياطيات منا 
لوحيدة التي يجب  باالحتياطيات االختيارية والنظامية التي يعتبرها مجلس اإلدارة ضرورية. هذه االحتياطيات كما يقررها مجلس اإلدارة، هي االحتياطيات ا

 على الشركة رصدها. 
 

  األرباح توزيعات 10
 

عرض توزيعات األرباح النهائية   تم  .2020ديسمبر  31لسنة المنتهية في للسهم الواحد ل  قطري لاير 0.04 غمبلاقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح ب 
 . 2021مارس   24بتاريخ   في االجتماع السنوي للجمعية العموميةمادها واعت 2020ديسمبر  31المقترحة للسنة المنتهية في 

 

    الضريبي االسترداد         11
 

ديسبمر   31من وزارة المالية عن السنة المالية المنتهيه في قيمة االسترداد الضريبي مليون لاير قطري  169,10استلمت الشركة   2021مارس  10في 
مليون   24مليون لاير قطري و  84. اما 2كيو كم  من قِبللى الضريبة المدفوعه إوتعود   األخرىلموجودات امليون لاير قطري متضمن في  62. 2018

   الضريبة من المشاريع المشتركة. اتة في ايرادنشركة كيو في سي على التوالي فهي متضمو 1وعة عن شركة كيوكم ريبة المدفلاير قطري قيمة الض
 
 

  والمخفضة  األساسية السهم ربحية   12
 

المتوسط المرجح لعدد األسهم  يتم احتساب الربحية األساسية والمخفضة للسهم الواحد بقسمة أرباح السنة العائدة إلى حاملي حقوق ملكية الشركة األم على 
 المستحقة خالل السنة. 

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

 

 
2021مارس  31  

 )غير مدققة( 
0202مارس  31  

 )غير مدققة(

 )معدلة(  
   

 57,068 378,945 للفترة الربح العائد لحاملي حقوق الملكية  

  الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم المستحقة خالل 
 12,563,175 12,563,175 )باآلالف(    

.3000 ربحية السهم األساسية والمخفضة )باللاير القطري للسهم الواحد(   0050.  

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

 
 


