
شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة  ش.م.ع.ق.
إشعار إلى السادة مساهمي

 ي�سر �سركة م�سيعيد للبرتوكيماويات القاب�سة اأن تدعو ال�سادة امل�ساهمني اىل ح�سور اجتماع اجلمعية العامة العادية لل�سركة واملقرر عقده اإلكرتونيًا با�ستخدام تطبيق
 زووم" Zoom"، وذلك يوم الأربعاء املوافق 24 مار�س 2021 يف متام ال�ساعة الثالثة والن�سف ع�سرًا بتوقيت الدوحة. ويف حال عدم اكتمال ن�ساب احل�سور، ف�سيعقد 

اجتماع ثاِن اإلكرتونيًا با�ستخدام تطبيق زووم "Zoom "،  وذلك يوم الثالثاء املوافق 30 مار�س 2021 يف متام ال�ساعة الثالثة والن�سف ع�سرًا بتوقيت الدوحة.

جدول اأعمال اجتماع اجلمعية العامة العادية

تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل تقــريـــر جملــــــ�س الإدارة

اإي�ساح ب�ساأن اإجراءات امل�ساركة والت�سويت يف الجتماع
1- �سماع كلمة رئي�س جمل�س الإدارة ب�ساأن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020.

2- �سماع تقرير جمل�س الإدارة حول ن�ساط ال�سركة والأداء املايل لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020 واخلطة امل�ستقبلية 
لل�سركة وامل�سادقة عليه.

 2020 دي�سمرب   31 يف  املنتهية  املالية  لل�سنة  لل�سركة  املُوحدة  املالية  البيانات  ب�ساأن  ال�سركة  ح�سابات  مراقب  تقرير  �سماع   -3
وامل�سادقة عليه.

4- مناق�سة البيانات املالية املُوحدة لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020 وامل�سادقة عليها.
5- عر�س تقرير حوكمة ال�سركة ل�سنة 2020 وامل�سادقة عليه. 

6- املوافقة على اقرتاح جمل�س الإدارة ب�ساأن توزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني عن �سنة 2020 بواقع 0.04 ريال قطري لل�سهم 
الواحد، ومبا ميثل ن�سبة 4% من القيمة ال�سمية لل�سهم.

7- اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة من امل�سوؤولية عن اأعمالهم خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020.
8- تعيني مراقبي ح�سابات ال�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021 وحتديد اأتعابهم.

ي�سر جمل�س الإدارة اأن يقدم تقريره ال�سنوي ب�ساأن الأداء املايل والت�سغيلي ل�سركة 
م�سيعيد للبرتوكيماويات القاب�سة لعام 2020.

ا�ستعرا�س عام لهيكل ملكية املجموعة
العام  اجلمهور  ميتلك  فيما   ،%65.4 ن�سبتها  تبلغ  ح�سة  للبرتول  قطر  متتلك 

الن�سبة املتبقية.
امليزات التناف�سية

حتظى جميع �سركات املجموعة بو�سع ا�سرتاتيجيي، حيث ت�سمن احل�سول على 
اللقيم باأ�سعار تناف�سية، ولديها اأي�سًا اأ�س�س قوية لتلبية متطلبات ال�سيولة وقدرة 
من  ترتبط  املجموعة  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�سافة  كبرية.  نقدية  تدفقات  حتقيق  على 
عامليًا،  ومعروفني  مرموقني  �سركاء  مع  قوية  بعالقات  امل�سرتكة  م�ساريعها  خالل 
التعاونية  ال�سراكة  اأن  كما  بنظرائها.  مقارنة  تناف�سية  ميزة  الذي مينحها  الأمر 
مع »منتجات«، ال�سركة الرائدة عامليًا يف جمال ت�سويق وتوزيع الكيماويات، تتيح 
لنا اإمكانية كبرية للدخول اإىل اأ�سواق عاملية. ومما ل �سك فيه اأن هذه امليزات قد 
اأ�سهمت يف �سمان حتقيق التميز الت�سغيلي على م�ستوى املجموعة وتو�سعة نطاق 

تواجدها اجلغرايف وحتقيق تدفقات نقدية قوية على مدار الأعوام. 
مبا  التقنيات  اأحدث  اإدخال  على  العمل  �سنوا�سل  فاإننا  للم�ستقبل،  وا�ست�سرافًا 

ي�سهم يف تعزيز امليزات التناف�سية التي تتمتع بها املجموعة.
ا�سرتاتيجيتنا

خالل  من  الأ�سواق  تنمية  على  للمجموعة  الرئي�سية  الأعمال  ا�سرتاتيجية  تركز 
زيادة الإنتاج ورفع م�ستوى الكفاءة عرب الربامج املعنية برت�سيد التكاليف وحتقيق 
التميز الت�سغيلي. وف�ساًل عن ذلك، فاإننا نهدف اإىل ال�ستثمار ب�سكل انتقائي يف 
امل�سافة  القيمة  وزيادة  التناف�سي  مركزنا  دعم  �ساأنها  من  راأ�سمالية  م�سروعات 

للم�ساهمني.
الظروف على م�ستوى القت�ساد الكلي

يف  موؤاتية  غري   2020 عام  خالل  الكلي  القت�ساد  م�ستوى  على  الظروف  كانت 
الأمر  العاملية،  القت�سادية  الأو�ساع  على  هيمنت  التي  اليقني  عدم  حالة  ظل 
اأ�سفرت  والتي  كورونا،  فريو�س  جلائحة  امل�سبوق  غري  النت�سار  اإىل  ُيعزى  الذي 
عن تباطوؤ معدل منو اإجمايل الناجت املحلي العاملي وتراجع الطلب على املنتجات 

البرتوكيماوية ومنتجات الكلور القلوي.
امل�ستجدات ب�ساأن فريو�س كورونا

املوظفني  �سالمة  ل�سمان  ت�سغيلي  كيان  كل  لدى  الأزمة  لإدارة  جلان  اإن�ساء  مت 
وا�ستمرارية الأعمال. وجرى اأي�سًا تنفيذ خطط مناوبة جديدة للموظفني الذين 
يعملون بنظام باملناوبة ب�سوابط �سارمة للحد من خماطر اللقاءات الجتماعية 
وانت�سار فريو�س كورونا. كما مت تعزيز التدابري املعنية بالنظافة العامة يف جميع 
انت�سار  ملنع  احلكومية  اللوائح  اإىل  �سارم  نحو  على  اجلميع  امتثل  وقد  املواقع. 

فريو�س كورونا.
النا�س  تنقالت  على  اأكرب  قيودًا  البلدان  من  العديد  فيه  فر�س  الذي  الوقت  ويف 
وحركة الب�سائع، بداأت بلدان اأخرى يف اإعادة الفتح التدريجي لأن�سطة الأعمال. 
وهكذا، مل يكن الدخول اإىل بع�س الأ�سواق ي�سريًا نتيجة فر�س قيود عليها، وهو ما 

فر�س بدوره مزيدًا من ال�سغط على اأن�سطة �سل�سلة التوريد.
وبرغم ذلك، فلم تتوقف عمليات الإنتاج يف كافة املرافق، وحافظت اأحجام الإنتاج 
مبيعات  اأحجام  اأن  با�ستثناء  ُيذكر،  تغري  دون  م�ستوياتها  نف�س  على  واملبيعات 
منتجات الكلور القلوي قد انخف�ست نتيجة تعذر الدخول اإىل الأ�سواق الرئي�سية يف 
ظل فر�س اإجراءات الإغالق ب�سبب فريو�س كورونا خالل الفرتة الأوىل من عام 
َن خمزونات  وكَوّ الفرتة  الإنتاجية خالل هذه  القطاع عملياته  2020. وقد وا�سل 

عن طريق حفظ ال�سوائل ال�سائبة يف وحدات تخزين عائمة.
الإجنازات على م�ستوى ال�سحة وال�سالمة والبيئة

املتعلق  اجلانب  يف  منوذجيًا  اأداًء  جمددًا  املجموعة  اأبدت   ،2020 عام  خالل 
�سمن  الأهمية  البالغة  املكونات  اأحد  ُيعد  والذي  والبيئة،  وال�سالمة  بال�سحة 
مكونات ال�سرتاتيجية الأ�سا�سية لالأعمال. وقد ت�سمنت الإجنازات الرئي�سية يف 
هذا اجلانب خالل عام 2020 احل�سول على �سهادات يف عدد من املعايري الدولية، 
وتعزيز �سالمة العمليات، واإمتام ما يزيد على ع�سرة اأعوام دون وقوع حادث واحد 

ي�ستحق الت�سجيل من حوادث الإجهاد احلراري يف العديد من مرافق الإنتاج.
واملزيد  التميز  لتحقيق  �ستوا�سل م�ساعيها  املجموعة  فاإن  للم�ستقبل،  وا�ست�سرافًا 
ب�ساأن  احلالية  معايرينا  من  �سيعزز  الذي  الأمر  اجلوانب،  هذه  يف  الكفاءة  من 
ال�سحة وال�سالمة والبيئة. و�سنعمل اأي�سًا جاهدين على اأن ت�سبح ال�سركة رائدة 
العاملية  للمعايري  وفقًا  والبيئة  وال�سالمة  بال�سحة  املتعلق  اجلانب  يف  باملنطقة 

املعنية.
حتقيق الكفاءة من حيث التكاليف وتر�سيد الإنتاج: نحو 

التميز الت�سغيلي
حيث  من  التناف�سية  والقدرة  الت�سغيلية  بالكفاءة  كبريًا  اهتمامًا  املجموعة  تويل 
التكاليف لتحافظ على مركزها كم�سغل رائد منخف�س التكلفة. ويف �سوء الظروف 
ال�سعبة التي ت�سهدها الأ�سواق حاليًا والتوقعات ب�ساأن القت�ساد الكلي، فقد كثفت 
من  وعززت   ،2020 عام  خالل  التكاليف  برت�سيد  املعنية  جهودها  من  املجموعة 

تدابريها الرت�سيدية ت�سديًا لل�سغوط اخلارجية.
على  الت�سغيلي  اإنفاقها  املجموعة  راجعت  فقد  الأخرية،  مبادراتنا  اإطار  ويف 
م�ستوى كافة قطاعاتها، وحددت نفقات وجدت اأنها غري �سرورية يف ظل الأو�ساع 
احلالية. وت�سمنت هذه التدابري حت�سني هياكل املوارد الب�سرية، وخف�س التكاليف 
املبا�سرة ذات ال�سلة باخلدمات العامة وال�سيانة، والإقالل من الإنفاق على اأمور 

اأخرى بخالف الإنتاج، ومنها امل�سروفات العامة والإدارية.
عمليات  لتقييم  الراأ�سمايل  بالإنفاق  اخلا�سة  براجمها  املجموعة  راجعت  كما 
وال�سالمة  ال�سحة  مبعايري  امل�سا�س  دون  تاأجيلها  اأو  اإلغاوؤها  ميكن  التي  الإنفاق 

والبيئة و�سمان املحافظة على قوة م�ستوياتها.
عام  من  يونيو  �سهر  يف  التكاليف  برت�سيد  املعنية  املكثفة  اخلطة  تنفيذ  بداأ  وقد 

2020، ومن املتوقع اأن توؤتي كامل ثمارها اعتبارًا من العام القادم.
اإن هذه التدابري ل تتيح للمجموعة فح�سب اإمكانيات اأو�سع لتحقيق تدفقات نقدية 
حرة ميكن اأن توظفها يف فر�س ا�ستثمارية جُمدية، بل توفر لها اأي�سًا احلماية يف 
التدابري  بهذه  قائمًا  العمل  و�سيظل  امل�ستقبل.  يف  املتوقعة  غري  املناوئة  الظروف 
عن  الناجمة  الآثار  على  بالكامل  التغلب  ويتم  العاملي  القت�ساد  يتعافى  اأن  اإىل 
ا�ستقرارها وقدرتها  اأعمالنا على  اأن�سطة  اأن حتافظ  اجلائحة، ومبا ن�سمن معه 

التناف�سية.

 اإىل ال�سادة م�ساهمي �سركة م�سيعيد للبرتوكيماويات القاب�سة �س.م.ع.ق.
تقرير عن تدقيق البيانات املالية

الراأي
)»ال�سركة«(  �س.م.ع.ق.  القاب�سة  للبرتوكيماويات  م�سيعيد  ل�سركة  املالية  البيانات  اأن  براأينا، 
ُتظهر ب�سورة عادلة ومن كافة النواحي اجلوهرية املركز املايل لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2020 
للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقًا  التاريخ،  بذلك  املنتهية  لل�سنة  النقدية  وتدفقاتها  املايل  واأداءها 

املالية.
قمنا بتدقيق ما يلي

البيانات املالية لل�سركة التي تتكون من:
يف 31 دي�سمرب 2020؛ كما  املايل  املركز  • بيان 

الآخر لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ؛ ال�سامل  والدخل  اخل�سائر  اأو  الأرباح  • بيان 
امللكية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ؛ حقوق  يف  التغريات  • بيان 

املنتهية يف ذلك التاريخ؛ و لل�سنة  النقدية  التدفقات  • بيان 
ت�سمل ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة    والتي  املالية،  للبيانات  املتممة  • الإي�ساحات 

    امل�ستخدمة والإي�ساحات التف�سريية املتممة الأخرى.
اأ�سا�س الراأي

لقد اأجرينا عملية التدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية. اإن م�سوؤولياتنا مبوجب هذه املعايري مبينة 
بالتف�سيل �سمن ق�سم م�سوؤوليات مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية من هذا التقرير.

نعتقد باأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري اأ�سا�س منا�سب لراأينا.
ال�ستقاللية

ذلك  يف  )مبا  املهنيني  للمحا�سبني  الأخالقي  ال�سلوك  لقواعد  وفقا  ال�سركة  عن  م�ستقلون  نحن 
معايري ال�ستقاللية الدولية( ال�سادرة عن جمل�س معايري ال�سلوك الأخالقي الدويل للمحا�سبني 
ومتطلبات ال�سلوك الأخالقي يف دولة قطر واملتعلقة بعملية التدقيق التي قمنا بها للبيانات املالية. 
الدويل  الأخالقي  ال�سلوك  معايري  ملجل�س  وفقا  الأخرى  الأخالقية  م�سوؤولياتنا  ا�ستوفينا  وقد 

للمحا�سبني ومتطلبات ال�سلوك الأخالقي يف دولة قطر.
منهجنا يف التدقيق

نظرة عامة

املعلومات الأخرى
تقرير  من  الأخرى  املعلومات  تتكون  الأخرى.  املعلومات  عن  م�سوؤول  الإدارة  جمل�س  اإن 
به  والتي مت تزويدنا  املالية وتقرير تدقيقنا عليها(،  البيانات  الإدارة )با�ستثناء  جمل�س 
حتى تاريخ تقرير التدقيق والتقرير ال�سنوي الكامل الذي نتوقع اأن يتوفر لدينا بعد ذلك 

التاريخ. 
باأي  ا�ستنتاج  اأي  نبدي  ول  الأخرى،  املعلومات  يغطي  ل  املالية  البيانات  عن  راأينا  اإن 
املالية يف قراءة  للبيانات  يتعلق بتدقيقنا  للتاأكيد عليها. تنح�سر م�سوؤولياتنا فيما  �سكل 
كانت  اإذا  فيما  بالنظر  نقوم  بذلك،  القيام  وعند  اأعاله،  الواردة  الأخرى  املعلومات 
من  عليه  ح�سلنا  ما  مع  اأو  املالية  البيانات  مع  مادي  ب�سكل  تتفق  ل  الأخرى  املعلومات 

معلومات اأثناء عملية التدقيق، اأو ما قد ي�سري اإىل وجود حتريف بها ب�سكل مادي. 
واإذا ا�ستنتجنا وجود حتريف مادي يف املعلومات الأخرى التي ح�سلنا عليها قبل تاريخ 
تقرير مراقب احل�سابات، ا�ستنادًا اإىل ما قمنا به من اأعمال، فاإننا مطالبون بالإف�ساح 

عنها يف تقريرنا. هذا ولي�س لدينا ما نف�سح عنه يف هذا اخل�سو�س.
ويف حال ا�ستنتجنا وجود حتريف مادي عند اطالعنا على التقرير ال�سنوي الكامل، فاإنه 

يتوجب علينا الإبالغ عن ذلك اإىل امل�سوؤولني عن احلوكمة.
م�سوؤوليات الإدارة وامل�سوؤولني عن احلوكمة فيما يتعلق 

بالبيانات املالية
للمعايري  وفقًا  املالية  للبيانات  العادل  والعر�س  الإعداد  عن  م�سوؤول  الإدارة  جمل�س  اإن 
الدولية لإعداد التقارير املالية واأحكام قانون ال�سركات التجارية القطري رقم 11 ل�سنة 
مالية  بيانات  لإعداد  �سرورية  الإدارة  تراها  التي  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  وعن   2015

خالية من التحريفات املادية �سواء كانت ناجتة عن احتيال اأو خطاأ.
ال�سركة  قدرة  تقييم  عن  م�سوؤول  املالية،  البيانات  اإعداد  عند  الإدارة،  جمل�س  يعترب 
الأمور  عن  احلال،  مقت�سى  ح�سب  والإف�ساح،  م�ستمرة،  كمن�ساأة  اأعمالها  موا�سلة  على 
يكن  مل  ما  املحا�سبي  ال�ستمرارية  اأ�سا�س  ا�ستخدام  وعن  املن�ساأة  با�ستمرارية  املرتبطة 
واقعي  بديل  اأمامه  يوجد  ل  اأو  اأن�سطتها  اإيقاف  اأو  ال�سركة  ت�سفية  ينوي  الإدارة  جمل�س 

�سوى القيام بذلك. 
املالية  التقارير  اإعداد  عملية  على  الإ�سراف  م�سوؤولية  احلوكمة  عن  امل�سوؤولون  ويتوىل 

لل�سركة.
م�سوؤوليات مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية

تتمثل اأهدافنا يف احل�سول على تاأكيد معقول عما اإذا كانت البيانات املالية ككل خالية من 
اأي حتريف مادي، �سواء كان نا�سئًا عن احتيال اأو خطاأ، واإ�سدار تقرير مراقب احل�سابات 
الذي يت�سمن راأينا. ميثل التاأكيد املعقول م�ستوى عال من التاأكيد، ولكنه ل يعد �سمانًا 
باأن التدقيق الذي يتم وفقا للمعايري الدولية للتدقيق �سوف يك�سف دوما عن اأي حتريف 
مادي يف حال وجوده. تن�ساأ حالت التحريف من الحتيال اأو اخلطاأ، وتعترب مادية اإذا كان 
من املعقول توقع اأن توؤثر، منفردة اأو جمتمعة، على القرارات القت�سادية التي يتخذها 

امل�ستخدمون بناًء على هذه البيانات املالية.
املهنية  الأحكام  فاإننا منار�س  للتدقيق،  الدولية  للمعايري  التدقيق وفقا  كجزء من عملية 

ونحافظ على ال�سك املهني خالل عملية التدقيق. كما اأننا نقوم مبا يلي: 
وتقييم خماطر التحريف املادي للبيانات املالية، النا�سئة �سواء من الحتيال اأو  • حتديد 
اخلطاأ، وت�سميم وتنفيذ اإجراءات التدقيق املنا�سبة لتلك املخاطر، واحل�سول على اأدلة 
مادي  حتريف  اأي  اكت�ساف  عدم  خطر  اإن  لراأينا.  اأ�سا�ٍس  لتوفري  ومالئمة  كافية  تدقيق 
نا�سئ عن الحتيال يعترب اأعلى من ذلك الذي ين�ساأ عن الأخطاء، نظرا لأن الحتيال قد 
ينطوي على التواطوؤ اأو التزوير اأو احلذف املتعمد اأو التحريف اأو جتاوز للرقابة الداخلية.
التدقيق بغر�س ت�سميم  بعملية  العالقة  ذات  الداخلية  للرقابة  فهم  على  احل�سول   •
اإجراءات التدقيق التي تعترب منا�سبة وفقا للظروف، ولي�س لغر�س اإبداء الراأي عن فاعلية 

اأنظمة الرقابة الداخلية لل�سركة. 
• تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية 

والإف�ساحات ذات العالقة املو�سوعة من قبل جمل�س الإدارة.
اإىل ا�ستنتاج حول مدى مالءمة ا�ستخدام جمل�س الإدارة لأ�سا�س ا�ستمرارية  • التو�سل 
ال�سركة املحا�سبي، وما اإذا كانت هناك �سكوك جوهرية، بناًء على اأدلة التدقيق التي مت 
اأو ظروف قد ت�سكك يف قدرة ال�سركة على ال�ستمرار  احل�سول عليها، متعلقة باأحداث 
النتباه يف  لفت  علينا  فيتوجب  �سكوك جوهرية،  وجود  ا�ستنتجنا  اإذا  م�ستمرة.  كمن�ساأة 
تقرير مراقب احل�سابات اإىل الإف�ساحات ذات العالقة يف البيانات املالية، اأو تعديل راأينا 
اإذا كانت تلك الإف�ساحات غري كافية. ت�ستند ا�ستنتاجاتنا اإىل اأدلة التدقيق التي ح�سلنا 
عليها حتى تاريخ تقرير مراقب احل�سابات اخلا�س بنا. ومع ذلك، فقد تت�سبب اأحداث اأو 

ظروف م�ستقبلية يف اأن تتوقف ال�سركة عن موا�سلة اأعمالها كمن�ساأة م�ستمرة.
املالية وهيكلها وحمتواها، مبا يف ذلك الإف�ساحات،  للبيانات  ال�سامل  العر�س  • تقييم 

وما اإذا كانت البيانات املالية متثل املعامالت والأحداث بطريقة حتقق عر�سًا عادل.
نقوم بالتوا�سل مع امل�سوؤولني عن احلوكمة فيما يتعلق، من بني اأمور اأخرى، بنطاق وتوقيت 
ق�سور  اأي  ذلك  يف  مبا  اجلوهرية،  التدقيق  واكت�سافات  له  التخطيط  مت  الذي  التدقيق 

جوهري يف الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدها خالل اأعمال التدقيق. 
كما اأننا نقدم للم�سوؤولني عن احلوكمة بيانًا باأننا قد التزمنا مبتطلبات املعايري الأخالقية 
املنا�سبة فيما يتعلق بال�ستقاللية، واإبالغهم بجميع العالقات وغريها من الأمور التي من 
املعقول العتقاد باأنها توؤثر على ا�ستقالليتنا، وعند القت�ساء، الإجراءات املتخذة للحد 

من التهديدات اأو ال�سمانات التي مت تطبيقها.
اأبلغناها للم�سوؤولني عن احلوكمة، نقوم بتحديد تلك الأمور الأكرث  ومن بني الأمور التي 
والتي تعد  للفرتة احلالية،  املالية  البيانات  التي قمنا بها على  التدقيق  اأعمال  اأهمية يف 
بالتايل اأمور التدقيق الرئي�سية. ونقوم بتو�سيح هذه الأمور يف تقرير التدقيق اخلا�س بنا 
ما مل يحظر القانون اأو التنظيمات الك�سف العلني عنها، اأو عندما نقرر، يف حالت نادرة 
للغاية، اأنه ل ينبغي الإبالغ عن اأمٍر ما يف تقريرنا لأنه قد يكون من املعقول توقع اأن تزيد 

الآثار العك�سية عن امل�سلحة العامة من جراء الإبالغ عن هذا الأمر.
تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

وفقا ملتطلبات قانون ال�سركات التجارية القطري رقم )11( ل�سنة 2015، فاإننا نوؤكد على:
التدقيق  لأغرا�س عملية  راأيناها �سرورية  التي  املعلومات  كافة  قد ح�سلنا على  اأننا   •

التي قمنا بها؛
واأن البيانات املالية تتفق معها؛   �سليمة  حما�سبية  ب�سجالت  حتتفظ  ال�سركة  • اأن 

• اأن املعلومات املالية املدرجة بتقرير جمل�س الإدارة تتفق مع دفاتر و�سجالت ال�سركة؛ و
ي�سرتع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد باأن ال�سركة قد خالفت اأيا من اأحكام قانون  مل  • اأنه 
ال�سركات التجارية القطري رقم )11( ل�سنة 2015 اأو نظامها الأ�سا�سي ب�سكل قد يوؤثر 

ماديا على نتائج ت�سغيلها اأو مركزها املايل كما يف 31 دي�سمرب 2020.

املادي يف  التحريف  وتقييم خماطر  الن�سبية  الأهمية  بتحديد  قمنا  بنا،  التدقيق اخلا�س  ت�سميم  كجزء من 
البيانات املالية. وعلى وجه اخل�سو�س، فقد و�سعنا يف احل�سبان الأحكام ال�سخ�سية التي و�سعتها الإدارة، على 
�سبيل املثال، ما يتعلق بالتقديرات املحا�سبية الهامة التي تت�سمن و�سع افرتا�سات ومراعاة الأحداث امل�ستقبلية 
التي تعترب غري موؤكدة بطبيعتها. وكما هو متبع يف جميع عمليات التدقيق لدينا، تناولنا اأي�سا خماطر جتاوز 
اإذا كان هناك دليل على  اأخرى، النظر فيما  اأمور  الإدارة لل�سوابط الرقابية الداخلية، مبا يف ذلك من بني 

التحيز مبا ميثل اأحد خماطر التحريف املادي نتيجة الحتيال.
وقد �سممنا نطاق التدقيق الذي قمنا به بحيث يتم اإجناز عملنا ب�سكل كاف حتى يت�سنى لنا اإبداء راأي حول 
الأعمال  وجمال  املحا�سبية  وال�سوابط  والعمليات  ال�سركة  هيكل  العتبار  يف  اآخذين  ككل،  املالية  البيانات 

بال�سركة.
اأمور التدقيق الرئي�سية

اأمور التدقيق الرئي�سية هي تلك الأمور التي، يف تقديرنا املهني، كانت اأكرث الأمور اأهمية اأثناء تدقيقنا على 
البيانات املالية للفرتة احلالية. وقد مت تناول هذه الأمور يف �سياق تدقيقنا للبيانات املالية ككل، ويف �سياغة 

راأينا يف هذا ال�ساأن، ونحن ل نعرب عن راأي منف�سل بخ�سو�س هذه الأمور.

وقد تراجع منو م�ستويات الإنتاج لدى املجموعة يف ظل اإجراء عملية �سيانة �ساملة كان 
اأخرى  تطفئة  وعملية  املحدودة )كيوكيم 2(   2 للكيماويات  �سركة قطر  لها يف  خمطط 
جزئيًا  الإنتاج  تاأثر  كما  للفينيل.  قطر  ل�سركة  التابعة  الإنتاجية  للمرافق  �سنويًا  جُترى 
باإجراء عمليات تطفئة مل يكن خمطط لها، اإل اأن هذه العمليات مل ت�ستغرق وقتًا وح�سلنا 
مة من �ساأنها تاليف اإجراء عمليات تطفئة غري خمطط لها يف  من خاللها على معلومات قيِّ

امل�ستقبل وتعزيز م�ستوى الكفاءة.
كما وا�سلنا جهودنا املعنية بالرتقاء باجلودة، وهو ما اأثمر عن ح�سول اأحد م�ساريعنا 
املحدودة )كيوكيم(، على  للكيماويات  �سركة قطر  البرتوكيماويات،  امل�سرتكة يف قطاع 
املرافق  للكيماويات عن فئة  الت�سغيلي من رئي�س �سركة �سيفرون فيليب�س  التميز  جائزة 

الكبرية لت�سنيع البرتوكيماويات لعام 2019.
و�سجلت كيوكيم خالل عام 2020 مرة اأخرى اأرقامًا قيا�سية جديدة فيما يتعلق بال�سالمة، 
حيث مل تقع اأية حوادث ذات �سلة ب�سالمة العمليات من امل�ستويني الأول والثاين، واأمتت 

اأي�سًا 13 عامًا متعاقبًا دون وقوع اأية حادثة من حوادث الإجهاد احلراري.
اأن�سطة البيع والت�سويق

اإن ال�سراكة مع “منتجات”، ال�سركة الرائدة عامليًا يف جمال ت�سويق وتوزيع الكيماويات 
دولية،  اأ�سواق  اإىل  الدخول  على  اأكرب  قدرة  املجموعة  منحت  قد  الكيماوية،  والأ�سمدة 
الأمر الذي خفف جزئيًا من حدة التاأثريات الواقعة عليها جراء الظروف املناوئة التي 
التي  للمجموعة  �سوق  اأكرب  اآ�سيا  ظلت  فقد  اجلغرايف،  املنظور  ومن  الأ�سواق.  ت�سهدها 

اأبدت تواجدًا قويًا يف �سبه القارة الهندية واأوروبا.
وقد مت خالل عام 2020 �سم اأن�سطة “منتجات” اإىل قطر للبرتول بهدف تعزيز قدرات 
قطاع ال�سناعات التحويلية القطري على نحو اأكرب ودعم املركز التناف�سي العاملي لدولة 
الت�سغيلي  امل�ستوى  على  هو  للبرتول  قطر  “منتجات” اإىل  اأن�سطة  �سم  باأن  علمًا  قطر، 
ال�سناعات  منتجات  ت�سويق  م�ستقل  وب�سكل  يدير  �سيظل  الت�سويق  فريق  اأن  اأي  فقط، 

التحويلية ومبيعاتها، وبالتايل فلن يكون لهذه العملية اأي اأثر على املجموعة.
الأداء املايل

حققت املجموعة �سايف اأرباح بواقع 648 مليون ريال قطري لل�سنة املالية املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2020، بانخفا�س تبلغ ن�سبته 69% مقارنة بالعام املا�سي، وهو ما ُيعزى ب�سورة 
كبرية اإىل حالة عدم اليقني التي هيمنت على الأو�ساع القت�سادية العاملية وتباطوؤ معدل 
النمو القت�سادي العاملي نتيجة فر�س اإجراءات الإغالق من اأجل احتواء انت�سار جائحة 
فريو�س كورونا وتراجع اأ�سعار النفط وتذبذبها الذي ا�ستمر خالل عام 2020، الأمر الذي 

اأثر �سلبًا على الأداء املايل للمجموعة.  
وقد تاأثر اأي�سًا الأداء الت�سغيلي لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020 بعمليات تطفئة 
التابعة  ال�ساملة والوقائية يف بع�س املرافق الإنتاجية  كان خمطط لها لإجراء ال�سيانة 
للم�ساريع امل�سرتكة للمجموعة، وهو ما اأ�سفر عن تراجع اأحجام الإنتاج بن�سبة 9% مقارنة 

بالعام املا�سي لت�سل اإىل1039  األف طن مرتي.
وعلى م�ستوى املجموعة، فقد تراجع متو�سط اأ�سعار البيع املُرجح بن�سبة 12% خالل عام 
ريال  مليون   350 بواقع  املجموعة  اأرباح  �سايف  انخفا�س  عن  اأ�سفر  الذي  الأمر   ،2020
قطري. وتراجعت اأحجام مبيعات املجموعة بن�سبة 5% مقارنة بالعام املا�سي، ما اأدى اإىل 

انخفا�س اأرباح املجموعة بواقع 146 مليون ريال قطري.
بواقع  العام  القيمة �ُسجلت خالل  اأرباح عام 2020 مبخ�س�سات خلف�س  اأي�سًا  وتاأثرت 

105 ماليني ريال قطري وتتعلق با�سرتدادات �سريبية حمددة.
ومع اإعادة التبويب، فقد ازداد �سايف اأرباح العام ال�سابق 885 مليون ريال قطري نتيجة 
اإجراء تعديالت �سريبية، الأمر الذي اأثر �سلبًا على منو اإجمايل �سايف اأرباح عام 2020.
اأر�سدة  �سجلت  العام، حيث  مدار  على  لديها  ال�سيولة  قوة  على  املجموعة  وقد حافظت 
اإجمايل  بلغ  فيما  ريال قطري،  مليار  اإىل 1.7  ت�سل  املالية 2020  ال�سنة  بنهاية  نقدية 

اأ�سولها 16.2 مليار ريال قطري كما يف 31 دي�سمرب 2020.
اآخر امل�ستجدات ب�ساأن الإنفاق الراأ�سمايل

بلغ الإنفاق الراأ�سمايل لعام 2020 ما ي�سل اإىل331  مليون ريال قطري.
اإنتاج  مرافق  تو�سعة  دعم  على  كيوكيم  �سركة  يف  امل�ساهمون  وافق   ،2019 عام  خالل 
من  النتهاء  ومع  ال�سناعية.  م�سيعيد  مدينة  يف  امل�سرتك  للم�سروع  التابعة  الإيثيلني 
اإنتاج الإيثيلني،  ال�ساد�س زيادة مّطردة يف  التو�سعة عام 2022، �سيحقق م�سروع الفرن 
امل�ستقات.  من  كيوكيم  ل�سركة  احلالية  الإنتاجية  الطاقة  زيادة  يف  �سي�سهم  ما  وهو 
اأن يحقق هذا ال�ستثمار  اأمريكي، من املتوقع  وبتكلفة تقدر بنحو 110.0 ماليني دولر 
عوائد راأ�سمالية اإيجابية واملزيد من املرونة الت�سغيلية. وقد دخل امل�سروع حاليًا مرحلة 
الت�سميم الهند�سي وبلغ الإنفاق عليه منذ بداية العام وحتى تاريخه 39.4 مليون دولر 

اأمريكي.
الراأ�سمايل  الإنفاق  ا�ستثمارات  درا�سة  �ستوا�سل  املجموعة  فاإن  للم�ستقبل،  وا�ست�سرافًا 

لتعزيز قدراتها وم�ستويات املوثوقية والكفاءة واأداء ال�سحة وال�سالمة والبيئة.
الآفاق امل�ستقبلية

املجموعة  �ستوا�سل  القادمة،  اخلم�سة  لالأعوام  الأ�سا�سية  الأعمال  ل�سرتاتيجية  وفقًا 
الرتكيز على تنمية الأ�سواق بالدخول اإىل مناطق جديدة، واإجراء معامالت جتارية يف 
الرتكيز  اأي�سًا  و�سنوا�سل  للمجموعة.  اللوج�ستية  التكاليف  وفورات يف  الأ�سواق وحتقيق 
على زيادة الإنتاج ورفع م�ستوى الكفاءة عرب الربامج امل�ستمرة لرت�سيد التكاليف. وف�ساًل 
اأنها  نرى  راأ�سمالية  ا�ستثمارية  م�سروعات  انتقائي يف  ب�سكل  �سن�ستثمر  فاإننا  عن ذلك، 

�ستدعم مركزنا التناف�سي وت�سيف قيمة اإىل م�ساهمينا.
توزيع الأرباح املقرتح

يو�سي جمل�س اإدارة ال�سركة باإجمايل توزيعات اأرباح �سنوية لل�سنة املالية املنتهية يف 31 
ريال قطري  يعادل 0.04  ما  وهو  ريال قطري،  مليون   503 بنحو  يقدر   2020 دي�سمرب 
تدفقات  املجموعة على حتقيق  يوؤكد قدرة  الذي  الأمر  تبلغ %94،  توزيع  بن�سبة  لل�سهم، 
فيما  ال�سعبة،  القت�سادية  الظروف  اأرباح على م�ساهميها حتى يف  وتوزيع  قوية  نقدية 
حتر�س اأي�سًا على الحتفاظ باأر�سدة نقدية تكفي لالحتياجات التحوطية وال�ستثمارية 

يف امل�ستقبل.
اخلامتة

يتقدم جمل�س الإدارة بال�سكر والمتنان اإىل ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد 
ال�سديدة  لروؤيته احلكيمة وتوجيهاته  البالد املفدى »حفظه اهلل ورعاه«،  اأمري  اآل ثاين، 
الكعبي،  �سريده  �سعد بن  املهند�س  �سعادة  اإىل  اأي�سًا  بال�سكر  ونتقدم  الر�سيدة.  وقيادته 
�سركات  لإدارة  اأي�سًا  مو�سول  وال�سكر  وقيادته،  لروؤيته  الطاقة،  ل�سوؤون  الدولة  وزير 
اأن  اإخال�سهم والتزامهم وتفانيهم الدائم يف العمل. كما نود  املجموعة وموظفيها على 

نتقدم بال�سكر مل�ساهمينا الكرام على ثقتهم الكبرية يف ال�سركة واإدارتها.

الربيد  عنوان  على  التالية   والوثائق  البيانات  اإر�سال  اإلكرتونيًا  الجتماع  ح�سور  يف  يرغبون  الذين  امل�ساهمني  على  يتعني 
mphc@qp.com.qa :الإلكرتوين التايل

1- �سورة من وثيقة الهوية )بطاقة اثبات ال�سخ�سية القطرية اأو جواز ال�سفر(
2- رقم الهاتف اجلوال

3- رقم امل�ساهم ال�سادر عن بور�سة قطر
4- �سورة من �سند التوكيل والوثائق الداعمة ملمثلي الأفراد وال�سركات

�سيتم يف بادئ الأمر اإر�سال رابط لتطبيق زووم "Zoom" من خالل الربيد الإلكرتوين اإىل امل�ساهمني الذين اأبدوا رغبتهم يف ح�سور 
الجتماع وتلقت ال�سركة بيانات الت�سال بهم. ويتعني على امل�ساهم الت�سجيل يف الجتماع عقب ا�ستالمه الرابط. وبعد ا�ستكمال عملية 

."Zoom" الت�سجيل، �سيتم اإر�سال رابط اآخر للم�ساهم يوجه من خالله اإىل غرفة الجتماع الإلكرتوين على تطبيق زووم
 تبداأ عملية الت�سجيل يوم انعقاد الجتماع يف متام ال�ساعة 2:30 من بعد الظهر بتوقيت الدوحة.  وُيرجى من 

امل�ساهمني الذين يعتزمون ح�سور هذا الجتماع اإر�سال بياناتهم مبكرًا حتى ميكنهم الت�سجيل يف الوقت املحدد.
اإلكرتونيًا، وذلك  اأو املدقق اخلارجي  اأ�سئلة اإىل جمل�س الإدارة  وميكن للحا�سرين مناق�سة بنود جدول الأعمال وتوجيه ما لديهم من 

باإر�سال الأ�سئلة اأو التعليقات من خالل نافذة املحادثة املتوافرة على تطبيق زووم "Zoom" اأثناء الجتماع.
وفيما يتعلق بالت�سويت على بنود جدول اأعمال الجتماع، فاإن اأي م�ساهم لديه اعرتا�س على اأحد البنود يتعني عليه ال�سغط على زر 
"Zoom" لإبداء اعرتا�سه اأثناء عملية الت�سويت على البند. ويعترب عدم ال�سغط  "Raise Hand" املتوافر على تطبيق  زووم 

على زر "Raise Hand" مبثابة موافقة على البند من جدول الأعمال.
للح�سول على املزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين لل�سركة: www.mphc.com.qa، اأو مرا�سلتنا على عنوان 

الربيد الإلكرتوين التايل: mphc@qp.com.qa اأو الت�سال بنا على رقم الهاتف: 2080 4013 974+ اأو2534 4013 974+ 

اأحمد �سيف ال�سليطي
رئيس مجلس اإلدارة

شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة

 اأمور التدقيق الرئي�سية

اأمور التدقيق الرئي�سية  

بلغت ا�ستثمارات ال�سركة يف ثالثة م�ساريع م�سرتكة ما قيمته 14.28 
مليار ريال قطري يف 31 دي�سمرب 2020، والتي متثل 89% من اإجمايل 
ال�ستثمارات  يتم احت�ساب هذه  التاريخ.  ال�سركة يف ذلك  موجودات 
امل�سرتكة  ال�سركة  �سيطرة  ب�سبب  امللكية  حقوق  طريقة  با�ستخدام 

على هذه املن�ساآت.
هناك  كان  اإذا  ما  بتقييم  مايل  تقرير  كل  تاريخ  يف  ال�سركة  تقوم 
حقوق  بطريقة  املحت�سبة  ال�ستثمارات  قيمة  اأن  على  مو�سوعي  دليل 
امللكية قد انخف�ست. ومت اعتبار النخفا�س يف اأ�سعار البيع يف ال�سوق، 
على  حمتمل  موؤ�سر  مبثابة  كوفيد-19،  فريو�س  انت�سار  تاأثري  ب�سبب 
املحا�سبي  للمعيار  وفقًا  فاإنه  وبالتايل،  القيمة.  يف  انخفا�س  وجود 
اإجراء  مت  املوجودات”،  قيمة  يف  “النخفا�س   36 رقم  الدويل 
امل�سرتكة  امل�ساريع  يف  ال�ستثمارات  قيمة  يف  النخفا�س  مراجعة 
)القيمة  لال�سرتداد  القابل  املبلغ  مقارنة  الإدارة من خالل  قبل  من 
اأعلى( مع  اأيهما  البيع  العادلة ناق�سًا تكاليف  ال�ستخدامية والقيمة 

القيمة الدفرتية لها.
املخ�سومة  القيمة  فاإن  القيمة،  يف  النخفا�س  اختبار  اإىل  ا�ستنادا 
جتاوزت  قد  ال�ستثمارات  من  املتوقعة  امل�ستقبلية  النقدية  للتدفقات 
القيمة الدفرتية، وبالتايل مل يتم العرتاف باأي انخفا�س يف القيمة 

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020.
�سخ�سية  اأحكاًما  القيمة  يف  لالنخفا�س  الإدارة  مراجعة  ت�سمنت 
اإىل  العائدة  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  تقدير  عند  جوهرية 
الطالع  يرجى  اأخرى.  تقديرات  بني  من  خ�سمها،  ومعدل  ال�سركة 
املحا�سبية  التقديرات  من  املزيد  على  للح�سول   14 الإي�ساح  على 

والفرتا�سات الهامة امل�ستخدمة.
يف  لال�ستثمارات  الن�سبية  لالأهمية  نظرا  اجلانب  هذا  على  ركزنا 
امل�ساريع امل�سرتكة وميكن لأي انخفا�س يف القيمة، اإن وجد، اأن يكون 
له تاأثري مادي على البيانات املالية. كما ركزنا على هذا اجلانب نظرا 
لالأحكام  والتقديرات اجلوهرية التي �سملت تنفيذ تقييم النخفا�س 

يف القيمة كما هو مبني يف الي�ساح 14 يف البيانات املالية.

بح�سب ما مت الإف�ساح عنه يف الإي�ساح 19، مت توقيع مذكرة تفاهم  
خالل ال�سنة بني ال�سلطات ال�سريبية املخت�سة و�سركة قطر للبرتول 
ال�سركة ل�سرتداد ح�ستها من  علي حق  للموافقة  ال�سركة(  )ممثلة 

ال�سرائب املتكبدة يف م�ساريعها امل�سرتكة.
اأثر تطبيق مذكرة التفاهم، تقرر   يف ال�سنة ال�سابقة، بعد النظر يف 
اأنه يجب ال�ستمرار يف العرتاف بال�سريبة املوؤجلة املتعلقة بامل�ساريع 
قطر  ل�سركة  ولي�س   2 كيو-كيم  و�سركة  كيو-كيم  ل�سركة  امل�سرتكة 

للفينيل املحدودة. 
وذلك خالل ال�سنة ل�سمان حتقيق التطبيق املت�سق لرتتيبات مماثلة، 
الإدارة  قررت  املحا�سبية.  املعاجلة  تقييم  باإعادة  الإدارة  قامت 
من  ح�ستها  ا�سرتداد  يف  احلق  ال�سركة  متنح  التفاهم  مذكرة  اأن 
ال�سريبة  قبل  ما  اأرباح  على  احل�سول  لها  يحق  وبالتايل  ال�سريبة، 
حما�سبة  مبادئ  وبتطبيق  لذلك،  امل�سرتكة.  امل�ساريع  جميع  من 
حقوق امللكية مبوجب املعيار املحا�سبي الدويل رقم 28 “ا�ستثمارات 
باملحا�سبة  ال�سركة  تقوم  م�سرتكة”،  وم�ساريع  زميلة  �سركات  يف 
اأثر  اأي  عك�س  وعليه، مت  ال�سريبة،  قبل  ما  اأ�سا�س  على  عن ح�ستها 
يف  ال�سركة  حل�سة  املوؤجلة  ال�سريبة  اأر�سدة  ذلك  يف  مبا  �سريبي، 

م�ساريعها امل�سرتكة.
يف  احل�سة  بهذه  لالعرتاف  املقارنة  املبالغ  تعديل  اإىل  التغيري   اأدى 
املحت�سبة  ال�سركة  ح�سة  �سمن  منا�سب  ب�سكل  امل�سرتكة  امل�ساريع 

بطريقة حقوق امللكية.
عالوة على ذلك، كما هو مبني يف الإي�ساح 3 )4(، تلقى اثنان من 
الهيئة  من  مادية  �سريبي  ربط  اإ�سعارات  لل�سركة  امل�سرتكة  امل�ساريع 
جزاءات  ت�سمنت  والتي  ال�سابقة،  املالية  لل�سنوات  لل�سرائب  العامة 
اإ�سعارات الربط هذه واجلزاءات  اأن  اإىل  �سريبية. وخل�ست الإدارة 
املرتبطة بها لن توؤثر على ا�ستثمارات ال�سركة يف امل�ساريع امل�سرتكة، 
امل�ساريع امل�سرتكة على  اأرباح  ال�سركة حتت�سب ح�ستها يف  نظًرا لأن 

اأ�سا�س ما قبل ال�سريبة.
و كما مت الإف�ساح عنه يف الإي�ساح 17، بناًء على املناق�سات التجارية 
هناك  يعد  مل  اأنه  ل�ستنتاج  حكمها  الإدارة  طبقت  حاليا  اجلارية 
اإمكانية حت�سيل مبالغ معينة ل�سرتداد ال�سريبة  تاأكيد معقول حول 
امل�ستحقة فيما يتعلق بكيو -كيم 2، وبالتايل مت العرتاف بالنخفا�س 
يف القيمة خالل ال�سنة مببلغ 105 مليون ريال قطري. كما مت تطبيق 
املوجودات  مبلغ  ا�سرتداد  اإمكانية  لتحديد  الإدارة  قبل  من  حكم 

الأخرى امل�ستحق من وزارة املالية كما هو مبني يف الإي�ساح 17.
مذكرة  لتطبيق  املالية  العواقب  لأن  المور  هذه  على  ركزنا   لقد 
مادي  اثر  له  الإدارة  قبل  من  اإجراوؤه  مت  الذي  والتعديل  التفاهم 
على البيانات املالية لل�سركة. عالوة على ذلك، فاإن التفاعل لقانون 
�سريبة الدخل القطري رقم 24 ل�سنة 2018 ومذكرة التفاهم وبع�س 
اأحكام  و�سع  اقت�ست  امل�سرتكة  للم�ساريع  القانونية  التفاقيات 
لتحديد  الإدارة  قبل  من  تطبيقها  مت  بحيث  جوهرية  �سخ�سية 

و�سعها ال�سريبي. 

تقييم النخفا�س يف قيمة ال�ستثمارات يف م�ساريع م�سرتكة

و�سع �سريبة الدخل

• تقييم  النخفا�س يف قيمة 
ال�ستثمارات يف م�ساريع م�سرتكة

�سريبة الدخل • و�سع 

كيفية تناولنا لأمور التدقيق 
الرئي�سية خالل التدقيق

ت�سمنت اإجراءاتنا املتعلقة مبراجعة الإدارة لالنخفا�س يف قيمة ا�ستثماراتها يف 
امل�ساريع امل�سرتكة ما يلي:

ذلك  يف  مبا  القيمة  يف  النخفا�س  ملوؤ�سرات  الإدارة  حتديد  بتقييم  قمنا   •
ال�ستنتاجات التي مت التو�سل اإليها. وقمنا اأي�سًا بتقييم ت�سميم وتنفيذ ال�سوابط 
موؤ�سرات  حتديد  ت�سمل  التي  القيمة  يف  النخفا�س  تقييم  عملية  على  الرئي�سية 

النخفا�س يف القيمة وتقدير املبالغ القابلة لال�سرتداد؛ 
النخفا�س يف القيمة لدى ال�سركة وناق�سنا الفرتا�سات  تقييم  على  ح�سلنا   •
الهامة التي ا�ستخدمتها  الإدارة. وركزت املناق�سات على الفرتا�سات امل�ستخدمة 
اأحدث موازنة معتمدة من قبل جمل�س  النقدية امل�ستقبلية من  التدفقات  لتقدير 

الإدارة للم�ساريع امل�سرتكة ومعدلت اخل�سم ومعدلت النمو النهائي املطبق؛ 
خرباء التقييم الداخلي لدينا مل�ساعدتنا يف مراجعة املنهجية  تكليف  مت  لقد   •
معدلت  معقولية  مدى  وتقييم  ال�ستخدامية  القيمة  ح�سابات  عليها  تقوم  التي 
اخل�سم ومعدلت النمو النهائي. وقد قاموا ب�سكل م�ستقل باإعادة ح�ساب معدلت 
التمويل  لتكاليف  تقييمهم  على  بناء  النقدية  التدفقات  على  املطبقة  اخل�سم 

والتكاليف الراأ�سمالية املحددة لدى ال�سركة؛
النقدية  التدفقات  حتديد  يف  امل�ستخدمة  الرئي�سية  املدخالت  باختبار  قمنا   •
عندما  ال�سلة  ذات  الأخرى  الأدلة  ومع  خارجية  م�سادر  مع  امل�ستقبلية  املقدرة 
مبوؤ�سرات  املتوقعة  البيع  اأ�سعار  مبقارنة  قمنا  املثال،  �سبيل  على  الأمر.  اقت�سى 
النفقات  مب�ستويات  امل�ستقبلية  الراأ�سمالية  والنفقات  املن�سورة  ال�سلع  اأ�سعار 

الراأ�سمالية التاريخية الفعلية ملدى املعقولية؛ 
يف  الأ�سا�سية  للح�سابات  املنطقية  وال�سالمة  احل�سابية  الدقة  باختبار  قمنا   •
الإف�ساحات  كفاية  مدى  بتقييم  اي�سًا  وقمنا  القيمة.  يف  النخفا�س  منوذج 
باملعايري  لاللتزام  القيمة  يف  النخفا�س  بتقييم  املتعلقة  املالية  البيانات  يف 

املحا�سبية؛ و
القيمة  الرئي�سية يف ح�ساب  الفرتا�سات  باإجراء حتليل ح�سا�سية حول  قمنا   •

ال�ستخدامية لتقييم التاأثري املحتمل ملجموعة من النتائج املحتملة.

ال�سريبي  لو�سعها  الإدارة  تقييم  باإعادة  املتعلقة  اإجراءاتنا  ت�سمنت 
ال�سريبي  الربط  ا�سعارات  ب�ساأن   اإليه  التو�سل  مت  الذي  وال�ستنتاج 

للم�ساريع امل�سرتكة ما يلي: 
وحما�سر  القانونية  والوثائق  املرا�سالت  وتقييم  قراءة   •
الرئي�سيني  امل�ساهمني  اأحد  بني  عقدت  التي  املختلفة  الجتماعات 
الأحكام  معقولية  مدى  لتقييم  ال�سلة  ذات  احلكومية  وال�سلطات 

الرئي�سية ال�سادرة عن الإدارة؛
مع خرباء املحا�سبة الداخليني لدينا لتقييم مدى مالءمة  • الت�ساور 
اإجراوؤه  مت  الذي  والتعديل  التفاهم  ملذكرة  املحا�سبي  الإدارة  تطبيق 

على البيانات املالية لل�سنة ال�سابقة؛
مع  امل�سرتكة  وم�ساريعها  لل�سركة  ال�سريبية  الأو�ساع  مناق�سة   •
اخلارجية  القانونية  امل�سورة  مع  التوافق  و�سمان  باحلوكمة  املكلفني 

عند القت�ساء؛
ا�ستنتاج  لتقييم  لدينا  الداخلي  ال�سرائب  اأخ�سائي  مع  الت�ساور   •
امل�ساريع  تلقتها  التي  ال�سريبي  الربط  اإ�سعارات  تاأثري  حول  الإدارة 

امل�سرتكة على البيانات املالية لل�سركة؛ 
• تقييم ممار�سات ال�سوق التي تطبقها ال�سركات املدرجة الأخرى يف 

املحا�سبة ملذكرة التفاهم بناًء على املعلومات املتاحة للعامة؛ 
يف القيمة الذي اأجرته اإدارة املوجودات الأخرى  النخفا�س  • تقييم 
وتقييم الإدارة على النتائج امل�ستقبلية املحتملة للمناق�سات التجارية 

اجلارية مع اأ�سحاب امل�سلحة املعنيني؛ و
املتعلقة  املالية  البيانات  يف  الإف�ساحات  مالءمة  مدى  تقييم   •
بالتعديل الذي مت اإجراوؤه على البيانات املالية لل�سنة ال�سابقة والأحكام 

ال�سادرة عن الإدارة فيما يتعلق بالو�سع ال�سريبي لل�سركة.

عن براي�س ووترهاو�س كوبرز - فرع قطر
�سجل هيئة قطر لالأ�سواق املالية رقم 120155

مارك منتون
�سجل مراقبي احل�سابات رقم 364

الدوحة، دولة قطر
04 مار�س 2021

مـــــالحظـــــــات:
1- يف حالة تعذر احل�سور �سخ�سيًا، فيحق للم�ساهم تفوي�س م�ساهم اآخر من م�ساهمي ال�سركة يف احل�سور والت�سويت نيابة عنه يف اجتماع اجلمعية 
  www.mphc.com.qa العامة. ويتم هذا التفوي�س با�ستخدام �سند التوكيل الذي ميكن احل�سول عليه بزيارة املوقع الإلكرتوين لل�سركة وهو

2- يرجى اإر�سال �سند التوكيل بعد ا�ستكماله وتوقيعه اإىل �سركة م�سيعيد للبرتوكيماويات القاب�سة قبل 48 �ساعة على الأقل من موعد انعقاد اجتماع 
اجلمعية العامة.

3- يجوز اأن يت�سرف امل�ساهم ب�سفته وكياًل عن م�ساهم واحد اأو اأكرث على األ يزيد عدد الأ�سهم التي يحوزها الوكيل بهذه ال�سفة على )5%( من 
اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة.



شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة  ش.م.ع.ق.

1- معلومات عن �ل�شركة و�أن�شطتها
�سركة م�سيعيد للبرتوكيماويات القاب�سة �ش.م.ع.ق. )»ال�سركة«( مت ت�سجيلها وتاأ�سي�سها يف دولة قطر مبوجب ال�سجل التجاري رقم 
60843 ك�سركة م�ساهمة قطرية من قبل امل�ساهم املوؤ�س�ش لها، قطر للبرتول. مت تاأ�سي�ش ال�سركة مبوجب قانون ال�سركات التجارية 
تاأ�سي�ش  ل�سنة 2015(. مت  القطري اجلديد رقم 11  التجارية  ال�سركات  بقانون  ا�ستبداله  ل�سنة 2002 )والذي مت  القطري رقم 5 
ال�سركة يف 29 مايو 2013 لفرتة مبدئية مدتها 99 عامًا، وذلك بعد قرار �سعادة/ وزير االقت�ساد والتجارة رقم 22 ل�سنة 2013، 
ال�سادر يف 21 مايو 2013. والعنوان امل�سجل لل�سركة هو �ش.ب. 3212 بالدوحة، دولة قطر. وال�سركة مدرجة يف بور�سة قطر وهي 

�سركة تابعة لقطر للبرتول. ا�ستهلت ال�سركة اأن�سطتها التجارية يف 1 �سبتمرب 2013. 
اأو متلك االأ�سهم واملوجودات واحل�س�ش يف ال�سركات )و�سركاتها  يتمثل الن�ساط الرئي�سي لل�سركة يف تاأ�سي�ش واإدارة وحيازة و / 
التابعة و/ اأو م�ساريعها املرتبطة بها( التي تعمل يف جميع اأنواع جتهيز و / اأو ت�سنيع املنتجات البرتوكيماوية، جنبا اإىل جنب مع اأي 

�سركة اأو م�سروع اآخر تعتربه ال�سركة مفيدا الأعمالها اأو تنوعها اأو تو�سعها من وقت الآخر.
يبني اجلدول التايل امل�ساريع امل�سرتكة لل�سركة والتي مت اإدراجها يف البيانات املالية كالتايل:

�شركة قطر للكيماويات �ملحدودة )“كيو-كيم”( هي �سركة م�ساهمة قطرية خا�سة )“�ش.م.ق.خ”( 
تاأ�س�ست يف دولة قطر وهي �سركة خا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة بني قطر للبرتول و�سركة م�سيعيد للبرتوكيماويات القاب�سة و�سركة 

�سيفرون فيليب�ش للكيماويات الدولية القاب�سة ذ.م.م. تعمل �سركة كيو-كيم يف اإنتاج وتخزين وبيع منتجات البويل اإيثلني و1-
هك�سني وغريها من املنتجات البرتوكيماوية.

�شركة قطر للكيماويات �ملحدودة 2 )“كيو-كيم 2”(  هي �سركة م�ساهمة قطرية خا�سة )“�ش.م.ق.خ”( 
تاأ�س�ست يف دولة قطر وهي �سركة خا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة بني قطر للبرتول و�سركة م�سيعيد للبرتوكيماويات القاب�سة و�سركة 

�سيفرون فيليب�ش للكيماويات الدولية القاب�سة ذ.م.م. تعمل �سركة كيو-كيم 2 يف اإنتاج وتخزين وبيع منتجات البويل اإيثلني 
واأوليفينات األفا العادية وغريها من م�ستقات االإيثلني واملنتجات البرتوكيماوية االأخرى.

هي �سركة م�ساهمة قطرية خا�سة )“�ش.م.ق.خ”(  �شركة قطر للفينيل �ملحدودة )“ قطر للفينيل”(  
تاأ�س�ست يف دولة قطر وهي �سركة خا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة بني قطر للبرتول و�سركة م�سيعيد للبرتوكيماويات القاب�سة و�سركة 

قطر للبرتوكيماويات املحدودة. يتمثل ن�ساط �سركة قطر للفينيل يف اإنتاج وبيع املنتجات البرتوكيماوية مثل ال�سودا الكاوية وثنائي 
كلوريد االإيثلني واأحادي كلوريد الفينيل.

مت الت�سريح باإ�سدار البيانات املالية لل�سركة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020 من ِقبل جمل�ش االإدارة يف 04 مار�ش 2021.
2 �أ�شا�س �لإعد�د و�ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة

2-1 اأ�سا�ش االإعداد
مت اإعداد هذه البيانات املالية وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وتف�سريات جلنة تف�سري املعايري الدولية للتقارير املالية ال�سارية 
على ال�سركات التي تعد التقارير املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية. مت اإعداد هذه البيانات املالية وفقًا للمعايري الدولية 
للتقارير املالية ال�سادرة عن جمل�ش املعايري املحا�سبية الدويل. كما تتوافق البيانات املالية مع النظام االأ�سا�سي لل�سركة واالأحكام 

املعمول بها لقانون ال�سركات التجارية القطري.
مت اإعداد البيانات املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية. وتعترب ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة متوافقة مع ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سنة 

املالية ال�سابقة.
مت اإعداد البيانات املالية بالريال القطري، وهو عملة العر�ش والعملة الوظيفية لل�سركة ومت تقريب جميع القيم اإىل اأقرب األف ريال 

قطري ما مل يذكر خالف ذلك. 
1- املعايري اجلديدة واملعدلة التي قامت ال�سركة بتطبيقها

طبقت ال�سركة املعايري والتعديالت التالية عند االقت�ساء الأول مرة يف تقريرها ال�سنوي الذي يبداأ يف 1 يناير 2020:
1 واملعيار املحا�سبي الدويل رقم 8 رقم  الدويل  املحا�سبي  املعيار  على  تعديالت   - الن�سبية  االأهمية  • تعريف 

على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 تعديالت   - التجاري  العمل  • تعريف 
املرجعي - تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 واملعيار املحا�سبي الدويل رقم 39 واملعيار  الفائدة  �سعر  • اإ�سالح 

الدويل للتقارير املالية رقم 7
• االإطار املفاهيمي املعدل للتقارير املالية

2- املعايري والتف�سريات اجلديدة التي مل يتم تطبيقها بعد
لقد مت ن�سر بع�ش املعايري والتف�سريات املحا�سبية اجلديدة التي لي�ست اإلزامية لفرتات التقرير املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020، ومل 
يتم تطبيقها ب�سكل مبكر من قبل ال�سركة. ولي�ش من املتوقع اأن يكون لهذه املعايري تاأثري مادي على املن�ساأة يف فرتات التقرير احلالية 

اأو امل�ستقبلية وعلى معامالتها امل�ستقبلية املتوقعة.
2-2 ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

2-2-1  احل�سة يف امل�سروع امل�سرتك
تدرج النتائج واملوجودات واملطلوبات للم�ساريع امل�سرتكة يف هذه البيانات املالية با�ستخدام طريقة حما�سبة حقوق امللكية اإال اإذا مت 
ت�سنيف اال�ستثمار اأو جزءًا منه كمحتفظ به للبيع، ويف هذه احلالة يتم حما�سبته وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )5(. 
ومبوجب طريقة حقوق امللكية، يتم االعرتاف باال�ستثمار يف امل�سروع امل�سرتك مبدئيا بالتكلفة يف بيان املركز املايل ويتم تعديله الحقًا 

بحيث يتم االعرتاف بح�سة ال�سركة يف اأرباح اأو خ�سائر امل�سروع امل�سرتك. 
عندما تتجاوز ح�سة ال�سركة يف خ�سائر م�سروع م�سرتك ح�س�سها فيه )التي ت�سمل ح�س�سا طويلة االأجل والتي ت�سّكل، يف جوهرها، 
جزءًا من �سايف ا�ستثمارات ال�سركة يف امل�سروع امل�سرتك(، تلغي ال�سركة االعرتاف بح�ستها يف املزيد من اخل�سائر. يتم االعرتاف 
امل�سروع  عن  نيابًة  مدفوعات  اأو  ا�ستداللية  اأو  قانونية  اللتزامات  ال�سركة  فيه  تكبدت  الذي  القدر  اإىل  فقط  االإ�سافية  باخل�سائر 

امل�سرتك.
امل�ستثمر  ال�سركة  التاريخ الذي ت�سبح فيه  امللكية اعتبارًا من  با�ستخدام طريقة حقوق  ا�ستثمار يف م�سروع م�سرتك  يتم احت�ساب 
فيها م�سروعًا م�سرتكًا. عند اال�ستحواذ على ا�ستثمار يف م�سروع م�سرتك، يتم االعرتاف باأي زيادة يف تكلفة اال�ستثمار عن ح�سة 
اإدراجها �سمن  يتم  والتي  للتحديد ك�سهرة،  القابلة  امل�ستثمر فيها  ال�سركة  العادلة ملوجودات ومطلوبات  القيمة  ال�سركة من �سايف 
القابلة  للموجودات واملطلوبات  العادلة  القيمة  ال�سركة من �سايف  باأي زيادة يف ح�سة  يتم االعرتاف  الدفرتية لال�ستثمار.  القيمة 
للتحديد عن تكلفة اال�ستثمار، بعد اإعادة التقييم، مبا�سرًة �سمن الربح اأو اخل�سارة للفرتة التي يتم فيها اال�ستحواذ على اال�ستثمار.
عند ال�سرورة، يتم فح�ش القيمة الدفرتية لال�ستثمار بالكامل )مبا يف ذلك ال�سهرة( لتحديد وجود انخفا�ش يف القيمة وفقا للمعيار 
اأ�سال واحدا من خالل مقارنة املبلغ املمكن ا�سرتداده )القيمة  “انخفا�ش قيمة املوجودات”، باعتباره  املحا�سبي الدويل رقم 36 

امل�ستخدمة والقيمة العادلة ناق�سًا تكاليف البيع اأيهما اأعلى( مع القيمة الدفرتية له.
تتوقف ال�سركة عن ا�ستخدام طريقة حقوق امللكية من التاريخ الذي يتوقف فيه اال�ستثمار عن كونه م�سروعًا م�سرتكًا، اأو عندما يتم 

ت�سنيف اال�ستثمار كا�ستثمار حمتفظ به للبيع. عندما حتتفظ ال�سركة بح�سة يف م�سروع م�سرتك �سابق وتكون هذه احل�سة اأ�ساًل 
ماليًا، تقوم ال�سركة بقيا�ش احل�سة املحتجزة بالقيمة العادلة يف ذلك التاريخ ويتم اعتبار القيمة العادلة على اأنها قيمتها العادلة 
عند االعرتاف االأويل وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9. الفرق بني القيمة الدفرتية للم�سروع امل�سرتك يف التاريخ الذي 
مت فيه اإيقاف ا�ستخدام طريقة حقوق امللكية والقيمة العادلة الأي ح�سة حمتجزة واأي متح�سالت من ا�ستبعاد جزء من احل�سة 
يف امل�سروع امل�سرتك عند حتديد الربح اأو اخل�سارة الناجتة عن ا�ستبعاد امل�سروع امل�سرتك. اإذا مت االعرتاف �سابقًا بربح اأو خ�سارة 
يف الدخل ال�سامل االآخر من ِقبل ذلك امل�سروع امل�سرتك يتم اإعادة ت�سنيفها اىل ربح اأو خ�سارة ناجتة من ا�ستبعاد املوجودات اأو 
املطلوبات ذات ال�سلة بها، تقوم ال�سركة اأي�سًا باإعادة ت�سنيف الربح اأو اخل�سارة من حقوق امللكية اىل بيان الربح اأو اخل�سارة 

)كتعديالت اإعادة ت�سنيف(، وذلك عندما يتم اإيقاف ا�ستخدام طريقة حقوق امللكية.
يتم ا�ستبعاد االأرباح غري املتحققة من املعامالت التي تتم بني ال�سركة وامل�سروع امل�سرتك اإىل مقدار ح�سة ال�سركة يف امل�سروع 

امل�سرتك.
2-2-2  الت�سنيف املتداول وغري املتداول

تعر�ش ال�سركة املوجودات واملطلوبات بناء على ت�سنيف متداول/ غري متداول.
يتم ت�سنيف االأ�سل كمتداول عندما:

ا�ستهالكه يف دورة ت�سغيل اعتيادية؛ اأو  بيعه  يق�سد  اأو  يتحقق  اأن  • يتوقع 
املتاجرة؛ لغر�ش  اأ�سا�سًا  به  االحتفاظ  • يتم 

التقرير؛ اأو فرتة  بعد  �سهرا  ع�سر  اثني  غ�سون  يف  حتقيقه  • يتوقع 
ا�ستخدامه لت�سوية مطلوبات ملدة اثني ع�سر �سهرا على االأقل بعد فرتة التقرير. اأو  تبادله  يحظر  مل  ما  النقد  و�سبه  • النقد 

يتم ت�سنيف جميع املوجودات االأخرى باعتبارها غري متداولة.
يتم ت�سنيف االلتزام باعتباره متداوال عندما:

يف دورة ت�سغيل اعتيادية؛ ت�سويته  املتوقع  من  • يكون 
املتاجرة؛ لغر�ش  اأ�سا�سًا  به  االحتفاظ  • يتم 

اأو التقرير،  فرتة  بعد  �سهرا  ع�سر  اثني  خالل  الت�سوية  م�ستحق  • يكون 
ملدة ال تقل عن اثني ع�سر �سهرا بعد فرتة التقرير. التزام  ت�سوية  لتاأجيل  م�سروط  غري  حق  وجود  حال  • يف 

وت�سنف ال�سركة جميع املطلوبات االأخرى باعتبارها غري متداولة.
2-2-3  املوجودات املالية

)اأ(الت�سنيف والقيا�ش
قامت اإدارة ال�سركة بتقييم مناذج االأعمال التي تنطبق على املوجودات املالية التي حتتفظ بها ال�سركة والتاأكد من ت�سنيف اأدواتها 
املالية �سمن الفئات املنا�سبة باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9. قامت ال�سركة بتقييم الذمم املدينة االأخرى والودائع التي تعد 
اأدوات دين وُتلبي �سروط الت�سنيف بالتكلفة املطفاأة وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9، حيث اأنها تدفقات نقدية من دفعات 
اأ�سل املبلغ والفائدة فقط، ويتمثل منوذج اأعمال ال�سركة يف االحتفاظ باأدوات الدين وحت�سيلها. يبقى تعريف النقد و�سبه النقد 
اال�ستثمارات  ي�ستمر عر�ش  �سوف  9؛  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  تغيري مع تطبيق  اأي  بدون   7 الدويل  املحا�سبي  للمعيار  وفقًا 
الق�سرية الأجل والودائع الأجل �سمن النقد و�سبه النقد، كونها ا�ستثمارات عالية ال�سيولة جاهزة للتحويل اإىل مبالغ معلومة من 
النقد، وهي تتعر�ش ملخاطر غري جوهرية للتغريات يف القيمة. ومل ينتج عن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 اأي حاالت 

الإعادة الت�سنيف.
)ب( االنخفا�ش يف قيمة املوجودات املالية

املالية  للتقارير  الدويل  للمعيار  وفقا  اجلديد  املتوقعة  االئتمان  خ�سارة  لنموذج  اخلا�سعة  التالية  املالية  املوجودات  ال�سركة  لدى 
رقم 9:

النقد  و�سبه  • نقد 
املالية( غري  املوجودات  )با�ستبعاد  اأخرى  مدينة  • ذمم 

اأخرى بنكية  واأر�سدة  • ودائع 
فئات  من  فئة  لكل   9 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  للمعيار  وفقا  لديها  القيمة  انخفا�ش  منهجية  تعديل  ال�سركة  من  مطلوبا  كان 
املوجودات. لقيا�ش خ�سائر االئتمان املتوقعة، مت جتميع الذمم املدينة االأخرى املقا�سة بالتكلفة املطفاأة بناًء على خ�سائ�ش خماطر 
للمعيار  وفقا  املتوقعة  االئتمان  لقيا�ش خ�سائر  املب�سط  املنهج  بتطبيق  ال�سركة  تقوم  ال�سداد.  التاأخر يف  واأيام  امل�سرتكة  االئتمان 
الدويل للتقارير املالية رقم 9 حيث ت�ستخدم خم�س�ش اخل�سارة املتوقعة على مدار عمر الدين جلميع الذمم املدينة االأخرى. وعلى 
الرغم من اأن النقد و�سبه النقد والودائع الثابتة تخ�سع اأي�سًا اإىل متطلبات انخفا�ش القيمة وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 

رقم 9، اإال اأن خ�سارة انخفا�ش القيمة املحددة غري مادية.
مل تنتج اأي تغيريات على بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر ب�سبب تطبيق املعيار اجلديد.

2-2-4 اال�ستثمارات واملوجودات املالية االأخرى
)اأ(  الت�سنيف

ت�سنف ال�سركة موجوداتها املالية يف فئات القيا�ش التالية: 
• املوجودات املالية التي يتم قيا�سها الحقا بالقيمة العادلة )اإما من خالل الدخل ال�سامل االآخر اأو من خالل الربح اأو اخل�سارة(، و 

التي يتم قيا�سها بالتكلفة املطفاأة.  • تلك 
ويعتمد الت�سنيف على منوذج اأعمال ال�سركة الإدارة املوجودات املالية وال�سروط التعاقدية للتدفقات النقدية. بالن�سبة للموجودات 
التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة، فاإن االأرباح واخل�سائر يتم ت�سجيلها اإما يف الربح اأو اخل�سارة اأو يف الدخل ال�سامل االآخر. بالن�سبة 
لال�ستثمارات يف اأدوات حقوق امللكية غري املحتفظ بها للمتاجرة، فاإن الت�سنيف يعتمد على ما اإذا كانت ال�سركة اتخذت خيارا ال 

رجعة فيه يف وقت االعرتاف االأويل بت�سجيل ا�ستثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر.
)ب(  القيا�ش 

املدرجة  املالية غري  املوجودات  اإليه، يف حالة  العادلة م�سافًا  بالقيمة  املايل  االأ�سل  بقيا�ش  ال�سركة  تقوم  االأويل،  عند االعرتاف 
بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة، تكاليف املعاملة العائدة مبا�سرة اإىل حيازة االأ�سل املايل. يتم ت�سجيل تكاليف املعاملة 

للموجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة �سمن امل�سروفات يف الربح اأو اخل�سارة.
2-2-5 النقد و�سبه النقد

ي�ستمل النقد و�سبه النقد يف بيان التدفقات النقدية على االأر�سدة لدى البنوك والودائع ثابتة االأجل التي تبلغ فرتات ا�ستحقاقها 
االأ�سلية ثالثة اأ�سهر اأو اأقل.

2-2-6 اأدوات الدين
ي�ستند القيا�ش الالحق الأدوات الدين على منوذج اأعمال ال�سركة الإدارة االأ�سل وخ�سائ�ش التدفقات النقدية لالأ�سل. وهناك ثالث 

فئات للقيا�ش تقوم ال�سركة من خاللها بت�سنيف اأدوات الدين اخلا�سة بها:
بها لتح�سيل التدفقات النقدية التعاقدية، حيث متثل هذه التدفقات النقدية  املحتفظ  املوجودات  قيا�ش  يتم  املطفاأة:  • التكلفة 
الدفعات االأ�سلية والفائدة، بالتكلفة املطفاأة. ويتم اإدراج اإيرادات الفوائد من هذه املوجودات املالية يف اإيرادات التمويل با�ستخدام 
اإلغاء االعرتاف ب�سكل مبا�سر يف ال�سرف واالأرباح  اأو خ�سارة ناجتة عن  طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم االعرتاف باأي ربح 

االأخرى. ويتم عر�ش خ�سائر االنخفا�ش يف القيمة كبند منف�سل يف بيان االأرباح اأو اخل�سائر والدخل ال�سامل االآخر. 
االآخر: املوجودات املحتفظ بها لتح�سيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات  ال�سامل  الدخل  العادلة من خالل  • القيمة 
املالية، حيث متثل هذه التدفقات النقدية الدفعات االأ�سلية والفائدة، يتم قيا�سها بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر. 
ويتم ت�سجيل احلركات يف القيمة الدفرتية من خالل الدخل ال�سامل االآخر، با�ستثناء االعرتاف باأرباح اأو خ�سائر انخفا�ش القيمة 

واإيرادات الفائدة واأرباح وخ�سائر �سرف العمالت االأجنبية، والتي يتم االعرتاف بها يف الربح اأو اخل�سارة. وعند اإلغاء االعرتاف 
اأو اخل�سارة املرتاكمة املعرتف بها �سابقًا يف الدخل ال�سامل االآخر من حقوق  باالأ�سل املايل، فاإنه يعاد ت�سنيف الربح الرتاكمي 
امللكية اإىل الربح اأو اخل�سارة، ويتم االعرتاف بها يف ال�سرف واالأرباح االأخرى. ويتم اإدراج اإيرادات الفوائد من هذه املوجودات 
املالية يف اإيرادات التمويل با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم عر�ش اأرباح وخ�سائر �سرف العمالت االأجنبية يف ال�سرف 
واالأرباح االأخرى. ويتم عر�ش م�سروفات االنخفا�ش يف القيمة كبند منف�سل يف بيان االأرباح اأو اخل�سائر والدخل ال�سامل االآخر. 

من خالل الربح اأو اخل�سارة: املوجودات، التي ال تلبي معايري التكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة من خالل الدخل  العادلة  • القيمة 
ال�سامل االآخر، يتم قيا�سها بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة. ويتم االعرتاف باأي ربح اأو خ�سارة الأي اأداة دين، يتم 
قيا�سها الحقا بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة، يف الربح اأو اخل�سارة وعر�سها بال�سايف يف ال�سرف واالأرباح االأخرى 

يف الفرتة التي ن�ساأت فيها.
كما يف 31 دي�سمرب 2020، مت ت�سنيف جميع املوجودات املالية لل�سركة وقيا�سها بالتكلفة املطفاأة.

2-2-7  الذمم الدائنة التجارية واالأخرى
الذمم الدائنة التجارية واالأخرى هي التزامات ب�سداد قيمة الب�سائع اأو اخلدمات التي مت احل�سول عليها يف �سياق العمل العادي 
من املوردين قبل نهاية ال�سنة املالية والتي مل يتم �سدادها. ويتم ت�سنيف الذمم الدائنة التجارية واالأخرى باعتبارها مطلوبات 

متداولة يف حالة ا�ستحقاق الدفع خالل �سنة واحدة اأو اأقل. وخالف ذلك، يتم عر�سها باعتبارها مطلوبات غري متداولة.
حُتت�سب الذمم الدائنة التجارية مبدئيًا بالقيمة العادلة وتقا�ش الحقًا بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

2-2-8 املخ�س�سات
اأحداث  نا�سئة عن  ا�ستداللية(  اأو  التزامات حالية )قانونية  اأو  ال�سركة مطالبات  باملخ�س�سات عندما يكون لدى  يتم االعرتاف 
االلتزامات  هذه  ملبلغ  تقدير  و�سع  باالإمكان  يكون  واأن  االلتزام  ت�سوية  ال�سركة  من  يتطلب  اأن  املحتمل  من  يكون  وعندما  �سابقة 

ب�سكل موثوق.
اأف�سل تقدير للمقابل املطلوب لت�سوية االلتزام احلايل بتاريخ بيان املركز املايل مع االأخذ  متثل القيمة املعرتف بها كمخ�س�ش 
بعني االعتبار املخاطر وحاالت عدم التاأكد املحيطة بااللتزام. عندما يتم قيا�ش خم�س�ش ما با�ستخدام التدفقات النقدية املقدرة 

لت�سوية االلتزام احلايل، فاإن قيمته الدفرتية متثل القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.
يتم  امل�ستحق  املبلغ  فاإن  ما،  خم�س�ش  لت�سوية  املطلوبة  االقت�سادية  املنافع  جميع  اأو  بع�ش  ا�سرتداد  املتوقع  من  يكون  وعندما 

االعرتاف به كاأ�سل اإذا كان من املوؤكد فعليا اأنه �سيتم ا�ستالم التعوي�ش واأن املبلغ امل�ستحق ميكن قيا�سه ب�سكل موثوق.
2-2-9 حتويل العمالت االأجنبية

عند اإعداد البيانات املالية لل�سركة، يتم االعرتاف باملعامالت املقومة بعمالت غري العملة الوظيفية لل�سركة )العمالت االأجنبية( 
ب�سعر �سرف العملة ال�سائد يف تواريخ اإجراء تلك املعامالت. ويف نهاية كل فرتة تقرير مايل، يتم حتويل البنود النقدية بالعمالت 
االأجنبية باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ. ويتم اإعادة حتويل البنود غري النقدية املدرجة بالقيمة العادلة واملقومة بعملة 
اأجنبية باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف التاريخ الذي ُحددت فيه القيمة العادلة. ال يتم حتويل البنود غري النقدية التي يتم قيا�سها 
من حيث التكلفة التاريخية بعملة اأجنبية. يتم االعرتاف بفروق اأ�سعار ال�سرف على البنود النقدية يف الربح اأو اخل�سارة يف الفرتة 

التي حتدث فيها با�ستثناء ما ين�ش على خالف ذلك يف املعايري.
2-2-10   القيم العادلة

يتم حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات املالية التي يتم تداولها ب�سكل ن�سط يف اأ�سواق مالية منظمة بالرجوع اإىل اأ�سعار العر�ش 
املعلنة يف ال�سوق للموجودات واملطلوبات عند اإغالق االأعمال يف نهاية فرتة التقرير. 

بالن�سبة لالأدوات املالية التي لي�ش لها �سوق ن�سط، فاإن القيمة العادلة يتم حتديدها با�ستخدام طرق التقييم. وت�سمل هذه الطرق 
ا�ستخدام معامالت حديثة تتم على اأ�سا�ش جتاري بحت والرجوع اإىل القيمة ال�سوقية احلالية الأداة مالية اأخرى تعترب مماثلة ب�سكل 
النقدية  التدفقات  تعتمد  املخ�سومة،  النقدية  التدفقات  بطرق  يتعلق  وفيما  املخ�سومة.  النقدية  التدفقات  و/اأو حتليل  جوهري 

امل�ستقبلية املقدرة على اأف�سل تقديرات لالإدارة ويكون معدل اخل�سم امل�ستخدم هو معدل ال�سوق املرتبط باأداة م�سابهة.
يف حالة عدم اإمكانية قيا�ش القيمة العادلة ب�سكل موثوق، يتم قيا�ش هذه االأدوات املالية بالتكلفة.

2-2-11   توزيعات االأرباح
تقدر توزيعات االأرباح من ِقبل امل�ساهمني. يتم احت�ساب توزيعات االأرباح على م�ساهمي ال�سركة كخ�سم من االأرباح املدورة. يتم 

االعرتاف بتوزيعات االأرباح املعلنة كمطلوبات يف الفرتة التي يتم فيها اعتمادها يف اجلمعية العمومية ال�سنوية.
2-2-12   م�ساهمة لل�سندوق االجتماعي والريا�سي

وفقا للقانون القطري رقم 13 لعام 2008 واالإي�ساحات ذات ال�سلة ال�سادرة يف 2011 واملطبقة على جميع ال�سركات القطرية 
امل�ساهمة املدرجة التي متتلك اأ�سهما متداولة علنا، قامت ال�سركة بتخ�سي�ش 2.5٪ من �سايف اأرباحها اإىل ال�سندوق االجتماعي 

للدولة.
2-2-13   ربحية ال�سهم

تعر�ش ال�سركة بيانات الربحية االأ�سا�سية واملخف�سة الأ�سهمها العادية. حتت�سب الربحية االأ�سا�سية لل�سهم بق�سمة الربح اأو اخل�سارة 
املن�سوبة مل�ساهمي ال�سركة العاديني على املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم العادية امل�ستحقة خالل ال�سنة. تعدل ربحية ال�سهم املخف�سة 

االأرقام امل�ستخدمة يف حتديد ربحية ال�سهم االأ�سا�سية لتاأخذ يف عني االعتبار تاأثري االأ�سهم العادية املحتملة املخف�سة.
2-2-14   االنخفا�ش يف قيمة املوجودات غري املالية

يتم قيا�ش املوجودات غري املالية مبدئًيا بالتكلفة، اأي ما يعادل القيمة العادلة عند ن�ساأتها، ويتم قيا�سها الحًقا بالتكلفة املطفاأة، 
مطروًحا منها خم�س�ش االنخفا�ش يف القيمة.

2-2-15   ال�سرائب
اإن اأرباح ال�سركة معفاة من �سريبة الدخل مبا اتها �سركة قطرية م�ساهمة عامة.

تو�سلت �سركة قطر للبرتول ووزارة املالية والهيئة العامة لل�سرائب اإىل اتفاق من خالل مذكرة تفاهم )ي�سار اإليها فيما يلي با�سم 
يف ا�سرتداد ح�ستها من ال�سريبة من م�ساريعها امل�سرتكة. وعلى هذا  احلق  ال�سركة  التفاهم  مذكرة  متنح  التفاهم”(.  “مذكرة 
النحو ، يحق لل�سركة احل�سول على اأرباح قبل ال�سرائب من امل�ساريع امل�سرتكة، وبالتايل، وبتطبيق مبادئ حما�سبة حقوق امللكية 
مبوجب املعيار املحا�سبي الدويل رقم 28 “ا�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�ساريع م�سرتكة”، قامت ال�سركة باملحا�سبة عن ح�ستها 
االأ�سا�سية على اأ�سا�ش ما قبل ال�سريبة. و�ستقوم وزارة املالية بعد ذلك بدفع ح�سة �سركة م�سيعيد للبرتوكيماويات القاب�سة من 

ال�سرائب اإىل الهيئة العامة لل�سرائب.

�لي�شاحات �ملتممة للبيانات �ملالية  لل�شنة�ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2020) جميع �ملبالغ باألف �لريالت �لقطرية ما مل يذكر خالف ذلك(

البيانات المالية  للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2020



شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة  ش.م.ع.ق.

12- اإدارة املخاطر املالية 
ت�ستمل املطلوبات املالية الرئي�سية لل�سركة على الذمم الدائنة التجارية والأخرى واملبالغ امل�ستحقة لطرف ذي عالقة. 
لدى ال�سركة العديد من املوجودات املالية مثل الفائدة املدينة والأر�سدة البنكية، والتي تن�ساأ مبا�سرة من عملياتها. 

الئتمان وخماطر  الفائدة وخماطر  اأ�سعار  لل�سركة هي خماطر  املالية  الأدوات  النا�سئة من  الرئي�سية  املخاطر  اإن 
هذه  من  كل  اإدارة  بغر�ض  عليها  واملوافقة  ال�سيا�سات  مبراجعة  الإدارة  تقوم  الأجنبية.  العمالت  وخماطر  ال�سيولة 

املخاطر، والتي تتلخ�ض فيما يلي:
خماطر اأ�سعار الفائدة

تتمثل خماطر اأ�سعار الفائدة يف خماطر تذبذب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية للبيانات املالية ب�سبب 
املتغريات يف اأ�سعار الفائدة ال�سوقية. 

خماطر االئتمان
تتمثل خماطر الئتمان يف عدم مقدرة الطرف الآخر على �سداد التزاماته مما يت�سبب يف تكبيد الطرف الأول خ�سائر 
مالية. يتم ت�سجيل تعر�ض ال�سركة ملخاطر الئتمان بالقيمة الدفرتية ملوجوداته املالية والتي تتكون اأ�سا�سًا من الفائدة 

املدينة والأر�سدة البنكية كما يلي:

13- القيم العادلة للأدوات املالية 
اإن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية يتم اإدراجها باملبلغ الذي يتم من خالله مبادلة الأداة املالية يف معاملة حالية بني طرفني راغبني يف املعاملة، 

بدل من معاملة بيع جربية اأو ت�سفية. 
اإن الأر�سدة البنكية والفائدة املدينة والذمم الدائنة التجارية والأخرى واملبالغ امل�ستحقة اإىل طرف ذي عالقة تقارب قيمها الدفرتية ب�سبب ال�ستحقاقات 

ق�سرية الأجل لهذه الأدوات.
14  - االأحكام الهامة وامل�سادر الرئي�سية حلاالت عدم التاأكد من التقدير 

عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة، املبينة يف الإي�ساح رقم 2، يتطلب الأمر من الإدارة و�سع الأحكام والتقديرات والفرتا�سات حول القيم الدفرتية 
للموجودات واملطلوبات التي ل تظهر ب�سهولة من م�سادر اأخرى. وت�ستند التقديرات والفرتا�سات املرتبطة بها اإىل اخلربة ال�سابقة والعوامل الأخرى التي 

تعترب مالئمة. وقد تختلف النتائج الفعلّية عن هذه التقديرات. 
العرتاف  يتم  املراجعة.  فيها  تتم  التي  ال�سنة  خالل  املحا�سبية  التقديرات  تعديل  ويتم  م�ستمر  ب�سكل  بها  املتعلقة  والفرتا�سات  التقديرات  مراجعة  يتم 
بالتعديالت على التقديرات املحا�سبية يف ال�سنة التي يتم فيها تعديل التقدير اإذا كان التعديل يوؤثر فقط يف تلك الفرتة اأو يف فرتة التعديل والفرتات املقبلة 

اإذا كان التعديل يوؤثر على كل من الفرتات احلالية وامل�ستقبلية.
فيما يلي الأحكام الهامة، با�ستثناء تلك املتعلقة بالتقديرات، التي قامت الإدارة بو�سعها يف عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمن�ساأة والتي كان لها الأثر 

الأهم على املبالغ املعرتف بها يف البيانات املالية:
ت�سنيف اال�ستثمارات كم�ساريع م�سرتكة 

قامت الإدارة بتقييم ح�سة ال�سركة يف كيو-كيم وكيو-كيم 2 وقطر للفينيل )معا “املن�ساآت”(، وخل�ست اإىل اأن الرتتيبات امل�سرتكة هي م�ساريع م�سرتكة 
تخ�سع فيها املن�ساآت لل�سيطرة امل�سرتكة. وبالتايل، قامت الإدارة باحت�ساب هذه ال�ستثمارات وفقا لطريقة حقوق امللكية.

التزامات اإعادة تاأهيل املوقع
وفقا ملا هو مطلوب باملعيار املحا�سبي الدويل رقم 37 »املخ�س�سات واملطلوبات املحتملة واملوجودات املحتملة«، تقوم ال�سركة بتقييم مدى تلبية ال�سروط 

التالية لالعرتاف باملخ�س�سات:
كان لدى ال�سركة التزام حايل نتيجة حلدث �سابق؛ اإذا  • ما 

تكون هناك حاجة لتدفق �سادر للموارد م�ستمل على منافع اقت�سادية لت�سوية اللتزام؛ و اأن  • احتمال 
لاللتزام. املطلوب  للمبلغ  به  موثوق  تقدير  اإجراء  • بالإمكان 

كما هو مبني يف الإي�ساح رقم 3 )4(، قد يقت�سي الأمر من ال�سركة، مبوجب عقد الإيجار املربم من قبل م�سروعها امل�سرتك كيو-كيم 2، �سداد املدفوعات 
لإعادة تاأهيل املوقع وفقا خليار ال�سركة الأم الرئي�سية )قطر للبرتول(. وقد مت تقدير اأن اخليار املتاح لقطر للبرتول يجعل من الأرجح اأن تقوم بال�ستحواذ 
على املحطة من امل�سروع امل�سرتك بدل من اإعادة تاأهيل املوقع على ح�ساب امل�سروع امل�سرتك. ولهذا، فاإن �سروط العرتاف مبخ�س�ض التزام اإعادة التاأهيل 

مل تنطبق بالكامل ولذا مل يتم العرتاف باملخ�س�ض يف هذه البيانات املالية.
انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات يف م�ساريع م�سرتكة

تقوم ال�سركة بتقييم النخفا�ض يف قيمة املوجودات غري املالية، ل �سيما ا�ستثماراتها يف امل�ساريع امل�سرتكة، عندما ت�سري الأحداث اأو التغريات يف الظروف 
اإىل اأن القيمة الدفرتية لالأ�سل غري املايل قد ل تكون قابلة لال�سرتداد.

القيمة كما يف 31 دي�سمرب  الإدارة اختبار النخفا�ض يف  اأجرت  انت�سار فريو�ض كورونا اجلديد )كوفيد -19(،  الناجم عن  ب�سبب النكما�ض القت�سادي 
2020. اإن اختبار النخفا�ض يف القيمة هو جمال ينطوي على و�سع اأحكام �سخ�سية من الإدارة، مما يقت�سي و�سع تقدير فيما اإذا كانت القيمة الدفرتية 
لالأ�سل تتوافق مع �سايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية والتي ميكن احل�سول عليها من خالل تلك املوجودات، والتي مت خ�سمها با�ستخدام 
معّدل خ�سم منا�سب. عند احت�ساب �سايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية، يجب و�سع بع�ض الفرتا�سات فيما يتعلق باأمور غري موؤكدة بدرجة 

كبرية، مبا يف ذلك توقعات الإدارة فيما يتعلق بالتايل:
والإطفاء، والتي حتت�سب كاأرباح ت�سغيلية قبل ال�ستهالك والإطفاء املعّدلة والتي تت�سمن توقع  وال�ستهالك  وال�سرائب  الفوائد  قبل  الأرباح  يف  النمو   •

اأ�سعار ال�سلع وم�سرتيات املواد اخلام؛
امل�ساريف الراأ�سمالية امل�ستقبلية؛ ومبالغ  • توقيت 

الت�سغيلية؛ للمحطات  الإنتاجي  • العمر 
الأجل؛ و طويل  النمو  • معدل 

بها. املتعلقة  املخاطر  يعك�ض  ب�سكل  اخل�سم  معّدلت  • اختيار 
كما يف الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020، مل تعرتف ال�سركة باأي خ�سائر نتيجة انخفا�ض قيمة م�ساريعها امل�سرتكة، حيث اأظهر اختبار انخفا�ض القيمة 

هام�ض �سايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية مقارنة بالقيمة الدفرتية لكافة ا�ستثمارات امل�ساريع امل�سرتكة.
و�سع �سريبة الدخل

اإ�سعارات الربط ال�سريبي )راجع الإي�ساح 34)4(
تعديل اأرقام املقارنة )راجع الإي�ساح 19(

انخفا�ض قيمة املوجودات الخرى )راحع الإي�ساح 17(
15 - م�ساهمة لل�سندوق االجتماعي والريا�سي 

وفقًا لأحكام القانون رقم 13 ل�سنة 2008، قامت ال�سركة بر�سد مبلغ خم�س�ض من الربح بقيمة 13.3 مليون ريال قطري )2019: 29.79 مليون ريال 
قطري( ما ن�سبته 2.5% من �سايف ربح ال�سنة اأ�سافة اإىل ما يعادل 2.5% من تاثري التعديل علي الرقام املقارنة )22.1 مليون ريال قطري( لدعم الأن�سطة 

الريا�سية والثقافية والجتماعية واخلريية.
16  - معلومات القطاع 

لأغرا�ض الإدارة، مت تنظيم ال�سركة يف وحدات اأعمال بناء على منتجاتها وخدماتها، ولها قطاع ت�سغيل واحد يتم اإعداد تقرير عنه وهو قطاع البرتوكيماويات 
من ح�ستها يف امل�ساريع امل�سرتكة التي تنتج وتبيع البويل اإيثيلني و1 - هك�سني واأوليفينات األفا العادية وم�ستقات الإيثيلني الأخرى وال�سودا الكاوية وثاين 

كلوريد الإيثيلني واأحادي كلوريد الفينيل واملنتجات البرتوكيماوية الأخرى.
جغرافيا، تعمل ال�سركة فقط يف دولة قطر.

17 انخفا�ض قيمة املوجودات االخرى
يف ال�سنوات ال�سابقة، كان يحق لل�سركة احل�سول على ميزة تعادل ح�ستها يف ال�سريبة التي تدفع نيابة عن كيو-كيم 2. كما يف 31 دي�سمرب 2020، بلغت 

الذمم املدينة ال�سريبية  167 مليون ريال قطري.
امل�ستحق  املبلغ  من  جزء  حت�سيل  اإمكانية  حول  معقول  تاأكيد  هناك  يعد  مل  اأنه  اإىل  الإدارة  خل�ست  املعنيني،  امل�سلحة  اأ�سحاب  مع  مناق�سات  على  بناًء 

املذكوراأعاله، وبالتايل مت ت�سجيل انخفا�ض يف القيمة خالل ال�سنة بقيمة 105 مليون ريال قطري   بخ�سو�ض املبالغ امل�ستحقه عن �سنه 2019.
تعتقد الإدارة اأن هناك تاأكيًدا معقوًل بناء على املعلومات املتاحة حالًيا حول اإمكانية حت�سيل املبالغ امل�ستحقة من وزارة املالية ل�سنه 2018 باإجمايل 170 
مليون ريال قطري كما يف 31 دي�سمرب 2020، منها 62 مليون ريال قطري مدرج يف املوجودات الأخرى املتعلقة ب�سرائب كيو-كيم 2 املدفوعة، 84 مليون 
ريال قطري و24 مليون ريال قطري يتعلقان ب�سرائب �سركة كيو-كيم و�سركة قطر للفينيل املدفوعة على التوايل، مدرجة �سمن ايرادات ال�سريبية من 

امل�ساريع امل�سرتكة يف اإي�ساح 3 )1(.

19 تعديل اأرقام املقارنة
مت توقيع مذكرة تفاهم بني قطر للبرتول )ممثلة لل�سركة( ووزارة املالية والهيئة العامة لل�سرائب بتاريخ 4 
فرباير 2020 اللتي حتدد الو�سع ال�سريبي لل�سركة وم�ساريعها امل�سرتكة. ون�ست مذكرة التفاهم على احلكم 
باأن تقوم ال�سركة با�سرتداد ح�ستها من ال�سرائب املتكبدة يف امل�ساريع امل�سرتكة الأ�سا�سية. بعد النظر يف اأثر 
تطبيق مذكرة التفاهم، تقرر يف ال�سنة ال�سابقة اأنه يجب ال�ستمرار يف العرتاف بال�سريبة املوؤجلة املتعلقة 

بامل�ساريع امل�سرتكة الأ�سا�سية ل�سركة كيو كيم 1 و2 املحدودة ولي�ض ل�سركة قطر للفينيل املحدودة. 
املعاجلة  تقييم  باإعادة  الإدارة  قامت  مماثلة،  لرتتيبات  املت�سق  التطبيق  حتقيق  ول�سمان  ال�سنه،  وخللالل 
اأن جميع من�ساآت امل�ساريع امل�سرتكة خا�سعة لل�سريبة مبعدل 35% وتكون م�ستحقة  املحا�سبية. ترى الإدارة 
حما�سبتها  ويجب  اجلوهر  حيث  من  مماثلة  الرتتيبات  جميع  تعد  النحو،  هذا  وعلى  الهيئة،  اإىل  ال�سداد 
ب�سكل ثابت. متنح مذكرة التفاهم ال�سركة احلق يف احل�سول على ح�ستها من ال�سريبة، ومن ثم، يحق لها 
احل�سول على اأرباح ما قبل ال�سريبة من جميع امل�ساريع امل�سرتكة الأ�سا�سية. لذلك، وبتطبيق مبادئ حما�سبة 
حقوق امللكية مبوجب املعيار املحا�سبي الدويل رقم 28 »ا�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�ساريع م�سرتكة«، تقوم 
ال�سركة باملحا�سبة عن ح�ستها الأ�سا�سية على اأ�سا�ض ما قبل ال�سريبة، وعليه، مت عك�ض اأي اأثر �سريبي، مبا 

يف ذلك اأر�سدة ال�سريبة املوؤجلة حل�سة ال�سركة.
ب�سكل منا�سب �سمن  امل�سرتكة  امل�ساريع  بهذه احل�سة يف  املقارنة لالعرتاف  املبالغ  تعديل  اإىل  التغيري  اأدى 
لفرتة  لل�سركة  النقدية  التدفقات  على  التعديل  يوؤثر  ومل  امللكية.  حقوق  بطريقة  املحت�سبة  ال�سركة  ح�سة 

املقارنة.
فيما يلي اآثار التعديالت على املعلومات املالية املقارنة:

• تعديل اإعادة الت�سنيف لت�سجيل ا�سرتداد ال�سريبة كجزء من الأرباح املحت�سبة بطريقة حقوق امللكية 
للم�سروع امل�سرتك ولي�ض كاإيرادات اأخرى كما مت الإف�ساح عنه �سابقًا. ومع ذلك ، مت عر�ض املبالغ املتعلقة 

بكيوكم 2 ب�سكل منا�سب كاإيرادات اأخرى / موجودات اأخرى ، ومع الرغم من ت�سجيلها ب�سبب ملكية ال�سركة 
للم�سروع امل�سرتك ، اإل اأنها ل متثل ح�سة ال�سركة ب�سكل  مبا�سر يف �سايف اأ�سول امل�سروع امل�سرتك.

• تعديل اإعادة البيان لالعرتاف بجميع امل�ساريع امل�سرتكة على اأ�سا�ض ثابت من خالل العرتاف باأرباح 
امل�ساريع امل�سرتكة قبل ال�سريبة بطريقة حقوق امللكية؛ ولذلك، مت عك�ض اأي اآثار �سريبية، مبا يف ذلك اأي 

اأر�سدة لل�سريبة املوؤجلة تتعلق بح�سة ال�سركة. 
فيما يلي البنود املتاأثرة يف البيانات املالية املقارنة:

كما يف 31 دي�سمرب 2020، متتلك قطر للبرتول 8.222.164.330 �سهًما مبا يف ذلك �سهم واحد خا�ض )2019: 
اإجمايل  من   )%65.46  :2019(  %65.44 بن�سبة   ) واحد  خا�ض  �سهم  ذلك  يف  مبا  �سهًما   8.223.610.460

امل�ساهمة.
اأ�سدر جمل�ض اإدارة هيئة قطر لالأ�سواق املالية قراره يف اجتماعه الرابع لعام 2018 املنعقد يف 16 دي�سمرب 2018، 
والذي ن�ض على خف�ض القيمة ال�سمية لأ�سهم ال�سركات املدرجة يف قطر لت�سبح ريال قطري واحد )1(، بحيث يتم 

تق�سيم كل �سهم قائم اإىل ع�سرة )10( اأ�سهم.
يف 12 مار�ض 2019، عقدت ال�سركة اجتماع للجمعية العمومية غري العادية للم�ساهمني للموافقة على تق�سيم الأ�سهم 

وعدلت النظام الأ�سا�سي وفًقا للقرار املذكور.
9- االحتياطي القانوين 

ين�ض النظام الأ�سا�سي لل�سركة على اأنه قبل التو�سية بتوزيع الأرباح على امل�ساهمني، يجب على جمل�ض الإدارة التاأكد 
من وجود احتياطيات منا�سبة فيما يتعلق بالحتياطيات الختيارية والنظامية التي يعتربها جمل�ض الإدارة �سرورية. 

هذه الحتياطيات كما يقررها جمل�ض الإدارة، هي الحتياطيات الوحيدة التي يجب على ال�سركة ر�سدها.
10 - توزيعات االأرباح 

اقرتح جمل�ض الإدارة توزيعات اأرباح مببلغ 0.04 ريال قطري لل�سهم الواحد لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020 
)2019: 0.07 ريال قطري لل�سهم الواحد(. �سوف يتم عر�ض توزيعات الأرباح النهائية املقرتحة لل�سنة املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2020 لعتمادها ر�سمًيا يف الجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية.
ريال قطري )2019: 1.005  مليون  نقدية مببلغ 879  اأرباح  توزيعات  امل�ساهمون على  وافق  مار�ض 2020،  يف 11 

مليون ريال قطري(.
11 - ربحية ال�سهم االأ�سا�سية واملخف�سة 

ملكية  حقوق  حاملي  اإىل  العائدة  ال�سنة  اأرباح  بق�سمة  الواحد  لل�سهم  واملخف�سة  الأ�سا�سية  الربحية  احت�ساب  يتم 
ال�سركة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم امل�ستحقة خالل ال�سنة.

ويعك�ض التايل بيانات الإيرادات والأ�سهم امل�ستخدمة يف ح�سابات الأرباح الأ�سا�سية واملخف�سة لكل �سهم:

املطلوبات املحتملة االأخرى
التزامات اإعادة تاأهيل املوقع 

اأبرمت �سركة را�ض لفان لالأوليفينات املحدودة �ض.م.ع.ق. )امل�سروع امل�سرتك لكيو-كيم 2( اتفاقية اإيجار اأر�ض مع حكومة قطر ممثلة يف قطر للبرتول 
لغر�ض اإن�ساء مرافق املحطة. 

ومبوجب اتفاقيات الإيجار الأ�سلية واملعدلة، فاإن املوؤجر يتمتع باحلق، عند ف�سخ اأو انق�ساء فرتة الإيجار، يف اإخطار امل�ساريع امل�سرتكة باأنه يطلب اإما:
اأو اإىل جهة اأخرى ير�سحها املوؤجر مقابل �سعر مقبول من قبل امل�سروع امل�سرتك، اأو للموؤجر  املرافق  جميع  • حتويل 

من الأر�ض واإعادة تاأهيلها على الأقل اإىل احلالة التي مت ت�سليمها فيها اإىل امل�سروع امل�سرتك على ح�ساب  الأخرى  املمتلكات  وجميع  املرافق  جميع  • اإزالة 
وم�سروف امل�سروع امل�سرتك، اإل اإذا مت التفاق على غري ذلك مع املوؤجر.

ومت اإعداد البيانات املالية ل�سركة كيو - كيم 2 بناء على فر�سية اأنه من غري املرجح لقطر للبرتول تطبيق اخليار الثاين، وهو فر�ض اإعادة تاأهيل املوقع على 
امل�ساريع امل�سرتكة. ولهذا، مل يتم بعد ر�سد اأي خم�س�ض لهذه اللتزامات.

اإ�سعارات الربط ال�سريبي
خالل 2020، اأ�سدرت الهيئة العامة لل�سرائب اإ�سعارات ربط �سريبة الدخل لل�سنوات 2012 حتى 2014 ل�سركة قطر للفينيل املحدودة ولل�سنوات 2011 حتى 
2018 ل�سركة كيو-كيم 2، وفر�ست الهيئة �سرائب اإ�سافية مبا يف ذلك جزاءات قدرها 2.4 مليار ريال قطري متنازع عليها من قبل امل�ساريع امل�سرتكة. 
قيمت امل�ساريع امل�سرتكة النتائج الأكرث ترجيحا لإ�سعارات الربط ال�سريبي ا�ستناًدا اإىل املناق�سات الأخرية مع الهيئة العامة لل�سرائب وخل�ست اإىل اأنه ل 

يلزم ر�سد خم�س�ض لذلك يف بياناتها املالية.
خل�ست الإدارة اإىل اأن اإ�سعارات الربط ال�سريبي لن توؤثر على ال�سركة لأن ا�ستثماراتها يف امل�ساريع امل�سرتكة هي حقوق ملكية يتم احت�سابها على اأ�سا�ض ما 

قبل ال�سريبة، وفًقا لأحكام مذكرة التفاهم املتفق عليها بني الطراف املعتية )راجع الإي�ساح 15-2-2(. 
4 - املبالغ املدفوعة مقدما والذمم املدينة االأخرى 

تتكون املبالغ املدفوعة مقدمًا والذمم املدينة الأخرى من الفوائد املدينة على الودائع لأجل لدى عدة بنوك واملبالغ املدفوعة مقدمًا.

8 - راأ�ض املال 

خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف خماطر عدم متكن ال�سركة من الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها. ويتمّثل منهج ال�سركة لإدارة 
�سواًء يف ظل ظروف  ا�ستحقاقها  للوفاء مبطلوباتها عند  الكافية  ال�سيولة  توفر  اأق�سى قدر ممكن من  ال�سيولة يف �سمان  خماطر 
عادية اأو حتت ال�سغوط، من دون اأن ينتج عن ذلك تكبد ال�سركة لأي خ�سائر غري مقبولة اأو اإ�سرار ب�سمعتها واحلفاظ على التوازن 
بني ا�ستمرارية التمويل ومرونته من خالل ا�ستخدام الت�سهيالت البنكية. وت�ستحق جميع املطلوبات املالية خالل 12 �سهرًا من نهاية 

فرتة التقرير.
اإدارة راأ�ض املال

تدير ال�سركة هيكل راأ�سمالها وجتري تعديالت عليه، يف �سوء التغريات يف الظروف القت�سادية وظروف العمل وتوقعات امل�ساهمني. 
وللحفاظ على هيكل راأ�ض املال اأو تعديله، قد تقوم ال�سركة بتعديل مدفوعات توزيعات الأرباح للم�ساهمني اأو اإ�سدار ح�س�ض جديدة. 
يتكون راأ�ض املال من ح�س�ض راأ�ض املال والأرباح املدورة ويقدر مببلغ 15.76 مليار ريال قطري )2019: 16.14 مليار ريال قطري(.

6- االأطراف ذات العلقة 
ت�سمل الأطراف ذات العالقة كما هي ُمعرفة يف املعيار املحا�سبي الدويل رقم 24: اإف�ساحات الأطراف ذات العالقة، 

ال�سركات الزميلة وامل�ساهمني الرئي�سيني واأع�ساء جمل�ض الإدارة واأفراد الإدارة العليا لل�سركة واملن�ساآت التي تخ�سع لل�سيطرة 
اأو ال�سيطرة امل�سرتكة اأو التي تخ�سع لنفوذ هوؤلء الأطراف ب�سكل جوهري. 

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة
فيما يلي املعامالت مع الأطراف ذات العالقة املدرجة يف بيان الأرباح اأو اخل�سائر والدخل ال�سامل الآخر لل�سنة املنتهية:

االي�ساحات املتممة للبيانات املالية  لل�سنةاملنتهية يف 31 دي�سمرب 2020) جميع املبالغ باأالف الرياالت القطرية ما مل يذكر خلف ذلك(

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2019
ا�ستثمارات يف م�ساريع م�سرتكة

اأرباح مدورة
موجودات اأخرى 

وفقا ملا مت عر�سة �سابًقا
 13.367.563 

 2.628.857
  371.454

اإعادة الت�سنيف
 239.701

 -
)239.701( 

التعديل
870.571
884.612

14.040

معدلة
14٫477٫835
3٫513٫469 

  145٫793

بيان االأرباح اأو اخل�سائر والدخل ال�سامل االآخر 
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

ح�سة من م�ساريع م�سرتكة 
اإيرادات اأخرى

ربح ال�سنه

وفقا ملا مت عر�سة �سابًقا

 946.319
 201.852

1.191.508

اإعادة الت�سنيف

132.332
)132.332( 

-

التعديل

870.571
14.040

884.612

معدلة

1٫949٫222
   83٫560

2٫076٫120
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