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 شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة عننبذة 

 تمتلكو ، الدوحة، قطر.٣٢١٢المسجل هو ص.ب  ا. وعنوانه٢٠١٣مايو  ٢٩في  ،مساهمة قطريةتأسست شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وهي شركة 

من رأس المال  %٥٥٬٢) و ٢م ي(كيوك المحدودة ٢ لكيماوياتم) وشركة قطر ليمن رأس المال المُصدر لشركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوك %٤٩الشركة 

 ينيل المحدودة.ڤالمُصدر لشركة قطر لل

 مسؤوليات المكتب الرئيسي وهيكل ا�دارة

فيما تُدار  شركة من خالل اتفاقية شاملة للخدمات،الإلى والتنفيذية ، جميع الخدمات ا�دارية وصاحب السهم الخاص المؤسس قطر للبترول، باعتبارها تقدم

 .العليا لكل منها ةوا�دارعمليات المشاريع المشتركة بصورة مُستقلة من قِبَل مجالس إدارة الشركات المعنية 

 م)يشركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوك

شركة مسيعيد  تمتلك ثحيبين ثالث شركات،  ملكيتهاتنقسم و .١٩٩٨، وهي مشروع مشترك، عام م)يقطر للكيماويات المحدودة (كيوك تأسست شركة

  .%٢، وقطر للبترول %٤٩، وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات الدولية قطر القابضة %٤٩للبتروكيماويات القابضة 

 المنتجات الرئيسية

 يثيلينا�: فينيولا�

 .فينيأولإنتاج البولي  المنتج في يثيلينكبيراً من ا� جزءاًالشركة تستخدم وبرغم ذلك، فإن  في إنتاج مجموعة كبيرة من المواد الكيميائية. يثيلينستخدم ا�يُ

 عالي الكثافةبولي إيثيلين الالكثافة و بولي إيثيلين متوسطال :فينيأوللبولي ا

 البولي إيثيلين ستخدميُو .لين باالستعانة بمواد محفزةيأو عالي الكثافة، إلى البوليمرات الخطية ويتم إنتاجه من ا�يثالكثافة توسط ملين، سواء ينتمي البولي إيثي

 ا�نابيب وا�غشية.في إنتاج  يمكن استخدامه أيضاًكما  ،ولعب ا�طفال والحاويات واالسطواناتبصورة أساسية في تطبيقات القولبة �نتاج العبوات 



 ١-هيكسين :عاديةأولفينات ألفا ال

 لين.يمونومر مشترك في إنتاج البولي إيثفها تستخدم بوصو عاديةأولفينات ألفا المشتقات إحدى  ١- تُعد مادة هيكسين

 الجازولين الحراري

 يتم إنتاج كميات محدودة من الجازولين الحراري وتباع محلياً.

 )٢م ي(كيوك المحدودة ٢ شركة قطر للكيماويات

تمتلك شركة مسيعيد حيث ث شركات، بين ثال ملكيتها تتوزعو ٢٠٠٥)، وهي مشروع مشترك، عام ٢م ي(كيوك المحدودة ٢ تأسست شركة قطر للكيماويات

تبلغ حصة فعلية  ٢كيوكيم  تمتلك شركةو .%٢، وقطر للبترول %٤٩، وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات الدولية قطر القابضة %٤٩للبتروكيماويات القابضة 

، مشترك ان ل�ولفينس المحدودة (آرلوك)، وهي مشروعراس لف شركةا متكسير ا�ثيلين وخط أنابيب تمتلكهل، وذلك في حقوق السعة بوحدة %٥٣٫٨٥ تهانسب

 %٥٣٬٣١ما نسبته  ٢كيوكيم  شركة راس لفان ل�ولفينس المحدودة (آرلوك) بين ثالث شركات، حيث تمتلك. وتنقسم ملكية ٢كيوكيم تقوم بتوريد ا�يثيلين إلى 

 .%١وقطر للبترول  %٤٥٫٦٩قاتوفين المحدودة وشركة 

 المنتجات الرئيسية

 يثيلين: ا�فينيولا�

في إنتاج البولي الشركة تستخدم جزءاً كبيراً من ا�يثيلين المنتج وبرغم ذلك، فإن  .قيم في إنتاج مجموعة كبيرة من المواد الكيميائيةكل يثيلينستخدم ا�يُ

 .فينيأول

 عالي الكثافةلين يالكثافة والبولي إيث لين متوسطي: البولي إيثفينيأولالبولي 

لين يالبولي إيثستخدم يُو .باالستعانة بمواد محفزة يثيلينأو عالي الكثافة، إلى البوليمرات الخطية ويتم إنتاجه من ا� الكثافة لين، سواء متوسطينتمي البولي إيثي

 .ا�نابيب وا�غشيةفي إنتاج اً . كما يمكن استخدامه أيضولعب ا�طفال والحاويات االسطواناتوصورة أساسية في تطبيقات القولبة �نتاج العبوات ب
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 جزيئاً ١١ :لعاديةأولفينات ألفا ا

  .       +و      و       وصوالً إلى                                                      )١-(هيكسين           ، بدءاً من عاديةمن أولفينات ألفا الاً جزئي ١١ما يصل إلى  ٢م يتنتج كيوك

والملدنات والزيوت االصطناعية للمحركات  إيثيلينمشتقاتها على نطاق واسع باعتبارها مونومرات مشتركة في إنتاج البولي و العاديةينات ألفا تستخدم أولفو 

  وزيوت التزليق وإضافات السيارات والمواد الخافضة للتوتر السطحي، وفي معالجة الورق والكثير من التطبيقات الخاصة.

 ، الجازولين الحراري

 محلياً.          ةيتم إنتاج وتصدير كميات محدودة من الجازولين الحراري، فيما تباع ماد

 (ش.م.ق) ينيلڤشركة قطر لل

، وشركة قطر %٥٥٬٢وتمتلك فيها شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ما نسبته  ١٩٩٧، وهي مشروع مشترك، عام للڤينيلتأسست شركة قطر 

  .%١٢٬٩وقطر للبترول  ،%٣١٬٩للبتروكيماويات 

 المنتجات الرئيسية

 الصودا الكاوية

تستخدم الصودا الكاوية في عدة قطاعات، منها قطاع صناعة الورق ومعالجة المياه وإنتاج الصابون والمنظفات  مسبب للتآكل.الرائحة وسائل لزج عديم اللون و

  االصطناعية والمنسوجات، وفي إنتاج أكسيد ا�لومنيوم.

 وريد ا�يثيلينثاني كل

في إنتاج مونومرات كلوريد  بشكل أساسييستخدم ثاني كلوريد ا�يثيلين  مادة سائلة يميل لونها إلى الصفرة ولها رائحة خفيفة تشبه رائحة الكلوروفورم.

 ينيل ويصدر الفائض منه.ڤفي إنتاج مونومرات كلوريد ال همعظم إنتاجيتم استغالل و ينيل.ڤال

  

 

C4/C3

C4/C3

C4, C6C30     C28   C24 C20,C18,C16,C14,C12,C10,C8,



  

 نيلالڤيمونومر كلوريد 

، وهو مادة بالستيكية متعددة االستعماالت كلوريد ڤينيلفي إنتاج البولي بصورة أساسية  الڤينيليستخدم مونومر كلوريد  ذو رائحة خفيفة.عديم اللون غاز 

�غراض التطبيقات  كلوريد ڤينيل البوليمادة من الطلب العالمي على  %٨٠ما يزيد على ويتم استغالل  تدخل في مجموعة كبيرة من االستخدامات النهائية.

 المياه والصرف الصحي وا�سالك والكبالت والنوافذ وا�بواب وأرضيات المنازل. شبكاتالبنية ا�ساسية، مثل أنابيب  ضمن مشاريع إقامةعمرة طويلة ا�جل المُ

 ) %٣٢حامض هيدروكلوريك بنسبة تركيز  (محلول الهيدروكلوريكحامض 

معالجة المياه وفي كيماويات حقول النفط  الهيدروكلوريك ستخدم حامضيُ رائحة قوية ومسبب للتآكل.، وله إلى ا�خضر المصفر يميل لونهأو سائل عديم اللون 

 وتنظيف الفوالذ ومعالجة المياه.ومنتجات التنظيف المنزلية 
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 :التسويقي وكيلنا
 ق.م.ش" منتجات" والبتروكيماويات الكيماويات وتوزيع لتسويق قطر شركة

 المنتجات من القطرية الصادرات بوابة
 وا�سمدة البترولية وا�ضافات والبتروكيماوية الكيماوية 

 



	
	

  نبذة عن شركة "منتجات"
 

من  الدولةفي قطر، بمثابة البوابة لصادرات  ٢٠١٢ش.م.ق، وهي شركة حكومية تأسست عام  شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات "منتجات" عدتُ
مكتباً في مختلف أنحاء  ١٧. ومن خالل شبكتها التسويقية العالمية التي تضم سنوياً  مليون طن متري ١١الكيماوية والبتروكيماوية التي تزيد كميتها على  هانتجاتم

مرافق كذلك  ،صيت في قطاعاتهاتشمل بوليمرات ومواد كيماوية وأسمدة عالية الجودة تنتجها شركات ذائعة ال التيمن المنتجات، و متنوعةال تهاالعالم ومجموع
في  بذلك سهمتو الصناعات التحويليةقطاع  تنمية على طريقكة تسير بخطى سريعة بلداً، فإن الشر ١٢٠عدد من البلدان يزيد على التخزين التي تخدم عمالء في 

   "صنع في قطر". شعاررفع و عالمتها التجارية الموثوقةانتشار  دةتنويع االقتصاد وزيا
 

 في قطر وا�نجازات المتميزة التيالمنتجة  كياناتالالخبرات التي تتمتع بها ، مستفيدة في ذلك من "منتجات"تجمع استراتيجية التسويق والمبيعات التي تطبقها 
تقديم أرقى  لتضمن بذلك ،على مر ا�عوام الكيانات هذه ا�ساليب المربحة التي اكتسبتهاالدروس المستفادة وعاماَ، ما بين  ٤٠فترة تزيد على  دارعلى محققتها 

  الميزات التنافسية الفريدة التي تتمتع بها قطر ووفورات الحجم. والفرص الجديدة استغالل  من خاللالخدمات للعمالء وتعظيم القيمة �صحاب المصلحة 
 

ي في اوتتخذ من اله ٢٠١٣ي" التي تأسست عام ڤشركتها التسويقية العالمية، أال وهي شركة "منتجات بي تواصل الشركة توسيع نطاق انتشارها الدولي من خالل و
 لبيةلتيلتزم فريقنا متعدد الجنسيات، الذي يضم خبراء في ا�سواق التي يعملون فيها، بالرصد المستمر للظروف واالتجاهات المحلية كما هولندا مقراً رئيسياً لها. 

 الء واالحتياجات المستقبلية على أكمل وجه ممكن.متطلبات العم

 

وقد . مالحج وفوراتوإلغاء مركزية التوزيع وتعزيز  الفترات الزمنية الالزمة �نجاز المعامالت تقليص من قدرتها علىوتنبع القوة التشغيلية التي تتمتع بها "منتجات" 
 أيضاً تتبنىفيما "، ١٤٠٠١ أيزو" وشهادة "١٤٠٠١ المسؤولة الرعايةشهادة " والبيئة، وا�من والسالمة الصحةتتعلق بالمسائل التي تم منح الشركة، التي تبدي التزاماً كبيراً ب

 .ا�عمال استمرارية وضمان ا�ثر البيئي لعملياتها إلى أدنى حد ممكن تقليل تهدف إلى بادراتم صورة فاعلةوب

 

في العالمية الريادة خالل مسيرتها االستثنائية نحو  الكبيرةأربعة أعوام من إطالق عملياتها أن تحقق عدداً من ا�نجازات  في غضوناستطاعت "منتجات" سريعاً و
دمة خ التزامها الراسخ بالتميز فيواستراتيجيتها الرئيسية للشراكات دعم تنمية أعمال الشركة والجهود المنصبة على  وستثمر. قطاع الكيماويات والبتروكيماويات

 .زيادة حصتها من السوق العالميةعن العمالء 

 

 .www.muntajat.qa للحصول على المزيد من المعلومات حول "منتجات"، يرجى زيارة الموقع ا�لكتروني
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أعضاء مجلس اإلدارة







السيد/ محمد سالم المري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ عبد العزيز محمد المناعي
عضو

السيد/ عبدالرحمن أحمد الشيبي
عضو

السيد/ عبدالعزيز جاسم المفتاح
     عضو 

السيد/ خالد تركي  السبيعي
المنتدب العضو 

السيد/ نبيل محمد البوعينين
عضو

السيد/ أحمد سيف السليطي
رئيس مجلس اإلدارة



كلمة رئيس مجلس اإلدارة 



السيد/ أحمد سيف السليطي
رئيس مجلس اإلدارة



 مقدمة

ي ف أن أرحب بكم في االجتماع السنوي الرابع للجمعية العامة لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، إحدى أكبر الشركات ا�قليمية الرائدةويشرفني  يُسعِدُنِي
 إنتاج مجموعة متنوعة من البتروكيماويات.

نتائج  تحقيقنجحت في إنها  ، بلأسعار المنتجات وما صاحبها من تراجع فيا�سواق  في الظروف غير المؤاتيةتتصدى للضغوط التي فرضتها أن استطاعت الشركة 
 .خالل العام الماضي الصيانة الدورية الرئيسيةأعمال  ٢مصانع كيوكيم بعد أن أتمت بنجاح أحجام ا�نتاج والمبيعات  زدادتاكما . مالية وتشغيلية متميزة لهذا العام

  النتائج المالية

. التدهور الذي شهدته أسعار النفط الخام العالمية عقب ٢٠١٦ديسمبر  ٣١السنة المالية المنتهية في كما أشرت في البداية، فقد واجهت المجموعة تحديات خالل 
، للسهمريال قطري  ٠٫٧٩ بمعدل عائدمليون ريال قطري،  ٩٩٤٫٦بلغ يبصافي أرباح متميز  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١فقد أغلقت المجموعة السنة المالية المنتهية في ، وبرغم ذلك

مليار ريال قطري، فيما بلغت ا�رصدة النقدية التي  ١٤٫٤إجمالي ا�صول  وبلغ. %١٨التقديرية للشركة بمعدل  الموازنةتجاوزت ا�رباح التوقعات المرصودة لها في و
 .٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون ريال قطري كما في  ٨٢مليار و سجلتها الشركة

 ترشيد التكاليف

. وكما تعلمون، فقد أطلقت المجموعة عدداً لترشيد التكاليفطرح وتنفيذ مبادرات فاعلة تنصب جهود الشركة حالياً على تعظيم القيمة لمساهميها من خالل 
تجاه الجودة  شركات المجموعةالتزامات على  أن يأتي ذلكأثمر عن تحقيق تميز تشغيلي دون  من برامج ترشيد التكاليف خالل العام الماضي واستمرت في دعمها، ما

قد و التكاليف. رشدناوالموارد البشرية، و لتشغيليواعمال ومتطلبات ا�نفاق الرأسمالي �عمليات التقييم إعادة  هذا العامخالل أجرينا ووالصحة والسالمة والبيئة. 
 أن فريق ا�دارةوأثق  .٢٠١٦ من الموازنة التقديرية لعام %٦يبلغ  في التكاليف االرتقاء بالعديد من جوانب التشغيل وتحقيق إجمالي وفورات فيهذه الجهود  أسهمت

   .من ترشيد التكاليف خالل العام القادم سيحقق المزيد

  .للمساهمين المضافةالقيمة  وتعظم إلى أعلى مستوياتها التكاليفكفاءة أن تصل بجموعة للمضمن عناصر أساسية توأعتقد أن هذه التدابير تشكل 

 ا�نفاق الرأسمالي وتنمية ا�عمال

أن  ونحن نعتقدا�عمال.  نميةتمالئمة لالفرص ال ودراسةالرأسمالي  ل�نفاقمدروس برنامج  تنفيذ في المجموعة شرعتفقد ، الحاليةا�وضاع االقتصادية  برغم
 لناحت سنكلما االستثمار  سنواصلفإننا  وهكذا، السوققادرة على المنافسة في  المجموعة تظل حتى تمثل أهمية بالغةاالستثمار في ا�صول التشغيلية  مواصلة

 .لمجموعة في المنطقةلالوضع التنافسي  يعزز بما فرصة مناسبة

22



 الميزات التنافسية

عار ، وذلك بفضل حصولها على اللقيم بأسكبيرةبالعديد من الميزات التنافسية، من أبرزها انخفاض التكاليف بصورة القابضة  للبتروكيماوياتشركة مسيعيد تتمتع 
بعض الميزات التنافسية عن  وفضالً .المجموعة تستفيد من ا�سعار بناءً على عقود ذات أسس تنافسية للقيم بموجب اتفاقيات توريد طويلة ا�جل ، حيث أنتنافسية

دربة تدريباً والممؤهلة العاملة القوى الميزات التنافسية غير الملموسة ال تشملة التي تمتلكها،  كبيرالصول ا� والسيولة القوية والتي تتضمن ، للشركة الملموسة
التكامل بين عمليات  هذا با�ضافة إلى، الشركةالذي حققته نجاح في ال لها الفضليزات م، وهي يتمتع أعضاءه بخبرات رفيعة المستوىفريق إدارة عليا ووجود  عالياً

إضافة  .كما تصل المجموعة من خالل وكيلها التسويقي، شركة "منتجات"، إلى عدد كبير من العمالء في شتى أنحاء العالم ا�نتاج والتصدير على مستوى شركاتها.
، ٢٠٠٥و ١٩٩٧تم إنشاء هذه الشركات ما بين عامي  حيثلبتروكيماويات، جة للنفسها مكانة في صدارة الشركات المنتشركات المجموعة فقد رسخت إلى ذلك، 

ومن هنا، فقد وضعت المجموعة  .تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قويةفي ستمرار االوأحرزت خالل تلك الفترة سجالً تشغيلياً حافالً با�نجازات وأثبتت قدرتها على 
  �نتاج.متداد مراحل ااستراتيجية أساسية لتحقيق أقصى فائدة لمساهميها، مستفيدة في ذلك من القدرات التنافسية المتعددة التي تمتلكها شركاتها الثالث على ا

فط الخام. ويثق مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة أسعار الن فيخفاض أي انيؤهلها لتجاوز  متميزوبهذه القدرات، فإن المجموعة تتمتع بوضع  
  لتحديات التي تفرضها الظروف االقتصادية الراهنة.ل والتصديتخفيف من حدة المخاطر في الالمجموعة  من شأنها دعم ا�ساسيةبأن هذه الميزات 

  توزيع ا�رباح المقترح

حتياجات رأس المال العامل وسداد االلتزامات والنفقات الرأسمالية وإعماالً لمبادئ الحيطة المالية، فإن مجلس كافية الضرورة االحتفاظ بسيولة مع ا�خذ في االعتبار 
 %٧٦ريال قطري للسهم، ما يمثل  ٠٫٦مليون ريال قطري، وهو ما يعادل  ٧٥٤بمبلغ قدره  ٢٠١٦ديسمبر،  ٣١ا�دارة يوصي بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المنتهية في 

 .من نصيب السهم من ا�رباح

  الخاتمة

دى "حفظه ا� ورعاه"، في الختام، يسعدني أن أنتهز هذه الفرصة �تقدم بالشكر واالمتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المف
عضاء مجلس ا�دارة زمالئي من أمساهمينا الكرام لثقتهم الكبيرة ودعمهم، وللرؤيته الحكيمة وتوجيهاته السديدة وقيادته الرشيدة. والشكر موصول أيضاً إلى 

 .وفريق ا�دارة العليا ولموظفينا في شركات المجموعة لجهودهم المخلصة في العمل وتفانيهم المستمر

 سيف السليطي أحمد

 رئيس مجلس ا�دارة
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تقرير مجلس اإلدارة





 مقدمة

السنوي الرابع عن ا�داء المالي والتشغيلي لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، إحدى أكبر الشركات ا�قليمية الرائدة في  هأن يقدم تقريريسر مجلس ا�دارة 

 إنتاج مجموعة متنوعة من البتروكيماويات التي تتضمن ا�ولفينات والبولي أولفينات وا�لفا أولفينات ومنتجات الكلور القلوي.

 النتائج المالية 

سهم، بانخفاض قدره للريال قطري  ٠٫٧٩ عائد ، بمعدل٢٠١٦ديسمبر،  ٣١المنتهية في  المالية مليون ريال قطري للسنة ٩٩٤٫٦ المجموعة صافي أرباح متميز يبلغ حققت

لسهم للعام الماضي. ويعود هذا لريال قطري  ٠٫٨٧ عائد مليون ريال قطري ومعدل ١٠٨٧٬١، مقارنة بصافي أرباح بواقع %٨مليون ريال قطري، أو ما نسبته  ٩٢٫٥

هذا االنخفاض جزئياً  وقد عوضبرغم زيادة أحجام المبيعات في خضم سوق تشهد تحديات.  %٧بنسبة تراجع أسعار البيع  العام الماضي إلىعن االنخفاض 

 %٦يبلغ  عن االرتقاء بالعديد من جوانب التشغيل وتحقيق إجمالي وفورات وأثمرت التي أطلقت في هذا الشأنترشيد البفضل مبادرات  ، وذلكالوفورات في التكاليف

  .٢٠١٦ التقديرية لعام الموازنةمن 

  

مليون ريال قطري. كما تواصل المجموعة االستفادة من ا�سعار بناءً على  ٨٩٫٨ يبلغ حواليومما ساهم في دعم أرباح المجموعة تسجيل استرداد ضريبي للعام 

ا�همية الكبيرة في تحقيق عقود ذات أسس تنافسية للقيم ا�يثان وغاز الوقود بموجب اتفاقيات توريد طويلة ا�جل. ويعتبر هذا الترتيب التعاقدي أحد العوامل ذات 

  .العديد من التحدياتالياً حا�رباح وسط أجواء تشهد خاللها ا�سواق 

، وذلك بعد توزيع أرباح عن أعوام سابقة بواقع ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  مليون ريال قطري ١٠٨٢ تبلغبأرصدة قوية  مستوى سيولة نقدية متميز وقد حققت المجموعة

 . ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليار ريال قطري في  ١٤٫٣مقارنة بإجماليها الذي كان يبلغ  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١مليار ريال قطري في  ١٤٫٤ وبلغ إجمالي ا�صولمليون ريال قطري.  ٨٥٤
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 ا�داء مقارنة بالموازنة التقديرية

  .%٨بنسبة المنتجات الزيادة ارتفاع أسعار  وقد دعم هذه .في موازنتها التقديرية لهذا العام اًمرصود كان عما %١٨ يزيدأرباح صافي أغلقت المجموعة السنة المالية ب

 توزيع ا�رباح المقترح

مليون ريال قطري، وهو  ٧٥٤بمبلغ قدره  ٢٠١٦ديسمبر،  ٣١بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المنتهية في ، ٢٠١٧فبراير  ٥في اجتماعه المنعقد في  ،مجلس ا�دارة يوصي

 .من نصيب السهم من ا�رباح %٧٦ريال قطري للسهم، ما يمثل  ٠٫٦ما يعادل 

 الخاتمة

لرؤيته الحكيمة وتوجيهاته  بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى "حفظه ا� ورعاه"مجلس إدارة الشركة تقدم ي

فريق  نشكركما  .وقيادته الواعية، لرؤيته المستنيرة شركةال، رئيس مجلس إدارة سيد/ أحمد سيف السليطيونتقدم بالشكر أيضاً إلى ال. السديدة وقيادته الرشيدة

 .ا�دارة العليا وموظفي شركات المجموعة على إخالصهم وتفانيهم في خدمة المجموعة وتحقيق أهدافها
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كلمة العضو المنتدب



السيد/ خالد تركي  السبيعي
العضو المنتدب





 ام.إلى مساهمينا الكر الموجزة هذه الكلمة أن أقدم يَسُر�نِي

بدءاً  العالمية أسعار النفط الخامالذي شهدته هور التد عقب، وذلك المنتجات أسعارتراجع ب هانتائج تأثرت ، حيثعلى المجموعةفي فرض تحديات  ٢٠١٦ عام استمر

  . ٢٠١٦عام لمتميزة  اًوحققت أرباح ،الظروف والتغلب عليهااستطاعت الشركة مواجهة تلك برغم ذلك، . و٢٠١٥من عام 

ل الفعب أسهمتقد و. ترشيد التكاليفلالتي تم اتخاذها العام الماضي  تدابيرال فقد عززنا منبعوامل ضمن نطاق سيطرتنا،  كثيراًعدم تأثر نتائج العام كي نضمن ول

استطاعت الشركة أن و. عن الظروف االقتصادية الصعبة جمةا�ثار الناالتغلب على  في شركات المجموعة، بينتنسيق والتعاون المستمر هذه المبادرات، بفضل ال

الصيانة الدورية لمرافق  لعمليات مع ا�تمام الناجحذلك، و إضافة إلى. ٢٠١٦لعام  متميزةترشد من تكاليفها فيما يتعلق بالموظفين والعمليات وا�صول وتحقق نتائج 

  .ازدادت أحجام المبيعات عن العام الماضي ،٢٠١٥خالل عام  المحدودة ٢ كيماوياتشركة قطر لل

 نحن نتعامل بكل شفافية ووضوح، وسنواصل البحث عن الفرص التي تعود بالمزيد من الفوائد على مساهمينا الكرام.

الخاتمة

أعضاء مجلس  ، رئيس مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وإلىسيف السليطي أحمد ختاماً، أود أن أتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى السيد/

  المشكورة وإخالصهم في خدمة الشركة.فريق ا�دارة العليا وموظفي شركات المجموعة على جهودهم ا�دارة و

 السبيعي تركيخالد 

 العضو المنتدب
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تقرير مدقق الحسابات المستقل





تقرير مدقق الحسابات المستقل

  المحترمين     السادة/ المساهمين

  شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (ش.م.ق)

 قطر –الدوحة 

  

  البيانات المالية تدقيق تقرير حول

  الـــرأي

وكالً  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١) ( "الشركة" )، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (ش.م.ق
والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً �هم السياسات المحاسبية  الملكيةمن بيانات الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل ا�خرى والتغيرات في حقوق 

  وإيضاحات تفسيرية أخرى.

النقدية للسنة ، و�دائها المالي وتدفقاتها ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  للشركةفي رأينا، إن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي 
  المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

  أساس الـــــرأي

تقريرنا.  يفتدقيق البيانات المالية لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة "مسؤولية مدقق الحسابات" حول 
وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين "قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين" وقواعد السلوك المهني والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات  الشركةأننا مستقلون عن  كما

يّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر لتزمنا بمسؤولياتنا ا�خالقية ا�خرى وفقا لهذه المتطلبات. ونعتقد بأن بإهذا، وقد  للشركة في دولة قطر،المالية 
  لرأينا. اًأساس

  أمور التدقيق الرئيسية

نات االحالية. وتم تناول هذه ا�مور في سياق تدقيقنا للبيللسنة المالية لهذه البيانات ا�كثر أهمية في تدقيقنا ا�مور تقديرنا المهني، هي  بحسب ،إن أمور التدقيق الرئيسية
 المالية ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نبدي رأيا منفصال بشأنها.
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 ؟خالل عملية التدقيقأمور التدقيق الرئيسية ناكيف تناول أمور التدقيق الرئيسية
١٣٫١٤٩في مشاريع مشتركة بقيمة دفترية تبلغتمتلك الشركة إستثمارات

. تتضمن هذه ا�ستثمارات ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون ريال قطري كما في 
مليون ريال قطري والتي تم ا�عتراف بها في تاريخ  ٨٫٧٨٢شهرة بقيمة 
  ).٤الشراء (إيضاح 

"تدني قيمة الموجودات"، فإن  ٣٦وفقاً لمعيار المحاسبي الدولي رقم 
الدفترية الكاملة ل�ستثمارات المضمنة بما فيها قيمة الشهرة، القيمة 

يتم إختبار تدني قيمتها عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى 
  إحتمالية تدني قيمتها.

خالل السنة، قامت الشركة بتقييم تدني القيمة ل�ستثمارات في 
 :المشاريع المشتركة بسبب المؤشرات التالية:

 التأثير الجوهري للشهرة في القيمة الدفترية ل�ستثمار؛  

 التذبذب في أسعار المنتجات البتروكيماوية مما نتج عنه حصة أقل
  من ا�رباح في المشاريع المشتركة.

تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة ل�سترداد بإستخدام طريقة "القيمة 
ملية معقدة وتتطلب وضع قيد ا�ستخدام". إن إختبار تدني القيمة هو ع

أحكام  جوهرية من قبل ا�دارة، كما أنها تستند إلى إفتراضات حول 
الربحية في المستقبل والتدفقات النقدية، ومعدّالت خصم ونمو في 

من البيانات  ١٦الفترة النهائية مناسبة، كما هو موضح في ا�يضاح رقم 
  المالية.

  

موشرات  وتقييمللوحدات المولدة للنقد للشركةمالئمة تحديد ا�دارةلقد قمنا بتقييم
   .التدني

لقد قمنا بالتركيز في إختبارنا لتدني قيمة ا�ستثمار على إفتراضات ا�دارة الرئيسية. لقد شملت 
  إجراءات التدقيق التي قمنا بها، مايلي:

 ا�ستخدامتقييم فيما إذا كان النموذج المستخدم من قبل ا�دارة �حتساب القيمة قيد 
"تدني قيمة  ٣٦لكل وحدة توليد نقد يتوافق مع معيار المحاسبة الدولي رقم 

  الموجودات".

 لقد قمنا بالحصول على خطط ا�عمال التي تم إعدادها من قبل ا�دارة وتحليلها لكل
  الموجودات الخاضعة ل�ختبار، لتحديد فيما إذا كانت معقولة ويمكن دعمها.

التي تم إحتسابها من قبل ا�دارة وإعادة إحتساب المتوسط  تحليل معدّالت الخصم
  المرجح لتكلفة رأس المال بشكل مستقل للمقارنة والتحقق من إحتسابات ا�دارة.

 مراجعة معدّالت النمو طويلة ا�جل على أساس النمو في إجمالي الناتج المحلي
 وتوقعات معدّالت التضخم طويلة ا�جل. 

رنة ا�فتراضات مع بيانات مستمدة خارجياً ومطابقتها مع الموازنة لقد قمنا أيضاً بمقا
  المعتمدة.

فحص القيم مع مضاعفات السوق حسبما يقتضيه الحال؛  

 تقييم مالءمة إفتراضات التدفقات النقدية الرئيسية من خالل مطابقة البيانات ا�ساسية
  مع ا�دلة الثبوتية.

قة في هذا المجال كافية وفقاً لمتطلبات تقييم فيما إذا كانت ا�يضاحات المتعل
  المعايير الدولية للتقارير المالية.

لقد قمنا بإجراء تحليل الحساسية ل�فتراضات الرئيسية المستخدمة من قبل ا�دارة للتأكد من 
مدى تأثير التغير في هذه ا�فتراضات سواءاً بشكل فردي أو مجمّع على أية تغيرات إضافية في 

  .قيمة التدني
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  أخرى معلومات

قبل تاريخ تقرير مراقب حيث تم الحصول عليهم ، وتقرير رئيس مجلس ا�دارة عن المعلومات ا�خرى. تتكون المعلومات ا�خرى من تقرير مجلس ا�دارة هي المسؤولةا�دارة  إن
  حولها.الحسابات. إن المعلومات ا�خرى ال تتضمن البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات 

  ا.ستنتاج بشأنهإإن رأينا حول البيانات المالية ال يتناول المعلومات ا�خرى، وال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو 

ير ا�خرى غما إذا كانت هذه المعلومات فيطالع على المعلومات ا�خرى، وفي سبيل ذلك نقوم بتحديد ا�تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة �عمال تدقيقنا للبيانات المالية في 
  . جوهريةقيامنا بأعمال التدقيق، أو تلك التي يتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن أخطاء  خاللمع البيانات المالية أو المعلومات التي حصلنا عليها  ياًمتوافقة جوهر

إلى ا�عمال التي قمنا بها فيما يتعلق بهذه المعلومات ا�خرى التي  ستناداًإفي المعلومات ا�خرى، فإنه يتعين علينا ا�فصاح عن ذلك،  جوهريةستنتجنا وجود أي أخطاء إإذا 
  حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير. ليس لدينا ما نُفصِح عنه في هذا الشأن.

  

  مسؤوليات مجلس ا�دارة والقائمين على الحوكمة في إعداد البيانات المالية

مالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وأحكام النظام ا�ساسي للشركة وأحكام قانون الشركات إن ا�دارة هي المسؤولة عن إعداد هذه البيانات ال
ة من أخطاء جوهرية، سواء بصورة عادلة خاليالتجارية القطري المعمول بها، وا�حتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها ا�دارة ضرورية لتمكنها من إعداد البيانات المالية 

  كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ.

مور المتعلقة با�ستمراريـــة وإعتماد مبــــدأ عند إعداد البيانات المالية، فإن ا�دارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على ا�ستمرار وا�فصاح حيثما كان ذلك مناسباً، عن ا�
  تنوي ا�دارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها، أو ال يوجد لديها بديل واقعي إال القيام بذلك. ا�ستمراريـــــة المحاسبي، ما لم

 يعتبر مجلس ا�دارة هو المسؤول عن ا�شراف على مسار إعداد التقارير المالية للشركة.
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  مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

حتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن إ
مّت وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائماً أي خطأ المدقق الذي يشمل رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، وال يضمن أن عملية التدقيق التي ت

على القرارات االقتصادية المتخذة  جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ ا�خطاء عن ا�حتيال أو عن خطأ، وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو مُجمّع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها
  مالية.من المستخدمين بناءاً على هذه البيانات ال

  يق، كما نقوم إيضا:ًكجزء من عملية التدقيق، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق، وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتدق

لتقييم والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك بتحديد وتقييم مخاطر ا�خطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ، من خالل ا
تجة عن الخطأ، حيث يشمل المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً لرأينا. إن مخاطر عدم إكتشاف خطأ جوهري ناتج عن ا�حتيال تفوق تلك النا

 اوز نظام الرقابة الداخلي. ا�حتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تج

ل فعالية الرقابة الداخلية. با�طالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي حو 

احات المتعلقة بها المعدّة من قبل ا�دارة.بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وا�يض 

لة جوهرية من عدم التيقن متعلقة بإستنتاج مدى مالءمة إستخدام ا�دارة لمبدأ ا�ستمرارية المحاسبي، وبناءاً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، في حال وجود حا
ى ا�ستمرار. وفي حال ا�ستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن، فإنه يتوجب علينا لفت ا�نتباه بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكاً جوهرية حول قدرة الشركة عل

نا. هذا ونعتمد في إستنتاجاتنا على في تقريرنا إلى ا�يضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية، أو، في حال كانت هذه ا�يضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأي
 على أساس مبدأ ا�ستمرارية. ة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي ا�حداث أو الظروف المستقبلية بالشركة إلى توقف أعمال الشركةأدل

القة حداث ذات العنت البيانات المالية تظهر العمليات وا�وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك ا�يضاحات، وفيما إذا كا تقييم العرض الشامل للبيانات المالية
 بطريقة تحقق العرض العادل.
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المالية. نحن مسؤولون عن  البيانات�بداء الرأي حول  الشركةالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الجهات أو ا�نشطة التجارية داخل 
  .عن رأينا حول التدقيق ينالوحيد ين. ونحن ال نزال المسؤولالتدقيق للشركةالتوجيه وا�شراف وإجراء 

ي نظام الرقابة خلل جوهري ف نقوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، على سبيل المثال ال الحصر، بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي
  الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقنا.

العالقات وغيرها من ا�مور  كما نقوم بإطالع القائمين على الحوكمة ببيان يظهر إمتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة با�ستقاللية، والتواصل معهم بخصوص جميع
  ستقالليتنا وإجراءات الحماية ذات الصلة حيثما كان ذلك مناسباً. التي يحتمل ا�عتقاد أنها قد تؤثر تأثيراً معقوالً على إ

المالية للسنة الحالية، والتي تعد أمور من ا�مور التي تم التواصل بشأنها مع القائمين على الحوكمة، نقوم بتحديد هذه االمور التي كان لها ا�ثر ا�كبر في تدقيق البيانات 
، أن ال يتم هذه ا�مور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو ا�نظمة دون االفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغايةتدقيق رئيسية. نقوم با�فصاح عن 

  عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.معين في تقريرنا في حال ترتب على ا�فصاح عنه  أمرا�فصاح عن 

  

  قانونية وتشريعية أخرىمتطلبات 

  با�ضافة لذلك، وطبقاً لمتطلبات أحكام قانون الشركات التجارية القطري، نفيدكم بما يلي:

  برأينا أيضاً، أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة..١

  يات تقرير مجلس ا�دارة مع البيانات المالية للشركة.، وتحققنا من تطابق محتوقد حصلنا على كافة المعلومات وا�فصاحات التي رأيناها ضرورية �غراض تدقيقنا .٢

وعقد تأسيس الشركة على  أنه، وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم تقع خالل السنة المالية مخالفات �حكام قانون الشركات التجارية القطري المعمول بها .٣
ي.وجه قد يؤثر بشكل جوهري في نشاط الشركة أو في مركزها المال
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 ٧. في ٢٠٠٢لسنة  ٥) من هذه البيانات المالية، والذي يوضح أنه تم إصدار قانون جديد للشركات التجارية القطرية، ليحل محل القانون رقم ٣نود لفت ا�نتباه إلى ا�يضاح رقم (
 ٧والتطبيق الفعلي. لقد تم منح جميع المنشأت فترة إضافية ل�متثال �حكام القانون حتى  ، تم نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية لغايات ا�ستخدام٢٠١٥يوليو 

  . إن إدارة الشركة بصدد تقييم تأثير القانون الجديد على النظام ا�ساسي الخاص بالشركة والبيانات المالية.٢٠١٧أغسطس 

  

  قطر –في الدوحة 

  ٢٠١٧فبراير  ٥

 ديلويت آند توشعن

 قطــــــرفــــرع 

 

 

 

 محمد عثمان باهيميا  

  شـــــريــــــــك

  )١٠٣سجل مراقبي الحسابات رقم (
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البيانات المالية







٤3

بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

  )ق.م(ش. مسيعيد للبتروكيماويات القابضةشركة 

  بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى

  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  البيانات المالية ال يتجزأ من هذه جزءاً  تشكل اإليضاحات المرفقة إن
- ٢ - 

  
    ٢٠١٥                    ٢٠١٦                      

 ألف ريال قطري ألف ريال قطري  

     

  ٩٩٤٫١٩٨  ٩٠١٬٢٦١   حصة من أرباح مشاريع مشتركة         

  ٩٫١٨٨  ١٩٬٧٧٩   إيرادات فوائد
 ٣٠٨ ١٬١١٨   إيرادات أخرى 

   ١٫٠٠٣٫٦٩٤  ٩٢٢٬١٥٨  

  )١٦٫٧٨٩(  (١٧٬٢٧٠)   مصاريف إدارية وعمومية 

       

  ٩٨٦٫٩٠٥ ٩٠٤٬٨٨٨   ربح السنة

  ١٠٠٫١٧٩ ٨٩٬٧٦٠   مستردات ضريبة

  ١٫٠٨٧٫٠٨٤  ٩٩٤٬٦٤٨  السنة دخلصافي 
 -- --  بنود الدخل الشامل ا�خرى

 ١٫٠٨٧٫٠٨٤ ٩٩٤٬٦٤٨   اجمالي الدخل الشامل للسنة

    

 ٠،٨٧ ٠،٧٩   (بالريال القطري للسهم) العائد ا�ساسي والمخفف للسهم



٤٤

بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2016

  )ق.م(ش. مسيعيد للبتروكيماويات القابضةشركة 

  بيان المركز المالي

  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في كما 

  اليةالبيانات الم ال يتجزأ من هذه جزءاً  تشكل اإليضاحات المرفقة إن
- ١ - 

  
  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 ألف ريال قطري ألف ريال قطري  الموجودات

    ولة الموجودات غير المتدا

  ١٣٫١٣٨٫٩٣٢  ١٣٬١٤٩٬١٦٥   في مشاريع مشتركة  إستثمار

    

     الموجودات المتداولة

 ١٠٤٫٩٠٧ ٩٧٬٤١٦   وأرصدة مدينة أخرى مصاريف مدفوعة مقدماً

 ١٤٢٫٦٨٨ ٩٨٬٠٩٨  عالقة ومطلوب من طرف ذ

 ٩٢٦٫٢٢٣ ١٬٠٨١٬٨٥٩   بنوكأرصدة لدى 

 ١٫١٧٣٫٨١٨ ١٬٢٧٧٬٣٧٣   إجمالي الموجودات المتداولة

 ١٤٫٣١٢٫٧٥٠ ١٤٬٤٢٦٬٥٣٨    إجمالي الموجودات

    

     والمطلوبات الملكيةحقوق 

     الملكيةحقوق 

 ١٢٫٥٦٣٫١٧٥ ١٢٬٥٦٣٬١٧٥   رأس المال
 ٢٥٫٣٦٤ ٢٥٬٣٦٤   إحتياطي قانوني

 ١٫٥٩٨٫٦٦١ ١٬٦٨٩٬٠٢١   أرباح مدورة 

 ١٤٫١٨٧٫٢٠٠ ١٤٬٢٧٧٬٥٦٠   الملكيةإجمالي حقوق 

     

     لوبات المتداولةالمط

 ١١٨٫٣٦٩ ١٤٠٬٨١٢   مستحقة الدفع  ومصاريفذمم دائنة 

 ٧٫١٨١ ٨٬١٦٦   مطلوب إلى طرف ذو عالقة

 ١٢٥٫٥٥٠ ١٤٨٬٩٧٨   إجمالي المطلوبات المتداولة

  ١٤٫٣١٢٫٧٥٠  ١٤٬٤٢٦٬٥٣٨   والمطلوبات الملكيةإجمالي حقوق 
  
  
  
  

  محمد سالم المري      أحمد سيف السليطي
 نائب رئيس مجلس ا�دارة   س ا�دارةرئيس مجل

  )ق.م(ش. مسيعيد للبتروكيماويات القابضةشركة 

  بيان المركز المالي

  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في كما 

  اليةالبيانات الم ال يتجزأ من هذه جزءاً  تشكل اإليضاحات المرفقة إن
- ١ - 

  
  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 ألف ريال قطري ألف ريال قطري  الموجودات

    ولة الموجودات غير المتدا

  ١٣٫١٣٨٫٩٣٢  ١٣٬١٤٩٬١٦٥   في مشاريع مشتركة  إستثمار

    

     الموجودات المتداولة

 ١٠٤٫٩٠٧ ٩٧٬٤١٦   وأرصدة مدينة أخرى مصاريف مدفوعة مقدماً

 ١٤٢٫٦٨٨ ٩٨٬٠٩٨  عالقة ومطلوب من طرف ذ

 ٩٢٦٫٢٢٣ ١٬٠٨١٬٨٥٩   بنوكأرصدة لدى 

 ١٫١٧٣٫٨١٨ ١٬٢٧٧٬٣٧٣   إجمالي الموجودات المتداولة

 ١٤٫٣١٢٫٧٥٠ ١٤٬٤٢٦٬٥٣٨    إجمالي الموجودات

    

     والمطلوبات الملكيةحقوق 

     الملكيةحقوق 

 ١٢٫٥٦٣٫١٧٥ ١٢٬٥٦٣٬١٧٥   رأس المال
 ٢٥٫٣٦٤ ٢٥٬٣٦٤   إحتياطي قانوني

 ١٫٥٩٨٫٦٦١ ١٬٦٨٩٬٠٢١   أرباح مدورة 

 ١٤٫١٨٧٫٢٠٠ ١٤٬٢٧٧٬٥٦٠   الملكيةإجمالي حقوق 

     

     لوبات المتداولةالمط

 ١١٨٫٣٦٩ ١٤٠٬٨١٢   مستحقة الدفع  ومصاريفذمم دائنة 

 ٧٫١٨١ ٨٬١٦٦   مطلوب إلى طرف ذو عالقة

 ١٢٥٫٥٥٠ ١٤٨٬٩٧٨   إجمالي المطلوبات المتداولة

  ١٤٫٣١٢٫٧٥٠  ١٤٬٤٢٦٬٥٣٨   والمطلوبات الملكيةإجمالي حقوق 
  
  
  
  

  محمد سالم المري      أحمد سيف السليطي
 نائب رئيس مجلس ا�دارة   س ا�دارةرئيس مجل



بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

  )ق.م(ش. مسيعيد للبتروكيماويات القابضةشركة 

  بيان التدفقات النقدية

  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  البيانات المالية ال يتجزأ من هذه جزءاً  تشكل اإليضاحات المرفقة إن
- ٤ - 

  

  ٢٠١٥                  ٢٠١٦                  

  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

    ا�نشطة التشغيلية 

  ١٬٠٨٧٬٠٨٤  ٩٩٤٬٦٤٨   ربح السنة
     تعديالت:

 )٩٫١٨٨( )١٩٬٧٧٩(   إيرادات فوائد

 )٩٩٤٫١٩٨( )٩٠١٬٢٦١(  حصة من أرباح مشاريع مشتركة  

   ٨٣٫٦٩٨ ٧٣٬٦٠٨ 

       التغيرات في رأس المال العامل:

 ٤١٫٦٨٩ ٩,٦٦٥   وأرصدة مدينة أخرى مصاريف مدفوعة مقدماً

 ٧٬٩٢٠ --  عالقة ورف ذطمطلوب من 

 ٢٥,٨٨٣ ٩٨٥  عالقة ومطلوب إلى طرف ذ

 )٢٤٬٥٢٥( )٥٤٨(   مستحقة الدفع  ومصاريفذمم دائنة 

 ١٣٤٬٦٦٥ ٨٣٬٧١٠   النقد الناتج من التشغيل

 ٣٫٧٠٨ ١٧,٦٠٥   مستلمةفوائد 

 ١٣٨٬٣٧٣ ١٠١,٣١٥   صافي النقد الناتج من ا�نشطة التشغيلية

       ا�نشطـة ا�ستثمـارية
  ٩٤٥٬٩٧٧  ٩٣٥٬٦١٨   أرباح مستلمة توزيعات

  ٤٩٠٬٣٨٢  )١٨٧٬٦٢٢(   في الودائع �جل ) / النقصدةالزياصافي (

  ١٬٤٣٦٬٣٥٩  ٧٤٧٬٩٩٦   النقد الناتج من ا�نشطة ا�ستثمارية

       ا�نشطة التمويلية
  )١٬٣٥١٬٥٣٢(  )٨٥٤٬١٢٠(   توزيعات أرباح مدفوعة

 )٥٧٬٠١٢( )٢٥٬٣٠٢(  تم المطالبة بها�رباح لم ي بنكيةزيادة في حسابات 
 )٤٤٬٨٩٣( )٢٧٬١٧٧(  والرياضيةدعم ا�نشطة ا�جتماعيةمساهمة في صندوق 

  )١٬٤٥٣٬٤٣٧(  )٩٠٦٬٥٩٩(   النقد المستخدم في ا�نشطة التمويلية  

  ١٢١٬٢٩٥  )٥٧٬٢٨٨(   الزيادة في النقد وشبه النقد صافي (النقص) / 

  ٥٣٬٦٣٢  ١٧٤,٩٢٧   النقد وشبه النقد في بداية السنة

 ١٧٤٬٩٢٧ ١١٧,٦٣٩   سمبردي ٣١النقد وشبه النقد كما في 
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بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

  )ق.م(ش. قابضةمسيعيد للبتروكيماويات الشركة 

  بيان التغيرات في حقوق الملكية

  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  البيانات المالية ال يتجزأ من هذه جزءاً  تشكل اإليضاحات المرفقة إن
- ٣ - 

  
 ا�جمالي مدورةأرباح  إحتياطي قانوني رأس المال 

  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري 
     

 ١٤٫٥٠١٫٣٢٢ ١٫٩٢٠٫٧٠٣ ١٧٫٤٤٤ ١٢٫٥٦٣٫١٧٥  ٢٠١٥يناير ١الرصيد كما في
 )١٫٣٨١٫٩٤٩( )١٫٣٨١٫٩٤٩( -- --  توزيعات أرباح معلنة

 ٧٫٩٢٠ -- ٧٫٩٢٠ --  العام  ا�ولي تكاليف ا�كتتاب التي تجاوزتا�موال المستلمة  فائض
 )٢٧٫١٧٧( )٢٧٫١٧٧( -- -- والرياضية  مساهمة في صندوق دعم ا�نشطة ا�جتماعية

 ١٫٠٨٧٫٠٨٤ ١٫٠٨٧٫٠٨٤ -- --  إجمالي الدخل الشامل للسنة
 ١٤٫١٨٧٫٢٠٠ ١٫٥٩٨٫٦٦١ ٢٥٫٣٦٤ ١٢٫٥٦٣٫١٧٥  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

 )٨٧٩٬٤٢٢( )٨٧٩٬٤٢٢( -- --  توزيعات أرباح معلنة
 )٢٤٬٨٦٦( )٢٤٬٨٦٦( -- -- والرياضية  مساهمة في صندوق دعم ا�نشطة ا�جتماعية

 ٩٩٤٬٦٤٨ ٩٩٤٬٦٤٨ -- --  الدخل الشامل للسنةإجمالي
 ١٤٬٢٧٧٬٥٦٠ ١٬٦٨٩٬٠٢١ ٢٥٬٣٦٤ ١٢٬٥٦٣٬١٧٥  ٢٠١٦ديسمبر ٣١كما فيالرصيد
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