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 الصفحة                                                                                                                 الفهرس 

 --  المستقل  الحسابات مدقق  تقرير

  

 1 المالي المركز بيان

  
 2   اآلخر الشامل والدخل  الخسارة أو الربح بيان

  
 3 الملكية  حقوق  في التغيرات بيان

  
 4 النقدية  التدفقات بيان

  
 40 – 5   المالية البيانات حول  اإليضاحات 
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 والتأسيس  األنشطة .1

 60843شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق. )االشركةا( تم تسكيلها وتأسيسها في دولة قطر بمكجب السكل التكااي اقم  
كشركة مساامة قطرية  امة م  قبل المساام المؤسس لهات قطر للطاقة. تم تأسيس الشركة بمكجب قانكز الشركات التكااية القطري اقم  

 امايت وذلك بعد قراا سعادة/ وتير االقتصاد والتكااة   99لفترة مبدئية مدتها    2013مايك    29يس الشركة في  . تم تأس2015لسنة    11
. والشركة مداجة في يكاصة قطر واي شركة تابعة لقطر للطاقة. يد ت الشركة  2013مايك    21ت الصادا في  2013لسنة    22اقم  

 .  2013سبتمبر  1األنشطة التكااية في 
 

ط الرئيسي للشركة في تأسيس وإدااة وحياتة و /  و تملك األسهم والمكجكدات والحصص في الشركات )وشركاتها التابعة و/  و يتمثل النشا
مشاايعها المرتبطة يها( التي تعمل في جميع  نكاع تكهي  و /  و تصنيع المنتكات البتروكيماويةت جنبا الى جنب مع  ي شركة  و مشروع  

 دا أل مالها  و تنك ها  و تكسعها م  وقت  خر.آخر تعتبره الشركة مفي 
 

 . قطر  دولة - الدوحة 3212.   اك للشركة المسكل العنكاز
 

 :يلي كما اي المالية البيانات في المداجة للشركة المشتركة المشاايع

 
 

  خاضعة   شركة  واي  قطر  دولة  في  تأسست)اش.م.ق.خا(    خاصة  قطرية  مساامة  شركة  ايا(  كيم-كيك)ا  المحدودة  للنيماويات  قطر  شركة
  تعمل .م.م.  ذ  القابضة  الدولية  للنيماويات  فيليبس  شيفروز   وشركة  القابضة  للبتروكيماويات  مسيعيد  وشركة  للطاقة  قطر  يي   مشتركة  لسيطرة 
 .البتروكيماوية المنتكات م  وغيراااكسي  -1و ايثلي  البكلي منتكات وايع وت  ي  انتاج فيكيم -كيك شركة

 
 شركة  واي  قطر  دولة  في  تأسست)اش.م.ق.خا(    خاصة  قطرية  مساامة  شركة  ايا(  2  كيم-كيك)ا  2  المحدودة  للنيماويات  قطر  شركة

 القابضة  الدولية  للنيماويات  فيليبس  شيفروز   وشركة  القابضة  للبتروكيماويات  مسيعيد  وشركة  للطاقة  قطر  يي   مشتركة  لسيطرة  خاضعة
 والمنتكات   اإليثلي   مشتقات  م   وغيراا  العادية   لفا  و وليفينات  ايثلي   البكلي  منتكات  وايع  وت  ي   انتاج  في  2كيم  -كيك  شركة  تعمل.م.م.  ذ

 .األخرى  البتروكيماوية
 

  خاضعة   شركة  واي  قطر  دولة  في  تأسست)اش.م.ق.خا(    خاصة  قطرية  مساامة  شركة  ايا(  للفينيل  قطر )ا    المحدودة  للفينيل  قطر  شركة
  انتاج   في  الشركة   تعمل.  المحدودة  للبتروكيماويات  قطر   وشركة  القابضة  للبتروكيماويات  مسيعيد  وشركة  للطاقة  قطر  يي   مشتركة  لسيطرة 
 . الفينيل كلكايد و حادي اإليثلي   كلكايد وثنائي الناوية الصكدا مثل البتروكيماوية المنتكات وايع

 
 . 2023 فبراير 15 في اإلدااة مكلس ِقبل م  2022 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة للشركة المالية  البيانات بإصداا  التصريم تم
 
 

 
 
 

 2021 الملنية نسبة 2022 الملنية نسبة العالقة  التأسيس يلد المنشأة اسم
     

% 49 مشترك  مشروع قطر  المحدودة للنيماويات قطر شركة  49 ٪  
% 49 مشترك  مشروع قطر  المحدودة 2 للنيماويات قطر شركة  49 ٪  
%55,2 مشترك  مشروع قطر  المحدودة  فينيل قطر شركة  55,2 ٪  
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 والمعّدلة  الجديدة المالية للتقارير  الدولية المعايير تطبيق. 2

لة  ستثناء المعايير الدولية للتقااير المالية الكديدة والمعدّ إالسياسات المحاسبية المطبقة مع تلك المطبقة في السنة المالية السابقةت ب   سقتت 
تباايا  ا( السااية ا IFRICالتالية الصاداة مؤخريا م  قبل مكلس معايير المحاسبة الدولية وتفسيرات لكنة تفسيرات التقااير المالية الدولية )ا

 :  2022يناير  1م  

 السنة الحالية   على تسري  التيلة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّ  2.1

  يناير  1  بعد    و  في  تبد   التي  السنكية  للفترات  سااية   صبحت  والتي  التاليةت  والمعّدلة  الكديدة  المالية  للتقااير  الدولية  المعايير  تطبيق  تم
  في اذه البيانات المالية.  ت2022

 يسري تطبيقها للفترات السنكية التي تبد  م   و بعد   المعايير الدولية للتقااير المالية الكديدة والمعّدلة
  

الدولي    تعديالت المعياا  )  المالية  للتقااير لى  اإلطاا    -(  3اقم  الى  اإلشااة 
 المفاايمي 
المحاسبة الدولية تعديالت لتحديث المعياا ت  صدا مكلس معايير  2020في مايك  

  2018( بحيث يشير الى اإلطاا المفاايمي لعام  3الدولي للتقااير المالية اقم )
التعديالت  لى مكمك ات األ ماب التي يككز    تسري   .1989يدالي م  اطاا  ام  

تااي  االستحكاذ  ليها في  و بعد يداية الفترة السنكية األولى التي تبد  في  و بعد  
 . 2022يناير   1
 

المالية اقم )  الى  متطلبكما  نها تضيم   للتقااير  الدولي  بالنسبة 3المعياا  (ت 
(ت  ز يقكم المشتري 37ي اقم )لاللت امات الكاقعة في نطاق معياا المحاسبة الدول

 حالي   الت ام( لتحديد ما اذا كاز اناك  37يتطبيق معياا المحاسبة الدولي اقم )
 ضم   ستنكز   التي  للضريبة  بالنسبة.  سابقة  ألحداث  نتيكة  االستحكاذ  تااي   في

 المشتري   يطبق(ت  21)  اقم  الدولية  المالية  التقااير  تفسيرات  لكنة  تفسير  نطاق
 اذا  ما  لتحديد( االضرائبا  21)  اقم  الدولية  المالية   التقااير  سيراتتف  لكنة  تفسير
  تااي    بحلكب  حدث  قد  الضريبة  يدفع  الت ام   ن   ينشأ  الذي  المل م  الحدث  كاز

  .االستحكاذ
 

يعترف  ال  المستحكذ  المشتري  و  بأز  ا  صريحي ييانيا  التعديالت  تضيم   خيريات 
 في  ملية اندماج األ ماب.  ليها االستحكاذ تم تيبالمكجكدات المحتملة ال

 2022 يناير 1في  و بعد  تبد 
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 )تتمة( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة. 2

 السنة الحالية )تتمة(  على تسري  التيلة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّ  2.1

 يسري تطبيقها للفترات السنكية التي تبد  م   و بعد   المعايير الدولية للتقااير المالية الكديدة والمعّدلة
  

 والمعدات   وا الت الممتلنات -( 16 لى معياا المحاسبة الدولي اقم ) تعديالت
 المقصكد االست دام قبل المتحصالت -

 والمعدات   وا الت  الممتلنات  ينكد  م  يند   ي  تنلفة  م   ال صم  التعديالت  تحظر
ا   األصل  اذا  يصبم   ز  قبل  انتاجها  تم  التي  البنكد  ييع  م   متحصالت   ي   متاحي

  ل    الالتمة  والحالة  المكقع  الى  األصل  احضاا   ثناء  المتحصالت   ي  لالست دامت
 المنشأة  تعترف  واالتاليت.  اإلدااة  قصدتها  التي  بالطريقة   في   العمل   لى  قادايا  ليككز 

 تقيس.  ال سااة   و  الرام  في  الصلة  ذات  والتناليم  اذه  المبيعات  بمتحصالت
 .الم  وز  –( 2) اقم الدولي المحاسبي للمعياا  وفقيا البنكد اذه تنلفة المنشأة

 
ا. صحيم  بشكل  يعمل  األصل  كاز   اذا  ماااختباا    معنى    يضاي   التعديالت  تكضم
  لألصل   والمادي  الفني  األداء  تقييم  ا ز(  16)   اقم  الدولي  المحاسبة   معياا  يحدد
  لآلخري ت  تأجيراا    و  ال دماتت   و  السلع   تكايد   و  انتاج  في  است دام   يمك    بحيث

  .ادااية ألغراض  و
 
  البيانات  تفصم   ز  يكب  الشاملت  الدخل  يياز  في  منفصل  بشكل   رضها  يتم  لم  اذا

 تتعلق  والتي  ال سااة   و  الرام  في  المداجة  والتنلفة  المتحصالت  مبالغ      المالية
  متسلسلة )ينكد(    يند  و ي  للمنشأةت  العادية  األنشطة  م رجات  م   ليست  منتكة  يبنكد

 . والتنلفة المتحصالت اذه الشامل الدخل يياز يتضم 
 
 وا الت   الممتلنات  ينكد   لى  فقط  ولن   اجعيت   بأثر  التعديالت  تطبيق  يتم

  العمل    لى  قاداة   لتنكز   لها  الالتمة   والحالة  المكقع  الى  احضاااا  تم  التي  والمعدات
  البيانات   في  المعروضة  األولى  الفترة  يداية  بعد   و  في  اإلدااة  تقصداا  التي  بالطريقة
 . ولي بشكل التعديالت المنشأة فيها تطبق التي المالية

 
باألثر التراكمي للتطبيق المبدئي للتعديالت كتعديل   اإل تراف  المنشأة   لى  يكب

للرصيد االفتتاحي لألاااح المّدواة ) و  ي مككز آخر م  حقكق الملنيةت حسب  
 .االقتضاء( في يداية تلك الفترة األولى المعروضة

 2022  يناير 1
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 )تتمة( والمعّدلة الجديدة المالية للتقارير  الدولية المعايير تطبيق. 2

 السنة الحالية )تتمة(  على تسري  التيلة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّ  2.1

 يسري تطبيقها للفترات السنكية التي تبد  م   و بعد   المعايير الدولية للتقااير المالية الكديدة والمعّدلة
  

  - العقكد الممك  خسااتها    -(  37)  اقم لى معياا المحاسبة الدولي    تعديالت
 العقد  تنفيذ تنلفة
ا. بالعقد  مباشرة   تتعلق  التياالتناليم    تشمل  بالعقدا  الكفاءاتنلفة     ز  التعديالت  تحدد
 يهذا  للكفاء اإلضافية التناليم م  كل م  بالعقد مباشرة المتعلقة التناليم تتنكز 
 التناليم  وت صيص(  المكاد   و  المباشرة   العمالة  ذلك   لى  األمثلة)م     العقد

 اسكم  ت صيص  ذلك   لى  األمثلة)م     العقكد  يتنفيذ  مباشرة  تتعلق  التي  األخرى 
   .(العقد تنفيذ في المست دمة والمعدات وا الت الممتلنات م  يند لد االستهالك

 
 يداية  في  الت اماتها   بكميع   بعد   المنشاة  تمِ   لم  التي   العقكد   لى  التعديالت  تنطبق
.  لى  ز ال يتم تعديل   والي   التعديالت  المنشأة  فيها  تطبق  التي  السنكي   التقرير  فترة

المقاانة. التراكمي   اإل تراف  المنشأة   لى  يكب  ذلكت  م   يدالي  األاصدة  باألثر 
المّدواة  و   االفتتاحي لألاااح  للرصيد  التعديالت مبدئييا كتعديل    نصر لتطبيق 

 ي تااي  التطبيق المبدئي. ف االقتضاء حسب الملنيةت حقكق  م  آخر
 

 2022  يناير 1

  2020 - 2018 المالية للتقااير الدولية للمعايير السنكية التحسينات دواة
 

 التحسينات السنكية تعديالت  لى  ااعة معايير:تتضم  
 

المعايير الدولية التقااير المالية   ا تماد(:  1المعياا الدولي التقااير المالية اقم )
 مرة  ألوب

المعايير الدولية للتقااير    تعتمديكفر التعديل ا فاءيا اضافييا للشركة التابعة التي  
ي  فيما  األم  الشركة  بعد  مرة  ألوب  الصرف المالية  سعر  فروق  بمحاسبة    تعلق 

في  اإل فاء  تست دم  التي  التابعة  للشركة  يمك   التعديلت  لهذا  نتيكة  التراكمية. 
) (  ز ت تاا قياس فروق سعر الصرف    16: د  1المعياا الدولي للتقااير المالية  

التراكمية لكميع العمليات األجنبية بالقيمة الدفترية التي سيتم تضمينها في البيانات  
  المعاييرالمالية المكحدة للشركة األمت  لى  ساس تااي  انتقاب الشركة األم الى  

ت اذا لم يتم اجراء تعديالت  لى اجراءات التكحيد وتأثيرات المالية للتقااير  الدولية
اندماج األ ماب التي استحكذت فيها الشركة األم  لى الشركة التابعة. يتكفر خياا 

مشروع مشترك يست دم اإل فاء في المعياا الدولي للتقااير  مماثل لشركة تميلة  و  
 ) (.  16: د 1المالية 

 
 

 2022يناير   1
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



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

 المنفصلة المالية البيانات حول إيضاحات

 2022ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

9 

CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL 

 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )تتمة(. 2

 )تتمة( السنة الحالية  على تسري  التيلة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّ  2.1

 يسري تطبيقها للفترات السنكية التي تبد  م   و بعد   المعايير الدولية للتقااير المالية الكديدة والمعّدلة
  

 )تتمة(  2020  -  2018  المالية  للتقااير  الدولية  للمعايير  السنكية  التحسينات  دواة
 

في المائةا    10ا اسكم –  المالية ألدوات(: ا9لتقااير المالية اقم )لالمعياا الدولي 
 لتقييم ما اذا كاز سيتم ال اء اإل تراف بالت ام مالي

ا التعديل  ن   ند تطبيق اختباا  لتقييم ما اذا كاز سيتم   10يكضم  المائةا  في 
شمل فقط الرسكم المدفك ة  و المستلمة ت   منشأةال اء اإل تراف بالت ام ماليت فإز ال

رض( والمقرضت بما في ذلك الرسكم المدفك ة  و المستلمة م   )المقت  منشأةيي  ال
 و المقرض نيابة    ا خر. يتم تطبيق التعديل بأثر مستقبلي    منشأةقبل  ي م  ال

 لى التعديالت والتبادالت التي تحدث في  و بعد التااي  الذي تقكم في  المنشأة  
 يتطبيق التعديل ألوب مرة.

 

 
 (:  قكد اإليكاا16لتقااير المالية اقم ) لالمعياا الدولي 

نظريا ألز   المستأجرة.  العقااات  تحسينات  لسداد  التكضيحي  الرسم  التعديل  ي يل 
يتعلق فقط بمثاب تكضيحيت   16لتقااير المالية اقم  لالتعديل  لى المعياا الدولي  

 مذككا.   سريازفال يكجد تااي  

 
 ال اا ة (: 41اقم ) الدولي المحاسبة معياا

الدولي اقم  ت التعديل م  ل يي  المحاسبة    تستبعد   ز  تقضي  التي  41طلب معياا 
ي ا العادلة.  القيمة  قياس  للضرائب  ند  النقدية  التدفقات  اذا  لى   ؤديلمنشآت 

مع متطلبات المعياا   41مكاءمة قياس القيمة العادلة في معياا المحاسبة الدولي  
ست دام تدفقات نقدية متسقة  بالقياس القيمة العادلة    13الدولي للتقااير المالية اقم  

ي  م  تحديد ما اذا كانكا سيست دمكز   معداخلييا   معدالت ال صم وتمكي  الم عدِّ
وم النقدية  الضريبة التدفقات  بعد  ما  الضرائب  و  خصم  قبل  ال صم  عدالت 

 للقيمة العادلة.  قياسومعدالت ال صم ألفضل 
 
طبيق التعديل بأثر مستقبليت  ي لقياسات القيمة العادلة في  و بعد التااي   ت   يتم

 .مرة ألوبالذي تقكم في  المنشأة يتطبيق التعديل 
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  (  قكد التأمي 17اقم )  المالية للتقااير الدولي المعياا

تعديالت  قكد التأمي  )بما في ذلك    -  17المعياا الدولي للتقااير المالية اقم  
 ( 17 لى المعياا الدولي للتقااير المالية   2021وديسمبر  2020يكنيك 

اقم   المالية  للتقااير  الدولي  المعياا  التأمي     17يحدد  بعقكد  اإل تراف  مبادئ 
وقياسها و رضها واإلفصاح  نها ويحل محل المعياا الدولي للتقااير المالية اقم 

 . قكد التأمي  4
 

ا  اميات يتم تعديل  لعقكد التأمي     17للتقااير المالية  يحدد المعياا الدولي   نمكذجي
يتم  لذات مي ات ا المت يرة.  المباشرةت المكصكف  لى  ن  نهج الرسكم  مشااكة 

اإل قياس  طريق  معينة     معايير  استيفاء  تم  اذا  العام  النمكذج  لت ام  تبسيط 
 .بالت طية المتبقية باست دام نهج ت صيص األقساط

 
يست دم النمكذج العام االفتراضات الحالية لتقدير المبلغ والتكقيت و دم التأكد م   

تنلفة  دم   بشكل صريم  ويقيس  المستقبلية  النقدية  في التيق  التدفقات  يأخذ   .
 اال تباا  سعاا الفائدة في السكق وتأثير خيااات وضمانات حاملي الكثائق.

ة الدولية تعديالت  لى المعياا  ت  صدا مكلس معايير المحاسب 2020في يكنيك  
اقم   المالية  للتقااير  تم   17الدولي  التي  التنفيذ  وتحديات  الم اوف  لمعالكة 

المالية   للتقااير  الدولي  المعياا  تااي   17تحديداا بعد نشر  التعديالت  . تؤجل 
)متضمنيا التعديالت( الى   17التطبيق المبدئي للمعياا الدولي للتقااير المالية  

. وفي الكقت نفس  ت 2023يناير   1لتقااير السنكية التي تبد  في  و بعد  فترات ا
 صدا مكلس معايير المحاسبة الدولية تمديد اإل فاء المؤقت م  تطبيق المعياا  

اقم   المالية  التقااير  الدولية إل داد   9الدولي إل داد  المعايير  )تعديالت  لى 
تهاء الصالحية الثايت لإل فاء المؤقت  ن اتااي     د( التي تمد4التقااير المالية اقم )

اقم   المالية  للتقااير  الدولي  المعياا  تطبيق  للتقااير    9م   الدولي  المعياا  في 
 .2023يناير   1الى فترات التقااير السنكية التي تبد  في  و بعد  4المالية 
 ذلك  يك   لم  ما  اجعي  بأثر  17  اقم  المالية  للتقااير  الدولي  المعياا  تطبيق  يكب
  القيمة  نهج   و   المعدب  الرجعي  األثر  نهج   تطبيق  يتم   الحالة  اذه   وفي   مليت   رغي 

 .العادلة
 

 ا داد  فترة  البداية  اك  األولي  التطبيق  تااي   يككز   االنتقابت  متطلبات  ل رض
 االنتقاب   تااي   ويككز   مرةت  ألوب  المعياا  المنشأة  فيها  تطبق  التي  السنكية  التقااير

 . األولي التطبيق تااي  مباشرة تسبق التي الفترة يداية اك

 2023 يناير 1
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( البيانات المالية المكحدة  10)  اقمتعديالت  لى المعياا الدولي للتقااير المالية  
 الشركةمساامة بالمكجكدات م   الييع  و    -(  28ومعياا المحاسبة الدولي اقم )

 ال ميلة  و المشروع المشترك.  الشركة الى ةالمستثمر 
( ومعياا المحاسبة  10تتعامل التعديالت  لى المعياا الدولي للتقااير المالية اقم ) 

يي     مكجكداتالتي يككز فيها ييع  و مساامة في ال( مع المكاقم  28الدولي اقم )
تنص   التحديدت  وج   المشترك.  لى  المشروع  ال ميلة  و  والشركة  المستثمر 
التعديالت  لى  ز األاااح  و ال سائر الناتكة    فقداز السيطرة  لى الشركة 
التابعة التي ال تحتكي  لى نشاط تكااي في معاملة مع شركة تميلة  و مشروع 

ترك يتم المحاسبة  لي  باست دام طريقة حقكق الملنيةت يتم اإل تراف يها في  مش
يياز األاااح  و ال سائر للشركة األم فقط في حدود حصة المستثمري  غير ذات 
األاااح  فإز  واالمثلت  المشترك.  المشروع  ال ميلة  و  الشركة  تلك  في  الصلة 

محتف  يها في  ي شركة تابعة وال سائر الناتكة    ا ادة قياس االستثمااات ال
سابقة )التي  صبحت شركة تميلة  و مشروع مشترك يتم المحاسبة  لي  باست دام 
طريقة حقكق الملنية( يتم اإل تراف يها بالقيمة العادلة في يياز األاااح وال سائر 
للشركة األم السابقة فقط الى مدى مصالم المستثمري  غير ذات الصلة في الشركة 

 الكديدة  و المشروع المشترك. ال ميلة
 

اإلختيااي   التطبيق  مسمى.  غير  التطبيق  سرياز  تااي  
 متاح

( اقم  الدولي  المحاسبة  معياا  المالية     رض  -(  1تعديالت  لى   -البيانات 
 تصنيم المطلكاات  لى  نها متداولة  و غير متداولة
تم اصداااا في يناير    التي (1تؤثر التعديالت  لى معياا المحاسبة الدولي اقم )

فقط  لى  رض المطلكاات  لى  نها متداولة  و غير متداولة في يياز    2020
المالي وليس مبلغ  و تكقيت اإل تراف بأي   الت ام  و دخل  و  المرك   صل  و 

 مصروفات  و المعلكمات التي تم اإلفصاح  نها حكب تلك البنكد.  
 

تكضم التعديالت  ز تصنيم المطلكاات  لى  نها متداولة  و غير متداولة يعتمد  
يتأثر   ال  التصنيم  وتحدد  ز  التقريرت  فترة  نهاية  في  المكجكدة  الحقكق   لى 

المنشأ كانت  اذا  ما  االلت امت بالتكقعات حكب  تسكية  تأجيل  في  حقها  ة ستمااس 
يتكضيم  ز الحقكق مكجكدة في حالة االمتثاب للتعهدات في نهاية فترة التقريرت  
وتقديم تعريف االتسكيةا لتكضيم  ز التسكية تشير الى التحكيل الى الطرف المقايل 

 ال دمات. المكجكدات األخرىت  و  و الملنيةتحقكق   دوات و  النقدتم  
 

( لتحديد  ز التعهدات التي  1تم تعديل معياا المحاسبة الدولي اقم )   ت2022في نكفمبر  
االلت ام يها فقط في  و قبل فترة التقرير يكب  ز تؤثر  لى تصنيم    منشأةيكب  لى ال

 .ة  و غير متداول  ةمتداول ها  لى  ن ةالمقايل مطلكاات ال

 المبكر   بالتطبيق يُسمح، 2023 يناير 1
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( اقم  الدولي  المحاسبة  معياا  المالية     رض  -(  1تعديالت  لى   - البيانات 
 تصنيم المطلكاات  لى  نها متداولة  و غير متداولة )تتمة(

التي تمك  مست دمي   يضاحاتيتعي   لى المنشأة اإلفصاح    المعلكمات في اال
غير المتداولة مع التعهدات التي يمك     مطلكااتالبيانات المالية م  فهم م اطر ال

 .شر شهريا ز تصبم قايلة للسداد في غضكز اثني  
 

الى تأجيل تااي  سرياز التعديالت  لى معياا المحاسبة    2022 دت تعديالت  ام  
  الصاداة  لى  نها متداولة  و غير متداولة    المطلكاات(ت تصنيم  1الدولي اقم )
لمدة  ام واحد الى فترات ا داد التقااير السنكية التي تبد  في  و   2020في يناير  

 طبيق التعديالت بأثر اجعي.ت ويتم ت 2024يناير  1بعد 
 

 

المالية     رض ( 1)  اقم  الدولي  المحاسبة  معياا   لىتعديالت     واياز البيانات 
األحكام   المالية  للتقااير  الدولية  بالمعايير  ال ا (  2)  اقم  الممااسة اصداا 
 اإلفصاح    السياسات المحاسبية   –الككارية 

( الذي  1ام مكلس معايير المحاسبة الدولية يتعديل معياا المحاسبة الدولي اقم ) ق
ال م   م     منشآتيتطلب  يدالي  الككاريةا  المحاسبية  اسياساتها  اإلفصاح    

ة الككاريةا. يتم اجراء اسياساتها المحاسبية الهامةا مع امعلكمات السياسة المحاسبي 
الدولي   المحاسبة  التعديالت  لى معياا  لل  1م يد م   يمك    منشأةلشرح كيم 

ا اضافة  مثلة  لى متى م  المحتمل  ز  تحديد سياسة محاسبية جكارية. يتم  يضي
 .تنكز السياسة المحاسبية جكارية

 
ا ااشادات و مثلة لشرح و  إثبات تطبيق ولد م التعديالتت طكا مكلس اإلدااة  يضي

ممااسة الا ملية األامية النسبية المككنة م   ااع خطكاتا المكضحة في يياز  
( التعديالت  لى  ب   ال ا (  2اقم  تطبيق  يتم  المالية.  للتقااير  الدولية  المعايير 

مستقبلييا. ال تحتكي التعديالت  لى يياز الممااسة  1معياا المحاسبة الدولي اقم  
الدولية للتقااير المالية  لى تااي  سرياز  و متطلبات   المعاييرب   ال ا (  2اقم )
 .تحكيل

 

 المبكر بالتطبيق ي سممت 2023  يناير 1
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السياسات المحاسبيةت الت ييرات   –(  8 لى معياا المحاسبة الدولي اقم )  تعديالت
   المحاسبية التقديرات تعريف - المحاسبية واألخطاء  التقديراتفي 
 

( لتعريف  8قام مكلس معايير المحاسبة الدولية يتعديل معياا المحاسبة الدولي اقم )
التقديرات المحاسبية  لى  نها امبالغ نقدية في البيانات المالية ت ضع لعدم التأكد  
م  القياسا. قد تتطلب السياسات المحاسبية  ز يتم قياس البنكد الكاادة في البيانات  

 ي  ز السياسة المحاسبية قد   - لى  دم التأكد م  القياس  المالية بطريقة تنطكي  
تتطلب قياس اذه البنكد بمبالغ نقدية ال يمك  مالحظتها مباشرة ويكب تقديراا يدالي  

تقكم المنشأة يتطكير تقدير محاسبي لتحقيق الهدف    الحالةتم  ذلك. في مثل اذه  
التق تطكير  يتضم   المحاسبية.  السياسة  في  المحاسبية المنصك   لي   ديرات 

 است دام األحكام  و االفتراضات يناءي  لى  حدث المعلكمات المتاحة والمكثكقة.
 

تم حذف تعريف الت يير في التقديرات المحاسبية. ومع ذلك احتف  مكلس معايير  
الدولية   مع  ب المحاسبة  المعياا  في  المحاسبية  التقديرات  في  الت ييرات  مفهكم 
 اإليضاحات التالية:

جديدة  و  • معلكمات  الناتج     المحاسبي  التقدير  في  الت يير  يعتبر  ال 
ا ل طأ    تطكاات جديدة تصحيحي

از تأثيرات الت يير في  حد المدخالت  و  سلكب القياس المست دم لتطكير  •
ناتكة     تن   لم  اذا  المحاسبية  التقديرات  في  ت ييرات  اي  المحاسبي  التقدير 

 تصحيم  خطاء الفترة السابقة 
 

) مثلة   مثالي   الدولية  المحاسبة  معايير  مكلس  اإلاشادات  5-4 ضاف  الى   )
يت  الدولي    طبيقال اصة  المحاسبة  حذف  8)  اقممعياا  للمعياا.  المصاحب  (ت 

ا )مثاب   ( ألن  قد يتسبب في حدوث  3مكلس معايير المحاسبة الدولية مثاالي واحدي
 ااتباك في ضكء التعديالت. 

 المبكر تطبيقبال يُسمح، 2023 يناير 1

 

 

 

 

 

 

 



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

 المنفصلة المالية البيانات حول إيضاحات

 2022ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

14 

CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL 

 

 )تتمة( والمعّدلة الجديدة المالية للتقارير  الدولية المعايير تطبيق. 2

 )تتمة( مبكرا   تطبيقها يتم ولم التنفيذ حيز تدخل لم التي اإلصدار قيدالجديدة والمعّدلة الدولية للتقارير المالية  المعايير 2.2

 يسري تطبيقها للفترات السنكية التي تبد  م   و بعد   الكديدة والمعّدلة المعايير الدولية للتقااير المالية 
  

  الضرائب  - الدخل ضرائب –( 12) اقم الدولي المحاسبة معياا  لى تعديالت
 واحدة معاملة    الناشئة والمطلكاات بالمكجكدات المتعلقة المؤجلة
  بمكجب .  األولي  اإل تراف  م   اإل فاء  م    آخر  استثناء  التعديالت  تقدم

 الى  تؤدي  التي  للمعامالت  األولي  اإل تراف  ا فاء  المنشأة  تطبق  ال  التعديالتت
 .ومتساوية لل صم قايلة مؤقتة ضريبية فروق 

 

  قايلة   متساوية  مؤقتة  فروق   تنشأ  قد  ب ت  المعمكب  الضرائب   قانكز    لى  ا تماداي 
 معاملة   في  ومطلكب  بمكجكد  األولي  اإل تراف   ند  للضريبة  وخاضعة  لل صم

   لى.  للضريبة   ال اضع  الرام  وال  المحاسبة  ال  والتؤثر    ماب  اندماج  تمثل  ال
 م    يقايل   وما  اإليكاا   قد  بالت ام  اإل تراف   ند  اذا  ينشأ  قد  ت  المثاب  سبيل
 في   16  اقم  المالية  التقااير  إل داد  الدولي  المعياا  يطبق   است دام   حق   صل
 . اإليكاا  قد يدء  تااي 

 
اقم   الدولي  المحاسبة  معياا  التعديالت  لى  المنشأة   12بعد  يتعي   لى  ت 

ب  ادااج  ي    مكجكداتاإل تراف  الصلةت مع  المؤجلة ذات  الضريبة  ومطلكاات 
المحاسبة   معياا  في  الكاادة  االسترداد  لمعايير  ي ضع  مؤجل  مكجكد ضريبي 

 . 12الدولي اقم 
 

ا مثاالي تكضيحييا لمعياا المحاسبة   يضيم مكلس معايير المحاسبة الدولية  يضي
 الذي يشرح كيفية تطبيق التعديالت.  12الدولي اقم 

 
التعديالت  لى المعامالت التي تحدث في  و بعد يداية  وب فترة مقاانة   تنطبق

معروضة. باإلضافة الى ذلكت في يداية  قرب فترة مقاانةت تعترف المنشأة بما 
 يلي:
  اام   تكفر  المحتمل  م    في   يككز   الذي  الحد)الى    مؤجل  ضريبي  مكجكد •

 والت ام (  لل صم  القايل  المؤقت  الفرق   است دام  مقايل   في  يمك   للضريبة  خاضع
  للضريبة   وال اضعة  لل صم  القايلة  المؤقتة  الفروق   لكميع  مؤجل  ضريبي
 :يلي بما المرتبطة

  قكد اإليكاا  إلت اماتو  المكجكدات است دام حق −
 المعترف  المقايلة  والمبالغ   المماثلة  والمطلكاات  والترميم   التش يل  ايقاف −

 الصلة  ذي األصل تنلفة م  كك ء يها
 لألاااح  االفتتاحي  للرصيد  كتعديل  للتعديالت  المبدئي   للتطبيق  التراكمي  األثر •

) و  ي مككز آخر م  حقكق الملنية ت حسب االقتضاء( في ذلك   المدواة
 التااي . 

 المبكر بالتطبيق يُسمح، 2023 يناير 1
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 )تتمة(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة . 2

 )تتمة( مبكرا   تطبيقها يتم ولم التنفيذ حيز تدخل لم التي اإلصدار قيدالجديدة والمعّدلة الدولية للتقارير المالية  المعايير 2.2

 يسري تطبيقها للفترات السنكية التي تبد  م   و بعد   المعايير الدولية للتقااير المالية الكديدة والمعّدلة 
  

(  قكد اإليكاا: تعديالت 16تعديالت  لى المعياا الدولي للتقااير المالية اقم )
البائع   قيام  كيفية  وإ ادة   -لتكضيم  البيع  معامالت  بقياس  الحقيا  المستأجر 

 التأجير
البائع   التعديالت م   قياس    - تتطلب  اإليكاا الحقيا     المستأجر  الت امات 

الناشئة     المعدلةا  اإليكاا  امدفك ات  و  اإليكااا  امدفك ات  تحديد  طريق 
ا ادة اإليكاا بطريقة ال تعترف بأي مبلغ م  األاااح  و ال سائر المتعلقة بحق  

البائع   الكديدة  المتطلبات  تمنع  ال  ب .  يحتف   م    -االست دام  المستأجر 
ال سااة بأي مكسب  و خسااة تتعلق باإلنهاء الك ئي  و   اال تراف في الرام  و
 النامل لعقد اإليكاا.

 
 لى    يرام  ا ترفالمستأجر قد    - يدوز اذه المتطلبات الكديدةت قد يككز البائع  

حق االست دام الذي يحتف  ب  فقط بسبب ا ادة قياس الت ام اإليكاا ) لى سبيل 
المثابت بعد تعديل  قد اإليكاا  و ت يير في مدة اإليكاا( تطبيق المتطلبات  

(. قد يككز اذا اك الحاب 16)  اقمالعامة في المعياا الدولي للتقااير المالية  
  مدفك ات اإليكاا المت يرة التي ال بشكل خا  في ا ادة اإليكاا التي تتضم

 تعتمد  لى مؤشر  و سعر.
 

المستأجر يتطبيق التعديالت بأثر اجعي وفقيا لمعياا المحاسبة    -يقكم البائع  
(  لى معامالت البيع وإ ادة التأجير التي تم الدخكب فيها بعد 8الدولي اقم )

تعريفها  لى  نها   يتم  والتي  األوليت  التطبيق  التقااير  تااي   ا داد  فترة  يداية 
( ألوب 16السنكية التي طبقت فيها المنشأة المعياا الدولي للتقااير المالية اقم )

 . مرة

 المبكر  بالتطبيق  ي سممت 2024 يناير  1

 

يلة للتطبيقت وقد ال  لشركة  ندما تنكز قالتتكقع اإلدااة  ز يتم تطبيق اذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الكديدة في البيانات المالية  
الية يككز لتطبيق اذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الكديدةت باستثناء ما اك مكضم في الفقرات السابقةت  ي تأثير مادي في البيانات الم

 . األوليفترة التطبيق  يلشركة فل
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 الهامة  المحاسبية والسياسات اإلعداد أساس .3

 بيان االلتزام 

المعمكب يها في قانكز الشركات التكااية القطري والنظام    المالية واألحكامتم ا داد البيانات المالية وفقيا للمعايير الدولية إل داد التقااير  
 األساسي للشركة. 

 
 اإلعداد  أساس

 تم ا داد البيانات المالية  لى  ساس التنلفة التااي ية  
 

للشركة. تم تقريب جميع المعلكمات المالية    و ملة العرض  الك يفية  العملةي  وا  القطريتتم  رض اذه البيانات المالية المنفصلة بالرياب  
 .م يذكر خالف ذلكالمعروضة في اذه البيانات المالية الى  قرب  لم اياب قطري ) لم اياب قطري( ما ل

 

 . االستمرااية مبد   ساس  لى المالية البيانات الشركة   دت
 

 استثمارات في مشاريع مشتركة 

 يتم  ندما اال للمحاسبةت الملنية حقكق  طريقة  باست دام  المالية البيانات اذه في  المشتركة المشاايع ومطلكاات ومكجكدات  نتائج ادااج يتم
.  المالية  التقااير  إل داد  الدولية  للمعايير  وفقيا   ن   المحاسبة  يتم  الحالة  اذه   وفي  للبيعت  ب   محتف    ن    لى  من ت  ج ء   و  االستثماات  تصنيم

  ذلك   بعد  تعديل   ويتم  بالتنلفة  المالي   المرك   يياز  في  مبدئييا  مشترك  مشروع  في  باالستثماا  اال تراف  يتم  الملنيةت  حقكق   طريقة  بمكجب.  5
  الشركة   حصة  تتكاوت   ندما.  المشترك  المشروع   و   ال ميلة  للشركة  ا خر  الشامل  والدخل  ال سااة    و  الرام  في  الشركة  بحصة  لال تراف

  الككارت  حيث  م   تشكلت  األجل  طكيلة  حصص   ي  يتضم   الذي)  المشترك  المشروع  ذلك  في  الشركة  حصة   المشترك  المشروع  خسائر  في
 بال سائر   اال تراف  يتم.  ال سائر  م   لم يد  بحصتها  اال تراف      الشركة  تتكقم  ت(المشترك  المشروع  في  الشركة  استثماا  صافي  م   ج ءيا

 . المشترك المشروع    نيابة مدفك ات تسدد  و استداللية  و قانكنية الت امات الشركة في  تتحمل  الذي الحد الى فقط  اإلضافية
 

 مشرو يا  فيها  المستثمر  الشركة  في   تصبم  الذي  التااي   م   الملنية  حقكق   طريقة  باست دام  مشترك  مشروع  في  االستثماا      المحاسبة  يتم
ا   صافي   في  الشركة  حصة      االستثماا  تنلفة  في  تيادة  بأي  اال تراف  يتم  مشتركت  مشروع  في  االستثماا   لى  االستحكاذ   ند.  مشتركي
  للمكجكدات   الدفترية  القيمة  ضم   تضمينها  يتم  والتي  كشهرةت  فيها  المستثمر  للشركة  المحددة   والمطلكاات  للمكجكدات  العادلة  القيمة

  القايلة  والمطلكاات للمكجكدات العادلة القيمة صافي في  الشركة حصة في تيادة  ي. استثماا. فيها المستثمر للشركة المحددة والمطلكاات
 .االستثماا شراء فيها تم التي الفترة في ال سااة  و الرام في مباشرة ايه اال تراف يتم  التقييمت ا ادة بعد  االستثماات تنلفة    للتحديد

 

  الدولي   المحاسبة   لمعياا  وفقيا  القيمة  ان فاض   م   للتحقق(  الشهرة  ذلك   في  بما)  لالستثماا  الدفترية  القيمة  اجمالي  اختباا  يتم  الضرواةت   ند
ا   العادلة  والقيمة  المست دمة  القيمة    لى )  لالسترداد  القايل  المبلغ   مقاانة  طريق      واحد  كأصل  األصكب  قيمة  ان فاض  36  اقم   ناقصي

 . الدفترية قيمتها مع( البيع  تناليم
 

ات  مشرو يا  ككن       االستثماا  في   يتكقم  الذي  التااي   م   الملنية   حقكق   طريقة  است دام      الشركة  تتكقم   تصنيم  يتم   ندما   و  مشتركي
  فإز  مالييات  صالي  المحتك ة الحصة وتنكز  السايق المشترك المشروع في  بحصة  الشركة تحتف   ندما. للبيع ب  محتف    ن   لى االستثماا
  للتقااير  الدولي  للمعياا  وفقيا  األولي   اال تراف   ند  العادلة  قيمتها  با تباااا   التااي   ذلك  في العادلة  بالقيمة  المحتك ة  الحصة  تقيس  الشركة
  حصة   ألي  العادلة  والقيمة  الملنيةت  حقكق   طريقة  ايقاف  في   تم  الذي   التااي   في  المشترك  للمشروع  الدفترية  القيمة  يي   الفرق .  9  المالية
 استبعاد  م   ال سااة   و  المكسب  تحديد  في  تضمينها  يتم  المشترك  المشروع  في  ج ئية  حصة  م   الت لص  م    ائدات  و ي  يها  محتف 
  الى المشترك المشروع ذلك قبل م  ا خر الشامل الدخل في سابقيا يها المعترف ال سااة  و الرام تصنيم ا ادة سيتم. المشترك المشروع
  . المشترك المشروع استبعاد  ند ال سااة  و الرام
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 )تتمة( . أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة3

 )تتمة( استثمارات في مشاريع مشتركة

  المحاسبية   السياسات  لكعل  تعديالت  اجراء  يتم  الضرواةت   ند.  للشركة   المالية   الفترة  لنفس  المشترك  للمشروع  المالية  البيانات  ا داد  يتم
 . الشركة سياسات مع متكافقة

 

 . المشترك المشروع في  الحصة  حد  الى المشترك والمشروع الشركة يي  المعامالت    الناتكة  المحققة غير وال سائر المكاسب حذف يتم
 

 المتداوب  وغير المتداوب التصنيم
 

 .متداوب  غير /متداوب تصنيم  لى يناء والمطلكاات المكجكدات الشركة تعرض
 

 : ندما كمتداوب األصل تصنيم يتم

 ا تيادية؛ تش يل دواة في استهالك   و ييع  يقصد  و يتحقق  ز يتكقع •
 المتاجرة؛  ل رض  ساساي  ب  االحتفاظ يتم •
  و التقرير؛ فترة بعد شهراي   شر  اثني غضكز  في تحقيق  يتكقع •
 . التقرير  فترة بعد األقل  لى شهرا  شر اثني لمدة مطلكاات لتسكية است دام   و تبادل  يحظر لم ما النقد وشب  النقد •
 
 .متداولة غير با تباااا األخرى  المكجكدات جميع تصنيم يتم
 
 : ندما  متداوال با تبااه االلت ام تصنيم يتم •
 . ا تيادية تش يل دواة في تسكيت  المتكقع م  يككز  •
 المتاجرة؛  ل رض  ساساي  ب  االحتفاظ يتم •
  و التقرير؛ فترة بعد شهرا  شر اثني خالب التسكية مستحق يككز  •
 . التقرير فترة بعد شهرا  شر اثني    تقل ال لمدة الت ام تسكية لتأجيل مشروط غير حق  وجكد  حاب في •
 

 . متداولة غير با تباااا األخرى  المطلكاات جميع الشركة وتصنم
 

 قياس القيمة العادلة 

ي  ألغراض القياس واإلفصاحت تحدد الشركة القيمة العادلة لألصل  و االلت ام  ند القياس األولي  و في كل تااي  تقرير. القيمة العادلة ا
ب ض النظر   القياستالسعر الذي سيتم استالم  لبيع  صل  و دفع  لتحكيل الت ام في معاملة منظمة يي  المشااكي  في السكق في تااي  

 ما اذا كاز اذا السعر يمك  مالحظت   و تقديره بشكل مباشر باست دام تقنية تقييم  خرى. يعتمد قياس القيمة العادلة  لى افتراض  ز  
 :معاملة ييع األصل  و نقل االلت ام تتم اما

 في السكق الرئيسي لألصل  و االلت امت  و -
 األكثر فائدة لألصل  و المطلكب في حالة  دم وجكد سكق ائيسيت في السكق  -
 

التي   باست دام االفتراضات  العادلة لألصل  و االلت ام  القيمة  يتم قياس  ا للشركة.  فائدة متاحي الرئيسي  و األكثر  يكب  ز يككز السكق 
يتصرفكز وف السكق  في  المشااكي   افتراض  ز  االلت امت  لى  تسعير األصل  و  السكق  ند  في  المشااككز  قيا لمصلحتهم سيست دمها 

 االقتصادية. 
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 )تتمة( . أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة3

 )تتمة(  قياس القيمة العادلة

يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في اال تباا قداة المشااك في السكق  لى تحقيق منافع اقتصادية باست دام األصل في  
 است دام ل   و    طريق ييع  الى مشااك آخر في السكق يست دم األصل في  فضل است دام ل .  فضل است دام ل  و فضل 

 
  تست دم الشركة تقنيات تقييم مناسبة للظروف والتي تتكفر لها ييانات كافية لقياس القيمة العادلة ت وتعظيم است دام المدخالت الملحك ة 

القيمة العادلة للقياس و /  و  غراض اإلفصاح في اذه البيانات المالية المنفصلة.    ذات الصلة وتقليل است دام المدخالت غير الملحك ة
يتم تحديد البيانات  لى األساس كما اك مكضم   اله ت باستثناء معامالت الدفع  لى  ساس األسهم التي تقع ضم  نطاق المعياا الدولي 

والقياسات التي لها بعض  وج  التشاب     17نطاق معياا المحاسبة الدولي    ؛ معامالت التأجير التي تقع ضم   2إل داد التقااير المالية  
 و القيمة المست دمة    2مع القيمة العادلة ت ولننها ليست بالقيمة العادلة ت مثل صافي القيمة الممك  تحقيقها في معياا المحاسبة الدولي  

 .36في معياا المحاسبة الدولي 
 

كاات التي يتم قياس القيمة العادلة لها  و اإلفصاح  نها في البيانات المالية المنفصلة ضم  التسلسل  يتم تصنيم جميع المكجكدات والمطل 
 الهرمي للقيمة العادلة ت كما اك مكضم  لى النحك التالي ت يناءي  لى  دنى مستكى م  المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة ككل:

 عدلة( في األسكاق النشطة لمكجكدات  و مطلكاات مماثلة  سعاا السكق المداجة )غير الم - 1المستكى 
تقنيات التقييم التي يككز فيها  دنى مستكى م  المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمك  مالحظت  بشكل مباشر  و غير   -   2المستكى  
 مباشر

 ة لقياس القيمة العادلة تقنيات التقييم التي ال يمك  مالحظة  دنى مستكى م  المدخالت الهام - 3المستكى 
 

بالنسبة للمكجكدات والمطلكاات المعترف يها في البيانات المالية المنفصلة  لى  ساس متنرا ت تحدد الشركة ما اذا كانت اناك تحكيالت  
الهامة لقياس القيمة  قد حدثت يي  مستكيات التسلسل الهرمي    طريق ا ادة تقييم التصنيم )يناءي  لى  دنى مستكى م  المدخالت  

 العادلة مثل ككل( في نهاية تااي  كل تقرير. 
 

 األدوات المالية 

يتم اال تراف بالمكجكدات والمطلكاات المالية في يياز المرك  المالي المنفصل للشركة  ندما تصبم الشركة طرفيا في األحكام التعاقدية 
 لألداة.

 
ية مبدئييا بالقيمة العادلة. ت ضاف  و ت  صم م  القيمة العادلة للمكجكدات  و المطلكاات  يتم قياس المكجكدات المالية والمطلكاات المال

مطلكاات  المالية تناليم المعاملة المنسكاة مباشرة الى اقتناء  و اصداا المكجكدات المالية والمطلكاات المالية )ب الف المكجكدات المالية وال
و ال سااة(. حسب االقتضاء ت  ند اال تراف األولي. يتم اال تراف  لى الفكا يتناليم المعاملة المالية بالقيمة العادلة م  خالب الرام  

ل سااة  المنسكاة مباشرة الى اقتناء المكجكدات المالية  و المطلكاات المالية بالقيمة العادلة م  خالب الرام  و ال سااة في يياز الرام  و ا
 والدخل الشامل ا خر المنفصل.
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 الموجودات المالية 

  المالية   دواتها   تصنيم  م   والتأكد  الشركة  يها  تحتف   التي  المالية  المكجكدات   لى  تنطبق  التي  األ ماب  نماذج  يتقييم  الشركة  ادااة  قامت
 بشروط وتفي دي   دوات اي والكدائع األخرى  المدينة الذمم تلك يتقييم الشركة قامت. المناسبة 9 المالية للتقااير الدولي المعياا فئات  في

  نمكذج   و ز   والفكائد  المبلغ   صل  مدفك ات  فقط  نقدية  تدفقات  ألنها  9  المالية  للتقااير  الدولي  المعياا  بمكجب  المطفأة  بالتنلفة  التصنيم
  تطبيق مع ت يير دوز  7 الدولي المحاسبة لمعياا وفقيا المعادب والنقد النقد تعريف يظل. الدي   داة  والتحصيل االحتفاظ اك الشركة   ماب
  استثمااات   واي  ت  يعادل   وما النقد  اطاا  في ألجل  والكدائع  األجل  قصيرة  االستثمااات   رض  واستمر  ت  9  المالية  للتقااير  الدولي  المعياا
  ا ادة   ي    ينتج لم. القيمة في للت يرات ضئيل ل طر  رضة اي التي و معروفة نقدية مبالغ الى بسهكلة  تحكيلها يمك  السيكلة  الية

 . 9 المالية للتقااير الدولي المعياا تطبيق نتيكة تصنيم
 

 المالية األصول قيمة تدني

 :9 المالية للتقااير الدولي للمعياا المتكقعة االئتماز خسااة لنمكذج ت ضع التي التالية المالية األصكب الشركة تمتلك

 النقد وشب  النقد -
 ( المالية غير األصكب باستثناء)  خرى  مدينة ذمم -
 األخرى  المصرفية واألاصدة الكدائع -
 

 .ال سااة  و الرام خالب م  العادلة بالقيمة الحقيا األخرى  المالية األصكب جميع قياس يتم افتراضيت بشكل
 

 االئتماز  م اطر  خصائص   لى  يناءي   المطفأة  بالتنلفة  قياسها  يتم  التي  األخرى   المدينة  الذمم  تكميع   يتم  المتكقعةت  االئتمانية  ال سائر  لقياس
  االئتماز  خسائر  لقياس  9  المالية  للتقااير  الدولي  للمعياا  المبسط  النهج  الشركة  تطبق.  االستحقاق  تااي    تكاوت  التي  واأليام  المشتركة
  الثايتة  والكدائع  المعادب  والنقد  النقد   ز  حي   في.  األخرى   المدينة  الذمم  لكميع  الحياة  مدى   متكقعة  خسااة  م صص   يست دم  والذي  المتكقعة
ا ي ضعاز  .جكارية غير المحددة القيمة  ان فاض خسااة فإز ت9 المالية للتقااير الدولي للمعياا وفقيا القيمة ان فاض لمتطلبات  يضي

 
 األخرى  المالية الموجوداتو  االستثمار

 تصنيفات (  )
 :التالية القياس فئات  في المالية  صكلها الشركة تصنم

 و  ت( ال سااة  و الرام خالب م   و ت ا خر الشامل  الدخل خالب م  اما) العادلة بالقيمة الحقيا قياسها سيتم التي تلك -
 .المطفأة بالتنلفة  قياسها سيتم التي تلك -

 
 قياسها  يتم التي للمكجكدات بالنسبة . النقدية للتدفقات  التعاقدية  والشروط المالية األصكب  إلدااة الشركة   ماب نمكذج  لى التصنيم يعتمد
   دوات   في  لالستثمااات  بالنسبة.  ا خر  الشامل  الدخل   و  ال سااة   و  الرام  يياز  في  اما  وال سائر  األاااح  تسكيل  سيتم  العادلةت  بالقيمة
  اال تراف   وقت  في  للنقض  قايل  غير  باختياا  قامت قد  الشركة  كانت  اذا  ما   لى  ذلك  سيعتمد  ت  للمتاجرة  يها  المحتف   غير  الملنية  حقكق 
 . ا خر الشامل الدخل خالب م  العادلة بالقيمة الملنية حقكق  في االستثماا    للمحاسبة األولي
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 )تتمة(  األخرى  المالية الموجوداتو  االستثمار

 القياس (ب)
 بالقيمة المداجة غير المالية المكجكدات حالة في الي ت مضافاي  العادلة  بالقيمة المالي األصل بقياس الشركة تقكم األوليت اال تراف  ند

 بالنسبة المعاملة تناليم تسكيل يتم. المالي األصل حياتة الى مباشرة العائدة المعاملة تناليم ال سااةت  و الرام خالب م  العادلة
 . ال سااة  و الرام في المصروفات ضم   ال سااة  و الرام خالب م  العادلة بالقيمة المداجة المالية للمكجكدات

 

 ال اء اال تراف بالمكجكدات المالية 

بالمكجكدات المالية فقط  ندما تنتهي الحقكق التعاقدية للتدفقات النقدية م  األصل ت  و  ندما تقكم يتحكيل تقكم الشركة بإل اء اال تراف 
المكجكدات المالية وجميع م اطر وم ايا ملنية المكجكدات الى كياز آخر. اذا لم تقم الشركة يتحكيل  و االحتفاظ بشكل كبير بكميع 

يطرة  لى األصل المحكب ت فإز الشركة تعترف بحصتها المحتف  يها في األصل والمطلكاات م اطر وم ايا الملنية واستمرت في الس
المرتبطة بالمبالغ التي قد يتعي   ليها دفعها. اذا احتفظت الشركة بشكل جكاري بكميع م اطر وم ايا ملنية األصل المالي المحكب ت  

ا باال  قتراض المضمكز للعائدات المستلمة.تستمر الشركة في اال تراف باألصل المالي وتعترف  يضي
 

يني    ند استبعاد األصل المالي المقاس بالتنلفة المطفأة ت يتم اال تراف بالفرق يي  القيمة الدفترية لألصل ومكمكع المقايل المستلم والمد
نها مداجة بالقيمة العادلة م  خالب  في الرام  و ال سااة. باإلضافة الى ذلك ت  ند ال اء اال تراف باستثماا في  داة دي  مصنفة  لى  

ة. الدخل الشامل ا خر ت يتم ا ادة تصنيم الرام  و ال سااة المتراكمة سابقيا في احتياطي ا ادة تقييم االستثمااات الى الرام  و ال ساا 
األولي قياسها بالقيمة العادلة م     في المقايل ت  ند ال اء اال تراف باستثماا في  دوات حقكق الملنية التي اختاات الشركة  ند اال تراف

و خالب الدخل الشامل ا خر ت ال يتم ا ادة تصنيم الرام  و ال سااة المتراكمة سابقيا في احتياطي ا ادة تقييم االستثمااات الى الرام  
 ال سااة ت ولن  يتم تحكيلها الى األاااح المحتك ة . 

 

 الملكية  وحقوق   المالية المطلوبات

 ملنية حقكق   و كدي  التصنيم
 
 المالي  المطلكب  وتعريف  التعاقدية  الترتيبات  لمضمكز   وفقيا  ملنية  كحقكق    و  مالية  كمطلكاات  اما  الملنية  وحقكق   الدي    دوات  تصنيم  يتم
 .الملنية حقكق  و داة 
 

 الملكية  حقوق  أدوات
  الملنية حقكق   دوات اثبات يتم. الت امات  جميع خصم بعد كياز  ي  صكب في متبقية مصلحة وجكد يثبت   قد  ي اي الملنية حقكق   داة 

  ال اصة   الملنية  حقكق    دوات  شراء  بإ ادة  اال تراف  يتم .  المباشرة  اإلصداا  تناليم  خصم  بعد  المستلمة  بالمتحصالت  الشركة      الصاداة
  ال اء    و  اصداا   و  ييع   و  شراء  م   ال سااة   و  الرام  في خسااة   و  بأاااح  اال تراف  يتم  ال.  الملنية حقكق  في  مباشرة  وخصمها  بالشركة
 .بالشركة ال اصة الملنية حقكق   دوات

 
 ال اء اال تراف بالمطلكاات المالية 

اال تراف  تل ي الشركة اال تراف بالمطلكاات المالية  ندما ت وفقط  ندما ت يتم الكفاء بالت امات الشركة  و ال اؤاا  و انتهاء صالحيتها. يتم  
 بالفرق يي  القيمة الدفترية لاللت ام المالي غير المعترف ب  والمقايل المدفكع والمستحق الدفع في الرام  و ال سااة. 
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 ال اء اال تراف بالمطلكاات المالية 

  االلت ام   اطفاء   ن    لى  التبادب  اذا  احتساب  يتم  ت  كبير  حد الى  م تلفة  بشروط  بأخرى   دي    داة   الحالي  المقرض  مع  الشركة  تتبادب   ندما
 كسداد  من   ج ء   و  قائم  الت ام  لشروط  جكاري   تعديل      بالمحاسبة  الشركة  تقكم   ت   واالمثل.  جديد  مالي  بالت ام  واال تراف  األصلي  المالي
  الم صكمة  الحالية  القيمة  كانت  اذا  جكارييا  اختالفيا  الشروط  ت تلم   ز  المفترض  م .  جديد  بالت ام  واال تراف  األصلي  المالي  لاللت ام
  الفائدة  سعر  باست دام   وم صكمة  مستلمة  اسكم   ي   م   صافية  مدفك ة  اسكم    ي  ذلك  في  بما  ت  الكديدة  الشروط   بمكجب   النقدية  للتدفقات
. األصلية  المالية  للمطلكاات  المتبقية   النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  ال صم      األقل   لى  المائة  في  10  ينسبة  ت تلم  األصلي  الفعلي

 التعديل  بعد  النقدية  للتدفقات  الحالية   القيمة(  2)  و  ؛  التعديل  قبل  لاللت ام  الدفترية  القيمة(  1: )يي   الفرق   فإز  ت  جكارييا  التعديل  يك   لم  اذا
 . األخرى  وال سائر األاااح ضم  التعديل ةخساا   و كأاااح ال سااة  و الرام في يها اال تراف يتم

 

 واألخرى  التكااية الدائنة لذمما
 

  م   يها المطالبة تمت سكاء ت المستلمة ال دمات  و األصكب  و للبضائع  المستقبل في دفعها  سيتم التي للمبالغ  بالمطلكاات اال تراف يتم
 .(الفعلي الفائدة معدب)  الفعلية الفائدة معدب طريقة باست دام المطفأة بالتنلفة المالية المطلكاات قياس الحقيا يتم. ال  م المكاد قبل

 

 تسوية األدوات المالية 

تتم تسكية المكجكدات والمطلكاات المالية ويتم تسكيل صافي المبلغ في يياز المرك  المالي المنفصل  ندما يككز اناك حق واجب النفاذ  
المعترف يها واناك نية للتسكية  لى  ساس الصافي  و تحقيق األصل وتسكية االلت ام في وقت واحد . يكب  ال  قانكنيا لمقاصة المبالغ  

ر  يككز الحق واجب النفاذ قانكنيا متكقفيا  لى األحداث المستقبلية ويكب  ز يككز قايالي للتنفيذ في سياق العمل العادي وفي حالة التقصي 
 الطرف المقايل.  و اإل ساا  و افالس الشركة  و 

 
 المخصصات 

 في   األخذ  مع   ت   المالي  المرك   يياز   تااي   في  الحالي  االلت ام  لتسكية  المطلكب  للمقايل  تقدير   فضل  اك  كم صص  ب   المعترف  المبلغ
  فإز  ت   الحالي  االلت ام  لتسكية  المقداة  النقدية  التدفقات  باست دام  الم صص  قياس  يتم   ندما .  بااللت ام  المحيطة  والشككك  الم اطر  اال تباا
 .النقدية التدفقات لتلك الحالية القيمة اي الدفترية القيمة

 
  بالمديني    اال تراف  يتم  ت  ثالث  طرف  م   م صص  لتسكية  المطلكاة  االقتصادية  المنافع  كل   و  بعض  استرداد   المتكقع  م   يككز    ندما
 .يثقة المستحق مبلغ قياس ويمك  ت استالم  سيتم السداد  ز  تقريبيا المؤكد م  كاز اذا كأصل

 

 فرق العمالت األجنبية 

نبية(  ند ا داد البيانات المالية المنفصلة للشركة ت يتم اال تراف بالمعامالت التي تتم بعمالت غير العملة الك يفية للشركة )العمالت األج
ر ت يتم ا ادة تحكيل البنكد النقدية بالعمالت األجنبية باألسعاا  بأسعاا الصرف السائدة في تكااي  المعامالت. في نهاية كل فترة تقري 

ة في  السائدة في ذلك التااي . يتم ا ادة تحكيل البنكد غير النقدية المداجة بالقيمة العادلة والمحددة بالعمالت األجنبية باألسعاا السائد
نكد غير النقدية التي يتم قياسها م  حيث التنلفة التااي ية بعملة  جنبية. التااي  الذي تم في  تحديد القيمة العادلة. ال يتم ا ادة تحكيل الب

 ر.يتم اال تراف بفروق الصرف  لى البنكد النقدية في الرام  و ال سااة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء ما اك منصك   لي  في المعايي 
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 النقد وشبه النقد 

 التي  السيكلة   الية  األجل  قصيرة  والكدائع   الصندوق   في  والكدائع  البنكك  في  النقد   لى  المالي  المرك   يياز   في  المعادب  والنقد  النقد  يشتمل
  في   الت ييرات  في  تتمثل  ضئيلة  لم اطر  وخاضعة   معروف  نقدي  مبلغ  الى  بسهكلة  تحكيلها  يمك   والتي  ت   قل    و   شهر   ثالثة   خالب  تستحق
 .القيمة

 
   لى   السحب  خصم   بعد  ت    اله  محدد  اك  كما  ت  األجل   قصيرة  والكدائع  النقد  م   المعادب  والنقد  النقد  يتنكز   ت  النقدية  التدفقات  يياز  ل رض

 .للشركة النقد ادااة م  يتك   ال ج ءيا تعتبر  نها حيث القائمة البنكك م  المكشكف

 

 األرباح توزيع 

  األاااح  تكتيعات   لى  المكافقة  فيها  يتم  التي  الفترة  في  للشركة  المالية  البيانات  في  كالت ام  الشركة  مساامي   لى  األاااح  يتكتيع  اال تراف  يتم
 .الشركة مساامي قبل م 

 
 

  اإلجتماعية و  الرياضية  األنشطة دعم

 المساامة  الشركات  جميع   لى  تنطبق  والتي  ت  2011   ام  في  الصاداة  الصلة  ذات  واإليضاحات  2008  لسنة  13  اقم  قطر  قانكز   بمكجب
 .حككمي اجتما ي لصندوق   اااحها صافي م ٪ 2.5 يت صيص الشركة قامت ت المتداولة األسهم ذات المداجة القطرية

 

 السهم  عائد

  ال سااة  و الرام بقسمة األساسية السهم ااحية احتساب يتم. العادية ألسهمها والم ففة األساسيةئد االسهم  ا  ييانات الشركة تعرض
 الم ففة السهم ااحية تقكم. السنة خالب القائمة العادية األسهم لعدد المرجم المتكسط  لى للشركة العاديي  المساامي  الى المنسكاة
 محتملة  م ففة  ادية  سهم  ي تأثير لمرا اة األساسية السهم ااحية تحديد في المست دمة األاقام يتعديل

 
 القطا ات تقااير

   ساس  لى ت صيصها يمك  التي تلك الى باإلضافة قطاع الى مباشرة منسكاة  ناصر  نها اإليال  يتم التي القطا ات نتائج تتضم 
 المالية البيانات  لى 4 اإليضاح  في التش يل قطا ات    المالية  المعلكمات  رض تم. معقكب

 
 التقرير  تاريخ بعد األحداث

 دليالي  تقدم  ز شريطة لإلصداات المالية البيانات ا تماد وتااي  التقرير  تااي  يي  وقعت التي األحداث لتعكس المالية البيانات تعديل يتم
 المالية البيانات في للتعديل قايلة غير العام نهاية بعد ما  حداث  ي مناقشة تتم. التقرير تااي   في  مكجكدة كانت التي الظروف  لى
 جكارية  تنكز   ندما

 
 المالية  غير  الموجودات

ا ت المطفأة بالتنلفة الحقيا قياسها ويتم البدايةت  ند العادلة القيمة تعادب والتي بالتنلفةت مبدئييا المالية غير المكجكدات قياس يتم  ناقصي
 . القيمة في  االن فاض م صص
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 )تتمة( المحاسبية الهامة. أساس اإلعداد والسياسات 3

 ضريبة

  .مداجة قطرية كشركة لكضعها نظراي  الدخل ضريبة م  معفاة الشركة  اااح
 

  فيما   اليها   يشاا)  تفاام  مذكرة  خالب  م   اتفاق  الى  للضرائب  العامة  والهيئة  المالية  ووتااة(  لشركةا  تمثل  التي)  للطاقة  قطر  شركة  تكصلت
 النحكت  اذا  و لى.  المشتركة  المشاايع  م   الضريبة  م   حصتها  استرداد  في  الحق  الشركة  التفاام  مذكرة  تمنما(.  التفاام  مذكرةا  باسم  يلي
  بمكجب   الملنية  حقكق   محاسبة  مبادئ  واتطبيق  واالتاليت  األساسيةت  المشتركة  المشاايع   م   الضرائب  قبل   اااح   لى  الحصكب  للشركة  يحق

   لى   األساسية  حصتها      بالمحاسبة  الشركة  قامت  تامشتركة  ومشاايع  تميلة  شركات  في  استثماااتا  28  اقم  الدولي  المحاسبي  المعياا
  العامة   الهيئة  الى  الضرائب  م   القابضة  للبتروكيماويات  مسيعيد  شركة   حصة  يدفع  ذلك  بعد  المالية  وتااة  وستقكم.  الضريبة  قبل  ما   ساس

 .للضرائب
 

 المشتركة المشاريع في االستثمارات .4

 :التالي كانتالدفترية لالستثمااات في مشاايع مشتركة  القيمة حركة زا
 

2021  2022  
 ديسمبر   31المنتهية في للسنة    
    

 السنة  يداية في الرصيد 14,894,115  14,277,395
 العام  خالب اضافي استثماا 43,200  --

 للسنة   المشتركة المشاايع نتائج م  حصة 1,698,930  1,841,010
 المشتركة  المشاايع  م   اااحانصبة  (2,027,637)  (1,224,290)
 السنة نهاية في الرصيد 14,608,608  14,894,115

    
  

والتي يتم  رضها    2022ديسمبر    31از البيانات المالية  دناه تعرض المبالغ المكضحة في البيانات المالية للمشاايع المشتركة كما في  
 (.  3,64: 2021) 3,64بآالف الدوالاات األمريكية ويتم تحكيلها باست دام سعر الصرف 
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 االستثمارات في المشاريع المشتركة .4

 المشتركة المشاايع لمنشآت المالي المرك  يياز   .1
 

 2022 ديسمبر  31 في كما 

 

 قطر شركة
 المحدودة  للكيماويات

للكيماويات  قطر شركة
 2  المحدودة

  فينيل قطر شركة
 اإلجمالي  المحدودة 

     

 5,332,393 1,298,692 2,333,985 1,699,716 المتداولة  المكجكدات
 7,606,182 892,603 4,453,710 2,259,869 المتداولة  غير المكجكدات
 (2,209,383) (471,847) (1,032,526) (705,010) المتداولة  المطلكاات
 (2,055,859) (104,146) (1,323,671) (628,042) المتداولة غير المطلكاات

 8,673,333 1,615,302 4,431,498 2,626,533 الملكية  حقوق 
     

  %55.2 %49 %49 الشركة ملكية نسبة
 4,350,081 891,646 2,171,434 1,287,001 المكجكدات  صافي م  الشركة حصة
 مشتركة   مشاايع   م   الضريبة  منافع

 (14 اإليضاح)
315,048 909,282 251,838 1,476,168 

 8,782,359 354,245 4,878,711 3,549,403 التكااية   الشهرة
 14,608,608 1,497,279 7,959,427 5,151,452 مشتركة  مشاريع في االستثمار

 

 2021 ديسمبر 31 في كما 

 
 للنيماويات قطر شركة

 المحدودة
 للنيماويات قطر شركة

 2 المحدودة
 فينيل قطر شركة

 اإلجمالي  المحدودة
     

 5,678,189 1,157,851 2,420,000 2,100,338 المتداولة  المكجكدات
 7,850,507 926,955 4,832,569 2,090,983 المتداولة  غير المكجكدات
 ( 2,300,438) ( 474,448) ( 991,961) ( 834,029) المتداولة  المطلكاات
 ( 2,262,158) ( 138,881) ( 1,418,242) ( 705,035) المتداولة غير المطلكاات

 8,966,100 1,471,477 4,842,366 2,652,257 الملكية  حقوق 
     

  ٪ 55,2 ٪ 49,0 ٪ 49,0 الشركة ملكية نسبة
 4,484,620 812,255 2,372,759 1,299,606 المكجكدات  صافي م  الشركة حصة
 مشتركة   مشاايع  م   الضريبة  منافع

 (14 اإليضاح)
399,918 966,998 260,220 1,627,136 

 8,782,359 354,245 4,878,711 3,549,403   التكااية الشهرة
 14,894,115 1,426,720 8,218,468 5,248,927 مشتركة  مشاريع في االستثمار
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 (تتمة)  االستثمارات في المشار�ع المشتر�ة .٤

 المشتر�ة المشار�ع لمنشآت الشامل والدخل الخسائر أو األر�اح بیان . ٢
 

 ٢٠٢٢ د�سمبر ٣١ في المنتهیة للسنة 

 

  قطر شر�ة
 للكیماو�ات
 المحدودة 

  قطر شر�ة
للكیماو�ات 

 ٢ المحدودة

  قطر شر�ة
  فینیل

 اإلجمالي المحدودة 
     

 ٧٬٩٦٥٬٥٢٤ ٢٬١٩٣٬٩٤٢ ٣٬٤٣٠٬١١٣ ٢٬٣٤١٬٤٦٩ إیرادات 
 (٤٬٥٢٣٬٦١٦) (١٬٢٢٦٬٥٠١) (١٬٨٥١٬٢١٧) (١٬٤٤٥٬٨٩٨) المبیعات تكلفة

 (١٥١٬٧٥٩) (٨٦٬٧٩٠) (١٨٬٨٥٠) (٤٦٬١١٩) إدار�ة مصروفات
 ١٢٠ ١٥٬١٤٦ (٦٬١٢٩) (٨٬٨٩٧) أخرى  إیرادات
 ٦١٬٢٨٧ ١٨٬١٨٩ ٢٦٬٧٣٥ ١٦٬٣٦٣ تمو�لیة) تكالیف( /إیرادات

 ٣٬٣٥١٬٥٥٦ ٩١٣٬٩٨٦ ١٬٥٨٠٬٦٥٣ ٨٥٦٬٩١٨ الضر�بة قبل ر�ح
 ١٩١٬٢٥١ ٣٣٬٨٥٦ ٩٦٬٨٠٩ ٦٠٬٥٨٥ المؤجلة الدخل ضر�بة
 (١٬٣٦٥٬٨٣٩) (٣٥٤٬٤٧٧) (٦٥٠٬٥٣٣) (٣٦٠٬٨٢٩) الحالیة الدخل ضر�بة
 ٢٬١٧٦٬٩٦٨ ٥٩٣٬٣٦٥ ١٬٠٢٦٬٩٢٩ ٥٥٦٬٦٧٤ للسنة)  الخسارة( /الر�ح
  ٪٥٥.٢ ٪٤٩.٠ ٪٤٩.٠ الشر�ة ملكیة نسبة
 ١٬١٠٣٬٥٠٣ ٣٢٧٬٥٣٧ ٥٠٣٬١٩٥ ٢٧٢٬٧٧١ الضر�بة إیراد قبل) الخسارة ( /الر�ح في الشر�ة حصة
 ٥٩٥٬٤٢٧ ١٧٦٬٩٨٣ ٢٧١٬٣٢٥ ١٤٧٬١١٩ مشتر�ة  مشار�ع من الضر�بة إیراد

 ١٬٦٩٨٬٩٣٠ ٥٠٤٬٥٢٠ ٧٧٤٬٥٢٠ ٤١٩٬٨٩٠ مشتر�ة  مشار�ع  من للسنة الر�ح من   الشر�ة حصة
 

 ٢٠٢١ د�سمبر ٣١ في  المنتهیة للسنة 

 

  قطر  شر�ة
 للكیماو�ات
 المحدودة

  قطر  شر�ة
للكیماو�ات 

 ٢ المحدودة
  قطر  شر�ة

 اإلجمالي المحدودة  فینیل
     

 ٨٬٠٩٠٬٢١٣ ١٬٩٠٠٬٥٧١ ٣٬٤٦٠٬٦٠٣ ٢٬٧٢٩٬٠٣٩ إیرادات 
 ) ٤٬٣١٠٬٦٣٧( ) ٩٧٩٬٣٤٢( ) ١٬٨١١٬٨٣٢( ) ١٬٥١٩٬٤٦٣( المبیعات تكلفة

 ) ٢٣٬٦٦٠( ) ٩٬٩١٥( ) ٩٬٩١٢( ) ٣٬٨٣٣( أخرى ) مصروفات( /إیرادات
 ) ١٢١٬١٩٥( ) ٥٥٬٦٤١( ) ١٩٬٣٦٩( ) ٤٦٬١٨٥( إدار�ة مصروفات

 ١٣٬٣٠٥ ٦٬٨٦٩ ١٬٠٦٣ ٥٬٣٧٣ تمو�ل)  تكالیف(/إیرادات
 ٣٬٦٤٨٬٠٢٦ ٨٦٢٬٥٤٢ ١٬٦٢٠٬٥٥٣ ١٬١٦٤٬٩٣١ الضر�بة قبل الر�ح

 ١٩٨٬٤٨٦ ٣٤٬٨٠٦ ٩٨٬٢٦٩ ٦٥٬٤١١ المؤجلة الدخل ضر�بة
 ) ١٬٤٩٧٬٩٠٣( ) ٣٣٥٬٨٠٨( ) ٦٨٨٬٦٥٥( ) ٤٧٣٬٤٤٠( الحالیة الدخل ضر�بة
 ٢٬٣٤٨٬٦٠٩ ٥٦١٬٥٤٠ ١٬٠٣٠٬١٦٧ ٧٥٦٬٩٠٢ للسنة)  الخسارة( /الر�ح
  ٪ ٥٥.٢ ٪ ٤٩.٠ ٪ ٤٩.٠ الشر�ة ملكیة نسبة
 ١٬١٨٥٬٦٣٤ ٣٠٩٬٩٧٠ ٥٠٤٬٧٨٢ ٣٧٠٬٨٨٢ الضر�بة إیراد قبل) الخسارة ( /الر�ح في الشر�ة حصة
 ٦٥٥٬٣٧٦ ١٦٦٬١٥٣ ٢٨٩٬٢٨٩ ١٩٩٬٩٣٤ مشتر�ة  مشار�ع من الضر�بة إیراد

 ١٬٨٤١٬٠١٠ ٤٧٦٬١٢٣ ٧٩٤٬٠٧١ ٥٧٠٬٨١٦ مشتر�ة  مشار�ع  من للسنة الر�ح من   الشر�ة حصة
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 )تتمة(  االستثمارات في المشاريع المشتركة .4

 المشتركة المشاايع لمنشآت اإلضافية اإلفصاحات .3
 

 2022 ديسمبر  31 في كما 

 

 قطر شركة
  للكيماويات
 المحدودة 

 قطر شركة
للكيماويات  

 2  المحدودة
 قطر شركة

 اإلجمالي  المحدودة  فينيل
     

 2,179,039 743,015 1,155,165 280,859 النقد وشب  النقد
 850,551 145,676 411,080 293,795 وإطفاء استهالك
 1,589,272 101,982 1,205,175 282,115 المؤجلة  الضريبة مطلكاات
 1,365,853 354,489 650,534 360,830 الدفع  مستحقة ضريبة
 1,281,244 291,346 704,522 285,376 المستلمة /المعلنة األاااح تكتيعات م  الشركة حصة

 التكااية   الدائنة  الذمم  باستبعاد)  متداولة  مالية  مطلكاات
 27,671 841 14,185 12,645 ( والم صصات واألخرى 
 التكااية  الدائنة  الذمم  باستبعاد)  متداولة  غير  مالية  مطلكاات
 156,771 2,166 117,088 37,517 ( والم صصات واألخرى 

 
 2021 ديسمبر 31 في كما 

 

  قطر شركة
  للنيماويات
 المحدودة

  قطر شركة
للنيماويات  
 2 المحدودة

  قطر شركة
 اإلجمالي  المحدودة فينيل

     

 2,340,258 661,836 1,183,484 494,938 النقد وشب  النقد
 814,850 135,302 409,074 270,474 وإطفاء استهالك
 1,780,524 135,838 1,301,984 342,702 المؤجلة  الضريبة مطلكاات
 1,475,222 335,808 665,956 473,458 الدفع  مستحقة ضريبة
 1,224,290 350,640 573,915 299,735 المستلمة /المعلنة األاااح تكتيعات م  الشركة حصة

  التكااية   الدائنة  الذمم  باستبعاد )  متداولة   مالية  مطلكاات
 26,040 790 10,239 15,011 ( والم صصات واألخرى 
 التكااية  الدائنة  الذمم  باستبعاد)  متداولة  غير  مالية  مطلكاات
 178,382 3,043 114,966 60,373 ( والم صصات واألخرى 
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 )تتمة(  المشاريع المشتركةاالستثمارات في  .4
 االرتباطات الرأسمالية والمطلوبات المحتملة   .4

 

 :كالتالي المحتملة ومطلكااتها المشتركة المشاايع ااتباطات في الشركة حصة التالي الكدوب يبي 
 
 2022 ديسمبر  31 في كما 

 

 قطر شركة
  للكيماويات
 المحدودة 

 قطر شركة
للكيماويات  

 2  المحدودة
 قطر شركة

 اإلجمالي  المحدودة  فينيل
     

 638,748 515,109 50,724 72,915 الرأسمالية  االرتباطات
 491,344 -- 250,758 240,586 الشراء  ارتباطات

 22,285 22,285 -- -- المحتملة  المطلوبات
 
 2021 ديسمبر 31 في كما 

 

  قطر شركة
  للنيماويات
 المحدودة

  قطر شركة
  2 للنيماويات
 المحدودة

 فينيل قطر شركة
 اإلجمالي  المحدودة

     

 391,942 149,601 18,221 224,120 الر سمالية  االاتباطات
 381,586 20 206,873 174,693 الشراء  ااتباطات
 21,700 21,700 -- -- المحتملة  المطلكاات

 
   يضاي   المشتركة  المشاايع  ولدى.  للطاقة  قطر  م   ال ات  لشراء  ائيسية  اتفاقيات  م    ساساي   تتألم  شراء  ااتباطات  المشتركة  المشاايع  لدى
 . العاملة  والقكى  الصنا ية وال اتات بالنهرااء المتعلقة االتفاقيات م   دداي 
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 )تتمة(  االستثمارات في المشاريع المشتركة .4

 األخرى  المحتملة المطلكاات

  المكقع تأايل ا ادة الت امات

 كانت   اذا  ما  يتقييم  الشركة  تقكم  تا  المحتملة  واألصكب  المحتملة  وااللت امات   الم صصات  -   37  الدولي  المحاسبة  معياا  يتطلب   لما  وفقيا
 :بالم صصات لال تراف استيفائها تم قد التالية المعايير

 سايقت  لحدث نتيكة حالي الت ام الشركة  لى كاز اذا ما •
 و؛  االلت امت لتسكية مطلكايا االقتصادية للمنافع المتضمنة للمكااد ال ااج  التدفق يككز   ز المحتمل م  •
 .االلت ام لمبلغ مكثكق  تقدير  مل يمك  •
 
  لقد . المؤجر خياا  لى ت يناءي االساسية حالت  في  كما المكقع الستعادة مدفك ات سداد األاض ايكاا اتفاقية  بمكجب الشركة م  ي طلب قد
  استعادة   م    يدالي   الشركة  م   اإليكاا   مكقع  في  المبني  المصنع   لى  الحصكب  احتمالية  م   ي يد  للمؤجر  الممنكح  ال ياا   ز   تقييمال  تم

 .المالية البيانات اذه في م صص بأي اال تراف يتم ولم بالنامل االستعادة بم صص اال تراف معايير  استيفاء يتم  لم لذلكت. المكقع
 

 الدخل  ضريبة مكقم
 

 (14 المالحظة) الدخل ضريبة -
 (( 4) 4 المالحظة) الضريبية التقييمات -
 

 الضريبي  التعكيض

 الشركات    لى   يتعي   ت2020  فبراير  4  في  العامة  الضرائب  وايئة  المالية  ووتااة  للطاقة  قطر  شركة  يي    المبرمة  التفاام  مذكرة   لى  يناءي 
 والضريبة  العامة  الضرائب   ايئة  في  األجنبي  للمساام  المتعلقة  الملنية  حصص  مقايل  الدفع  المستحق  الدخل   ضريبة  مبلغ  دفع  المشتركة
 .العامة المساامة شركة الى مباشرة العامة المساامة بالشركة ال اصة

 
  في   ضريبي  تعرض  ألي  التعرض  حالة  في  2  كم-كيك  ككم-كيك  تعكيض   لى  للبتروكيماويات  مسيعيد  شركة  وافقت  يهذات  يتعلق  فيما

 . العامة الضرائب هيئةلد النامل الضريبي االلت ام يدفع  المشتركي  المشرو ي   قيام  دم نتيكة المستقبل
 

 الضريبية التقييمات
 

 للفينيل  قطر شركة

  المحدودة  للفينيل  قطر   شركة  م   تتطلب  2014  الى  2012  م   لأل كام  الدخل  لضريبة  تقييماي   للتاك  العامة  الهيئة   صدات  ت2020   ام  في
 .  مريكي دوالا مليكز  39.6 الى تصل غرامات ذلك ويشمل.  مريكي دوالا مليكز  79 بقيمة اضافية ضرائب لدفع. ش
 

  يتم   ز  المتكقع  م .  السابقة  السنكات      الشركة   لى  المستحقة  الدخل  ضريبة  مبالغ   يتسكية  المالية  وتااة  تتعهد  التفاامت  مذكرة  لشروط  وفقيا
 .المستلمة للتقديرات م صص يتسكيل الشركة تقم لم واالتالي التقييمات سحب
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 أخرى  مدينة ذمم .5

 . ينكك  دة لدى ألجل الكدائع  لى المدينة الفكائد م  األخرى  المدينة الذمم تتنكز 
 

 األخرى  البنكية  واألرصدة الودائع6.

 ديسمبر   31كما في  2022  2021
    

 يكميا   90 بعد تستحق التي الثايتة الكدائع 1,478,904  2,054,008
  اااح تكتيعات حساب - مقيدة يننية  اصدة 367,754  293,240 

2,347,248  1,846,658  
 

ا  واحدة  وسنة   شهر  ثالثة  يي   تتراوح  متفاوتة  لفترات  ألجل  الكدائع   مل  يتم.  ثايتة  بمعدالت فائدة   لى  البنكك  في  النقد  يحصل    لى   ا تمادي
 ٪(. 2.66 الى٪ 1.60: 2021 ديسمبر 31٪ )5.81 الى٪ 1.6 م  فائدة  سعر بمتكسط للشركة الفكاية النقدية المتطلبات

 

 النقد  وشبه النقد .7

2021  2022  
    
  النقد وشب  النقد 1,345,834  148,996

    
   

  الية   لرقابة  ت ضع  البنكك  اذه  ألز  السداد       الت لم  م   من فضة  ائتمانية  م اطر  ذات   نها   لى  البنكك  لدى  األاصدة  تقييم  يتم
 فترة   نهاية  في  البنكك  لدى  األاصدة   لى  ال سااة  م صص  الشركة  ادااة  تقدا  لذلكت   وفقيا.  المعنية  البلداز  في  المرك ية  البنكك   قبل  م 

      متأخراي   التقرير  فترة  نهاية  في  البنكك  لدى  األاصدة  م    ي  يعد   لم.  شهريا  12  لمدة  المتكقعة  االئتمانية  ال سائر  يعادب  بمبلغ   التقرير
 ادااة   قدات  فقد  للبنكت  الحالية  االئتمانية  والتصنيفات  السداد      الت لم  في  التااي ية  ال برة  اال تباا  في  األخذ  ومع  استحقاق ت  مك د
 .األاصدة اذه  لى خسااة م صصات  ي  سكلت. ذلك يحدث لم واالتالي القيمةت في ان فاض يكجد ال  ن  الشركة

 
 العالقة  ذات األطراف .8

 ال ميلة  الشركات  العالقةت  ذات  األطراف  افصاحات:  24  اقم  الدولي   المحاسبي  المعياا  في  م عرفة  اي  كما  العالقة  ذات  األطراف  تشمل
 التي   و  المشتركة  السيطرة   و   للسيطرة  ت ضع  التي  والمنشآت  للشركة  العليا  اإلدااة  و فراد  اإلدااة  مكلس  و  ضاء  الرئيسيي   والمساامي 

   .جكاري   بشكل األطراف اؤالء لنفكذ ت ضع
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 العالقة  ذات األطراف. 8
 

 :العالقة ذات األطراف مع المعامالت 1

 :يلي كما المنتهية للسنة ا خر الشامل والدخل  ال سااة  و الرام يياز في المداجة العالقة  ذات األطراف مع المعامالت
 

 2021  2022  عالقة   
        المنتهية للسنة

       
 299,735  517,363  مشترك  مشروع  المحدودة للنيماويات قطر شركة م  األاااح تكتيعات دخل
 573,915  1,033,563  مشترك  مشروع  2 شركة قطر للنيماويات المحدودة م  األاااح تكتيعات دخل
 350,640  476,712  مشترك  مشروع  شركة قطر فينيل المحدودة م  األاااح تكتيعات دخل

 (5,101)  (5,373)  االم  الشركة  قطر للطاقة  لشركة المدفك ة السنكية الرسكم
       

 

 .1974   ام  في  10  اقم  األميري   المرسكم  بمكجب  تأسست  للدولة  مملككة   امة  مؤسسة  واي  النهائيةت  األم  الشركة  اي  للطاقة  قطر  شركة
 

   العالقة ذات األطراف  اصدة 2
 

 :يلي  كما المالي المرك  يياز في المداجة العالقة ذات األطراف مع األاصدة

 2021  2022  عالقة   
       :العالقة ذات  لألطراف الدائنة الذمم

       
 5,151  5,477  االم  الشركة  للطاقة  قطر لشركة المستحقة المبالغ

       
 

 

 الرئيسيي  اإلدااة مك في تعكيضات 3
 :السنة خالب العليا اإلدااة مك في مكافآت التالي الكدوب يكضم

2021  2022  
    
 الرئيسية  اإلدااة مكافأة 200  200

 اإلدااة  مكلس   ضاء مكافأة 5,900  5,900
6,100  6,100  

 

  المككز   يرتبط.  مت ير  ومككز   ثايت  مككز :  مككني   م   السياسة  اذه  تتنكز .  ادااتها  مكلس  أل ضاء  مكافآت  سياسة  الشركة  وضعت
 .القطري  التكااية الشركات قانكز  في  لي  المنصك  الحد ضم   اإلدااة مكلس   ضاء مكافآت اجمالي. للشركة المالي باألداء المت ير
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 واألخرى  التجارية الدائنة الذمم  .9

 2022  2021 
    

 293,240  367,754 ااااح مستحقة الدفع 
 46,539  44,179 الدفع مستحقةالرياضي و  مساامة الصندوق االجتما ي

 6,355  6,363 المصاايف المستحقة 
 418,296  346,134 

 
 المال  رأس .10

 

 8,222,164,330: 2021)   خا   واحد  سهم  ذلك  في  بما   سهميا  8,220,262,250  للطاقة  قطر تمتلك  ت 2022 ديسمبر  31  في  كما
 .  المساامة اجمالي م ( ٪65,45: 2021)  ٪65,43 ينسبة( واحد خا  سهم ذلك في بما سهميا

 
 القانوني  االحتياطي .11

  احتياطيات   وجكد  م   التأكد  اإلدااة  مكلس   لى  يكب  المساامي ت   لى  األاااح  يتكتيع  التكصية   قبل   ن    لى  للشركة   األساسي   النظام  ينص
  مكلس   يقرااا  كما  االحتياطيات  اذه.  ومناسبة  ضرواية  اإلدااة  مكلس  يعتبراا  التي  والنظامية  االختيااية  باالحتياطيات  يتعلق  فيما  مناسبة
 . اصداا الشركة  لى يكب التي الكحيدة االحتياطيات اي اإلدااةت

 

 األرباح  توزيعات .12

 اياب  0.11:  2021)  2022  ديسمبر  31  في  المنتهية  للسنة  للسهم  قطري   اياب  0.11  بقيمة  نقدية   اااح  تكتيعات  اإلدااة  مكلس  اقترح
 اجتماع  في  الرسمية  للمكافقة  2022  ديسمبر  31  في  المنتهية  للسنة   المقترحة  النهائية  األاااح  تكتيعات  تقديم  سيتم(.  سهم  لنل  قطري 

 ..السنكي  العمكمية الكمعية

 

 .(قطري  اياب مليكز  503:  2021) قطري  اياب  ااملي  1.38  بقيمة نقدية  اااح تكتيع  لى المساامكز  وافق ت2022 مااس 15 في

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2022 2021 
   
   

 12,563,175 12,563,175 المصرحت المصدا والمدفكع بالنامل  
للسهم  قطري  اياب 1 بقيمة سهم 12.563.175.000    
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 الواحد  للسهم  والمخففة األساسية الربحية .13

 المتكسط    لى  األم  الشركة  ملنية  حقكق   حاملي  الى  العائدة  السنة   اااح  بقسمة  الكاحد  للسهم  والم فضة  األساسية  الراحية  احتساب  يتم
 .السنة خالب   المستحقة األسهم لعدد المرجم

 
 :سهم لنل والم فضة األساسية األاااح حسابات  في المست دمة واألسهم اإليرادات ييانات التالي ويعكس

 

2021  2022  
    

 للسنة  للمساامي  العائد الرام 1,767,148  1,861,550

 ا( با الف )ا العام خالب القائمة  األسهم لعدد المرجم المتكسط 12,563,175  12,563,175

 (سهم   لنل القطري  بالريال عنها معبر)  والمخففة األساسية السهم ربحية 0.141  0.148
 

 . ممااستها  ند السهم ااحية  لى تأثير لها  دوات  ي الشركة تصدا لم حيث متساويةت والم فضة األساسية السهم ااحية  مبالغ از
 

   الدخل ضريبة .14

. ومع ذلكت ت ضع  اااح  2018لسنة    24از  اااح الشركة معفاة م  ضريبة الدخل وفقيا ألحكام قانكز ضريبة الدخل القطري اقم  
المشاايع المشتركة للشركة لضريبة الدخل وفقيا للقانكز المعمكب ب  في قطر لشركة قطر للفينيل المحدودة ووفقيا التفاقيات المشاايع  

 كما تمت المصادقة  ليها بمكجب مرسكم  ميري وقراا مكلس الكتااء  لى التكالي.   2صة بكيك كيم وكيك كيم المشتركة ال ا
 

  التفاام  لمذكرة  وفقيا.  تفاام  مذكرة  خالب  م   اتفاق  الى  للضرائب  العامة  والهيئة  المالية  ووتااة  ةللطاق   قطر  تكصلت ت2020   ام  خالب
  التي  الدخل  ضريبة  م  ج ء  دفع  المالية  وتااة   لى  يتعي    العامةت  المصلحة  لمتطلبات  ووفقيا  العليا   السلطات  لتكجيهات  ووفقيا  اذه

 .المشتركة المشاايع اذه في شركة مسيعيد للبتروكيميات. ملنية الى المنسكاة المشتركة المشاايع تنبدتها
 

 :يلي كما اي التفاام مذكرة في المكصكفة ا لية

  والمشاايع   ال ميلة  الشركات  في  االستثماااتا  28  اقم  الدولي  المحاسبي  المعياا  بمكجب  الملنية  حقكق   محاسبة  مبادئ  يتطبيق
  تعديل  ذلك      نتج.  الضريبة   قبل  ما   ساس   لى  المشتركة  المشاايع  في  األساسية  حصتها  باحتساب   الشركة  قامت  تا  المشتركة
 .2022 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة( قطري  اياب مليكز  1.627: 2021) قطري  اياب مليكز  1.476 بمبلغ ضريبي
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 المالية  لألدوات العادلة القيم. 15

الهامة  المحاسبية السياسات  

 المالية  البيانات م  3 ايضاح في المالية والمطلكاات المالية المكجكدات فئات م  فئة بكل يتعلق فيما القياس بأساس اال تراف معايير ذلك في بما المطبقة الهامة والطرق   السياسات تفاصيل    اإلفصاح تم
. 

 القيمة العادلة   القيمة المسجلة    
 المستوى   المجموعة  المطلوبات المالية  الموجودات المالية   
العادلة   القيمية 

األاااح   م  
 وال سائر

 م   العادلة  القيمة
  الدخل   خالب
 التنلفة المطفأة  ا خر  الشامل

القيمية العادلة من  
األرباح  
 المجموع  3 2 1  المجموع  التكلفة المطفأة  والخسائر 

            
  واألرصدة الودائع

 1,846,658 -- 1,846,658 --  1,846,658 -- -- 1,846,658 --  -- المصرفية 

 1,345,834 -- 1,345,834 --   1,345,834 -- -- 1,345,834 --  --   النقدشبه و  النقد
  الذمم المدينة

 32,125 -- 32,125 --  32,125 -- -- 32,125 --  -- االخرى 
 418,296 418,296 -- --  418,296 418,296 -- -- --  -- ذمم مدينة 

مطلوب الطراف ذات  
 5.477 5.477 -- --  5,477 5,477 -- --  --  -- عالقة 
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 )تتمة( المالية لألدوات العادلة القيم.  15
 

 القيمة العادلة   القيمة المسجلة    
 المستوى   المجموعة  المطلوبات المالية  الموجودات المالية   
 

م   العادلة  القيمية 
 وال سائراألاااح 

 

 التنلفة المطفأة 

القيمية العادلة  
من األرباح  

 والخسائر 
التكلفة 
 المجموع  3 2 1  المجموع  المطفأة 

            
 2,347,248 --  2,347,248 --  2,347,248 -- -- 2,347,248  -- المصرفية  واألرصدة الودائع

 148,996 --  148,996 --   148,996 -- -- 148,996  --   النقدشبه و  النقد
 29,358 --  29,358 --  29,358 -- -- 29,358  -- االخرى  المدينةالذمم 

 346,134 346,134 -- --  346,134 346,134 -- --  -- ذمم مدينة 
 5,151 5,151 -- --  5,151 5,151 -- --   -- ذات عالقة   ألطرافمطلوب 
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 المالية  المخاطر إدارة. 16

 

 والسياسات   األهداف  

المالية المحلية والدولية ت وتراقب وتدير الم اطر  تقدم و يفة ال  انة لنل منشأة في المكمك ة خدمات لأل مابت وتنسق الكصكب الى األسكاق  
المالية المتعلقة بعمليات المكمك ة م  خالب تقااير الم اطر الداخلية التي تحلل التعرضات حسب داجة وحكم الم اطر. تتضم  اذه  

األخرى( وم اطر االئتماز وم اطر    الم اطر م اطر السكق )بما في ذلك م اطر العمالت األجنبية وم اطر  سعاا الفائدة وم اطر األسعاا 
 السيكلة وم اطر التأمي . 

 
تسعى المكمك ة لتقليل آثاا بعض اذه الم اطر    طريق است دام األدوات المالية المشتقة للتحكط م  التعرض للم اطر. ي ضع است دام  

تكفر مبادئ مكتكاة حكب م اطر الصرف األجنبي ت واست دام  المشتقات المالية لسياسات قطر للطاقة المعتمدة م  قبل مكلس اإلدااة ت والتي  
م  قبل  المشتقات المالية واألدوات المالية المشتقة غير المالية ت واستثماا السيكلة الفائضة. تتم مراجعة االلت ام بالسياسات وحدود التعرض  

وات المالية ت بما في ذلك األدوات المالية المشتقة ألغراض  المدققي  الداخليي   لى  ساس مستمر. ال تدخل قطر للطاقة  و تتداوب في األد 
 المضاااة. لم تن  اناك ت ييرات في األاداف والسياسات والعمليات إلدااة وقياس الم اطر م  السنة الماضية. 

 
 السوق  مخاطر

و سعاا الفائدة التي يككز لها    م اطر السكق اي الم اطر المتعلقة بالت يرات في  سعاا السكق مثل  سعاا صرف العمالت األجنبية
تأثير  لى ايرادات المكمك ة  و قيمة ما تمتلنها م   دوات مالية. والهدف م  ادااة م اطر السكق اك ادااة التعرض لم اطر السكق  

م اطر التي يمك  والسيطرة  ليها ضم  المؤشرات المقبكلة مع تعظيم العائد. لدى المكمك ة م  المؤشرات المقبكلة المبنية  لى قيمة ال
 قبكلها والتي يتم مراقبتها بصكاة منتظمة. 

 
 األجنبية العمالت م اطر ادااة

   سعاا  تعرضات  ادااة  تتم .  الصرف   سعاا  لتقلبات  التعرضات  تنشأ  ت  واالتالي   ؛  األجنبية  بالعمالت  معينة  بمعامالت  الشركة  تتعهد
 . ا جلة األجنبي الصرف  قكد باست دام المعتمدة السياسة معايير ضم  الصرف

 
 :يلي  كما اي التقرير تااي   في للشركة األجنبية بالعمالت النقدية والمطلكاات  للمكجكدات الدفترية القيم

 
  مطلكاات  مكجكدات 

2021 2022 2021 2022  
  ريال قطري  اياب قطري  اياب قطري  اياب قطري 

     
  مريكي  دوالا --  -- 2,290,688 1,224,772
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 . األمريكي الدوالا الى  ساسي بشكل الشركة تتعرض
 

.  الصلة   ذات  األجنبية  العمالت  مقايل  القطري   الرياب  في٪  10  ينسبة   والنقصاز  لل يادة  الشركة  حساسية  بالتفصيل  التالية  الفقرة  تكضم
 اإلدااة  تقييم  ويمثل  الرئيسيي   اإلدااة  لمك في  داخلييا  األجنبية  العمالت  م اطر      اإليال    ند  المست دم  الحساسية  معدب  اك٪  10

 األجنبية  بالعمالت  المقكمة  النقدية  البنكد  فقط  الحساسية  تحليل  يتضم  .  األجنبية  العمالت  صرف   سعاا   في  المحتمل  المعقكب  للت ير
 .األجنبية العمالت  سعاا في٪ 10 ينسبة لت يير الفترة نهاية في ترجمتها يتعديل ويقكم المعلقة

 

 ت  األخرى   المت يرات  جميع  ثبات  مع  األمريكي  الدوالا  مقايل٪  10  ينسبة  القطري   الرياب  تع ت /    ضعم  اذا  ت   2022  ديسمبر   31  في
  العمالت   صرف  خسائر/     اااح    ساسية  كنتيكة  ت   قل/      لى(  مليكز   122:  2021)  قطري   اياب  مليكز   229  يلغ  قد  العام  اام  لناز

 العمالت  صرف  مكاسب/    وخسائر  صلة  ذات   طراف  الى/    م   مستحق  ت   األمريكي  بالدوالا  مقكمة  مدينة  تكااية  ذمم  تحكيل  م   األجنبية
 . باليكاو مقكمة قروض تحكيل م  األجنبية

 

  التعرض  يعكس  ال  التقرير  فترة  نهاية  في  التعرض  ألز  النامنة  األجنبي  الصرف  م اطر  يمثل  ال  الحساسية  تحليل  فإز  ت  اإلدااة  ا ي  في
 . السنة خالب

 

 مخاطر أسعار الفائدة 

  في   الفائدة   سعاا  في  الت يرات  بسبب  مالية  ألداة   المستقبلية  النقدية  التدفقات   و  العادلة  القيمة  تقلب  م اطر  اي  الفائدة   سعاا  خاطر
 . السكق 

 

 الفائدة  سعر حساسية تحليل
 

  بقاء   مع   ساس  نقطة  50  بمقداا   قل /      لى  القطري   بالرياب  المقكمة   الكدائع   لى  الفائدة   سعاا  كانت  اذا  ت  2022  ديسمبر  31  في
  ألز  ائيسي  بشكل  ت     لى/     قل(  مليكز   8.5:  2021)  قطري   اياب  مليكز   10  سيككز   السنة  اام   فإز  ت  ثايتة  األخرى   المت يرات  جميع
 . الطلب تحت والكدائع  مت ير ألجل الكدائع  لى الفائدة دخل ان فاض/  الاتفاع نتيكة

 

 االئتمان  مخاطر
 تسكيل  يتم.  مالية  خسائر  األوب  الطرف  تنبيد  في  يتسبب  مما  الت امات   سداد   لى  ا خر  الطرف  مقداة   دم  في  االئتماز  م اطر  تتمثل
 :يلي كما البننية واألاصدة المدينة الفائدة م   ساساي  تتنكز   والتي المالية لمكجكدات  الدفترية بالقيمة االئتماز لم اطر الشركة تعرض

 

 
 
 

 2022 2021 
   
   

 29,358 32,125 اخرى  اصدة مدينة 
 2,347,248 1,846,658 األخرى  المصرفية واألاصدة الكدائع

 148,996 1,345,834 النقدقد وشب  ن ال
 2,525,602 3,224,617 المصرحت المصدا والمدفكع بالنامل  
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 مخاطر االئتمان 

 

 تتمثل م اطر السيكلة في  دم قداة المكمك ة  لى الكفاء بالت اماتها المالية  ند استحقاقها. يتمثل نهج المكمك ة في ادااة السيكلة في
العادية والظروف   بالت اماتها  ند استحقاقهات في  ل الظروف  للكفاء  التأكدت قدا اإلمكازت م   ن  سيككز لديها دائميا سيكلة كافية 

 الصعبةت دوز تنبد خسائر غير مقبكلة  و الم اطرة بسمعة المكمك ة. 
 

ل تقع المسؤولية النهائية    ادااة م اطر السيكلة  لى  اتق مكلس اإلدااةت الذي وضع اطاايا مناسبيا إلدااة م اطر السيكلة إلدااة تمكي 
وطكيل األجل ومتطلبات ادااة السيكلة. تدير المكمك ة م اطر السيكلة م  خالب االحتفاظ باحتياطيات  المكمك ة قصير ومتكسط  

ت يننيةت واالقتراض االحتياطيت م  خالب المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتكقعة والفعلية ومطابقة تكااي  استحقاق  كافيةت وتسهيال
 المكجكدات والمطلكاات المالية. 

 
 تحليل المكجكدات والمطلكاات المالية 

 
في تااي  التقرير يناءي  لى الت امات السداد التعاقدية يل ص الكدوب  دناه ملم استحقاق المكجكدات والمطلكاات المالية للمكمك ة كما  

 غير الم صكمة:

االستحقاقات   تكااا 
 التعاقدية للمطلكاات المالية 

 المتكسط
 لسعر المرجم
 سنة  م   قل الفعلي الفائدة

  2-1 م 
 سنكات

  5-2 م 
 سنكات

  5 م   كثر–
 سنكات

 الدفترية القيمة
 للمطلكاات 

       2022  ديسمبر  31 في
       

       
 418,296 -- -- -- 418,296 -- و خرى  دائنة تكااية ذمم

مبالغ مستحقة ألطراف ذات 
  القة 

-- 5,477 -- -- -- 5,477 
 

 
 
 
 
 

 2021  2022 ديسمبر  31 في كما التصنيم
    

A1 742,684  891,502 
A2 400,090  870,052 
A3 841,775  729,590 

Aa3 1,207,943  5,100 
 3,192,492  2,496,244 
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تواربخ االستحقاقات  
 التعاقدية للمطلوبات المالية 

  المتوسط
  لسعر المرجح
 سنة أقل من  الفعلي  الفائدة

  2- 1من 
 سنوات 

  5- 2من 
 سنوات 

  5أكثر من –
 سنوات 

القيمة  
 الدفترية

 للمطلوبات 
       2021ديسمبر    31في 

       
       
 346,134 -- -- -- 346,134 -- و خرى  دائنة تكااية ذمم

مبالغ مستحقة ألطراف ذات 
  القة 

-- 5,151 -- -- -- 5,151 
 

 

 المال رأس إدارةه. 
 

تدددير المكمك ددة ايكددل ا س مالهددا وتقددكم بددإجراء تعددديالت  ليدد  فددي ضددكء الت يددرات فددي الظددروف االقتصددادية. للمحافظددة  لددى ايكددل ا س 
المدداب  و تعديلددد  ت قدددد تقددكم المكمك دددة يتعدددديل مددددفك ات تكتيعددات األااددداح للمسددداامي   و ا دددادة ا س المدداب للمسددداامي   و اصدددداا  سدددهم 

 ايددداب مليددداا 17.07: 2021) قطدددري  ايددداب مليددداا 17.41 بمبلدددغ ويقددداس المحتكددد ة واألااددداح المددداب ا س مددد  المددداب ا س يتندددكز جديددددة. 
 (.قطري 

 
 المالية لألدوات العادلة ةالقيم .17

 ااغبددةت  طددراف يددي  حاليددة معاملددة فددي األداة  مبادلددة بمكجبدد  يمكدد  الددذي بددالمبلغ الماليددة والمطلكاددات للمكجددكدات العادلددة القيمددة تضددمي  يددتم
 .التصفية  و القسري  البيع ب الف

 
 مبال هددا  القددة ذات ألطددراف المسددتحقة والمبددالغ األخددرى  الدائنددة والددذمم الدائنددة التكاايددة والددذمم المدينددة والفكائددد البنددكك لدددى األاصدة  تقااب
 .األدوات لهذه األجل قصيرة االستحقاق فترات بسبب كبير حد الى الدفترية
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 التقدير من التأكد لعدم الرئيسية والمصادر الهامة األحكام .18

  للمكجكدات   الدفترية  القيم  حكب  واالفتراضات  والتقديرات  األحكام  وضع  اإلدااة  م   األمر  يتطلب  للشركةت  المحاسبية  السياسات  تطبيق   ند
  األخرى   والعكامل  السابقة  ال برة  الى  يها  المرتبطة  واالفتراضات  التقديرات  وتستند.   خرى   مصادا  م   بسهكلة  تظهر  ال  التي  والمطلكاات

 .التقديرات اذه    الفعلّية النتائج ت تلم وقد. مالئمة تعتبر التي
 
 يتم.  المراجعة  فيها  تتم  التي  الفترة  خالب  المحاسبية  التقديرات  تعديل  ويتم  مستمر  بشكل  يها  المتعلقة  واالفتراضات   التقديرات  مراجعة  يتم

  فترة   في   و  الفترة  تلك  في  فقط  يؤثر  التعديل  كاز  اذا  التقدير  تعديل  فيها  يتم  التي  الفترة  في  المحاسبية  التقديرات   لى  بالتعديالت  اال تراف
 . ةوالمستقبلي  الحالية الفترات م  كل  لى يؤثر التعديل كاز اذا المقبلة والفترات التعديل

 
  المحاسبية  السياسات تطبيق  ملية في اإلدااة ات ذتها التي تقديراتت  لى تنطكي  التي تلك    النظر بصرف الهامةت األحكام يلي افيم

 :المالية البيانات في يها  المعترف المبالغ  لى  امية األكثر التأثير لها والتي للمنشأة
 

 مشتركة كمشاايع االستثمااات تصنيم
  الذي  المستكى    لى  األ ماب  نمكذج  الشركة  تحدد.  األ ماب  نمكذج  واختباا SPPI نتائج   لى  المالية  األصكب  وقياس  تصنيم  يعتمد
  الصلة   ذات  األدلة  جميع  يعكس  حكميا  التقييم  اذا   يتضم .  معي    مل  ادف  لتحقيق  معيا  المالية  األصكب  مكمك ات  ادااة  كيفية  يعكس
  مديري   تعكيض  وكيفية  ادااتها  وكيفية  األصكب   داء   لى  تؤثر  التي  والم اطر   دائهات  وقياس  األصكب   داء  تقييم  كيفية  ذلك  في  بما

  استبعاده  تم  الذي  ا خر  الشامل  الدخل  خالب  م   العادلة  بالقيمة   و  المطفأة  بالتنلفة  المقاسة  المالية المكجكدات  الشركة  تراقب.  األصكب
 المراقبة  تعد .  جلها م  باألصل االحتفاظ تم  التي األ ماب ادف مع  ةمتكافق األسباب كانت اذا وما  استبعاداا  سبب لفهم استحقاقها قبل
  مناسبيا  يك   لم  وإذا  مناسبيا  المتبقية  المالية  األصكب  ب   يحتف   الذي  األ ماب  نمكذج  كاز  اذا  ما  لمعرفة  للشركة  المستمر  التقييم  م   ج ءيا
 . األصكب تلك تصنيم في محتمل ت يير واالتالي األ ماب نمكذج في ت يير اناك كاز اذا ما
 

 تيادة كبيرة في م اطر االئتماز
   صكب   و  ت  1  المرحلة  ألصكب  شهريا  12  لمدة   المتكقعة  االئتمانية  ال سائر  يساوي   كم صص  المتكقعة  االئتمانية  ال سائر  قياس  يتم

 م اطر   ت داد   ندما  الثانية  المرحلة  الى  األصل  ينتقل.  3  المرحلة   و  2  المرحلة  ألصكب  الحياة  مدى   لى  المتكقعة  االئتمانية  ال سائر
  م اطر   في  كبيرة  تيادة  يشكل  ما  9  المالية  للتقااير  الدولي  المعياا  يحدد  ال.  األولي  اال تراف  منذ  كبير  بشكل  ب   ال اصة  االئتماز
 التطلعية  المعلكمات  اال تباا  في  الشركة  تأخذ  كبيرت  بشكل  تادت  قد  ما  بأصل  ال اصة  االئتماز  م اطر  كانت  اذا  ما   تقييم   ند .  االئتماز
 . المعقكلة والنمية النك ية

 
 العمالء  قداة   لى  تؤثر  التي  النلي  االقتصاد   كامل  حكب  والمستقبلية  الحالية  المعلكمات  لتعكس  التااي ية  ال سااة  معدالت  تعديل  يتم
   كثر لتنكز  وخدماتها سلعها  فيها تبيع  التي البلداز في البطالة ومعدب اإلجمالي المحلي الناتج الشركة حددت. المدينة الذمم تسكية  لى

 . العكامل اذه في المتكقعة الت يرات  لى  يناءي  التااي ية ال سااة معدالت تعدب واالتالي الصلةت ذات العكامل
 

 مبد  االستمرااية
 المستقبل   في  العمل   لمكاصلة  المكااد  لديها  الشركة  بأز  مقتنعة  واي  مستمرة   كمنشأة  االستمراا   لى  الشركة  لقداة  تقييميا  الشركة   ادااة   جرت

ا  تثير  قد  جكارية  شككك  بأي   لم   لى  ليست  اإلدااة  فإز  ت  ذلك   لى   الوة.  المنظكا   في  االستمراا   لى  الشركة  قداة  حكب  كبيرة  شكككي
 .االستمرااية مبد   ساس  لى المالية البيانات ا داد تم ت لذلك. االستمرااية مبد 
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 التقديرات

نناقش  دناه االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادا األخرى للتقديرات غير المؤكدة في تااي  المرك  المالي والتي تنطكي  
 تعديل جكاري  لى القيم الدفترية للمكجكدات والمطلكاات خالب السنة المالية التالية. لى م اطر كبيرة للتسبب في 

 
 حساب م صص ال سااة 

 ند قياس ال سائر االئتمانية المتكقعة ت تست دم الشركة معلكمات استشرافية معقكلة وقايلة للد م ت والتي تستند الى افتراضات 
االقتصادية الم تلفة وكيم ستؤثر اذه المحركات  لى بعضها البعض. تست دم الشركة تقديرات الحتساب  للحركة المستقبلية للدوافع  

 معدالت ال سااة. 
 

اي تقدير لل سااة الناتكة    الت لم    السداد. واي تستند الى الفرق يي  التدفقات النقدية التعاقدية  تعثرال سااة الناتكة    ال
المقرض الحصكب  ليها ت مع األخذ في اال تباا التدفقات النقدية م  الضمانات والتع ي ات االئتمانية المستحقة وتلك التي يتكقع  

 المتناملة.
 

 قياسات القيمة العادلة 
يتم قياس بعض مكجكدات ومطلكاات الشركة بالقيمة العادلة ألغراض ا داد التقااير المالية.  ند تقدير القيمة العادلة ألصل  و 
الت ام ت تست دم الشركة البيانات التي يمك  مالحظتها في السكق الى المدى المتاح. في حالة  دم تكفر مدخالت المستكى األوب ت 
المثمني    التقييم ت از وجدت ت    كثب مع  التقييم. تعمل لكنة اإلدااة /  يتعيي  مقيمي  خااجيي  مؤالي  إلجراء  تقكم الشركة 

شاء تقنيات التقييم المناسبة ومدخالت النمكذج. تم اإلفصاح    المعلكمات حكب  ساليب التقييم والمدخالت ال ااجيي  المؤالي  إلن 
 المست دمة في تحديد القيمة العادلة لم تلم األصكب وااللت امات في اإليضاحات المعنية.

 
 مشتركة مشاايعفي  االستثمااات تصنيم
  اي   المشتركة  الترتيبات   ز  الى  وخلصت  تا(  النياناتا  معيا)   سي  في  وكيك  2  كيككيم  ت  كيككيم   في   الشركة  حصة  يتقييم   اإلدااة  قامت

  لطريقة  وفقيا  االستثمااات  اذه      بالمحاسبة  اإلدااة  قامت  ت  ثم  وم .  مشترك  بشكل  النيانات  في  التحكم  يتم  حيث  مشتركة  مشرو ات
 . الملنية حقكق 

 
 والرياضي االجتماعي للصندوق  مساهمة. 19

  مليكز   5ت46:  2021)  قطري   اياب  مليكز   44  الرام   م   م صص  مبلغ  يرصد  الشركة  قامت  ت   2008  لسنة  13  اقم  للقانكز   وفقيا
 .وال يرية الرياضية األنشطة لد م السنة اام صافي  م  ٪ 5ت2 نسبت  ما( قطري  اياب
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  ماب يناء  لى منتكاتها وخدماتهات ولها قطاع تش يل واحد يتم ا داد تقرير  ن  واك  ألغراض اإلدااةت تم تنظيم الشركة في وحدات  
اكسي  و وليفينات  لفا العادية ومشتقات   -  1قطاع البتروكيماويات م  حصتها في المشاايع المشتركة التي تنتج وتبيع البكلي ايثيلي  و

 ي  و حادي كلكايد الفينيل والمنتكات البتروكيماوية األخرى.اإليثيلي  األخرى والصكدا الناوية وثاني كلكايد اإليثيل 
 

 ج رافيات تعمل الشركة فقط في دولة قطر. 
 

 


