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نبذة عن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة
تأسســت شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة ،وهــي شــركة مســاهمة عامــة قطريــة ،فــي  29مايــو  .2013وعنوانهــا المســجل هــو ص.ب  ،3212الدوحــة ،قطــر.
المصــدر لــكل مــن شــركة قطــر للكيماويــات المحــدودة (كيوكيــم) وشــركة قطــر للكيماويــات  2المحــدودة (كيوكيــم  )2و
وتمتلــك الشــركة  %49مــن رأس المــال ُ
المصــدر لشــركة قطــر للڤينيــل المحــدودة.
 %55,2مــن رأس المــال ُ
مسؤوليات المكتب الرئيسي وهيكل اإلدارة
تقــدم قطــر للبتــرول ،باعتبارهــا المؤســس ومالــك الســهم الخــاص ،جميــع الخدمــات اإلداريــة والتنفيذيــة إلــى الشــركة مــن خــال اتفاقيــة شــاملة للخدمــات ،فيمــا
ُتــدار عمليــات المشــاريع المشــتركة بصــورة ُمســتقلة مــن ِق َبــل مجالــس إدارة الشــركات المعنيــة واإلدارة العليــا لــكل منهــا.
شركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم)
تأسســت شــركة قطــر للكيماويــات المحــدودة (كيوكيــم) ،وهــي مشــروع مشــترك ،عــام  .1998وتنقســم ملكيتهــا بيــن ثــاث شــركات ،حيــث تمتلــك شــركة مســيعيد
للبتروكيماويــات القابضــة  ،%49وشــركة شــيفرون فيليبــس للكيماويــات الدوليــة قطــر القابضــة  ،%49وقطــر للبتــرول .%2
المنتجات الرئيسية
األوليفين :اإليثيلين
يُستخدم اإليثيلين في إنتاج مجموعة كبيرة من المواد الكيماوية .وتستخدم كيوكيم جزءًا كبيرًا من اإليثيلين المنتج في إنتاج البولي أوليفين.

البولي أوليفين :البولي إيثيلين متوسط الكثافة والعالي الكثافة
ينتمــي البولــي إيثيليــن ،ســواء متوســط الكثافــة أو عالــي الكثافــة ،إلــى البوليمــرات الخطيــة ويتــم إنتاجــه مــن اإليثيليــن باالســتعانة بمــواد ُمحفــزة .ويُســتخدم البولــي
إيثيليــن بصــورة أساســية فــي تطبيقــات القولبــة إلنتــاج العبــوات واالســطوانات ولعــب األطفــال والحاويــات ،كمــا يســتخدم أيضــً فــي إنتــاج األنابيــب واألغشــية.
أولفينات ألفا العادية-1 :هكسين
ُتعد مادة -1هكسين إحدى مشتقات أولفينات ألفا العادية وتستخدم بوصفها مونومر مشترك في إنتاج البولي إيثيلين.
الجازولين الحراري
يتم إنتاج كميات محدودة من الجازولين الحراري وتباع محليًا.
شركة قطر للكيماويات  2المحدودة (كيوكيم )2
تأسســت شــركة قطــر للكيماويــات  2المحــدودة (كيوكيــم  ،)2وهــي مشــروع مشــترك ،عــام  2005وتتــوزع ملكيتهــا بيــن ثــاث شــركات ،حيــث تمتلــك شــركة مســيعيد
للبتروكيماويــات القابضــة  ،%49وشــركة شــيفرون فيليبــس للكيماويــات الدوليــة قطــر القابضــة  ،%49وقطــر للبتــرول  .%2وتمتلــك شــركة كيوكيــم  2حصــة فعليــة تبلــغ
نســبتها  %53.85فــي حقــوق الســعة بوحــدة لتكســير اإليثيليــن وخــط أنابيــب تمتلكهمــا شــركة راس لفــان لألولفينــس المحــدودة (آرلــوك) ،وهــي مشــروع مشــترك،
حيــث تقــوم بتوريــد اإليثيليــن إلــى كيوكيــم  .2وتنقســم ملكيــة شــركة راس لفــان لألولفينــس المحــدودة (آرلــوك) بيــن ثــاث شــركات ،حيــث تمتلــك كيوكيــم  2مــا
نســبته  %53,31وشــركة قاتوفيــن المحــدودة  %45.69وقطــر للبتــرول .%1

البولي أوليفين :البولي إيثيلين متوسط الكثافة والعالي الكثافة
ينتمــي البولــي إيثيليــن ،ســواء متوســط الكثافــة أو عالــي الكثافــة ،إلــى البوليمــرات الخطيــة ويتــم إنتاجــه مــن اإليثيليــن باالســتعانة بمــواد ُمحفــزة .ويُســتخدم البولــي
إيثيليــن بصــورة أساســية فــي تطبيقــات القولبــة إلنتــاج العبــوات واالســطوانات ولعــب األطفــال والحاويــات ،كمــا يســتخدم أيضــً فــي إنتــاج األنابيــب واألغشــية.

١٠

1١

المنتجات الرئيسية
األوليفين :اإليثيلين
المــورد لهــا فــي إنتــاج البولــي أوليفين
يُســتخدم اإليثيليــن كلقيــم فــي إنتــاج مجموعــة كبيــرة مــن المــواد الكيماويــة .وتســتخدم كيوكيــم  2جــزءًا كبيــرًا مــن اإليثيليــن ُ
وأولفينــات ألفــا العادية.
البولي أوليفين :البولي إيثيلين متوسط الكثافة والعالي الكثافة
ينتمــي البولــي إيثيليــن ،ســواء متوســط الكثافــة أو عالــي الكثافــة ،إلــى البوليمــرات الخطيــة ويتــم إنتاجــه مــن اإليثيليــن باالســتعانة بمــواد ُمحفــزة .ويُســتخدم البولــي
إيثيليــن بصــورة أساســية فــي تطبيقــات القولبــة إلنتــاج العبــوات واالســطوانات ولعــب األطفــال والحاويــات ،كمــا يســتخدم أيضــً فــي إنتــاج األنابيــب واألغشــية.
أولفينات ألفا العادية:
تنتــج كيوكيــم  2مــا يصــل إلــى  11جزيئــً مــن أولفينــات ألفــا العاديــة ،بــدءًا مــن  C4وصــو ً
ال إلــى  .C30+وتســتخدم أولفينــات ألفــا العاديــة ومشــتقاتها علــى نطــاق واســع
باعتبارهــا مونومــرات مشــتركة فــي إنتــاج البولــي إيثيليــن والملدنــات والزيــوت االصطناعيــة للمحــركات وزيــوت التزليــق وإضافــات الســيارات والمــواد الخافضــة للتوتــر
الســطحي ،وفــي معالجــة الــورق والكثيــر مــن التطبيقــات الخاصــة.
الجازولين الحراريC3/ C4 ،
يتم إنتاج وتصدير كميات محدودة من الجازولين الحراري ،وتباع مادتي  C3/ C4محليًا.

شركة قطر للڤينيل المحدودة
تأسســت شــركة قطــر للڤينيــل المحــدودة ،وهــي مشــروع مشــترك ،عــام  1997وتمتلــك فيهــا شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة مــا نســبته  ،%55,2وشــركة
قطــر للبتروكيماويــات  ،%31,9وقطــر للبتــرول .%12,9
المنتجات الرئيسية
الصودا الكاوية
ســائل لــزج عديــم اللــون والرائحــة ومســبب للتــآكل .تســتخدم الصــودا الكاويــة فــي عــدة قطاعــات ،منهــا قطــاع صناعــة الــورق ومعالجــة الميــاه وإنتــاج الصابــون
والمنظفــات االصطناعيــة والمنســوجات ،وفــي إنتــاج أكســيد األلومنيــوم.
ثاني كلوريد اإليثيلين
مــادة ســائلة يميــل لونهــا إلــى الصفــرة ولهــا رائحــة خفيفــة تشــبه رائحــة الكلوروفــورم .يســتخدم ثانــي كلوريــد اإليثيليــن بشــكل أساســي فــي إنتــاج مونومــرات
كلوريــد الڤينيــل .ومعظــم الكميــات التــي يتــم إنتاجهــا تســتغل فــي إنتــاج مونومــرات كلوريــد الڤينيــل ،أمــا الفائــض فيصــدر إلــى الخــارج.
مونومر كلوريد الڤينيل
غــاز عديــم اللــون ذو رائحــة خفيفــة .يســتخدم مونومــر كلوريــد الڤينيــل بصــورة أساســية فــي إنتــاج البولــي ڤينيــل كلوريــد ،وهــو مــادة بالســتيكية متعــددة
االســتعماالت تدخــل فــي مجموعــة كبيــرة مــن االســتخدامات النهائيــة .ويســتخدم مــا يزيــد علــى  %80مــن الطلــب العالمــي علــى مــادة البولــي ڤينيــل كلوريــد ألغــراض
المعمــرة طويلــة األجــل ضمــن مشــاريع إقامــة البنيــة األساســية ،مثــل أنابيــب شــبكات الميــاه والصــرف الصحــي واألســاك والكبــات والنوافــذ واألبــواب
التطبيقــات ُ
وأرضيــات المنــازل.
حامض الهيدروكلوريك (محلول حامض هيدروكلوريك بنسبة تركيز )%32
ســائل عديــم اللــون أو يميــل لونــه إلــى األخضــر المصفــر ،ولــه رائحــة قويــة ومســبب للتــآكل .يُســتخدم حامــض الهيدروكلوريــك فــي كيماويــات حقــول النفــط
ومعالجــة الميــاه ومنتجــات التنظيــف المنزليــة وتنظيــف الفــوالذ ومعالجــة الميــاه.
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نبذة عن «منتجات»
ُتعــد شــركة قطــر لتســويق وتوزيــع الكيماويــات والبتروكيماويــات «منتجــات» ش.م.ق ،وهــي شــركة حكوميــة تأسســت عــام  2012فــي قطــر ،بمثابــة البوابــة الحصريــة
لصــادرات قطــر مــن المنتجــات الكيماويــة والبتروكيماويــة التــي تزيــد كميتهــا علــى  11,3مليــون طــن متــري ســنويًا .وتســير الشــركة بخطــى ســريعة علــى طريــق تنميــة
قطــاع الصناعــات التحويليــة فــي دولــة قطــر عبــر االســتفادة مــن ميزاتهــا التنافســية الفريــدة واغتنــام الفــرص الجديــدة ،كذلــك توســيع نطــاق عالمتهــا التجاريــة
الموثوقــة عالميــً وتقديــم خدمــة عمــاء متميــزة.
تقــدم «منتجــات» محفظــة متنوعــة مــن المنتجــات ،والتــي تشــمل بوليمــرات وكيماويــات وأســمدة عاليــة الجــودة تنتجهــا شــركات مشــهورة فــي قطاعاتهــا ،إلــى مــا
يزيــد علــى  2000عميــل فــي  135بلــدًا علــى نحــو يتســم بالكفــاءة والموثوقيــة .وتقــدم الشــركة المجموعــة الكاملــة مــن منتجــات البولــي إيثيليــن التــي تحمــل عالمتهــا
التجاريــة المملوكــة لهــا «® ،»Lotrèneكذلــك مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات الكيمياويــة التــي يتــم إنتاجهــا بأحــدث التقنيــات وأعلــى المعاييــر البيئيــة ،هــذا إضافــة
إلــى مجموعــة مــن منتجــات األســمدة الالزمــة لنمــو المحاصيــل وزيــادة الغلــة بمــا يســهم فــي توفيــر الطعــام للمالييــن حــول العالــم.

وكيلنا التسويقي
شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات
والبتروكيماويات «منتجات» ش.م.ق
بوابة الصادرات القطرية من المنتجات الكيماوية
والبتروكيماوية واإلضافات البترولية واألسمدة

وتتخــذ شــبكتنا التســويقية العالميــة« ،منتجــات بــي .ڤــي» ،مــن مدينــة الهــاي الهولنديــة مقــرًا رئيســيًا لهــا .ومــن خــال مكاتبهــا التــي تبلــغ  18مكتبــً فــي مختلــف
أنحــاء العالــم والفريــق المتعــدد الجنســيات الــذي يضــم خبــراء مرموقيــن فــي األســواق التــي يعملــون بهــا ،تلتــزم «منتجــات» بالرصــد المســتمر للظــروف واالتجاهــات
المحليــة لتلبيــة متطلبــات العمــاء واالحتياجــات المســتقبلية علــى أكمــل وجــه ممكــن .لقــد رســخت شــركة «منتجــات بــي .ڤــي» لنفســها مكانــة بوصفهــا «الممثــل
الوحيــد» فــي أوروبــا لشــركة قائمــة خــارج المنطقــة االقتصاديــة األوروبيــة وفقــً للتشــريع التنظيمــي لالتحــاد األوروبــي المتعلــق بتســجيل المــواد الكيماويــة وتقييمهــا
وإصــدار التراخيــص لهــا وفــرض القيــود عليهــا (.)REACH
وقــد دعــم إنجازاتنــا واالعتــراف بنــا تســويق وتوزيــع مــا يزيــد علــى  40مليــون طــن مــن المنتجــات تصــل قيمتهــا إلــى  22مليــار دوالر أمريكــي فــي غضــون خمســة أعــوام
تقريبــً ،وذلــك مــن خــال شــبكة سلســلة توريــد متقدمــة توفــر دائمــً خدمــات متميــزة وعاليــة الجــودة باعتــراف عمالئنــا.
لقــد حققــت «منتجــات» ســريعًا عــددًا مــن اإلنجــازات الرئيســية فــي رحلتهــا االســتثنائية نحــو الريــادة العالميــة فــي قطــاع الكيماويــات والبتروكيماويــات .وتلتــزم
الشــركة التزامــً راســخًا بمواصلــة تقديــم منتجــات عاليــة الجــودة وخدمــة عمــاء متميــزة ،فيمــا تواصــل أيضــً توســيع نطــاق انتشــارها واالســتفادة مــن اســتراتيجية
الشــراكة القويــة مــع الشــركات الرئيســية العاملــة فــي هــذا القطــاع.
منتجاتنا تدعم حياة الناس كل يوم في مختلف أنحاء العالم.

١٤

١٥

أعضاء مجلس اإلدارة

السيد /محمد سالم المري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

اﻟﺴﻴﺪ /ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ
اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب

السيد /عبدالعزيز محمد المناعي
عضو

السيد /عبدالرحمن آحمد الشيبي
عضو

السيد /أحمد سيف السليطي
رئيس مجلس اإلدارة
السيد /عبدالعزيز جاسم المفتاح
عضو

السيد /نبيل محمد البوعينين
عضو

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السيد /أحمد سيف السليطي
رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمون
ـع ُدنِي ويشــرفني أن أرحــب بكــم فــي االجتمــاع الســنوي الخامــس للجمعيــة العامــة لشــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة ،إحــدى أكبــر الشــركات اإلقليمية
يُسـ ِ
الرائــدة فــي إنتــاج مجموعــة متنوعــة مــن البتروكيماويات.
لقــد واصلــت الشــركة جهودهــا الحثيثــة خــال عــام  2017نحــو المزيــد مــن التحــوالت اإليجابيــة ،واســتطاعت أن تختتــم عامــً آخــر بــأداء مالــي وتشــغيلي متميــز وتحقــق
زيــادة كبيــرة فــي األربــاح عــن العــام الماضــي وســط بيئــة تتســم بدرجــة عاليــة مــن التقلــب والمنافســة.
وبرغــم أن عــام  2017قــد فــرض الكثيــر مــن التحديــات ،إال أنــه كان حاف ـ ً
ا بالعديــد مــن الفــرص ،فأســعار النفــط الخــام التــي تراجعــت إلــى أقــل مــن  30دوالرًا أمريكيــً
أوائــل عــام  2016قــد بــدأت فــي االرتفــاع إلــى حــد مــا واســتقرت خــال عــام  ،2017األمــر الــذي خلــق حالــة مــن التفــاؤل لــدى شــركات المجموعــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،فقــد
وضــع الحصــار البــري والبحــري والجــوي الــذي ُفــرِ ض علــى قطــر مــن ِق َبــل بلــدان مجــاورة تحديــات جديــدة أمــام المجموعــة التــي اســتطاعت «بفضــل اهلل» أن تخفــف
مــن حدتهــا بدعــم مــن شــركة «منتجــات» ،بــل وعملــت أيضــً علــى ضمــان التقليــل مــن أي أثــر لهــا علــى األداء المالــي والتشــغيلي إلــى أدنــى حــد ممكــن .وقــد أبــدت
شــركة «منتجــات» اســتجابة فوريــة وســارعت باســتخدام موانــئ أخــرى لضمــان الحــد مــن أي تأثيــرات علــى المبيعــات .كمــا ازدادت كفــاءة عمليــات توزيــع منتجــات
المجموعــة مــع افتتــاح مينــاء حمــد الجديــد الواقــع قريبــً مــن مرافقهــا اإلنتاجيــة فــي مســيعيد.
النتائج المالية
أداء ماليــً وتشــغيليًا متميــزًا لعــام  ،2017حيــث تجــاوز أدائهــا المالــي مــا تحقــق العــام الماضــي بنســبة تبلــغ  ،%9بــل وتعــدي كثيــرًا التوقعــات
حققــت المجموعــة ً
المرصــودة فــي الموازنــة التقديريــة لعــام  .2017وفيمــا يلــي بعــض أبــرز مالمــح األداء المالــي والتشــغيلي لعــام :2017

الخطة االستراتيجية
تماشــيًا مــع الهــدف المتمثــل فــي زيــادة العوائــد لمســاهمينا ،فقــد وضعــت الشــركة خطــة اســتراتيجية واســعة النطــاق تشــمل األهــداف االســتراتيجية وتحقيــق
المســتهدفة ،األمــر الــذي ســيتيح لمجلــس إدارة الشــركة إمكانيــة توجيــه اإلدارات العليــا لشــركات المجموعــة بشــكل أفضــل نحــو تحقيــق
مؤشــرات األداء الرئيســية ُ
رؤيــة الشــركة ورســالتها وأهدافهــا .كمــا ســيتيح القيــاس والرصــد المســتمرين لمؤشــرات األداء الرئيســية القــدرة علــى معالجــة أي قصــور أو تراجــع قــد ينشــأ فــي
مســتوى كفــاءة األنشــطة.
سياسة اإلبالغ عن المخالفات وآلية المراقبة
فــي إطــار المحافظــة علــى ضوابــط داخليــة تتســم بالفعاليــة والشــفافية ،فــإن الشــركة تطبــق سياســة لإلبــاغ عــن المخالفــات وتتبنــى آليــة للمراقبــة بمــا يوفــر
ألعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن وأصحــاب المصلحــة قنــوات رســمية لإلبــاغ عــن أي ســلوك غيــر أخالقــي أو احتيــال فعلــي أو مشــتبه فيــه أو أي انتهــاك لقواعــد
الســلوك المهنــي للشــركة أو لسياســة األخالقيــات.
ترشيد التكاليف
واصلــت الشــركة تركيزهــا خــال العــام علــى ترشــيد التكاليــف فيمــا يتعلــق بالموظفيــن والعمليــات واألصــول ،حيــث مهــدت هــذه الجهــود الطريــق لتعزيــز القيمــة
لمســاهمينا الذيــن عاشــوا تجــارب مربحــة مــع الشــركة علــى مــدار أعــوام .كمــا أن دمــج أنشــطة شــركة قطــر للڤينيــل المحــدودة فــي شــركة قطــر للبتروكيماويــات
المحــدودة (قابكــو) ،وهــي العمليــة التــي تمــت بنجــاح فــي نهايــة عــام  ،2017ينــدرج ضمــن مبــادرات ترشــيد التكاليــف التــي تــم اتخاذهــا خــال العــام .وبرغــم أن بعــض
التــآزر قــد تحقــق علــى مســتوى العمليــات ومهــام الدعــم خــال عــام  ،2017إال أننــا ســنجني ثمــار هــذه العمليــة بالكامل عــام  ،2018فيمــا ســتواصل المجموعــة جهودها
لتحقيــق المزيــد مــن ترشــيد التكاليــف ،األمــر الــذي مــن شــأنه االرتقــاء بــاألداء ،وبالتالــي تحقيــق المزيــد مــن العوائــد لمســاهمينا.

• قامــت الشــركة بضــم المرافــق الرئيســية والداعمــة لشــركة قطــر للڤينيــل المحــدودة إلــى شــركة قطــر للبتروكيماويــات (قابكــو) ،وهــي مشــروع مشــترك بيــن
صناعــات قطــر وتوتــال .وقــد تــم إنجــاز عمليــة ضــم األنشــطة دون أيــة معوقــات ،وهكــذا ســيصبح بمقــدر الشــركة تحقيــق التــآزر فــي العمليــات ومهــام الدعــم بمــا
يســهم فــي االرتقــاء بــاألداء المالــي.
• حافظــت أســعار المنتجــات علــى ارتفاعهــا وازدادت بصفــة عامــة عــن العــام الماضــي بنســبة تبلــغ  ،%6وهــو مــا يعــزى بصــورة أساســية إلــى تحســن أســعار النفــط
الخــام والتحديــات التــي واجهتهــا بعــض الشــركات المنتجــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة؛
• انخفضت أحجام المبيعات بنسبة تبلغ  %3نتيجة إجراء عمليات صيانة مخطط لها في بعض مرافق اإلنتاج؛
• ارتفع صافي األرباح بنسبة  %9ليصل إلى  1.1مليار ريال قطري بفضل ارتفاع اإليرادات وزيادة الدخل اآلخر؛
• بلــغ إجمالــي األصــول  14.8مليــار ريــال قطــري ،كمــا حققــت الشــركة مســتوى ســيولة متميــز ،حيــث بلغــت األرصــدة النقديــة  1.4مليــار ريــال قطــري كمــا فــي 31
ديســمبر.2017 ،

٢٢

٢٣

اإلنفاق الرأسمالي وتنمية األعمال
تعكــف الشــركة حاليــً علــى تنفيــذ برنامــج مــدروس لإلنفــاق الرأســمالي ودراســة الفــرص المالئمــة لتنميــة أعمالهــا ،إذ نؤمــن بــأن مواصلــة االســتثمار فــي األصــول
التشــغيلية يشــكل عنصــرًا أساســيًا حتــى تظــل المجموعــة قــادرة علــى المنافســة فــي الســوق ،وسنســتمر فــي االســتثمار كلمــا ســنحت لنــا فرصــة مناســبة بمــا يعــزز
المركــز التنافســي للمجموعــة فــي المنطقــة.

الخاتمة
ختامــً ،يســعدني أن أنتهــز هــذه الفرصــة ألتقــدم بالشــكر واالمتنــان إلــى حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي ،أميــر البــاد المفــدى «حفظــه اهلل
ورعــاه» ،لرؤيتــه الحكيمــة وتوجيهاتــه الســديدة وقيادتــه الرشــيدة .والشــكر موصــول أيضــً إلــى مســاهمينا الكــرام لثقتهــم الكبيــرة ودعمهــم ،ولزمالئــي مــن أعضــاء
مجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة العليــا ولموظفينــا فــي شــركات المجموعــة لجهودهــم المخلصــة فــي العمــل وتفانيهــم المســتمر.

الميزات التنافسية
تتمتــع شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة بالعديــد مــن الميــزات التنافســية ،مــن أبرزهــا انخفــاض التكاليــف بصــورة كبيــرة ،وذلــك بفضــل حصولهــا علــى
ـاء علــى عقــود ذات أســس تنافســية للقيــم بموجــب اتفاقيــات توريــد طويلــة األجــل .وفضـ ً
ا
اللقيــم بأســعار تنافســية ،حيــث أن المجموعــة تســتفيد مــن األســعار بنـ ً
عــن بعــض الميــزات التنافســية الملموســة للشــركة ،والتــي تتضمــن الســيولة القويــة و األصــول الكبيــر ة التــي تمتلكهــا ،تشــمل الميــزات التنافســية غيــر الملموســة
القــوى العاملــة المؤهلــة والمدربــة تدريبــً عاليــً ووجــود فريــق إدارة عليــا يتمتــع أعضــاءه بخبــرات رفيعــة المســتوى ،وهــي ميــزات لهــا الفضــل فــي النجــاح الــذي
حققتــه الشــركة ،هــذا باإلضافــة إلــى التكامــل بيــن عمليــات اإلنتــاج والتصديــر علــى مســتوى شــركاتها .كمــا تصــل المجموعــة مــن خــال وكيلهــا التســويقي ،أال وهــو
شــركة «منتجــات» ،إلــى عــدد كبيــر مــن العمــاء فــي شــتى أنحــاء العالــم .إضافــة إلــى ذلــك ،فقــد رســخت شــركات المجموعــة لنفســها مكانــة فــي صــدارة الشــركات
ال تشــغيليًا حاف ـ ً
المنتجــة للبتروكيماويــات ،حيــث تــم إنشــاء هــذه الشــركات مــا بيــن عامــي  1997و ،2005وأحــرزت خــال تلــك الفتــرة ســج ً
ا باإلنجــازات وأثبتــت قدرتهــا
علــى االســتمرار فــي تحقيــق تدفقــات نقديــة تشــغيلية قويــة .ومــن هنــا ،فقــد وضعــت المجموعــة اســتراتيجية أساســية لتحقيــق أقصــى فائــدة لمســاهميها،
مســتفيدة فــي ذلــك مــن القــدرات التنافســية المتعــددة التــي تمتلكهــا شــركاتها الثــاث علــى امتــداد مراحــل اإلنتــاج.

أحمد سيف السليطي
رئيس مجلس اإلدارة

ويثــق مجلــس إدارة شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة بــأن هــذه الميــزات األساســية مــن شــأنها دعــم المجموعــة فــي التخفيــف مــن حــدة المخاطــر
والتصــدي للتحديــات التــي تفرضهــا الظــروف االقتصاديــة الراهنــة.
توزيع األرباح المقترح
مــع األخــذ فــي االعتبــار ضــرورة االحتفــاظ بســيولة كافيــة الحتياجــات رأس المــال العامــل وســداد االلتزامــات والنفقــات الرأســمالية وإعمــا ً
ال لمبــادئ الحيطــة الماليــة،
فــإن مجلــس اإلدارة يوصــي بإجمالــي توزيعــات ســنوية للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017 ،بمبلــغ قــدره  879مليــون ريــال قطــري ،وهــو مــا يعــادل  0.7ريــال قطــري
للســهم ،مــا يمثــل  %81مــن نصيــب الســهم مــن األربــاح.

٢٤

٢٥

تقرير مجلس اإلدارة

مقدمة
يسر مجلس اإلدارة أن يقدم تقريره السنوي الخامس عن األداء المالي والتشغيلي لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة لعام .٢٠١٧
شــهدت المجموعــة خــال عــام  2017عــددًا مــن الفــرص التــي تــم توظيفهــا بنجــاح لتحقيــق أداء جيــد للغايــة .فقــد أتمت شــركاتها عمليــات الصيانــة التــي كان مخطط
إلجرائهــا فــي بعــض مصانعهــا .وبرغــم عمليــات التطفئــة إلجــراء الصيانــة ،كانــت النتائــج الماليــة والتشــغيلية متميــزة ،بــل إنهــا تجــاوزت التوقعــات المرصــودة فــي
الموازنــة التقديريــة للمجموعــة ،والتــي حققــت إنجــازًا آخــر بنجاحهــا فــي ضــم المرافــق الرئيســية والداعمــة التابعــة لشــركة قطــر للڤينيــل المحــدودة إلــى شــركة
قطــر للبتروكيماويــات (قابكــو) ،وهــي مشــروع مشــترك بيــن صناعــات قطــر وتوتــال (فرنســا).

الخاتمة
يتقــدم مجلــس إدارة الشــركة بالشــكر إلــى حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي ،أميــر البــاد المفــدى «حفظــه اهلل ورعــاه» لرؤيتــه الحكيمــة
وتوجيهاتــه الســديدة وقيادتــه الرشــيدة .ونتقــدم بالشــكر أيضــً إلــى الســيد /أحمــد ســيف الســليطي ،رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ،لرؤيتــه المســتنيرة وقيادتــه
الواعيــة .كمــا نشــكر فريــق اإلدارة العليــا وموظفــي شــركات المجموعــة علــى إخالصهــم وتفانيهــم فــي خدمــة المجموعــة وتحقيــق أهدافهــا.

النتائج المالية
حققــت المجموعــة صافــي أربــاح متميــز يبلــغ  1.1مليــار ريــال قطــري للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر ،2017 ،بمعــدل عائــد  0.87ريــال قطــري للســهم ،بزيــادة قدرهــا 93
مليــون ريــال قطــري ،أو مــا نســبته  %9مقارنــة بصافــي أربــاح بواقــع  995مليــون ريــال قطــري ومعــدل عائــد  0.79ريــال قطــري للســهم للعــام الماضــي .وتعــود هــذه
الزيــادة عــن العــام الماضــي إلــى ارتفــاع أســعار البيــع بنســبة  %6وزيــادة الدخــل اآلخــر برغــم تراجــع أحجــام المبيعــات الناتــج عــن عمليــات التطفئــة المخطــط لهــا إلجــراء
الصيانــة فــي بعــض المصانــع التابعــة للمجموعــة.
كمــا واصلــت المجموعــة االســتفادة مــن األســعار التنافســية للقيــم اإليثــان وغــاز الوقــود بموجــب اتفاقيــات توريــد طويلــة األجــل .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه الترتيبات
التعاقديــة تنــدرج ضمــن العوامــل ذات األهميــة الكبيــرة فــي تحقيــق األربــاح وســط أجــواء تشــهد خاللهــا األســواق العديــد مــن التحديات.
وقــد ســجلت المجموعــة مركــزًا نقديــً متميــزًا بأرصــدة قويــة تبلــغ  1.4مليــار ريــال قطــري كمــا فــي  31ديســمبر  ،2017وذلــك بعــد توزيــع أربــاح عــن أعــوام ســابقة بواقــع
 727مليــون ريــال قطــري .وبلــغ إجمالــي األصــول  14.8مليــار ريــال قطــري فــي  31ديســمبر  2017مقارنــة بإجماليهــا الــذي كان يبلــغ  14.4مليــار ريــال قطــري فــي  31ديســمبر
 .2016وبهــذه النتائــج ،فقــد تجــاوزت المجموعــة كثيــرًا التوقعــات التــي كانــت مرصــودة فــي موازنتهــا التقديريــة.
توزيع األرباح المقترح
يوصــي مجلــس اإلدارة بإجمالــي توزيعــات ســنوية للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017 ،بمبلــغ قــدره  ٨٧٩مليــون ريــال قطــري ،وهــو مــا يعــادل  0.7ريــال قطــري
للســهم ،مــا يمثــل  %81مــن نصيــب الســهم مــن األربــاح.

٢٨

٢٩

كلمة العضو المنتدب

السيد /خالد محمد تركي السبيعي
العضو المنتدب

َسرُّ نِي كثيرًا أن أقدم هذه الكلمة الموجزة إلى مساهمينا الكرام حول إنجازاتنا خالل العام الماضي ورحلتنا نحو المستقبل.
ي ُ

الخاتمة
ختامــً ،أود أن أتقــدم بخالــص الشــكر واالمتنــان إلــى الســيد /أحمــد ســيف الســليطي ،رئيــس مجلــس إدارة شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة ،وإلــى أعضــاء
مجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة العليــا وموظفــي شــركات المجموعــة علــى جهودهــم المشــكورة وإخالصهــم فــي خدمــة الشــركة.

أو ً
ال ،فقــد خضعــت بعــض المصانــع التابعــة لشــركات المجموعــة إلــى عمليــات صيانــة كان مخطــط لهــا وأدت إلــى انخفــاض أحجــام اإلنتــاج والمبيعــات مقارنــة
بالعــام الماضــي ،غيــر أن عمليــات التطفئــة إلجــراء الصيانــة الوقائيــة وتلــك التــي تأتــي فــي إطــار الضمــان تنــدرج ضمــن المتطلبــات األساســية للمنشــآت الصناعيــة
َســرني أن أعلمكــم
الكبيــرة ،إذ أنهــا ُت ِحــد مــن حــاالت إيقــاف التشــغيل غيــر المخطــط لهــا ،وتضمــن جــودة المنتــج وتســهم أيضــً فــي زيــادة دورة حيــاة المصنــع .وي ُ
بــأن عمليــات الصيانــة المخطــط لهــا قــد تمــت بنجــاح ،وحققــت المجموعــة صافــي أربــاح أعلــى مــن العــام الماضــي بنســبة تصــل إلــى  %9برغــم عمليــات التطفئــة
وانخفــاض أحجــام المبيعــات .ويُعــزى هــذا االرتفــاع فــي صافــي األربــاح بصــورة أساســية إلــى زيــادة األســعار وارتفــاع الدخــل اآلخــر.

خالد محمد تركي السبيعي
العضو المنتدب

إن عام  2017قد فرض على الشركة تحديات جسام على عدة جبهات.

ثانيــً ،تــم ضــم المرافــق الرئيســية والداعمــة لشــركة قطــر للڤينيــل المحــدودة بالكامــل إلــى شــركة قطــر للبتروكيماويــات (قابكــو) ،وهــي مشــروع مشــترك بيــن
صناعــات قطــر وتوتــال .كمــا حققــت الشــركة إنجــازًا آخــر بإتمــام عمليــة ضــم األنشــطة علــى نحــو ســلس .وبذلــك ،ســيصبح بمقدورهــا تحقيــق التــآزر علــى مســتوى
العمليــات ومهــام الدعــم بــدءًا مــن عــام .2018
وفــي الوقــت الــذي ســتحد فيــه عمليــات التطفئــة إلجــراء الصيانــة مــن مــرات إيقــاف التشــغيل غيــر المخطــط لــه إلــى أدنــى حــد ممكــن فــي المســتقل ،ســيثمر
التكامــل بيــن شــركة قطــر للڤينيــل المحــدودة وشــركة قطــر للبتروكيماويــات عــن تحقيــق الفوائــد المرجــوة بمــا يعــود بالنفــع والفائــدة علــى الشــركة.
نحن نتعامل بكل شفافية ووضوح وسنواصل البحث عن الفرص التي تعود بالمزيد من الفوائد على مساهمينا الكرام.

٣٢

٣٣

تقرير مدقق الحسابات المستقل

تقرير عن تدقيق البيانات المالية
الرأي
برأينــا ،أن البيانــات الماليــة لـــ شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة ش.م.ق«( .الشــركة») ُتظهــر بصــورة عادلــة ومــن كافــة النواحــي الجوهريــة ،المركــز المالــي
للشــركة كمــا فــي  31ديســمبر  2017وأداءهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.
قمنا بتدقيق ما يلي
البيانات المالية للشركة التي تتكون من:
• بيان المركز المالي كما في  31ديسمبر 2017؛
• بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛
• بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛
• بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ و
• اإليضاحات المتممة للبيانات المالية والتي تشمل موجزًا عن السياسات المحاسبية الهامة.
أساس الرأي
لقــد أجرينــا عمليــة التدقيــق وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق .إن مســؤولياتنا بموجــب هــذه المعاييــر مبينــة بالتفصيــل ضمــن قســم «مســؤوليات مراقــب الحســابات
عــن تدقيــق البيانــات الماليــة» مــن هــذا التقريــر.
أساس لرأينا.
ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير
ٍ
االستقاللية
نحــن مســتقلون عــن الشــركة وفقــً لقواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبين المهنييــن الصــادرة عــن مجلــس معاييــر الســلوك األخالقــي الدولــي للمحاســبين
ومتطلبــات الســلوك األخالقــي فــي دولــة قطــر والمتعلقــة بعمليــة التدقيــق التــي قمنــا بهــا للبيانــات الماليــة .وقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــا
لهــذه المتطلبــات وقواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبين المهنييــن.
منهجنا في التدقيق
نظرة عامة
أمور التدقيق الرئيسية
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• تصنيف الحصص في الترتيبات المشتركة باعتبارها مشاريع مشتركة
• االعتراف باإليرادات

لقــد تــم تعيينــا فــي فبرايــر  2017كمراقبــي حســابات الشــركة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2017وعنــد ارتباطنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة للمــرة األولــى ،بمــا فــي ذلك
تدقيــق البيانــات الماليــة للفتــرة الســابقة مــن قبــل شــركة أخــرى لمراقبــي الحســابات ،فإننــا لــم نكــن قــد حصلنــا مســبقا علــى أدلــة تدقيــق فيمــا يتعلــق باألرصــدة
االفتتاحيــة .لذلــك ،فإننــا مطالبــون وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق بتنفيــذ إجــراءات معينــة علــى األرصــدة االفتتاحيــة مــن أجــل الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة
ومالئمــة بــأن األرصــدة االفتتاحيــة ال تتضمــن تحريفــات تؤثــر ماديــا علــى البيانــات الماليــة للفتــرة الحاليــة.

وإلنجــاز هــذه المســؤولية ،قمنــا بمرجعــة أوراق عمــل مراقبــي الحســابات الســابقين ،للمســاعدة فــي التعــرف علــى الضوابــط التــي اعتمــدوا عليهــا فــي إصــدار رأيهــم،
وفهــم األدلــة التــي حصلــوا عليهــا بشــأن األحــكام الرئيســية.
كجــزء مــن تصميــم عمليــة التدقيــق الخــاص بنــا ،قمنــا بتحديــد األهميــة النســبية وتقييــم مخاطــر التحريــف المــادي فــي البيانــات الماليــة .وعلــى وجه الخصــوص ،فقد
وضعنــا فــي الحســبان األحــكام الشــخصية التــي قامــت بهــا اإلدارة ،علــى ســبيل المثــال ،مــا يتعلــق بالتقديــرات المحاســبية الجوهريــة التــي تتضمــن وضــع افتراضــات
وأخــذ األحــداث المســتقبلية فــي االعتبــار والتــي تعتبــر غيــر مؤكــدة بطبيعتهــا .وكمــا هــو متبــع فــي جميــع عمليــات التدقيــق لدينــا ،تناولنــا أيضــا مخاطــر تجــاوز اإلدارة
للرقابــة الداخليــة ،بمــا فــي ذلــك مــن بيــن أمــور أخــرى ،النظــر فيمــا إذا كان هنــاك دليــل علــى التحيــز بمــا يمثــل أحــد مخاطــر التحريــف المــادي نتيجــة االحتيــال.
وقــد صممنــا نطــاق التدقيــق الــذي قمنــا بــه مــن أجــل أداء مــا يكفــي مــن عمــل لنتمكــن مــن إبــداء رأي حــول البيانــات الماليــة ككل ،آخذيــن فــي االعتبــار هيــكل
الشــركة والعمليــات والضوابــط المحاســبية ومجــال الصناعــة الــذي تعمــل فيــه الشــركة.
أمور التدقيق الرئيسية
أمــور التدقيــق الرئيســية هــي تلــك األمــور التــي ،فــي تقديرنــا المهنــي ،كانــت ذات أهميــة كبيــرة فــي أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا علــى البيانــات الماليــة للفتــرة
الحاليــة .وقــد تــم تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة ككل ،وفــي صياغــة رأينــا فــي هــذا الشــأن ،ونحــن ال نعــرب عــن رأي منفصــل بخصــوص هــذه
األمــور.
كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق
أمور التدقيق الرئيسية
تصنيف الحصص في الترتيبات المشتركة باعتبارها مشاريع مشتركة
كما هو مبين في اإليضاح رقم  14حول البيانات المالية ،تقوم الشركة بتصنيف
حصصها في شركة كيو كيم وشركة كيو كيم  2وشركة كيو في سي
باعتبارها مشاريع مشتركة تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق
الملكية بقيمة دفترية قدرها  13.16مليون ريال قطري كما في  31ديسمبر 2017
(حوالي  89%من إجمالي موجودات الشركة كما في ذلك التاريخ).
إن تصنيف الترتيبات المشتركة كمشاريع مشتركة بموجب المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم ( 11الترتيبات المشتركة) يتطلب وضع أحكام الستنتاج أن
الشركة لديها سيطرة مشتركة على المنشآت المستثمر فيها .إن استنتاج ما إذا
كان الترتيب هو مشروع مشترك أو عملية مشتركة يعمل على تحديد المعاملة
المحاسبية المطبقة على كل من هذه الحصص في دفاتر الشركة.
وباعتبارنا مراقبي الحسابات الجدد ،فقد قررنا أنه من المهم تقييم األحكام
التي تمارسها اإلدارة في تصنيف حصصها في هذه المنشآت المستثمر فيها
كمشاريع مشتركة ،ألن التصنيف غير الصحيح يمكن أن يؤدي إلى أخطاء مادية
في البيانات المالية.

• لقد حصلنا على الوثائق المتعلقة بالترتيبات المشتركة (بما في ذلك اتفاقية
الترتيبات المشتركة ،والنظام األساسي ،ومحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة)
وقد استخدمناها لتقييم االفتراضات التي وضعتها اإلدارة لتصنيف حصصها
في هذه المنشآت المستثمر فيها كمشاريع مشتركة بموجب المعيار الدولي
للتقارير المالية “ 11الترتيبات المشتركة”.
• وقد قمنا بتقييم الهيكل والشكل القانوني للترتيبات ،والشروط التعاقدية
المتفق عليها بين األطراف في الترتيب ،وهياكل الحوكمة في كل من المنشآت
المستثمر فيها ،والوقائع والظروف األخرى ،عند االقتضاء.
• كما قمنا بتقييم حقوق األطراف والتزاماتهم الناشئة عن الترتيبات.
• وقمنا بتقييم اإلفصاحات المناسبة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم
.11
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كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق

االعتراف باإليرادات
كما هو مبين في اإليضاح  ،3-2تمثل حصة الشركة من النتائج المجمعة
للمشاريع المشتركة (كيو كيم وكيو كيم  2وكيو في سي) بمبلغ  972مليون
ريال قطري للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017ما نسبته  97%من إجمالي
إيرادات شركة.
وتمثل نتائج عمليات هذه المشاريع المشتركة البالغة  1,989مليون ريال قطري
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017ما نسبته  30%من إيرادات مبيعات هذه
المشاريع المشتركة .تتم معظم مبيعات المشاريع المشتركة لعميل واحد
وهو “شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات“( ”:منتجات”).
وفقا لسياسة االعتراف باإليرادات التي تطبقها كل شركة من شركات المشاريع
المشتركة ،يتم االعتراف باإليرادات من مبيعات منتجاتها عندما يقوم المشروع
المشترك بتسليم المنتجات إلى شركة منتجات ،حيث يتم تحديد شروط
التسليم في عقود كل من شراء حصة من اإلنتاج المستقبلي للسوائل (“)”ORL
وشراء حصة من اإلنتاج المستقبلي للمواد الصلبة (“.)”ORS
وقد ركزنا في تدقيقنا على عائدات مبيعات المشاريع المشتركة بسبب
الحجم الكبير للمنتجات وما يترتب على ذلك من ارتفاع قيم الشحنات الفردية،
حيث تبين لنا أن األخطاء في االعتراف باإليرادات على مستوى شركة المشروع
المشترك يمكن أن تؤدي إلى تحريفات مادية في البيانات المالية للشركة عندما
تقوم الشركة باالعتراف بحصتها في صافي دخل كل منشأة مستثمر فيها
وفقا لطريقة حقوق الملكية المحاسبية.
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تضمنت إجراءاتنا فيما يتعلق باالعتراف باإليرادات من المبيعات التي قامت بها
المشاريع المشتركة الفردية ما يلي:
• مراجعة شروط اتفاقيات الشراء المبرمة مع شركة منتجات.
• تقييم السياسات المحاسبية لشركات المشاريع المشتركة فيما يتعلق
باالعتراف باإليرادات لتحديد ما إذا كانت قد تعاملت بشكل مناسب مع
المبيعات التي تتم في إطار اتفاقيات الشراء.
• فهم وتقييم واختبار الضوابط الداخلية على االعتراف باإليرادات على مستوى
المشروع المشترك ،بما في ذلك توقيت االعتراف باإليرادات.
• القيام بفحص البيانات الواردة من منتجات بخصوص المبيعات ،على أساس
العينة.
• تنفيذ اختبار القطع لمعامالت البيع ،على أساس العينة ،الختبار ما إذا كان قد
تم االعتراف بإيرادات كل منشأة في الفترة الصحيحة.

المعلومات األخرى
إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى .تتكــون المعلومــات األخــرى مــن تقريــر مجلــس اإلدارة (باســتثناء البيانــات الماليــة وتقريــر تدقيقنــا عليهــا) ،والتــي تــم
تزويدنــا بهــا حتــى تاريــخ تقريــر التدقيــق ،والتقريــر الســنوي الكامــل ،والــذي نتوقــع أن يتــم إتاحتــه لنــا بعــد ذلــك التاريــخ.
إن رأينا عن البيانات المالية ال يغطي المعلومات األخرى ،وال ولن نبدي أي استنتاج بأي شكل للتأكيد عليها.
تنحصــر مســؤوليتنا فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة فــي قــراءة المعلومــات األخــرى الــواردة أعــاه ،وعنــد القيام بذلــك ،نقــوم بالنظر فيمــا إذا كانــت المعلومات
األخــرى ال تتفــق بشــكل مــادي مــع البيانــات الماليــة أو مــع مــا حصلنــا عليــه مــن معلومــات أثنــاء عمليــة التدقيــق ،أو مــا قــد يشــير إلــى وجــود تحريف بهــا بشــكل مادي.
وإذا اســتنتجنا وجــود تحريــف مــادي فــي المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات ،اســتنادًا إلــى مــا قمنــا بــه مــن أعمــال ،فإننــا
مطالبــون بإعــداد تقريــر بذلــك .هــذا وليــس لدينــا مــا نســجله فــي هــذا الخصــوص.
في حال استنتجنا وجود تحريف مادي عند اطالعنا على التقرير السنوي الكامل ،فإنه يتوجب علينا اإلبالغ عن ذلك للمسؤولين عن الحوكمة.
مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات المالية
إن اإلدارة مســؤولة عــن اإلعــداد والعــرض العــادل لهــذه البيانــات الماليــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ووفقــً للقانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم ()11
لســنة  ،2015وعــن أنظمــة الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة لتتمكــن مــن إعــداد بيانــات ماليــة خاليــة مــن التحريفــات الماديــة ،ســواء كانــت ناتجــة عــن احتيــال
أو خطــأ.
تعتبــر اإلدارة ،عنــد إعــداد البيانــات الماليــة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة الشــركة علــى مواصلــة أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة ،واإلفصــاح ،حســب مقتضــى الحــال ،عــن
األمــور المرتبطــة باســتمرارية المنشــأة وعــن اســتخدام أســاس االســتمرارية المحاســبي ،مــا لــم تكــن اإلدارة تنــوي تصفيــة الشــركة أو إيقــاف أنشــطتها ،أو ال يوجــد
أمامهــا بديــل واقعــي ســوى القيــام بذلــك.
ويتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.
مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول عمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة ككل خاليــة مــن أي تحريــف مــادي ،ســواء كان ناشــئًا عــن احتيــال أو خطــأ ،وإصــدار
ـال مــن التأكيــد ،ولكنــه ال يعــد ضمانــً بــأن التدقيــق الــذي يتــم وفقــا للمعاييــر الدوليــة
تقريــر مراقــب الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا .يمثــل التأكيــد المعقــول مســتوى عـ ٍ
للتدقيــق ســوف يكشــف دومــا عــن أي تحريــف مــادي فــي حــال وجــوده .تنشــأ حــاالت التحريــف مــن االحتيــال أو الخطــأ ،وتعتبــر ماديــة إذا كان مــن المعقــول توقــع أن
ـاء علــى هــذه البيانــات الماليــة.
تؤثــر ،منفــردة أو مجتمعــة ،علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون بنـ ً
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كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ،فإننــا نمــارس األحــكام المهنيــة ونحافــظ علــى الشــك المهنــي خــال عمليــة التدقيــق .كمــا أننــا نقــوم
بمــا يلــي:
• تحديــد وتقييــم مخاطــر التحريــف المــادي للبيانــات الماليــة ،الناشــئة ســواء مــن االحتيــال أو الخطــأ ،وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق المناســبة لتلــك المخاطــر،
ـاس لرأينــا .إن خطــر عــدم اكتشــاف أي تحريــف مــادي ناشــئ عــن االحتيــال يعتبــر أعلــى مــن ذلــك الــذي ينشــأ
والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة لتوفيــر أسـ ٍ
عــن الخطــأ ،نظــرًا ألن االحتيــال قــد ينطــوي علــى التواطــؤ أو التزويــر أو الحــذف المتعمــد أو التحريــف أو تجــاوز للرقابــة الداخليــة.

التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم ( )11لسنة  ،2015فإننا نؤكد على:
• أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض عملية التدقيق التي قمنا بها؛
• أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية سليمة وأن البيانات المالية تتفق معها؛
• توافق المعلومات المالية المدرجة بتقرير اإلدارة مع دفاتر وسجالت الشركة؛ و
• لــم يســترع انتباهنــا مــا يجعلنــا نعتقــد بــأن الشــركة قــد خالفــت أيــا مــن أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم ( )11لســنة  2015أو نظامهــا األساســي
بشــكل قــد يؤثــر جوهريــا علــى مركزهــا المالــي أو نتائــج تشــغيلها كمــا فــي وعــن الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2017
أمر آخر
تــم تدقيــق البيانــات الماليــة للشــركة عــن الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016مــن قبــل مراقــب حســابات آخــر والــذي أبــدى بتقريــره بتاريــخ  5فبرايــر  2017رأي تدقيــق
غيــر معــدل عــن هــذه البيانــات الماليــة.

• التوصــل إلــى اســتنتاج حــول مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس اســتمرارية المنشــأة المحاســبي ،ومــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد مــادي مرتبــط بأحــداث أو ظــروف
قــد تثيــر شــكوكًا جوهريــة فيمــا يتعلــق بقــدرة الشــركة علــى مواصلــة أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة بنــاء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا .وفــي حــال
اســتنتاج وجــود عــدم تأكــد مــادي ،فإننــا مطالبــون بلفــت االنتبــاه فــي تقريــر التدقيــق إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي البيانــات الماليــة ،أو إذا كانــت اإلفصاحات
غيــر كافيــة ،نقــوم بتعديــل رأينــا .إن اســتنتاجاتنا تســتند إلــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر التدقيــق الخــاص بنــا .ومــع ذلــك ،فقــد تتســبب
أحــداث أو ظــروف مســتقبلية فــي أن تتوقــف الشــركة عــن مواصلــة أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة.

عن برايس ووترهاوس كوبرز – فرع قطر
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• الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات العالقــة بعمليــة التدقيــق بغــرض تصميــم إجــراءات التدقيــق التــي تعتبــر مناســبة وفقــا للظــروف ،وليــس لغــرض إبــداء
الــرأي عــن فاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة للشــركة.
• تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.

• تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة وهيكلهــا ومحتواهــا ،بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات ،ومــا إذا كانــت البيانــات الماليــة تمثــل المعامــات واألحــداث بطريقــة
تحقــق عرضــً عــاد ً
ال.
ونقــوم بالتواصــل مــع المســؤولين عــن الحوكمــة فيمــا يتعلــق ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،بنطــاق وتوقيــت التدقيــق الــذي تــم التخطيــط لــه واكتشــافات التدقيــق
الجوهريــة ،بمــا فــي ذلــك أي قصــور جوهــري فــي الرقابــة الداخليــة التــي قمنــا بتحديدهــا خــال أعمــال التدقيــق.
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كمــا أننــا نقــدم للمســؤولين عــن الحوكمــة بيانــً بأننــا قــد التزمنــا بمتطلبــات المعاييــر األخالقيــة المناســبة فيمــا يتعلــق باالســتقاللية ،وإبالغهــم بجميــع العالقــات
وغيرهــا مــن األمــور التــي مــن المعقــول االعتقــاد بأنهــا تؤثــر علــى اســتقالليتنا ،وعنــد االقتضــاء ،اإلجــراءات الوقائيــة فيمــا يتعلــق بهــذا الخصــوص.
ومــن بيــن األمــور التــي أبلغناهــا للمســؤولين عــن الحوكمــة ،نقــوم بتحديــد تلــك األمــور األكثــر أهميــة فــي أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا علــى البيانــات الماليــة للفتــرة
الحاليــة ،والتــي تعــد بالتالــي أمــور التدقيــق الرئيســية .ونقــوم بتوضيــح هــذه األمــور فــي تقريــر التدقيــق الخــاص بنــا مــا لــم يحظــر القانــون أو التنظيمــات الكشــف
العلنــي عنهــا ،أو عندمــا نقــرر ،فــي حــاالت نــادرة للغايــة ،أنــه ال ينبغــي اإلبــاغ عــن أمـ ٍر مــا فــي تقريرنــا ألنــه قــد يكــون مــن المعقــول توقــع أن تزيــد اآلثــار العكســية عــن
المصلحــة العامــة مــن جــراء اإلبــاغ عــن هــذا األمــر.
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