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ش.م.ق.القابضةللبتروكیماویاتمسیعیدشركةإدارةمجلسالسادةإلى

مقدمة 

المرفق لشركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة ش.م.ق. ("الشركة") كما في لقد قمنا بمراجعة بیان المركز المالي المرحلي المختصر 
المختصرة للدخل الشامل والتغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة عن فترة الستة المرحلیة المالیة  لبیاناتاو ٢٠١٧یونیو  ٣٠

المحاسبیة الھامة والتفسیرات المتممة األخرى. إن اإلدارة  أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات المشتملة على ملخص للسیاسات
"إعداد  ٣٤ھي المسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

یة المالیة المرحلیة المختصرة اعتمادا على عمل معلوماتي إبداء استنتاج حول ھذه الالتقاریر المالیة المرحلیة". وتنحصر مسؤولیتنا ف
المراجعة التي قمنا بھا.

نطاق المراجعة

المالیة المرحلیة من خالل مراجع  حسابات  معلومات"مراجعة ال - ٢٤١٠اجعة رقم لقد أجرینا مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي للمر
لمرحلیة على االستفسار عن األمور المالیة والمحاسبیة خاصة من األفراد مستقل للمنشأة". وتشتمل عملیة مراجعة المعلومات المالیة ا

المسؤولین وتطبیق إجراءات التحلیل المالي وإجراءات المراجعة األخرى. وتقل إجراءات عملیة المراجعة في نطاقھا عن إجراءات 
قاط الجوھریة ن الحصول على التأكید الالزم باكتشاف جمیع النعملیة التدقیق والتي تتم وفقا لمعاییر التدقیق الدولیة، وبالتالي ال تمكننا م

التي یمكن اكتشافھا أثناء عملیة التدقیق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأي تدقیق.

النتیجة

م إعدادھا من تالمالیة المرحلیة المختصرة المرفقة لم یالمعلومات  لى علمنا ما یستدعي االعتقاد بأناستناداً إلى مراجعتنا، فإنھ لم یرد إ
"إعداد التقاریر المالیة المرحلیة". ٣٤لمعیار المحاسبة الدولي رقم  كافة النواحي الجوھریة وفقاً 

أمور أخرى

والبیانات المالیة للشركة  ٢٠١٧یونیو  ٣٠المالیة المرحلیة المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھیة في  المعلوماتتمت مراجعة وتدقیق ا
مراجعة غیر متحفظ ورأي  إستنتاج، على التوالي، من قبل مراقب حسابات آخر والذي أبدى ٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

على التوالي. ٢٠١٧فبرایر  ٥و ٢٠١٦أغسطس  ٩تدقیق غیر متحفظ في تقریریھ المؤرخین 

فرع قطر -عن برایس وترھاوس كوبرز 
)١٢٠١٥٥سجل مركز قطر للمال رقم (

محمد المعتز 
فرع قطر -برایس وترھاوس كوبرز 

٢٨١سجل مراقبي الحسابات رقم 
٢٠١٧أغسطس  ٦الدوحة، 











ش.م.ق.شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة 
ة المختصرة لفترة الستة  ة المرحلیّ لیّ لما ٢٠١٧یونیو ٣٠في  أشھر المنتھیةالمعلومات ا

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٣جزءا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة١٦إلى  ٦اإلیضاحات على الصفحات من تشكل 

المختصرالمرحليالشاملالدخلبیان
یونیو٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

إیضاحات
٢٠١٧

(مراجعة)
٢٠١٦
(مراجعة)

٤٢٠،٨٠٨٤٤٥،٧٦٤)٢( ٤حصة من نتائج مشاریع مشتركة
١٣،٠٧٢٦،٦٣٦إیرادات فوائد

٩٥٦-دخل آخر
٤٣٣،٨٨٠٤٥٣،٣٥٦

)٨،٦١٨()٧،٩٩٨(مصروفات عمومیة وإداریة
-)١٢٥(مصروفات أخرى

٤٢٥،٧٥٧٤٤٤،٧٣٨ربح الفترة قبل استرداد الضریبة
١٢٤٢،٨٣٠٤٤،٩٤٣الضریبةاسترداد 

٤٦٨،٥٨٧٤٨٩،٦٨١صافي ربح الفترة
--الدخل الشامل األخر

٤٦٨،٥٨٧٤٨٩،٦٨١إجمالي بنود الدخل الشامل للفترة

٣٠٫٣٧٠٫٣٩أرباح السھم األساسیة والمخففة (لایر قطري)
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ة المختصرة لفترة الستة  ة المرحلیّ لیّ لما ٢٠١٧یونیو ٣٠في  ةالمنتھیرأشھالمعلومات ا

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٤  جزءا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة١٦إلى  ٦تشكل اإلیضاحات على الصفحات من 

المختصرالمرحليالملكیةحقوقفيالتغیراتبیان
یونیو٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في

اإلجماليأرباح مدورةاحتیاطي قانونيرأس المالإیضاحات

١٢،٥٦٣،١٧٥٢٥،٣٦٤١،٥٩٨،٦٦١١٤،١٨٧،٢٠٠)دققة(م٢٠١٦ینایر ١الرصید في 

٤٨٩،٦٨١٤٨٩،٦٨١--ربح الفترة

----الدخل الشامل األخر

١٢،٥٦٣،١٧٥٢٥،٣٦٤٢،٠٨٨،٣٤٢١٤،٦٧٦،٨٨١إجمالي بنود الدخل الشامل للفترة

معامالت مع أصحاب الحصص بصفتھم 
:المالكین

)٨٧٩،٤٢٢()٨٧٩،٤٢٢(--١١توزیعات أرباح معلنة 

١٢،٥٦٣،١٧٥٢٥،٣٦٤١،٢٠٨،٩٢٠١٣،٧٩٧،٤٥٩(مراجعة)٢٠١٦یونیو ٣٠الرصید في 

١٢،٥٦٣،١٧٥٢٥،٣٦٤١،٦٨٩،٠٢١١٤،٢٧٧،٥٦٠(مدققة)٢٠١٧ینایر  ١الرصید في 

٤٦٨،٥٨٧٤٦٨،٥٨٧--ربح الفترة

----الدخل الشامل األخر

١٢،٥٦٣،١٧٥٢٥،٣٦٤٢،١٥٧،٦٠٨١٤،٧٤٦،١٤٧إجمالي بنود الدخل الشامل للفترة

معامالت مع أصحاب الحصص بصفتھم 
:المالكین

)٧٥٣،٧٩١()٧٥٣،٧٩١(--١١توزیعات أرباح معلنة 

١٢،٥٦٣،١٧٥٢٥،٣٦٤١،٤٠٣،٨١٧١٣،٩٩٢،٣٥٦(مراجعة)٢٠١٧یونیو ٣٠الرصید في 



شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة ش.م.ق.
ة المختصرة لفترة الستة  ة المرحلیّ لیّ لما ٢٠١٧یونیو ٣٠في  ةالمنتھیرأشھالمعلومات ا
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٥  جزءا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة١٦إلى  ٦تشكل اإلیضاحات على الصفحات من 

المختصرالمرحليالنقدیةالتدفقاتبیان
یونیو٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

إیضاحات
٢٠١٧

(مراجعة)
٢٠١٦
(مراجعة)

التشغیلیةالتدفقات النقدیة من األنشطة 

٤٦٨،٥٨٧٤٨٩،٦٨١صافي ربح الفترة

  :على تعدیالت
)٦،٦٣٦()١٣،٠٧٢(إیرادات فوائد-

)٤٤٥،٧٦٤()٤٢٠،٨٠٨()٢( ٤حصة الربح من مشاریع مشتركة-

٣٤،٧٠٧٣٧،٢٨١

الحركة في رأس المال العامل:
٥٢،٣٨٠)٤٤،٩١٧(مبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدینة أخرى-

٩٨،٠٩٨٨٩،١٨٠مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة-

)٣٠،٠١٤()٢٦،٥٠٦(أخرىنة ومطلوباتذمم دائ-

٣،٨٣١)٤،٢١٥(مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة-

٥٧،١٦٧١٥٢،٦٥٨النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

١٤،٧١٥٩،٣٧٤  مستلمة وائدف

٧١،٨٨٢١٦٢،٠٣٢صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة االستثماریة
٤٣٩،١٠٠٤٤٩،٥٣٣)٣( ٤توزیعات أرباح مستلمة من مشاریع مشتركة

)٥٥٥،٠٠٠()٧٢٢،٩٠٠(استثمار ودائع ثابتة األجل

٨٥٢،٧٤٠٦٦٥،١١٨استحقاق ودائع ثابتة األجل

٥٦٨،٩٤٠٥٥٩،٦٥١االستثماریةصافي النقد الناتج من األنشطة 

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلّیة

)٨٣٧،٠٦٢()٧١٦،٥١٤(١١توزیعات األرباح المدفوعة للمساھمین

)٤٢،٣٦٠()٣٧،٢٧٦(الحركة في حساب توزیعات األرباح غیر المطالب بھا

)٨٧٩،٤٢٢()٧٥٣،٧٩٠(النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

)١٥٧،٧٣٩()١١٢،٩٦٨(صافي النقص في النقد وشبھ النقد

١١٧،٦٣٩١٧٤،٩٢٧  ٦النقد وشبھ النقد في بدایة الفترة

٤،٦٧١١٧،١٨٨  ٦النقد وشبھ النقد في نھایة الفترة
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لمتممة للمعلومات المالیة المرحلیة المختصرة اإلیضاحات ا

٦  

وأنشطتھاالشركةعنمعلومات.١

كشركة مساھمة ٦٠٨٤٣شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة ش.م.ق. ("الشركة") تم تسجیلھا وتأسیسھا في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم 
تم استبدالھذي (وال٢٠٠٢لسنة  ٥یة القطري رقم قانون الشركات التجارقطریة من قبل المساھم المؤسس لھا، قطر للبترول. تم تأسیس الشركة بموجب

عاما، وذلك بعد قرار سعادة/ وزیر ٩٩لفترة مبدئیة ٢٠١٣مایو ٢٩). تم تأسیس الشركة في ٢٠١٥لسنة  ١١قانون الشركات التجاریة القطري رقم ب
بالدوحة ، دولة قطر. والشركة مدرجة ٣٢١٢والعنوان المسجل للشركة ھو ص.ب. .٢٠١٣مایو ٢١، الصادر في ٢٠١٣لسنة  ٢٢االقتصاد والتجارة رقم 

في بورصة قطر وھي شركة تابعة لقطر للبترول.

ریعھا ایتمثل النشاط الرئیسي للشركة في تأسیس وإدارة وحیازة و / أو تملك األسھم والموجودات والحصص في الشركات (وشركاتھا التابعة و/ أو مش
اا) التي تعمل في جمیع أنواع تجھیز و / أو تصنیع المنتجات البتروكیماویة، جنبا إلى جنب مع أي شركة أو مشروع آخر تعتبره الشركة مفیدالمرتبطة بھ

ألعمالھا أو تنوعھا أو توسعھا من وقت آلخر.

المشاریع المشتركة ھا ("أسھم التحویل") في منشآت ملیون لایر قطري. قامت قطر للبترول بتحویل مساھمت١٠تم تأسیس الشركة برأس مال مبدئي قدره 
. كان المقابل لتحویل ٢٠١٣أغسطس  ٤المذكورة في الجدول أدناه إلى شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة بناء على اتفاقیة تبادل األسھم المبرمة بتاریخ 

قطر للبترول. أصبح استكمال عملیة تحویل األسھم ساري المفعول بموجب األسھم ھو تخصیص وإصدار األسھم ("مبادلة األسھم") من قبل الشركة إلى 
ل التي وقعت في واتفاقیة تم بموجبھا الحصول على شھادات التسجیل التجاري التي تثبت أسھم التحویل المسجلة باسم الشركة وأسھم المبادلة باسم قطر للبتر

.٢٠١٣سبتمبر ٩

المالیة المرحلیة المختصرة كالتالي:المعلوماتركة للشركة والتي تم إدراجھا في الجدول التالي المشاریع المشتیبین

نسبة الملكیةالعالقةبلد التأسیساسم المنشأة

-شركة قطر للكیماویات المحدودة (كیو
كیم)

%٤٩مشروع مشتركقطر

) المحدودة ٢شركة قطر للكیماویات (
)٢كیم -(كیو

%٤٩مشروع مشتركقطر

( كیو فيشركة قطر للفینیل المحدودة
  سي)

%٥٥٫٢مشروع مشتركقطر

ھي شركة مساھمة قطریة تأسست في دولة قطر وھي شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بین قطر للبترول كیم") -شركة قطر للكیماویات المحدودة ("كیو
تاج الدولیة القابضة ذ.م.م. ("شركة شیفرون فیلیبس"). تعمل الشركة في إنوشركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة وشركة شیفرون فیلیبس للكیماویات 

ھكسین وغیرھا من المنتجات البتروكیماویة.-١وتخزین وبیع منتجات البولي إیثلین و

ة بین قطر للبترول ھي شركة مساھمة قطریة تأسست في دولة قطر وھي شركة خاضعة لسیطرة مشترك")٢كیم -("كیو٢شركة قطر للكیماویات المحدودة 
جات البولي توشركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة وشركة شیفرون فیلیبس للكیماویات الدولیة القابضة ذ.م.م. تعمل الشركة في إنتاج وتخزین وبیع من

إیثلین وأولیفینات ألفا العادیة وغیرھا من مشتقات اإلیثلین والمنتجات البتروكیماویة األخرى.

ھي شركة مساھمة قطریة تأسست في دولة قطر وھي شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بین قطر للبترول ")كیو في سيفینیل المحدودة (" شركة قطر لل
یة تجات البتروكیماونوشركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة وشركة شیفرون فیلیبس للكیماویات الدولیة القابضة ذ.م.م. یتمثل نشاط الشركة في إنتاج وبیع الم

مثل الصودا الكاویة وثنائي كلورید اإلیثلین وأحادي كلورید الفینیل.

من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ٢٠١٧یونیو ٣٠تم التصریح بإصدار ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة للشركة لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
.٢٠١٧أغسطس  ٦

والتي تتضمن أحكاما تتوافق مع ٢٠١٧مارس  ٦األساسي وفقا لقرارات الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة بتاریخ تقوم الشركة حالیا بتحدیث نظامھا 
.٢٠١٥لسنة  ١١قانون الشركات التجاریة القطري الجدید رقم 

، وذلك من قبل عدد من الدول األعضاء في مجلس التعاون ٢٠١٧تم قطع العالقات الدبلوماسیة وجسور التنقل مع دولة قطر مع بدایة شھر یونیو للعام 
.لضرورةاتستدعیھ لما وفقاً واألنشطةالعملیاتسیر على تعدیالتوتقوم بإجراءالحصارأثركثبعنتراقباإلدارةإن.الخلیجي وبعض الدول األخرى
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٧

الھامةالمحاسبیةوالسیاساتاإلعدادأساس.٢

أساس اإلعداد٢-١

"إعداد التقاریر المالیة ٣٤وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي ٢٠١٧یونیو ٣٠تم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة عن الستة أشھر المنتھیة في 
المرحلیة".

ع ؛ ویتعین قراءتھا جنبا إلى جنب مالمالیة السنویةاتمعلومالوال تشمل المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة ب
ال تعبر ٢٠١٧یونیو ٣٠. وعالوة على ذلك، فإن نتائج فترة الستة أشھر المنتھیة في ٢٠١٦دیسمبر ٣١للشركة للسنة المنتھیة في البیانات المالیة السنویة

.٢٠١٧دیسمبر ٣١بالضرورة عن النتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في 

لف لایر أقرب أتم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة باللایر القطري، وھو عملة العرض والعملة الوظیفیة للشركة وتم تقریب جمیع القیم إلى 
قطري ما لم یذكر خالف ذلك.

السیاسات المحاسبیة الھامة٢-٢

إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة متطابقة مع تلك المتبعة في إعداد البیانات المالیة السنویة للشركة للسنة تعتبر السیاسات المحاسبیة المتبعة في 
، والتي ال تؤثر بشكل مادي على المعلومات المالیة المرحلیة ٢٠١٧ینایر ١، باستثناء تطبیق المعاییر المعدلة اعتباًرا من ٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتھیة في 

ختصرة للشركة.الم

المعاییر الجدیدة والمعدلة التي اعتمدتھا الشركة-١

یتوجب على الشركة أن تقوم بتغییر سیاساتھا المحاسبیة أو إجراء م تقریر الحالیة. ومع ذلك، لبدأ تطبیق عدد من المعاییر الجدیدة أو المعدلة في فترة ال

تعدیالت بأثر رجعي نتیجة لتطبیق ھذه المعاییر.

ر والتفسیرات الجدیدة التي لم یتم تطبیقھا بعدالمعایی-٢

شكل مبكر من قبل الشركة. بلقد تم إصدار بعض المعاییر وتفسیرات المعاییر المحاسبیة الجدیدة التي ال تعد إلزامیة لفترة التقریر الحالیة والتي لم یتم تطبیقھا 
تقییم الشركة ألثر المعاییر والتفسیرات الجدیدة مبین أدناه.

 واعد ق یتضمنلمالیة والمطلوبات المالیة، وعتراف بالموجودات اة، یتناول تصنیف وقیاس وإلغاء اإل، األدوات المالی٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم
ولكنھ متاح للتطبیق ٢٠١٨ینایر ١جدیدة لمحاسبة التحوط ونموذج جدید النخفاض قیمة الموجودات المالیة. وال یشترط تطبیق ھذا المعیار إال في 

قبل التاریخ اإللزامي لھ.٩المبكر. وتقوم الشركة حالیاً بتقییم ما إذا كان علیھا تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

لھذه المتطلبات قع أن یكونیتم تصنیف الموجودات المالیة المحتفظ بھا من قبل الشركة ضمن ذمم مدینة بالتكلفة المطفأة؛ وتبعا لذلك فإن الشركة ال تتو
الجدیدة تأثیر جوھري على تصنیف وقیاس موجوداتھا المالیة.

صنیفھا بالقیمة ت ولن یكون ھناك تأثیر على محاسبة الشركة للمطلوبات المالیة، ألن االشتراطات الجدیدة تؤثر فقط على محاسبة المطلوبات المالیة التي تم
٣٩ولیس لدى الشركة أي من ھذه المطلوبات. وتم تحویل قواعد إلغاء االعتراف من المعیار المحاسبي الدولي رقم العادلة من خالل الربح أو الخسارة

"األدوات المالیة: القیاس واالعتراف" ولم یتم تغییرھا.

كبدة عوضا عن خسائر االئتمان المتویقتضي نموذج انخفاض القیمة الجدید االعتراف بمخصصات انخفاض القیمة بناء على خسائر االئتمان المتوقعة 
. وینطبق على الموجودات المالیة المصنفة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدین المقاسة بالقیمة ٣٩فقط، كما ھو الحال وفقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

"اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء" وذمم ١٥ة رقم العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وموجودات العقد بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالی
صصات خاإلیجار المدینة وارتباطات القروض وبعض عقود الضمانات المالیة. وعلى الرغم من أن الشركة لم تنفذ بعد تقییما تفصیلیا لكیفیة تأثر م

بخسائر االئتمان.مبكراإعترافا ع أن ینتج عن ذلك انخفاض القیمة نتیجة للنموذج الجدید، لكن یتوق
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لمتممة للمعلومات المالیة المرحلیة المختصرة اإلیضاحات ا

٨

  (تتمة)الھامةالمحاسبیةوالسیاساتاإلعدادأساس.٢
السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢-٢

تھا المالیة أدوا. ویتوقع أن تتغیر طبیعة وحجم إفصاحات الشركة حول البیاناتعرضموسعة لإلفصاح وتغییرات فيویقدم المعیار الجدید متطلبات
السیما في السنة التي تم فیھا تطبیق المعیار الجدید.

 إیرادات من عقود مع العمالء، صدر من قبل مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة لالعتراف باإلیرادات. وھذا ١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ،
الذي یغطي اإلیرادات الناشئة عن بیع البضائع وتقدیم الخدمات والمعیار المحاسبي الدولي ١٨المعیار المحاسبي الدولي رقم المعیار سوف یحل محل

الذي یغطي عقود اإلنشاءات.١١رقم 

نھج للتطبیق مویستند المعیار الجدید على مبدأ االعتراف باإلیرادات عند تحویل السیطرة على البضائع أو الخدمات إلى العمیل. ویسمح المعیار باتباع 
١ي أو بعد فأثر رجعي بالكامل أو منھج معدل للتطبیق بأثر رجعي. ویسري  المعیار للفترات المرحلیة األولى ضمن فترات التقاریر السنویة التي تبدأ ب

، ویسمح بالتطبیق المبكر.٢٠١٨ینایر 

ت ة في حال قامت المشاریع المشتركة بتطبیق المعیار وقد حددالمالیة للشركالمعلوماتوتقوم اإلدارة حالیا بتقییم تأثیرات تطبیق المعیار الجدید على 
المجاالت التالیة التي من المحتمل أن تتأثر بفعل ذلك:

بعض التكالیف التي یتم تسجیلھا حالیا كمصروفات قد یتطلب األمر االعتراف بھا كأصل بموجب المعیار -المحاسبة عن التكالیف المتكبدة عند تنفیذ العقد
عرضا منفصال بالمیزانیة العمومیة لحق استرداد ١٥یشترط المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم -، وكذلك حقوق الرد ١٥لتقاریر المالیة رقم الدولي ل

البضائع من العمیل وااللتزام بالتعویض.

لك على ة. وسوف تقوم الشركة بعمل تقییمات تفصیلیة لتأثیر ذالمالیة للشركلمعلوماتفي ھذه المرحلة، ال یمكن للشركة تقدیر تأثیر القواعد الجدیدة على ا
.٢٠١٨ینایر ١فترة الستة أشھر القادمة. وال تتوقع الشركة تطبیق المعیار الجدید قبل 

 بالمیزانیة العمومیة، . وسوف ینتج عنھ االعتراف بجمیع اإلیجارات ٢٠١٦"اإلیجارات" والذي صدر في ینایر ١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم
مؤجرة) وااللتزام لألنھ تم استبعاد الفصل بین اإلیجارات التشغیلیة والتمویلیة. وبموجب المعیار الجدید، یتم االعتراف باألصل (الحق في استخدام العین ا

تغیر محاسبة المؤجرین بشكل جوھري.المالي لسداد اإلیجارات. واالستثناء الوحید ھو اإلیجارات القصیرة األمد والمنخفضة القیمة. ولن ت

تباطات إر يف سوف یؤثر المعیار بشكل أساسي على محاسبة اإلیجارات المتعلقة بالمشاریع المشتركة للشركة. وفي تاریخ التقریر، فإن حصة الشركة
ومع ذلك، فإن الشركة لم تحدد بعد إلى أي مدى سوف )). ٤( ٤ملیون لایر قطري، (اإلیضاح ٢٤٨اإلیجارات التشغیلیة غیر القابلة لإللغاء بلغ ما مجملھ 

.ینتج عن ھذه االرتباطات االعتراف باألصل وااللتزام للمدفوعات المستقبلیة وكیفیة تأثیر ذلك على ربح الشركة وتصنیف التدفقات النقدیة

جارات یمة وقد تؤول بعض االرتباطات إلى الترتیبات التي لن تتأھل كإیقد یتم تغطیة بعض االرتباطات من خالل استثناء اإلیجارات القصیرة األمد والمنخفضة الق
.١٦بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

. وفي ھذه المرحلة، ال تنوي الشركة تطبیق المعیار الجدید قبل موعده الفعلي.٢٠١٩ینایر ١ویعتبر المعیار إلزامیا للسنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

الواحدللسھموالمخففةاألساسیةاألرباح.٣

.األساسي للسھم بتقسیم صافي الربح للفترة الموزع على الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترةربححتساب الإیتم 

:تظھر على النحو التاليالدخل والمعلومات المستخدمة في إحتساب العائد األساسي والمخفف للسھمإن

لفترة الستة أشھر المنتھیة في
٢٠١٧یونیو ٣٠

(مراجعة)
٢٠١٦یونیو ٣٠

(مراجعة)
٤٦٨،٥٨٧٤٨٩،٦٨١ربح الفترة العائد لحملة حقوق الملكیة للشركة األم (ألف لایر قطري)

١،٢٥٦،٣١٨١،٢٥٦،٣١٨المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة (باآلالف)

٠٫٣٧٠٫٣٩العوائد األساسیة والمخفضة للسھم الواحد (باللایر القطري للسھم الواحد)

  ا.إن مبالغ األرباح األساسیة والمخففة للسھم متساویة، حیث لم تصدر الشركة أي أدوات لھا تأثیر على العائد األساسي للسھم عند استخدامھ



شركة مسیعید للبتروكیماویات القابضة ش.م.ق.
ة المختصرة لفترة الستة  ة المرحلیّ لیّ لما ٢٠١٧یونیو ٣٠في  ر المنتھیةأشھالمعلومات ا

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)
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٩

مشتركةمشاریعفياستثمارات.٤

:٢٠١٧یونیو ٣٠ستثمارات في مشاریع مشتركة في فترة الستة أشھر المنتھیة في الدفتریة لإلیبین الجدول التالي حركة القیمة 

لفترة الستة أشھر المنتھیة في
٢٠١٧یونیو ٣٠

(مراجعة)
٢٠١٦یونیو ٣٠

(مراجعة)

١٣،١٤٩،١٦٥١٣،١٣٨،٩٣٢الرصید في بدایة الفترة
٤٢٠،٨٠٨٤٤٥،٧٦٤الحصة من نتائج مشاریع مشتركة في الفترة

)٤٤٩،٥٣٣()٤٣٩،١٠٠(الحصة من توزیعات األرباح من خالل مشاریع مشتركة

١٣،١٣٠،٨٧٣١٣،١٣٥،١٦٣الرصید في نھایة الفترة

والتي یتم عرضھا ٢٠١٧یونیو ٣٠تعرض المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة أدناه المبالغ المبینة في المعلومات المالیة للمشاریع المشتركة كما في 
في الجداول أدناه: ٣٫٦٤تم تحویلھا إلى لایر قطري باستخدام سعر الصرف وفي دفاتر المشاریع المشتركة بالدوالر األمریكي 

ان المركز المالي لمنشآت المشاریع المشتركةبی-١

٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 
اإلجماليكیو في سي٢كیم -كیوكیم -كیو

١،٢٥٤،١٠٠٢،٠٧٦،٦٣٨١،٠٥٣،٣٣٢٤،٣٨٤،٠٧٠موجودات متداولة

٢،٣٤٣،٢٠٣٥،٥٨٥،٠٧٧١،١٦٧،١٠٤٩،٠٩٥،٣٨٤موجودات غیر متداولة

)١،٥٢٢،٥٧٣()١٨٨،٢٠٦()٩١٣،٦٨١()٤٢٠،٦٨٦(مطلوبات متداولة

)٣،٣٠٣،٠٣٥()٢٨٨،٢١٥()٢،١٦٣،٩٩٢()٨٥٠،٨٢٨(مطلوبات غیر متداولة

٢،٣٢٥،٧٨٩٤،٥٨٤،٠٤٢١،٧٤٤،٠١٥٨،٦٥٣،٨٤٦حقوق الملكیة

%٥٥٫٢%٤٩%٤٩نسبة ملكیة الشركة

حصة الشركة من صافي الموجودات في منشآت 
١،١٣٩،٦٣٧٢،٢٤٦،١٨١٩٦٢،٦٩٦٤،٣٤٨،٥١٤المشاریع المشتركة

٣،٥٤٩،٤٠٣٤،٨٧٨،٧١١٣٥٤،٢٤٥٨،٧٨٢،٣٥٩الشھرة 

٤،٦٨٩،٠٤٠٧،١٢٤،٨٩٢١،٣١٦،٩٤١١٣،١٣٠،٨٧٣استثمار في مشاریع مشتركة
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١٠

  (تتمة)مشتركةمشاریعفياستثمارات.٤
  (تتمة)بیان المركز المالي لمنشآت المشاریع المشتركة -١

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 
كیم-كیو

(معدلة)* 
٢كیم -كیو

(معدلة)*
اإلجماليكیو في سي

١،٨٠٧،٧٧٧٢،٣٤٧،٤٣٤١،٠٥٧،٨٥٢٥،٢١٣،٠٦٣موجودات متداولة
١،٢٤٥،٨٩٨٩،٢١٣،٥١٠  ٢،٢٤١،٧٨٧٥،٧٢٥،٨٢٥موجودات غیر متداولة

)٢،١٢٦،٠٨٣()١٨٤،٦٨٦(  )١،٠٤٦،٤٢٥()٨٩٤،٩٧٢(مطلوبات متداولة

)٣،٦١٤،٣٧٧()٣٣٥،٠٣٥()٢،٤٠٦،١٨٦()٨٧٣،١٥٦(مطلوبات غیر متداولة

٢،٢٨١،٤٣٦٤،٦٢٠،٦٤٨١،٧٨٤،٠٢٩٨،٦٨٦،١١٣حقوق الملكیة

%٥٥٫٢%٤٩%٤٩نسبة ملكیة الشركة

حصة الشركة من صافي الموجودات في منشآت المشاریع 
١،١١٧،٩٠٤٢،٢٦٤،١١٨٩٨٤،٧٨٤٤،٣٦٦،٨٠٦المشتركة

٣،٥٤٩،٤٠٣٤،٨٧٨،٧١١٣٥٤،٢٤٥٨،٧٨٢،٣٥٩الشھرة 

٤،٦٦٧،٣٠٧٧،١٤٢،٨٢٩١،٣٣٩،٠٢٩١٣،١٤٩،١٦٥استثمار في مشاریع مشتركة

*التعدیل

ترتیبات المقاصة 

قة (المعروض ضمن الذي عداولة) والقرض المستحق لطرفإن الذمم المدینة بموجب عقود اإلیجار التمویلي (المعروضة ضمن الموجودات غیر المت

رف ذي من طالمطلوبات غیر المتداولة) لشركة كیو كیم والتزامات عقود اإلیجار التمویلي (المعروضة ضمن المطلوبات غیر المتداولة) والقرض المستحق 
لمالي. خالل الفترة الحالیة، بیان المركز ا، تم عرضھم سابقا على األساس اإلجمالي في٢عالقة (المعروض ضمن الموجودات غیر المتداولة) لشركة كیو كیم 

المالیة: العرض". "األدوات٣٢بار عقود اإلیجار التمویلي والقرض من طرف ذي عالقة مستوفیة لشروط المقاصة وفقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم إعتتم 
روعین مختصر لکل من المشافي في بیان المرکز المالي المرحلي الم عرض عقود اإلیجار التمویلي وقرض الطرف ذي العالقة علی أساس الصتوبناء علیھ، 

.٢كم -كم و كیو-ن كیوالمشتركی

"السیاسات المحاسبیة والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء". ٨وقد أدت التسویة أعاله إلى تعدیل مبالغ المقارنة وفقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
س لھ أي تأثیر على استثمارات الشركة في المشاریع المشتركة.وھذا التعدیل أعاله لی

لومات في العام السابق لتعزیز امكانیة المقارنة مع المعللمشروعین المشتركینومات المالیة المرحلیة المختصرة إضافة إلی ذلك، تم إعادة تصنیف بعض المعل

المالیة المرحلیة المختصرة للسنة الحالیة.

دیالت على المعلومات المالیة المقارنة للمشروعین المشتركین موضح كالتالي:إن أثر ھذه التع

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في   

معدلةتعدیالتالمسجل سابقا كیم-بیان المركز المالي لشركة كیو

١،٨٠٧،٧٧٧)٩،٠٠٠(١،٨١٦،٧٧٧موجودات متداولة

٢،٢٤١،٧٨٧  )٢٤٥،٥٣٦(٢،٤٨٧،٣٢٣موجودات غیر متداولة

)٨٩٤،٩٧٢(٩،٠٠٠)٩٠٣،٩٧٢(مطلوبات متداولة

)٨٧٣،١٥٦(٢٤٥،٥٣٦)١،١١٨،٦٩٢(مطلوبات غیر متداولة
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لمتممة للمعلومات المالیة المرحلیة المختصرة اإلیضاحات ا

١١

  (تتمة)مشتركةمشاریعفياستثمارات.٤
بیان المركز المالي لمنشآت المشاریع المشتركة (تتمة)-١

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في   

معدلةتعدیالتالمسجل سابقا ٢كیم -المالي لشركة كیوبیان المركز 

٢،٣٤٧،٤٣٤)٩،٠٠٠(٢،٣٥٦،٤٣٤موجودات متداولة

  ٥،٧٢٥،٨٢٥  )٢٤٥،٥٣٦(٥،٩٧١،٣٦١موجودات غیر متداولة

  )١،٠٤٦،٤٢٥(٩،٠٠٠)١،٠٥٥،٤٢٥(مطلوبات متداولة

)٢،٤٠٦،١٨٦(٢٤٥،٥٣٦)٢،٦٥١،٧٢٢(مطلوبات غیر متداولة

. لم یؤثر التعدیل على البیانات ٢٠١٦دیسمبر ٣١لم یؤثر التعدیل إال على بیان المركز المالي المرحلي المختصر للمشاریع المشتركة المذكورة كما في 
.٢٠١٦دیسمبر ٣١للتغیرات في حقوق الملكیة والدخل الشامل والتدفقات النقدیة خالل السنة المنتھیة في المالیة

لشامل لمنشآت المشاریع المشتركةبیان الدخل ا-٢

٢٠١٧یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في لفترة الستة
اإلجماليكیو في سي٢كیم -كیوكیم-كیو

٩٥٢،٨٩٤١،٣٥١،٥٣٦٧٥٧،٥٤٩٣،٠٦١،٩٧٩اإلیرادات

)١،٨٧٥،٥٦١()٥٣٠،٠٠٦()٧٦٦،١٧٦()٥٧٩،٣٧٩(تكالیف المبیعات

١٦،٦٤٢٢٥،٠١٤-٨،٣٧٢دخل آخر

)١٠٥،٧٥٣()٧٧،٧٦٨()١٠،٦٦٢()١٧،٣٢٣(مصروفات إداریة

)٤،٥٣٢(٤،١٢٤)١٣،٧٧٤(٥،١١٨إیرادات/ (تكالیف) تمویلیة

٣٦٩،٦٨٢٥٦٠،٩٢٤١٧٠،٥٤١١،١٠١،١٤٧الربح قبل الضریبة

)٣٤،٩٥٥(١٠،٧٣٨)٦٩،٧٤٦(٢٤،٠٥٣ضریبة الدخل المؤجلة

)٢٠٥،٥٧٦()٥٦،٣٩٨(-)١٤٩،١٧٨(ضریبة الدخل الحالیة

٢٤٤،٥٥٧٤٩١،١٧٨١٢٤،٨٨١٨٦٠،٦١٦ربح الفترة

)١٥،٦٤٨()١٥،٦٤٨(--توزیعات على المساھمین المعفیین من الضریبة

الربح للفترة صافیا من التوزیعات على المساھمین 
)٨٤٤،٩٦٨(٢٤٤،٥٥٧٤٩١،١٧٨١٠٩،٢٣٣المعفیین من الضریبة

١١٩،٨٣٣٢٤٠،٦٧٧٦٠،٢٩٨٤٢٠،٨٠٨مشاریع مشتركةحصة الشركة من الربح للفترة في 

٢٠١٦یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في لفترة الستة
اإلجماليكیو في سي٢كیم -كیوكیم -كیو

١،١٤٠،٠٥٥١،٣٥٠،٦٥١٦٥٤،٠٦٥٣،١٤٤،٧٧١اإلیرادات
)١،٨٧٠،٦٧٣()٥١٦،٧٦٤()٧٤١،٩١٢()٦١١،٩٩٧(تكالیف المبیعات

٩،٠٨٢٣٣٥٧٦٩،٤٩٣دخل آخر
)٨٩،٧٣٠()٦٠،٩٣٤()١٢،٢٨١()١٦،٥١٥(مصروفات إداریة

)٣،٧٣٨(٣،٨٣٧)١٣،٥٤٨(٥،٩٧٣إیرادات/ (تكالیف) تمویلیة

٥٢٦،٥٩٨٥٨٣،٢٤٥٨٠،٢٨٠١،١٩٠،١٢٣الربح قبل الضریبة

)٥٨،٧٢٣()٨،٠٢٢()٦٩،٣٣٨(١٨،٦٣٧ضریبة الدخل المؤجلة
)٢١٩،٤١٢()١٦،٢١٣(-)٢٠٣،١٩٩(ضریبة الدخل الحالیة

٣٤٢،٠٣٦٥١٣،٩٠٧٥٦،٠٤٥٩١١،٩٨٨ربح الفترة

)٨،٣٠٥()٨،٣٠٥(--توزیعات على المساھمین المعفیین من الضریبة

الربح للفترة صافیا من التوزیعات على المساھمین 
٣٤٢،٠٣٦٥١٣،٩٠٧٤٧،٧٤٠٩٠٣،٦٨٣المعفیین من الضریبة

١٦٧،٥٩٨٢٥١،٨١٤٢٦،٣٥٢٤٤٥،٧٦٤للفترة في مشاریع مشتركةحصة الشركة من الربح 
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لمتممة للمعلومات المالیة المرحلیة المختصرة اإلیضاحات ا

١٢

  (تتمة)مشتركةمشاریعفياستثمارات.٤

إفصاحات إضافیة لمنشآت المشاریع المشتركة-٣
٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

اإلجماليكیو في سي٢كیم -كیوكیم-كیو
٢٩٤،٢٩٤٨٦٣،٥٧٩٥٢٦،٦٤٢١،٦٨٤،٥١٥نقد وشبھ النقد

١،٨٢٧،١٩٦-١،٨٢٧،١٩٦-قروض ودیون محملة بالفائدة

٥٩٠،٨٢٣٩٢٩،٢٣٧٢٨٨،٢١٥١،٨٠٨،٢٧٥مطلوبات الضریبة المؤجلة

١٢٦،٥٧٤٧٥،٩٥٢٢٢٤،٨٥٧*١٤٨،٩٠٥ضریبة مستحقة الدفع

٩٨،٠٩٨٢٥٨،٦٢٢٨٢،٣٨٠٤٣٩،١٠٠حصة الشركة من توزیعات األرباح المعلنة/ المستلمة

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 
اإلجماليكیو في سي٢كیم -كیوكیم -كیو

٨٥١،٦٥٨١،٠٠٥،٠١٩٤٧٥،٢٨٢٢،٣٣١،٩٥٩نقد وشبھ النقد

٢،٠٩٩،٥٤٨-٢،٠٩٩،٥٤٨-قروض ودیون محملة بالفائدة

٦١٤،٨٧٦٨٥٩،٤٩١٣٠٢،٦٣٣١،٧٧٧،٠٠٠مطلوبات الضریبة المؤجلة

٢٦٣،٩٥٨٢٧،٨٣٥٤٢٧،٢٠٥*٣٩٩،٣٧٠ضریبة مستحقة الدفع

٢٨٥،٣٧٦٥١٧،٢٤٤٨٨،٤٠٨٨٩١،٠٢٨حصة الشركة من توزیعات األرباح المعلنة/ المستلمة

للبترول أو أي منشأة تملكھا قطر للبترول وذلك عن السنوات العشر األولى من وتسویتھا من قبل قطر ٢كیم -* یتم سداد التزام ضریبة الدخل لشركة كیو
.٢كیم -تاریخ بدء العملیات التجاریة لشركة كیو

ارتباطات رأسمالیة ومطلوبات محتملة -٤

یبین الجدول التالي حصة الشركة في ارتباطات المشاریع المشتركة ومطلوباتھا المحتملة كالتالي:

٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

اإلجماليكیو في سي٢كیم -كیوكیم -كیو

١١٨،٦٧٦-٦٩،٦٩١٤٨،٩٨٥ارتباطات رأسمالیة

ارتباطات اإلیجار التشغیلي:

الحد األدنى لمدفوعات اإلیجار:
٦،٤٤٤١٥،٣٦٧١٤،٠٢٧٣٥،٨٣٨خالل سنة واحدة

١٣،٨٦٠٦٢،٩٧٠٨،٥٠٣٨٥،٣٣٣سنواتأكثر من سنة واحدة وال تتجاوز خمس 

١٠،٢١٩١١٤،٩٠٥١،٩٩٥١٢٧،١١٩أكثر من خمس سنوات

٣٠،٥٢٣١٩٣،٢٤٢٢٤،٥٢٥٢٤٨،٢٩٠ارتباطات اإلیجار التشغیليإجمالي

١،٤٥٩-١،٤٥٩-مطلوبات محتملة 

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 

اإلجماليكیو في سي٢كیم -كیوكیم -كیو

١٣١،٢٠٣-٩٠،٠٤٣٤١،١٦٠ارتباطات رأسمالیة

ارتباطات اإلیجار التشغیلي:

الحد األدنى لمدفوعات اإلیجار:
٦،٤٤٤١٤،٣٠١١٠،٠٧٧٣٠،٨٢٢خالل سنة واحدة

١٦،٣٢٥٥٩،٤٨٣١٣،٥٥٣٨٩،٣٦١أكثر من سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنوات
١٠،٩٧٤١٤٢،٠٣٢٢،٨٠٣١٥٥،٨٠٩أكثر من خمس سنوات

٣٣،٧٤٣٢١٥،٨١٦٢٦،٤٣٣٢٧٥،٩٩٢اإلجمالي

١،٤٥٩-١،٤٥٩-مطلوبات محتملة
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لمتممة للمعلومات المالیة المرحلیة المختصرة اإلیضاحات ا

١٣

  (تتمة)مشتركةمشاریعفياستثمارات.٤
.    ارتباطات رأسمالیة ومطلوبات محتملة (تتمة) ٤

مطلوبات محتملة أخرى

التزامات إعادة تأھیل الموقع 

إیجار أراض مع حكومة قطر ممثلة في قطر للبترول لغرض إنشاء مرافق المحطة.  ةاتفاقی)٢كیم -كیو(للشركة مشتركالأبرم المشروع

بأنھ یطلب إما:٢كیم -یجار، في إخطار كیواإلیجار األصلیة والمعدلة، فإن المؤجر یتمتع بالحق، عند فسخ أو انقضاء فترة اإل ةوبموجب اتفاقی

مؤجر مقابل سعر مقبول من قبل المشروع المشترك، أوتحویل جمیع المرافق للمؤجر أو إلى جھة أخرى یرشحھا ال
ى رك علإزالة جمیع المرافق وجمیع الممتلكات األخرى من األرض وإعادة تأھیلھا على األقل إلى الحالة التي تم تسلیمھا فیھا إلى المشروع المشت

حساب ومصروف المشروع المشترك، إال إذا تم االتفاق على غیر ذلك مع المؤجر.

بناء على فرضیة أنھ من غیر المرجح لقطر للبترول تطبیق الخیار الثاني، وھو فرض إعادة ٢كم -لكیورحلیة المختصرةالمعلومات المالیة الموتم إعداد 
رصد أي مخصص لھذه االلتزامات.. ولھذا، لم یتم روع المشتركھیل الموقع على المشتأ

ارتباطات أخرى

ارتباطات الشراء

ا عددا من ضلدى المشاریع المشتركة ارتباطات شراء تتألف أساسا من اتفاقیات رئیسیة لشراء الغاز من قطر للبترول. وقد أبرمت المشاریع المشتركة أی

ل عن سنة عقود شراء تقاالتفاقات المتعلقة بالكھرباء والغازات الصناعیة والقوى العاملة. وباإلضافة إلى ارتباطات الشراء ھذه، تبرم المشاریع المشتركة
واحدة كجزء من عملیاتھا العادیة. 

ال تعتقد الشركة أن یكون لھذه العقود تأثیر سلبي على مركز السیولة لدیھا.

أخرىمدینةوذمممقدمامدفوعةمبالغ.٥

  كما في
٢٠١٧یونیو ٣٠

(مراجعة)
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(مدققة)

١٣٢،٥٩٠٨٩،٧٦٠)١٢استرداد ضریبة مستحقة (إیضاح 
٦،٠١٠٧،٦٥٦فوائد مدینة

-٢،٠٨٩مبالغ مدفوعة مقدماً 

١٤٠،٦٨٩٩٧،٤١٦

النقدوشبھالنقد.٦

  كما في
٢٠١٧یونیو ٣٠

(مراجعة)
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(مدققة)

٨٧٦،٣٢٧١،٠٨١،٨٥٩نقد لدى البنوك
)٨٥٢،٧٤٠()٧٢٢،٩٠٠(یوما٩٠تستحق بعد ناقصاً: ودائع ثابتة

)١١١،٤٨٠()١٤٨،٧٥٦(ناقصاً: حساب توزیعات األرباح 

٤،٦٧١١١٧،٦٣٩

النقدیة الفوریة للشركة تیحقق النقد لدى البنوك فوائد بأسعار ثابتة. یتم ربط الودائع ألجل لفترات متفاوتة تتراوح بین ثالثة أشھر وسنة واحدة تبعا لالحتیاجا
).%٣٫٤إلى %٢٠١٦:٣٫٠دیسمبر ٣١(%٣٫٣٥و %٢٫٧١تتراوح بین بفائدة
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١٤

وأخرىومطلوباتدائنةذمم.٧

  كما في
٢٠١٧یونیو ٣٠

(مراجعة)
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(مدققة)

١٤٨،٧٥٧١١١،٤٨٠توزیعات أرباح مستحقة
٢٤،٨٦٦-االجتماعي المستحقةاشتراكات الصندوق

٢،٨٢٥٤،٤٦٦أخرىاستحقاقات

١٥١،٥٨٢١٤٠،٨١٢

العالقةذاتاألطراف.٨

ا رئیسیة. صتشتمل األطراف ذات العالقة على المساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة للشركة والشركات التي یملكون فیھا حص
لشركة.وفي إطار النشاط االعتیادي، تبرم الشركة معامالت مع أطراف ذات عالقة ویتم اعتماد سیاسات وشروط تسعیر ھذه المعامالت من قبل إدارة ا

:المعامالت مع األطراف ذات العالقة

كما یلي:فیما یلي معامالت األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان الدخل الشامل المرحلي المختصر للفترة

لفترة الستة أشھر المنتھیة في
٢٠١٧یونیو ٣٠

(مراجعة)
٢٠١٦یونیو ٣٠

(مراجعة)

١٩٨،٠٩٨١٠٧،٠١٦كیم -دخل توزیعات األرباح من كیو

٢٢٥٨،٦٢٢٢٩٤،٢٩٤كیم -دخل توزیعات األرباح من كیو

٨٢،٣٨٠٤٨،٢٢٣كیو في سيدخل توزیعات األرباح من 

)٣،٨٣١()٣،٢٢٥(لقطر للبترولأتعاب سنویة مدفوعة

أرصدة األطراف ذات العالقة: 

فیما یلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي المرحلي المختصر: 

  كما في
٢٠١٧یونیو ٣٠

(مراجعة)
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(مدققة)

٩٨،٠٩٨-كیم -توزیعات أرباح مستحقة من كیو
٣،٩٥١٨،١٦٦مبالغ مستحقة لقطر للبترول

مكافآت موظفي اإلدارة العلیا:

یوضح الجدول التالي مكافآت موظفي اإلدارة العلیا خالل الفترة:

لفترة الستة أشھر المنتھیة في
٢٠١٧یونیو ٣٠

(مراجعة)
٢٠١٦یونیو ٣٠

(مراجعة)

١٠٢٢٤٩مكافآت كبار موظفي اإلدارة  
١،٩٠٢١،٨٩٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   

٢،٠٠٤٢،١٣٩
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١٥

المالرأس.٩

  كما في
٢٠١٧یونیو ٣٠

(مراجعة)
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(مدققة)

المصّرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل:
١٢،٥٦٣،١٧٥١٢،٥٦٣،١٧٥لایر قطري لكل سھم١٠سھم بواقع ١،٢٥٦،٣١٧،٥٠٠

لایر قطري بناء على ١٢،٥٦٣،١٧٥لایر قطري إلى ١٠،٠٠٠، وبموجب اتفاقیة تبادل األسھم، ارتفع رأس مال الشركة من ١وكما ھو مبین باإلیضاح 
تخصیص وإصدار أسھم إضافیة إلى شركة قطر للبترول لتحویل مساھماتھا في منشآت المشروع المشترك.

سھما) من قطر للبترول إلى الجمھور من حساب األسھم ٢٠١٥:١٧٢،٦٧١سھما (٢١٧،٦٣١، تم تحویل ٢٠١٦دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في 
سھما (بما في ذلك٩٣٢،٦٦١،١٢٤بعدد قطر للبترولتحتفظ، ٢٠١٦دیسمبر ٣١التشجیعیة المحولة بسبب وفاة المساھم (المساھمین) األصلیین. كما في 

من إجمالي المساھمة.%٧٤٫٢٣٨حصة واحدة خاصة) تمثل 

قانونياحتیاطي.١٠

بة فیما یتعلق سینص النظام األساسي للشركة على أنھ قبل التوصیة بتوزیع األرباح على المساھمین، یجب على مجلس اإلدارة التأكد من وجود احتیاطیات منا
یقررھا مجلس اإلدارة، ھي االحتیاطیات الوحیدة التي التيفي الحسبان. ھذه االحتیاطیات مجلس اإلدارةباالحتیاطیات االختیاریة والنظامیة التي یضعھا

یجب على الشركة رصدھا.  

األرباحتوزیعات.١١

افقة على توزیعات األرباح . وقد تمت المو٢٠١٦دیسمبر ٣١ریاالت قطریة للسھم الواحد للسنة المنتھیة في ٠٫٦اقترح مجلس اإلدارة توزیع أرباح بمبلغ 
.٢٠١٧مارس  ٦في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد في ٢٠١٦دیسمبر ٣١النھائیة للسنة المنتھیة في 

ملیون لایر قطري. فیما یلي الحركة في رصید توزیعات األرباح خالل الفترة:٧١٦٫٥خالل الفترة، دفعت الشركة توزیعات أرباح بقیمة 

  كما في
٢٠١٧یونیو ٣٠

(مراجعة)
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(مدققة)

١١١،٤٨٠٨٦،١٧٨الرصید في بدایة الفترة/ السنة
٧٥٣،٧٩١٨٧٩،٤٢٢توزیعات أرباح معلنة خالل الفترة/ السنة

)٨٥٤،١٢٠()٧١٦،٥١٤(توزیعات أرباح مدفوعة خالل الفترة/ السنة

١٤٨،٧٥٧١١١،٤٨٠الرصید في نھایة الفترة/ السنة

الضریبةاسترداد.١٢

. بعد %٢٥٫٧٦٢بلغت المساھمات العامة في الشركة ما نسبتھ .٢٠١٦دیسمبر ٣١، تم إدراج الشركة في بورصة قطر. وكما في ٢٠١٤فبرایر ٢٦في 
، ٢٠١٧یونیو ٣٠استالم اإلیضاحات من إدارة اإلیرادات العامة والضرائب، تعتبر الشرکة مؤھلة السترداد الضرائب بعد استیفاء شروط معینة. وكما في 

  . )٥(إیضاح ملیون لایر قطري)٢٠١٦:٨٩٫٧٦(ملیون لایر قطري ١٣٢٫٥٩بلغت قیمة استرداد الضریبة المستحقة للشركة 

القطاععنمعلومات.١٣

اویات البتروكیمألغراض اإلدارة، تم تنظیم الشركة في وحدات أعمال بناء على منتجاتھا وخدماتھا، ولھا قطاع تشغیل واحد یتم إعداد تقریر عنھ وھو قطاع 
ھكسین وأولیفینات ألفا العادیة ومشتقات اإلیثیلین األخرى والصودا الكاویة وثاني -١ولي إیثیلین وتنتج وتبیع البمن حصتھا في المشاریع المشتركة التي

كلورید اإلیثیلین وأحادي كلورید الفینیل والمنتجات البتروكیماویة األخرى.

فقط في دولة قطر.جغرافیا تعمل الشركة 
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١٦

التقدیرمنالتأكدعدملحاالتالرئیسیةوالمصادرالھامةاألحكام.١٤

، یتطلب األمر من اإلدارة وضع األحكام والتقدیرات واالفتراضات حول القیم الدفتریة ٢عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة، المبینة في اإلیضاح رقم 
فتراضات المرتبطة بھا إلى الخبرة السابقة والعوامل األخرى التي للموجودات والمطلوبات التي ال تظھر بسھولة من مصادر أخرى. وتستند التقدیرات واال

أي تعدیالت على بتعتبر مالئمة. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. وتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة بشكل مستمر. یتم االعتراف 
لتعدیل ا كان لھذا التعدیل أثر على تلك الفترة فقط أو في فترة التعدیل والفترات المستقبلیة إذا كان لھذا االتقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا التعدیل إذ

أثر على الفترات الحالّیة والمستقبلّیة.

انخفاض قیمة الذمم المدینة

اتھا ملھ.  ویتم إجراء ھذا التقدیر على أساس المبالغ الھامة بذیتم تقدیر قیمة الذمم المدینة القابلة للتحصیل عندما یكون من غیر المحتمل تحصیل المبلغ بكا
غیر الھامة بذاتھا ، ویتم تكوین مخصص لھا على أساس طول الفترة متأخرة السدادعلى أساس فردي.  ویتم إجراء التقدیر بشكل مجمع بالنسبة للمبالغ

، لم تعترف الشركة بأي مخصصات تتعلق بانخفاض قیمة الذمم المدینة.٢٠١٧یو یون٣٠الفترة المنتھیة في خاللیة التي تجاوزت االستحقاق. الزمن

تصنیف االستثمارات كمشاریع مشتركة

(معا "المنشآت")، وخلصت إلى أن الترتیبات المشتركة ھي مشاریع مشتركة تخضع كیو في سيو٢كیم -كیم وكیو-قامت اإلدارة بتقییم حصة الشركة في كیو
ھذه االستثمارات وفقا لطریقة حقوق الملكیة.لمحاسبة عن. وبالتالي، قامت اإلدارة بایطرة المشتركةفیھا المنشآت للس

انخفاض قیمة االستثمارات في مشاریع مشتركة

في الظروف التغیراتتقوم الشركة بتقییم االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة، ال سیما استثمارھا في المشاریع المشتركة، عندما تشیر األحداث أو
إلى أن القیمة الدفتریة لألصل غیر المالي قد ال تكون قابلة لالسترداد.  

ألصل تتوافق لإن اختبار االنخفاض في القیمة ھو مجال ینطوي على وضع أحكام شخصیة من اإلدارة، مما یقتضي وضع تقدیر فیما إذا كانت القیمة الدفتریة 
مناسب. تم خصمھا باستخدام معّدل خصمیوالتي مشاري, صول علیھا من خالل تلك الللتدفقات النقدیة المستقبلیة والتي یمكن الحمع صافي القیمة الحالیة 

في ذلك توقعات  اعند احتساب صافي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة، یجب وضع بعض االفتراضات فیما یتعلق بأمور غیر مؤكدة بدرجة كبیرة، بم
اإلدارة فیما یتعلق بالتالي:

 النمو في األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء، والمحتسبة باعتبارھا أرباح تشغیلیة معدلة قبل االستھالك واإلطفاء؛
توقیت ومبالغ المصاریف الرأسمالیة المستقبلیة؛
معدل النمو طویل األجل؛ و
 المخاطر المتعلقة بھا.اختیار معّدالت الخصم بشكل یعكس

ة لالسترداد ألصل ابلیعترف بخسارة االنخفاض في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة ألصل ما أو استثمار ما قیمتھ القابلة لالسترداد.  وتعرف القیمة الق
إن القیمة العادلة مخصوما منھا تكلفة البیع ھي المبلغ الذي یمكن ما بأنھا القیمة العادلة لألصل مخصوما منھا تكالیف البیع وقیمتھ االستخدامیة، أیھما أعلى.  

نما القیمة االستخدامیة ھي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة المتوقع أن تنشأ عن یأصل ما في معاملة تجاریة بحتة بالحصول علیھ من بیع
عمره اإلنتاجي.االستخدام المستمر لألصل ومن استبعاده في نھایة 

ل.ي إلیھا األصیتم تقدیر المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات أو االستثمارات الفردیة أو، إذا لم یكن ذلك ممكنا، للوحدة المنتجة للنقد التي ینتم

افتراضات یمكن ، یتعین على الشركة وضع تقدیرات وعند تحدید القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقع تحقیقھا من االستخدام المستمر للموجودات
، لم تعترف الشركة بأي خسائر نتیجة انخفاض ٢٠١٧یونیو ٣٠الفترة المنتھیة في خالل ت المالیة المرحلیة المختصرة. أن تؤثر بشكل مادي على المعلوما

قیمة مشاریعھا المشتركة.

التزامات إعادة تأھیل الموقع

،"المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة"،  تقوم الشركة بتقییم مدى تلبیة الشروط ٣٧لمعیار المحاسبي الدولي رقم وفقا لما ھو مطلوب با
التالیة لالعتراف بالمخصصات:

ما إذا كان لدى الشركة التزام حالي نتیجة لحدث سابق؛
 منافع اقتصادیة لتسویة االلتزام؛ واحتمال أن تكون ھناك حاجة لتدفق صادر للموارد مشتمل على
.أن یكون باإلمكان تقدیر قیمة ھذا االلتزام بشكل موثوق

سداد المدفوعات إلعادة ٢كیم -المشترك كیوھا اإلیجار المبرم من قبل مشروع)، قد یقتضي األمر من الشركة، بموجب عقد٤( ٤كما ھو مبین في اإلیضاح 
ى لوقد تم تقدیر أن الخیار المتاح لقطر للبترول یجعل من األرجح أن تقوم باالستحواذ ع(قطر للبترول). الشركة األم الرئیسیة تأھیل الموقع وفقا لخیار

.  ولھذا، فإن شروط االعتراف بمخصص التزام إعادة التأھیل المشتركوعبدال من إعادة تأھیل الموقع على حساب المشرالمشتركمن المشروعالمصنع
بق بالكامل ولذا لم یتم االعتراف بالمخصص في ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة.لم تنط

لم یکن ھناك أي تغییرات في األحكام الھامة التي وضعتھا ٢٠١٧یونیو ٣٠عند إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
.٢٠١٦دیسمبر ٣١المالیة للسنة المنتھیة في المعلوماتحاسبیة والمصادر الرئیسیة لحاالت عدم التأكد من التقدیر من اإلدارة عند تطبیق السیاسات الم


