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 شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق.
 2020 مارس 31المنتهية في  للفترة المرحلية المختصرة غير المدققة البيانات المالية

 الصفحات               المحتويات

 

 
 

 1 _________________________________________________ بيان المركز المالي المرحلي المختصر غير المدقق

 

 2 _________________________________ المرحلي المختصر غير المدقق والدخل الشامل اآلخر بيان الربح أو الخسارة

 

 3 _________________________________________ المرحلي المختصر غير المدقق بيان التغيرات في حقوق الملكية

 

 4 _______________________________________________  المرحلي المختصر غير المدقق بيان التدفقات النقدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق.
لمالية  2020 مارس 31المنتهية في  للفترة المرحلية المختصرة غير المدققة البيانات ا

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 

  1 

 

 المدقق غير المختصر المرحلي المالي المركز بيان
 كما في 

 

 

 2020 مارس 31 
 )غير مدققة(

 2019 ديسمبر 31
 )مدققة(

   

   الموجودات

   الموجودات غير المتداولة

 13,367,562 13,185,237 استثمارات في مشاريع مشتركة

   

   موجودات متداولة

 7,777 10,753 مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

 371,454 371,454 موجودات أخرى

 1,006,964 1,181,992 ودائع وأرصدة بنكية أخرى

 755,143 2,447 النقد وشبه النقد

 2,141,338 1,566,646 إجمالي الموجودات المتداولة

 15,508,900 14,751,883 إجمالي الموجودات

 
 
 

 حقوق الملكية والمطلوبات

  

   حقوق الملكية والمطلوبات

   الملكية حقوق

 12,563,175 12,563,175 رأس المال

 61,934 61,934 احتياطي قانوني

 2,628,857 1,806,503 أرباح مدورة

 15,253,966 14,431,612 إجمالي حقوق الملكية

   

   المطلوبات

   المطلوبات المتداولة

 248,048 318,598  ذمم دائنة تجارية وأخرى

 6,886 1,673 عالقةمبالغ مستحقة لطرف ذي 

 254,934 320,271 إجمالي المطلوبات

 15,508,900 14,751,883 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

 

ووقع  2020 ابريل 27والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  4إلى  1المعروضة على الصفحات من  تم اعتماد هذه البيانات المالية

 عليها بالنيابة عنه:

 

 

 

   

_____________________ 
 أحمد سيف السليطي
 رئيس مجلس اإلدارة

_____________________ 
 محمد سالم المري

 نائب رئيس مجلس اإلدارة
 

 

 

 

 

  

 



 شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق.
لمالية  2020 مارس 31المنتهية في  للفترة المرحلية المختصرة غير المدققة البيانات ا

 المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك()جميع 

 

  2 

 المدقق غير المختصر المرحلي اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح بيان
 مارس 31المنتهية في  للفترة

 

 
2020 

 )غير مدققة(
2019 

 )غير مدققة(
   

 317,172 49,020 حصة من نتائج مشاريع مشتركة

 17,115 11,807 إيرادات الفوائد

 334,287 60,827 إجمالي الربح

 618 555 أرباح صرف العملة وغيرها

 (6,614) (4,314) مصروفات عمومية وإدارية

 1,951 - إيرادات أخرى

 330,242 57,068 صافي ربح الفترة

 - - الدخل الشامل اآلخر

 330,242 57,068 إجمالي الدخل الشامل للفترة

   العائد على السهم

 0.026 0.005 األرباح األساسية والمخففة للسهم الواحد )باللاير القطري للسهم الواحد(

 



 شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق.
لمالية  2020 مارس 31المنتهية في  للفترة المدققة المرحلية المختصرة غير البيانات ا

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 المدقق غير المختصر المرحلي الملكية حقوق في التغيرات بيان
 مارس 31المنتهية في  للفترة

     
 جماليإ أرباح مدورة احتياطي قانوني رأس المال 

     

 15,064,667 2,443,892 57,600 12,563,175 )مدققة( 2019يناير  1الرصيد في 

 330,242 330,242 - - ربح الفترة

 - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة

 330,242 330,242 - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

     المالك: المعامالت مع المالكين بصفتهم

 (1,005,054) (1,005,054) - -  توزيعات أرباح معلنة

 14,389,855 1,769,080 57,600 12,563,175 )غير مدققة( 2019 مارس 31الرصيد في 

     

 15,253,966 2,628,857 61,934 12,563,175 )مدققة( 2020يناير  1الرصيد في 

 57,068 57,068 - - الفترةربح 

 - - - - للفترةالدخل الشامل اآلخر 

 57,068 57,068 - - للفترةإجمالي الدخل الشامل 

     المعامالت مع المالكين بصفتهم المالك:

 (879,422) (879,422) - - توزيعات أرباح معلنة

 14,431,612 1,806,503 61,934 12,563,175 )غير مدققة( 2020 مارس 31الرصيد في 

 



 شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق.
لمالية  2020 مارس 31المنتهية في  للفترة المرحلية المختصرة غير المدققة البيانات ا

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 المدقق غير المختصر المرحلي النقدية التدفقات بيان
 مارس 31المنتهية في  للفترة

 
2020 

 )غير مدققة(
2019 

 )غير مدققة(

   

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 330,242 57,068 صافي ربح الفترة

   تعديالت لـ:

 (17,115) (11,807) إيرادات الفوائد -

 (317,172) (49,020) حصة من نتائج مشاريع مشتركة  -

 (3,759) (4,045) 

   تغيرات رأس المال العامل:

 (2,828) (3,765) دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى  -

 (6,636) (5,213) مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة -

 (1,806) - مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة -

 (536) (4,187) ذمم دائنة تجارية وأخرى -

 (15,851) (16,924) النقد المستخدم في العمليات

 45,791 12,596 فوائد مستلمة

 (34,853) (29,788) مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي مدفوعة

 (4,913) (34,116) األنشطة التشغيلية المستخدم فيصافي النقد 

   

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 257,355 231,344 توزيعات أرباح مستلمة من مشاريع مشتركة

 581,615 (70,502) الحركة في الودائع ثابتة األجل

 838,970 160,842 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

   

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويليّة

 (899,173) (774,897) توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين

 (105,881) (104,525) غير المطالب بهاالحركة في حساب توزيعات األرباح 

 (1,005,054) (879,422) النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

   

 (170,997) (752,696) في النقد وشبه النقد صافي النقص

 176,417 755,143 النقد وشبه النقد في بداية السنة

 5,420 2,447 النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

   

   

 


