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 شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة عننبذة 

يماويات القابضة، وهي تأسست شركة مسيعيد للبتروك

 ا. وعنوانه٢٠١٣مايو  ٢٩في  مساهمة قطرية،شركة 

وتمتلك الشركة ، الدوحة، قطر. ٣١٢١المسجل هو ص.ب 

من رأس المال المُصدر لشركة قطر للكيماويات  %٤٩

 ٢ م) وشركة قطر للكيماوياتيالمحدودة (كيوك

من رأس المال المُصدر  %٥٥٫٢) و٢م يالمحدودة (كيوك

 ر للفينيل المحدودة.لشركة قط

 مسؤوليات المكتب الرئيسي وهيكل اإلدارة

قطر للبترول، باعتبارها المساهم األكبر، جميع  تقدم

شركة من خالل اتفاقية والتنفيذية إلى الالخدمات اإلدارية 

شاملة للخدمات، فيما تُدار عمليات المشاريع المشتركة 

المعنية بصورة مُستقلة من قِبَل مجالس إدارة الشركات 

 وفرقها اإلدارية العليا.

	
 

 م)يشركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوك
كمشروع  ١٩٩٨عام في م) يتأسست شركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوك

 فيليبس، وشركة شيفرون %٤٩شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة  مشترك بين

 . %٢، وقطر للبترول %٤٩للكيماويات الدولية قطر القابضة 

 المنتجات الرئيسية

 لينياإليث األوليفين: 

 ستخدممن المواد الكيميائية. كما يُ واسعةلين في إنتاج مجموعة يستخدم اإليثيُ

 .اتنتاج البولي أوليفينإل كيوكيم مصنع داخل منهجزء كبير 

 عالي الكثافةالكثافة والبولي إيثيلين لين متوسط يبولي إيثال: اتلبولي أوليفينا

وعالي الكثافة، إلى البوليمرات الخطية ويتم  الكثافةتوسط مثيلين، إبولي نتمي الي

ستخدم البولي إيثيلين بصورة أساسية ويُإنتاجه من اإليثيلين باالستعانة بمواد محفزة. 

 كما ،ولعب األطفال والحاويات واالسطواناتفي تطبيقات القولبة إلنتاج العبوات 

 ة.األنابيب واألغشيإنتاج  فييستخدم 

 )١-هيكسين ( فينات العاديــةيأول ألفا

، وهي مادة تستخدم العاديةفينات يأول ألفا مشتقاتإحدى  ١-تُعد مادة هيكسين

 لين.يبوصفها مونومر مشترك في إنتاج البولي إيث

 الجازولين الحراري

 يتم إنتاج كميات محدودة من الجازولين الحراري وتباع محلياً.



 )٢م يلمحدودة (كيوكا ٢شركة قطر للكيماويات

كمشروع  م٢٠٠٥عام في  )٢ميالمحدودة (كيوك ٢تأسست شركة قطر للكيماويات 

، وشركة شيفرون فيليبس %٤٩شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة مشترك بين 

من  %٥٣٫٨٥الشركة . وتمتلك %٢، وقطر للبترول %٤٩للكيماويات الدولية قطر القابضة 

شركة راس لفان لين وخط أنابيب تمتلكهما يير اإليثحقوق السعة في وحدة لتكس

 ٢ شركة قطر للكيماويات (آرلوك)، وهي مشروع مشترك يزود لألولفينس المحدودة

بين  شركة راس لفان لألولفينس المحدودةوتنقسم ملكية  لين.يالمحدودة بمادة اإليث

وشركة  %٥٣٫٣١ما نسبته  المحدودة ٢ قطر للكيماوياتثالث شركات، حيث تمتلك 

 .%١وقطر للبترول  %٤٥٫٦٩قاتوفين المحدودة 

  المنتجات الرئيسية
  لينيفين: اإليثياألول

ن جزء أ كمامن المواد الكيميائية.  واسعةلين كلقيم في إنتاج مجموعة ييُستخدم اإليث

  .فينيلين المنتج يُستخدم في إنتاج البولي أوليكبير من اإليث

  لين عالي الكثافةيوسط الكثافة والبولي إيثفين: البولي إيثيلين متيالبولي أول
ينتمي البولي إيثيلين، متوسط الكثافة وعالي الكثافة، إلى البوليمرات الخطية ويتم 

إنتاجه من اإليثيلين باالستعانة بمواد محفزة. ويُستخدم البولي إيثيلين بصورة أساسية 

ل والحاويات واألنابيب ولعب األطفا واالسطواناتفي تطبيقات القولبة إلنتاج العبوات 

  .واألغشية

  جزيئاً ١١: العاديــةفينات يأول ألفا
 C  ،C العادية، بدءاً منفينات يأول ألفا منجزيئاً  ١١ما يصل إلى  ٢-تنتج كيوكيم 

وتستخدم ألفا . +   Cو    Cو   C  وصوالً إلى   C  ،C   ،C   ،C   ،C   ،C   ،C  )،١-(هيكسين

شتقاتها على نطاق واسع باعتبارها مونومرات مشتركة في إنتاج مأو العادية  فيناتيولأ

لين والملدنات والزيوت االصطناعية للمحركات وزيوت التزليق وإضافات يالبولي إيث

السيارات والمواد الخافضة للتوتر السطحي، وفي معالجة الورق والكثير من التطبيقات 

 الخاصة. 

    C  / Cالجازولين الحراري، 
 .محلياً   C  / C وتصدير كميات محدودة من الجازولين الحراري، فيما تباع مادةيتم إنتاج 
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 (ش.م.ق) شركة قطر للفينيل
وتمتلك فيها شركة  ١٩٩٧تأسست شركة قطر للفينيل، وهي مشروع مشترك، عام 

، وشركة قطر للبتروكيماويات %٥٥٫٢مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ما نسبته 

 . %١٢٫٩، وقطر للبترول %٣١٫٩

 المنتجات الرئيسية

 الصودا الكاوية

مسبب للتآكل. تستخدم الصودا الكاوية في عدة الرائحة وسائل لزج عديم اللون و

قطاعات، منها قطاع صناعة الورق ومعالجة المياه وإنتاج الصابون والمنظفات 

  االصطناعية والمنسوجات، وفي إنتاج أكسيد األلومنيوم.

 كلوريد اإليثيلينثاني 

مادة سائلة يميل لونها إلى الصفرة ولها رائحة خفيفة تشبه رائحة الكلوروفورم. 

في إنتاج مونومرات كلوريد الفينيل.  بشكل أساسييستخدم ثاني كلوريد اإليثيلين 

 في إنتاج مونومرات كلوريد الفينيل ويصدر الفائض منه. همعظم إنتاجيتم استغالل و

 لفينيلمونومر كلوريد ا

ذو رائحة خفيفة. يستخدم مونومر كلوريد الفينيل في إنتاج البولي عديم اللون غاز 

، وهو مادة بالستيكية متعددة االستعماالت تدخل في مجموعة كبيرة فينيل كلوريد

من الطلب العالمي على  %٨٠ما يزيد على ويتم استغالل من االستخدامات النهائية. 

ضمن مشاريع عمرة طويلة األجل ألغراض التطبيقات المُ كلوريد البولي فينيلمادة 

البنية األساسية، مثل أنابيب شبكات المياه والصرف الصحي واألسالك والكبالت  إقامة

 والنوافذ واألبواب وأرضيات المنازل.

 الهيدروكلوريكحامض 

. رائحة قوية ومسبب للتآكل، وله إلى األخضر المصفر أو يميل لونهسائل عديم اللون 

 معالجة المياه.وفي كيماويات حقول النفط  الهيدروكلوريكستخدم حامض يُ
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  وكيلنا التسويقي

شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات 
  ت "منتجات" ش.م.قوالبتروكيماويا

 

من المنتجات الكيماوية ية قطرالصادرات البوابة 
والبتروكيماوية واإلضافات البترولية واألسمدة

 

 

 "منتجاتشركة " عنبذة ن

تعتبر شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات "منتجات" ش.م.ق 
بمثابة البوابة لصادرات قطر من المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية واإلضافات 

مليون طن متري. وتُسهم الشركة التي  ١١على  كميتها التي تزيدالبترولية واألسمدة 
في عملية تنمية قطاع الكيماويات والبتروكيماويات  ٢٠١٢ عام  تأسست داخل قطر

 على الساحة العالمية.  هوزيادة تواجد

من منتجات قطاع  %١٠٠بحقوق حصرية في تسويق وبيع وتوزيع  "منتجات"تتمتع 
ويات القطري على عمالء محليين ودوليين. وتقدم خدماتها الكيماويات والبتروكيما

 بلداً، فيما تسعى حثيثاً إلى الوصول بشعار  ١٢٠إلى عمالء في عدد من البلدان يزيد على 
 "صنع في قطر" إلى أسواق جديدة. 

وتركز الشركة جهودها على عرض منتجات الدولة من الكيماويات والبوليمرات 
ها وتحقيق أعلى قيمة ممكنة ألصحاب المصلحة المباشرة واألسمدة ودعمها وتعزيز

باستغالل الفرص الجديدة في المبيعات وسلسلة اإلمداد، هذا إضافة إلى االستفادة 
 من الميزات التنافسية الفريدة التي تتمتع بها قطر وانخفاض التكاليف.

جة بنجاح، وعقب استالم مهام التسويق والبيع والتوزيع من الشركات القطرية المنت
وجهت "منتجات" تركيزها نحو تعزيز هويتها وتوسيع نطاق أعمالها من خالل 

 ٢٠١٣شركتها التسويقية العالمية، أال وهي شركة "منتجات بي في" التي تأسست عام 
ي في هولندا مقراً رئيسياً لها. ويمثل فريق خبراء شركة "منتجات بي اوتتخذ من اله

مستوى خدمة عمالء الشركة، إذ يرصد أعضائه في" قيمة كبيرة وإضافة تعزز 
باستمرار االتجاهات المحلية واحتياجات العمالء ويتبعون نهجاً في سلسلة القيمة 

 يركز على تقديم أفضل الخدمات إلى العمالء في شتى أنحاء العالم.

نجازات المتميزة التي حققتها الشركات المنتجة إلوتواصل "منتجات" االستفادة من ا
التي تطبقها الشركة  عاماَ. وتجمع االستراتيجية ٤٠طر على مدى فترة تزيد على في ق

بشأن المبيعات والتسويق ما بين الطرق التي تحقق المزيد من القيمة للعمالء 
واألساليب المربحة التي اكتسبتها الشركات المنتجة على مر األعوام لتشكل منها 

ضمن خدمة العمالء بأرقى المعايير ممارسة جديدة ضمن أفضل الممارسات التي ت
 . وبعده قبل البيع

 الموقع اإللكتروني للحصول على المزيد من المعلومات حول "منتجات"، يرجى زيارة
www.muntajat.qa. 
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 مقدمة

للجمعية العامة لشركة مسيعيد  ثالثيسعدني ويشرفني أن أرحب بكم في االجتماع السنوي ال

  للبتروكيماويات القابضة، إحدى أكبر الشركات اإلقليمية الرائدة في إنتاج مجموعة متنوعة من البتروكيماويات.

تي شهدتها األسواق وأسعار المنتجات، إثر حالة عدم االستقرار ال ٢٠١٥على الرغم من التحديات التي فرضها عام 

انخفاض اإلنتاج وأحجام المبيعات مع إجراء أولى عمليات الصيانة الدورية الرئيسية لمصانع  ذلك من وما صاحب

خالل هذا العام، إال أن الشركة استطاعت أن تواجه هذه الضغوط وتحقق نتائج مالية وتشغيلية  ٢كيوكيم 

جهودنا الحثيثة لتحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، متميزة لهذا العام. وسنواصل 

 أمير البالد المفدى "حفظه اهللا".

 النتائج المالية

كما أشرت في البداية، فقد تأثر األداء المالي للمجموعة بشكل ملحوظ نتيجة عوامل خارج نطاق سيطرتنا، إذ 

التدهور الذي بدأت تشهده أسعار النفط منذ قرابة العام  انخفضت أسعار المنتجات انخفاضاً كبيراً مع

، بل إن أسعار النفط قد بلغت في الفترة األخير ة من شهر ديسمبر ٢٠١٥واستمرارها على هذه الوتيرة طوال عام 

 أدنى مستوى لها منذ أحدَ عشرَ عاماً. ٢٠١٥

مليار ريال  ١٫١ بصافي ربح قوي بلغ ٢٠١٥سمبر دي ٣١وبرغم ذلك، فقد أغلقت المجموعة السنة المالية المنتهية في 

ريال قطري للسهم الواحد، وبمؤشرات مالية وتشغيلية قوية   ٠٫٨٧قطري، بما يساوي عائداً على السهم بمقدار 

مليار ريال قطري، فيما بلغت األرصدة النقدية   ١٤٫٣في كل شركات المجموعة. كما أغلق إجمالي األصول بواقع

 ريال قطري.  ليونم ٩٢٦  ةركشالالتي سجلتها 

 الميزات الرئيسية

ومن  .يمكن استثمارها لخلق ميزة تنافسيةتتمتع "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة" بعدد من نقاط القوة التي 

استراتيجية أساسية لتحقيق أقصى فائدة لمساهميها، مستفيدة في ذلك من  هنا، فقد وضعت المجموعة

. أوالً، فإن المجموعة مراحل اإلنتاجدة التي تمتلكها شركاتها الثالث على امتداد القدرات التنافسية المتعد

. ثانياً، هناك للقيم بموجب اتفاقيات توريد طويلة األجلبناءً على عقود ذات أسس تنافسية األسعار تستفيد من 

التسويقي،  وكيلها . كما تصل المجموعة من خاللتكامل بين عمليات اإلنتاج والتصدير على مستوى شركاتها

شركة "منتجات"، إلى عدد كبير من العمالء في شتى أنحاء العالم. واألهم من ذلك كله هو أن جميع مرافق 

اإلنتاج التابعة لشركاتها تقع في دولة قطر التي حباها اهللا باالستقرار السياسي واالقتصادي. إضافة إلى ذلك، 

اع البتروكيماويات، فقد تم إنشاء هذه الشركات ما بين تحتفظ شركات المجموعة بمكانة مرموقة في قط

تحقيق تدفقات استمرار وأثبتت قدرتها على  باإلنجازات ، وأحرزت خالل تلك الفترة سجالً حافال٢٠٠٥ًو ١٩٩٧عامي 

 نقدية تشغيلية قوية.

تستفيد من هذه  المجموعة تستطيع أن يثق مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بأنو

 الميزات الرئيسية للتخفيف من حدة المخاطر والتحديات التي تفرضها الظروف االقتصادية الراهنة.

 

 

 

 

 

 
 

وبهذه القدرات، فإننا على ثقة تامة بأن المجموعة في وضع ممتاز يؤهلها لتجاوز أية تحديات اقتصادية في 

 المستقبل.

 ترشيد التكاليف

نخفاض أسعار النفط على أسعار منتجات المجموعة وربحيتها على وجه الخصوص، فقد إدراكاً من جانبنا ألثر ا

ذ عدة تدابير لمراجعة التكاليف في كل شركات المجموعة والوقوف على الجوانب التي يمكن أن اتم اتخ

والعمليات  ، كذلك مراجعة األصول التشغيليةمراحل اإلنتاجتحقق توفيراً في التكاليف وترشيداً لها على امتداد 

وقد حققت هذه الجهود توفيراً في التكاليف دون أن يأتي ذلك على حساب الجودة والصحة والسالمة والبيئة. 

مليون ريال قطري خالل هذا العام. ووضعت شركات المجموعة خططاً لتحقيق المزيد من ترشيد  ١٣٢بحوالي 

 التكاليف خالل العام القادم. 

هذه التدابير التي تركز على تحسين األدائين المالي والتشغيلي  على ثقة بأن، فنحن هذا المسعىوفي إطار 

  خالل الظروف االقتصادية الصعبة.  الجمة على مساهمي الشركةستعود بالفائدة 

إن لهذه التدابير أهمية كبيرة، وكلي أمل وثقة أنها ستدعم المجموعة نحو تقليل التكاليف إلى أدنى حد 

 إلى مساهميها. افةمض ممكن وتقديم قيمة

 توزيع األرباح المقترح

والنفقات الرأسمالية، باإلضافة إلى أحدث  االلتزاماتمع األخذ في االعتبار احتياجات رأس المال العامل وسداد 

 ٢٠١٥ديسمبر،  ٣١التوقعات االقتصادية، فإن مجلس اإلدارة يوصي بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المنتهية في 

نصيب السهم من  %٨٠٫٩ريال قطري للسهم، ما يمثل  ٠٫٧مليون ريال قطري، وهو ما يعادل  ٨٧٩.٤بمبلغ قدره 

 رباح.من األ

 الخاتمة

في الختام، يسعدني أن أنتهز هذه الفرصة ألتقدم بالشكر واالمتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 

الحكيمة وتوجيهاته السديدة وقيادته الرشيدة. حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى "حفظه اهللا ورعاه"، لرؤيته 

والشكر موصول أيضاً إلى مساهمينا الكرام لثقتهم الكبيرة ودعمهم، وألعضاء مجلس اإلدارة وفرق اإلدارة 

 شركات المجموعة لجهودهم المخلصة في العمل وتفانيهم المستمر. ومدراءالعليا 

 

 سيف السليطي أحمد

 رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة



س اإلدارة
جل

تقرير م
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 مقدمة

أن يقدم التقرير السنوي الثالث عن األداء المالي والتشغيلي لشركة مسيعيد للبتروكيماويات يسر مجلس اإلدارة 

القابضة، إحدى أكبر الشركات اإلقليمية الرائدة في إنتاج وتوزيع وبيع مجموعة متنوعة من البتروكيماويات التي 

  فينات ومنتجات الكلور القلوي.تتضمن األولفينات والبولي أولفينات واأللفا أول

 النتائج المالية 

  ١٫١ما يعادل بما في ذلك مبلغ االسترداد الضريبي، ، ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المنتهية في  المالية  للسنة إجمالي الدخلبلغ 

 ١٫٨: ٢٠١٤( ٢٠١٤مقارنة بنفس الفترة من عام  %٣٩ريال قطري، أو ما نسبته ليون م ٧٠٧مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 

هذا االنخفاض بالدرجة األولى إلى إجراء عمليات الصيانة المخطط لها للمرافق والتي تمت  يعودمليار ريال قطري). و

الذي بدأت تشهده أسعار النفط العالمية خالل  عقب التدهوربنجاح خالل هذا العام، كذلك انخفاض أسعار المنتجات 

 .٢٠١٤الربع الرابع من عام 

مليار ريال قطري، بانخفاض ١٫١ بصافي أرباح يبلغ  ٢٠١٥ديسمبر،  ٣١مجموعة السنة المالية المنتهية في وقد أغلقت ال

. وبلغت أرباح الربع الرابع من هذا العام ٢٠١٤مقارنة بنفس الفترة من عام  % ٣٩٫٥مليار ريال قطري، أو ما نسبته  ٠٫٧قدره 

نخفاض مقارنة بالعام ويعزى اال. ٢٠١٥رنة بالربع الثالث من عام مقا %٢١٫٥مليون ريال قطري، بانخفاض بواقع  ٣٠٠٫٨

الماضي إلى عمليات التطفئة المخطط لها إلجراء أعمال صيانة رئيسية وتراجع أسعار المنتجات. وتأتي عمليات 

اعية المتطلبات األساسية للمنشآت الصن كأحد وتلك التي تأتي في إطار الضمانالتطفئة إلجراء الصيانة الوقائية 

الكبيرة، إذ أنها تحد من حاالت إيقاف التشغيل غير المخطط لها، وتضمن جودة المنتج وتسهم أيضاً في زيادة دورة 

  حياة المصنع.

دعم أرباح  ومما ساهم فيويعود انخفاض األرباح مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض أسعار البيع وأحجام المبيعات. 

سعار األمليون ريال قطري. كما تواصل المجموعة االستفادة من   ١٠٠٫١للعام بواقع  ضريبي استردادالمجموعة تسجيل 

لقيم اإليثان وغاز الوقود بموجب اتفاقيات توريد طويلة األجل. ويعتبر هذا بناءً على عقود ذات أسس تنافسية ل

شهد خاللها األسواق العديد من الترتيب التعاقدي أحد العوامل ذات األهمية الكبيرة في تحقيق األرباح وسط أجواء ت

 التحديات.

وبأرصدة قوية  مستوى السيولة النقدية متميزاًقوياً خالل العام، حيث كان  الشركةوقد ظل وضع السيولة لدى 

مليار  ١٤٫٣ إجمالي األصول وبلغمليار ريال قطري من أرباح األعوام السابقة.   ١٫٣قطري بعد توزيع  مليون ريال  ٩٢٦ بلغت

 .٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليار ريال قطري في   ١٤٫٦مقارنة بإجماليها الذي كان يبلغ  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١قطري في ريال 

 األداء مقارنة بالموازنة التقديرية

، أغلقت المجموعة السنة المالية بأرباح أقل ٢٠١٥التي شهدتها األسواق خالل عام  غير المستقرةفي ظل الظروف 

 كانت مرصودة في موازنتها التقديرية لهذا العام.من األرباح التي  %٩٫٦بنسبة 

 

 

 

 

 

  
 توزيع األرباح المقترح

 ٣١يُوصي مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المالية المنتهية في 

من  %٨٠٫٩واحد، وما يمثل ريال قطري للسهم ال ٠٫٧مليون ريال قطري، وهو ما يعادل  ٨٧٩٫٤ بمبلغ قدره ٢٠١٥ديسمبر 

 نصيب السهم من األرباح.

 الخاتمة

نيابة عن مجلس إدارة الشركة وباألصالة عن نفسي، أود أن أتقدم بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 

وموظفي حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى "حفظه اهللا ورعاه". كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى فريق اإلدارة العليا 

 شركات المجموعة على إخالصهم وتفانيهم في خدمة المجموعة وتحقيق أهدافها.
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السيد/ خالد محمد  السبيعي
العضو المنتدب

كلمة العضو المنتدب
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 مقدمة

 ام.هذه الكلمة إلى مساهمينا الكر يسرّني أن أقدم

ضت أسعار منتجات انخفحيث  ،سعارتحديات كبيرة على صعيد األ ٢٠١٥كما تعلمون جيداً، فقد فرض عام 

، ولم تتوقف آثار  هذا التدهور ٢٠١٥هذا العام في أعقاب التدهور الذي شهدته أسعار النفط خالل عام  الشركة

ط، بل امتدت أيضاً لتشمل العديد من الشركات في مختلف أنحاء العالم. وقد عملنا عن كثب عند الشركة فق

مع شركات المجموعة لضمان عدم تأثر نتائج العام على نحو كبير بعوامل ضمن نطاق سيطرتنا. واتخذت 

ها وتحقيق الشركة في هذا الشأن تدابير لترشيد التكاليف في شركات المجموعة، ونجحنا بالفعل في تقليص

. كما يسرني أن أعلن على مسامعكم أن أعمال الصيانة الدورية لمرافق شركة قطر ٢٠١٥نتائج متميزة لعام 

 .  ٢٠١٥قد تمت بنجاح خالل الربع األول من عام المحدودة   ٢ للكيماويات

فقد جهزنا أنفسنا للتصدي لها مستندين خالل السنوات المقبلة، ومع إدراك حقيقة أن هذه التحديات ستستمر 

  في ذلك إلى المبادرات التي أطلقتها الشركة في هذا الشأن. 

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

 الكرام.

 الخاتمة

، رئيس مجلس إدارة شركة سيف السليطي أحمد ختاماً، أود أن أتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى السيد/

مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وإلى فريق اإلدارة العليا وموظفي شركات المجموعة على جهودهم 

  ي خدمة الشركة.المشكورة وإخالصهم ف

 خالد محمد السبيعي

 العضو المنتدب
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
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  متطلبات قانونية وتشريعية أخرى

دارة التنفيذية يتماشى مع برأينا أيضاً، أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، وأن محتوى تقرير اإل
البيانات المالية للشركة. كما وقد حصلنا على كافة المعلومات واإلفصاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض 
تدقيقنا وأنه وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم تقع خالل السنة المالية مخالفات ألحكام قانون 

نظام األساسي للشركة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري على نشاط الشركات التجارية القطري أو ألحكام ال
  الشركة أو في مركزها المالي.

 فقرة تأكيدية

) في البيانات المالية، تم إصدار قانون جديد للشركات التجارية في ٣كما هو مبين في اإليضاح رقم (
للشركة  في صدد تقييم أثر القانون الجديد على النظام األساسي زالت . إن إدارة الشركة ما٢٠١٥عام 

  وعلى البيانات المالية.

  

 

  قطر –في الدوحة 

  ٢٠١٦فبراير  ٧

 ديلويت آند توش عن

 فــــرع قطــــــر

  محمد عثمان باهيميا 

  شـــــريــــــــك

سجل مراقبي الحسابات رقم 
)١٠٣(  
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 الكرام المساهمين السادة إلى المستقليـن الحسابات مراقبي تقرير

  تقرير حول البيانات المالية

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (ش.م.ق) ( "الشركة" )، 
ات الربح أو الخسارة وبنود الدخل وكالً من بيان ٢٠١٥ديسمبر  ٣١والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 

الشامل األخرى والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً 
  ألهم السياسات المحاسبية وإيضاحات تفسيرية أخرى.

  مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية

ت المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد هذه البيانا
للشركة، واإلحتفاظ بأنظمة  المالية، ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري، وأحكام النظام األساسي

أخطاء الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة خالية من 
  جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

  مسؤولية مدقق الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية إستناداً إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير 
أن نقوم بتخطيط وإجراء الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني و

  التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيّنات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية. 
، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في تستند اإلجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات

البيانات المالية ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق 
نات المالية، الحسابات في اإلعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للمنشأة والمتعلقة باإلعداد والعرض العادل للبيا

وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة 
الداخلية لدى المنشأة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية 

  االجمالي للبيانات المالية.التقديرات المحاسبية المعدة من قبل االدارة، وكذلك تقييم العرض 

 نعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق.

  الـرأي

المرفقة تظهـر بصورة عادلـة، من جميع النواحي الجوهريـة، المركز المالي لشركة  في رأينـا، إن البيانـات الماليـة
وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ويات القابضة (ش.م.ق) كما في مسيعيد للبتروكيما

 المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
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البيانات المالية الموحدة



حدة
ت المالية  المو

البيانا
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20152014
ألف ريال قطريألف ريال قطري

994.1981.668.55٤حصة من أرباح مشاريع مشتركة         
9.1888.615إيرادات فوائد
30835٤إيرادات أخرى 

1.003.6941.6٧٧.523
)15.262()16.789(مصاريف إدارية وعمومية 

986.9051.662.261ربح السنة
100.179133.٤٧0مستردات ضريبة

1.087.0841.٧٩5.٧31صافي ربح السنة 
----بنود الدخل الشامل األخرى

1.087.0841.٧٩5.٧31اجمالي الدخل الشامل للسنة

0،871،٤3العائد األساسي والمخفف للسهم )بالريال القطري للسهم(

.

بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2015

20152014
ألف ريال قطريألف ريال قطري

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

13.138.93213.152.٩85استثمار في مشاريع مشتركة 

الموجودات المتداولة
104.9071٤1.116ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا

142.68880.٤1٤المطلوب من أطراف ذات عالقة
926.2231.238.2٩8أرصدة لدى البنوك

1.173.8181.٤5٩.828إجمالي الموجودات المتداولة
14.312.7501٤.612.813إجمالي الموجودات 

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين

12.563.17512.563.1٧5رأس المال
25.3641٧.٤٤٤إحتياطي قانوني

1.598.6611.٩20.٧03أرباح مدورة 
14.187.2001٤.501.322إجمالي حقوق المساهمين

المطلوبات المتداولة
118.369٧٧.001ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع 

7.1813٤.٤٩0المطلوب إلى طرف ذو عالقة
125.550111.٤٩1إجمالي المطلوبات المتداولة

14.312.7501٤.612.813إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل 
األخرى

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

 أحمد سيف السليطي
رئيس مجلس اإلدارة

محمد سالم المري  
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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20152014
ألف ريال قطريألف ريال قطري

األنشطة التشغيلية 
1.087.0841.٧٩5.٧31ربح السنة
تعديالت:

)8.615()9.188(إيرادات فوائد
)1.668.55٤()994.198(حصة من أرباح مشاريع مشتركة  

83.698118.562
التغيرات في رأس المال العامل:

)133.538(41.689ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا
٩2.51٤)54.354(مطلوب من أطراف ذات عالقة
25.8836.0٧3مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

)26.٩٤٩()81.537(ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع 
15.37956.662النقد الناتج من التشغيل

3.7081.03٧فوائد محصلة
19.0875٧.6٩٩صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطـة اإلستثمـارية
1.008.2511.525.383توزيعات أرباح مستلمة

)1.155.500(490.382الزيادة في الودائع ألجل
1.498.63336٩.883النقد الناتج من األنشطة األستثمارية

األنشطة التمويلية
)383.٩50()1.351.532(توزيعات أرباح مدفوعة

--)44.893(مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية
)383.٩50()1.396.425(النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  

121.295٤3.632الزيادة في النقد وشبه النقد 
53.63210.000النقد وشبه النقد في بداية السنة 

174.92753.632النقد وشبه النقد كما في 31 ديسمبر 

بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

رأس المال
إحتياطي 

اإلجماليأرباح مدورةقانوني

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

60٩.5٧613.1٧2.٧51--12.563.1٧5الرصيد كما في 1 يناير 201٤ 
)٤3٩.٧11()٤3٩.٧11(----توزيعات أرباح معلنة 

فائض األموال المستلمة عن تكاليف اإلكتتاب 
1٧.٤٤٤--1٧.٤٤٤--العام 

)٤٤.8٩3()٤٤.8٩3(----مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية 
1.٧٩5.٧311.٧٩5.٧31----إجمالي الدخل الشامل للسنة

12.563.1٧51٧.٤٤٤1.٩20.٧031٤.501.322الرصيد كما في 31 ديسمبر 201٤ 

)1.381.٩٤٩()1.381.٩٤٩(----توزيعات أرباح معلنة 
فائض األموال المستلمة عن تكاليف اإلكتتاب 

العام 
--٧.٩20

--
٧.٩20

)2٧.1٧٧()2٧.1٧٧(----مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية 
1.08٧.08٤1.08٧.08٤----إجمالي الدخل الشامل للسنة

12.563.17525.3641.598.66114.187.200الرصيد كما في 31 ديسمبر 2015 

بيان التدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

معامالت غير نقدية:
قامت الشركة خالل السنة بنشاط تشغيلي غير نقدي كما هو مذكور أدناه، ولم يتم إظهاره في بيان التدفقات النقدية:

قامت الشركة بتحويل مبلغ ٧،٩ مليون ريال قطري من الذمم المدينة لشركة قطر للبترول إلى اإلحتياطي القانوني مقابل تحصيل تكاليف اإلكتتاب العام.    
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