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�ملقدمة:

تاأ�س�ست �سركة قطر للوقود )وقود( �ش. م. ق. يف عام 2002 مبوجب 

مر�سوم اأمريي بهدف توفري خدمات تخزين وتوزيع وت�سويق الوقود يف دولة 

قطر. وقد طرحت اأ�سهمها لالكتتاب العام يف 2003 لت�سبح �سركة م�ساهمة 

قطرية عامة وهي مدرجة يف بور�سة قطر واأ�سهمها متاحة للتداول العام.

قطر للوقود »وقود« هي امل�سوؤولة ح�سريًا عن تاأمني احتياجات قطر من 

الطاقة. �سواًء من الديزل واجلازولني للمركبات والقوارب وال�سناعة. اأو 

وقود الطائرات ملطار حمد الدويل. وذلك كله من خالل اأ�سطول �سهاريج 

ناقلة للوقود. وتقوم اأي�سًا باأن�سطة تزويد ال�سفن بالوقود داخل املياه 

القطرية اإىل جانب امتالك حمطات برتول ع�سرية يف اأرجاء دولة قطر. 

اإن وقود عالمة جتارية قوية ت�ستهدف تزويد عمالئها بخدمات رفيعة 

اجلودة بطريقة مهنية باتباع املعايري الدولية كما ن�ستعني يف وقود باأحدث 

التكنولوجيات وجنري درا�سات مقارنة معيارية ل�سركتنا مع اأف�سل ال�سركات 

على م�ستوى العامل يف قطاع توزيع وت�سويق املنتجات البرتولية.

وبالإ�سافة اإىل توزيع منتجات الوقود التقليدية تقوم وقود بتوفري احتياجات 

الطاقة للم�ستخدمني يف املنازل واملن�ساآت التجارية وال�سناعية من خالل 

منتجات وقود حديثة و�سديقة للبيئة، اأي غاز البرتول امل�سال والغاز الطبيعي 

امل�سغوط حيث تقوم بتوفري غاز البرتول امل�سال للعمالء يف املنازل من خالل 

اأحدث حمطة لتعبئة غاز البرتول امل�سال با�ستخدام اأ�سطوانات »�سفاف«. 

وتقوم وقود برتكيب خزانات غاز البرتول امل�سال يف املواقع التجارية للعمالء 

التجاريني وال�سناعيني.

متار�ش وقود اأن�سطة اإمداد البيتومني لكافة الحتياجات يف دولة قطر.

متتلك وقود ت�سكيلة كاملة من زيوت ال�سيارات وزيوت الت�سحيم ال�سناعية 

التي مت تطويرها لتنا�سب كافة اأنواع املركبات واملتطلبات ال�سناعية، وقد مت 

ت�سميم زيوت وقود لتحقيق اأداء وحماية فائقة لفرتات طويلة.

قامت �سركة وقود بتنويع اأن�سطتها يف جمال البيع بالتجزئة من خالل 

عالمتها التجارية »�سدرة« والتي ت�ستهدف حتقيق الراحة للعمالء من 

خالل توفري ت�سكيلة وا�سعة ومتنوعة من الب�سائع ال�ستهالكية وخدمات 

الأغذية وامل�سروبات. وقامت وقود موؤخًرا بعقد �سراكة مع عالمات جتارية 

دولية �سهرية لتوفري حل املحل ال�سامل من خالل حمطات البنزين متعددة 

الأغرا�ش التابعة لها.

ملحة عن 
�ل�شركة

11وقود  |  التقرير ال�سنوي لعام ٢٠١٧
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�ملقدمة:

تاأ�س�ست �سركة قطر للوقود )وقود( �ش. م. ق. يف عام 2002 مبوجب 
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الطاقة. �سواًء من الديزل واجلازولني للمركبات والقوارب وال�سناعة. اأو 

وقود الطائرات ملطار حمد الدويل. وذلك كله من خالل اأ�سطول �سهاريج 

ناقلة للوقود. وتقوم اأي�سًا باأن�سطة تزويد ال�سفن بالوقود داخل املياه 

القطرية اإىل جانب امتالك حمطات برتول ع�سرية يف اأرجاء دولة قطر. 

اإن وقود عالمة جتارية قوية ت�ستهدف تزويد عمالئها بخدمات رفيعة 

اجلودة بطريقة مهنية باتباع املعايري الدولية كما ن�ستعني يف وقود باأحدث 

التكنولوجيات وجنري درا�سات مقارنة معيارية ل�سركتنا مع اأف�سل ال�سركات 
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الطاقة للم�ستخدمني يف املنازل واملن�ساآت التجارية وال�سناعية من خالل 

منتجات وقود حديثة و�سديقة للبيئة، اأي غاز البرتول امل�سال والغاز الطبيعي 

امل�سغوط حيث تقوم بتوفري غاز البرتول امل�سال للعمالء يف املنازل من خالل 

اأحدث حمطة لتعبئة غاز البرتول امل�سال با�ستخدام اأ�سطوانات »�سفاف«. 

وتقوم وقود برتكيب خزانات غاز البرتول امل�سال يف املواقع التجارية للعمالء 

التجاريني وال�سناعيني.

متار�ش وقود اأن�سطة اإمداد البيتومني لكافة الحتياجات يف دولة قطر.
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عالمتها التجارية »�سدرة« والتي ت�ستهدف حتقيق الراحة للعمالء من 

خالل توفري ت�سكيلة وا�سعة ومتنوعة من الب�سائع ال�ستهالكية وخدمات 

الأغذية وامل�سروبات. وقامت وقود موؤخًرا بعقد �سراكة مع عالمات جتارية 

دولية �سهرية لتوفري حل املحل ال�سامل من خالل حمطات البنزين متعددة 
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ملحة عن 
�ل�شركة
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“�أن نكون �ل�شركة �لر�ئدة يف جمال ت�شويق 
�ملنتجات �لبرتولية و�خلدمات �ملتعلقة بها 

على م�شتوى �ملنطقة”

• تزويد كافة العمالء بحلول احرتافية ومبتكرة ويعتمد عليها من خالل 
خدمة ودودة ومتميزة ومالئمة.

• اإبداء روح امل�سوؤولية يف كافة اأن�سطتنا.

• لتحقيق روؤيتنا ور�سالتنا �سنقوم بتدريب وتطوير الكفاءات يف خمتلف 
اأنحاء ال�سركة لتمكيننا من اإظهار اأننا الأف�سل فيما نفعله يف املنطقة.

• التقطري الذي ي�ستهدف حتويل املوظفني اإىل قادة.

• احلد من الأثر البيئي عن طريق ا�ستخدام تقنيات جديدة وفق اأحدث 
املعايري العاملية.

• ان نكون اأف�سل �سركة طاقة يف املنطقة، لي�ش فقط من حيث ر�سا العمالء 
ولكن اأي�سا احلفاظ على اأرباح م�ساهميها.  روؤيتنا �مل�شتقبلية

ر�شالتنا
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“�أن نكون �ل�شركة �لر�ئدة يف جمال ت�شويق 
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اإن جمموعة القيم واملثل التي ت�سعى »وقود« لتكري�سها وجت�سيدها واتخاذها 

�سعارًا م�ستوحاة من اإحدى اأقوى رموز الرتاث القطري وهي �سجرة ال�سدرة 

-ممثلة للبيئة القطرية- وال�سم�ش كم�سدر للطاقة. ف�سجرة ال�سدرة مبثابة 

رمز التوطن يف قطر وتعرف ب�سالبتها وقدراتها على حتدي الظروف 

ال�سعبة والزدهار يف بيئة قطر ال�سحراوية القا�سية باأقل قدر ممكن من 

الرعاية. 

ومثل �سعارنا ت�سعى وقود لبذل اأف�سل مايف و�سعها يف اأ�سعب البيئات وحتقيق 

اأف�سل النتائج باأ�سا�ساتها القوية وح�سورها القوي يف العديد من جمالت 

الأعمال. 

• �حلرفية 
اإن كل ما تقوم به �سركة »وقود« على ال�سعيدين الداخلي واخلارجي هو 

جت�سيد لالأ�سلوب احلريف واملهني يف التعامل. نحن نطمح لأن نكون ال�سركة 

الأف�سل اإدارة يف قطر.

• �ل�شالبة و�ملتانة 
»وقود« �سركة ت�ستند على قواعد واأ�س�ش مالية �سلبة ورا�سخة. دعائمها 

وقوامها نوعية متميزة من امل�ساهمني. 

• �لودّية 
»وقود« �سركة تتعامل بحميمية وتنتهج دومًا اأ�سلوبًا ودّيًا عند التعامل مع 

عمالئها وكل اجلهات ذات العالقة.

• �لتجديد و�لإبد�ع 
»وقود« �ستكون رائدة ال�سوق يف جمال املنتجات واخلدمات والعمليات 

املبتكرة.

• روح �مل�شوؤولية
»وقود« م�سوؤولة م�سوؤولية كاملة عن كل ن�ساطاتها التجارية وخدماتها. 

�شعارنا

قيمنا وُمُثلنا 
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اإن جمموعة القيم واملثل التي ت�سعى »وقود« لتكري�سها وجت�سيدها واتخاذها 

�سعارًا م�ستوحاة من اإحدى اأقوى رموز الرتاث القطري وهي �سجرة ال�سدرة 

-ممثلة للبيئة القطرية- وال�سم�ش كم�سدر للطاقة. ف�سجرة ال�سدرة مبثابة 

رمز التوطن يف قطر وتعرف ب�سالبتها وقدراتها على حتدي الظروف 

ال�سعبة والزدهار يف بيئة قطر ال�سحراوية القا�سية باأقل قدر ممكن من 

الرعاية. 

ومثل �سعارنا ت�سعى وقود لبذل اأف�سل مايف و�سعها يف اأ�سعب البيئات وحتقيق 

اأف�سل النتائج باأ�سا�ساتها القوية وح�سورها القوي يف العديد من جمالت 

الأعمال. 

• �حلرفية 
اإن كل ما تقوم به �سركة »وقود« على ال�سعيدين الداخلي واخلارجي هو 

جت�سيد لالأ�سلوب احلريف واملهني يف التعامل. نحن نطمح لأن نكون ال�سركة 

الأف�سل اإدارة يف قطر.

• �ل�شالبة و�ملتانة 
»وقود« �سركة ت�ستند على قواعد واأ�س�ش مالية �سلبة ورا�سخة. دعائمها 

وقوامها نوعية متميزة من امل�ساهمني. 

• �لودّية 
»وقود« �سركة تتعامل بحميمية وتنتهج دومًا اأ�سلوبًا ودّيًا عند التعامل مع 

عمالئها وكل اجلهات ذات العالقة.

• �لتجديد و�لإبد�ع 
»وقود« �ستكون رائدة ال�سوق يف جمال املنتجات واخلدمات والعمليات 

املبتكرة.

• روح �مل�شوؤولية
»وقود« م�سوؤولة م�سوؤولية كاملة عن كل ن�ساطاتها التجارية وخدماتها. 

�شعارنا

قيمنا وُمُثلنا 
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كلمة رئي�س 

جمل�س �لد�رة
ي�سعدين بالأ�سالة عن نف�سي ونيابة عن زمالئي يف جمل�ش الإدارة اأن اأرحب 

بح�سراتكم واأن اأعر�ش عليكم التقرير ال�سنوي اخلام�ش ع�سر ملجل�ش 

الإدارة، والذي ُنقدم فيه عر�سا خمت�سرا باأهم موؤ�سرات اأداء اأن�سطة 

ال�سركة واأعمالها وم�ساريعها ونتائجها املالية خالل العام 2017، اإ�سافة اإىل 

خطتها امل�ستقبلية املرحلية وال�سرتاتيجية.

وكما يعلم اجلميع فلقد �سهد العام 2017 ح�سارا جائرًا على دولة قطر 

بغر�ش اإعاقة م�سرية التنمية ال�ساملة التي ت�سهدها بالدنا احلبيبة. 

وعلى الرغم من احل�سار فلقد اأثبت القت�ساد القطري مرونة ومناعة 

كبرية وا�ستمر يف جتاوز معدلت النمو املر�سومة بف�سل ال�سيا�سات احلكيمة 

ل�سيا�سة الدولة بقيادة �سمو اأمري البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، حيث 

مت حتقيق ن�سبة منو جيدة اأدت اإىل ا�ستمرار ت�سنيفه من قبل موؤ�س�سات 

الت�سنيف العاملية يف درجة عالية من �ساأنها اأن ت�سمن ا�ستمرار النظرة 

الإيجابية له من قبل املوؤ�س�سات الدولية.

اأما على �سعيد قطر للوقود فلقد متكنت ال�سركة من امل�سي قدمًا وبخطى 

را�سخة يف موا�سلة تنفيذ اخلطة املر�سومة لها �سمن خارطة التنمية 

امل�ستدامة وال�ساملة، حيث قمنا باتخاذ ما يلزم من خطوات لتوفري املنتجات 

التي كان يتم توريدها من بع�ش دول احل�سار من م�سادر اأخرى، فلقد مت 

توفري ما يلزم من و�سائل نقل وعقود خارجية بديلة، وب�سروط تف�سيلية، مبا 

ي�سمن ان�سياب حركة املنتجات واملواد املذكورة ب�سورة م�ستمرة �سل�سة اإىل 

داخل البالد. 

ويف خالل العام 2017 وا�سلت ال�سركة جهودها يف تعزيز اأن�سطتها الرئي�سية 

يف توزيع وت�سويق املنتجات البرتولية والغاز والأن�سطة الأخرى امل�ساحبة 

يف جميع ارجاء الدولة، حيث اأن هنالك زيادة معتربة يف جميع املوؤ�سرات، 

كما قامت ال�سركة بتوفري ما يلزم ذلك من و�سائل دعم وا�سناد لوج�ستي 

وم�سروعات بنى حتتية كما �ستجدونه مف�سال يف تقرير جمل�ش الإدارة.

ولل�سركة خطة طموحة يف زيادة ح�ستها يف �سوق توزيع ونقل املنتجات 

البرتولية، والغاز الطبيعي، والبيتومني، ووقود ال�سفن، وغريها من خالل 

بناء واإدارة امل�سروعات املختلفة، واإبرام العقود والتفاقيات الالزمة 

لهذه الأن�سطة، وما يدعم ذلك  من اأنظمة جودة واأنظمة تقنية حديثة، 

وبا�ست�سحاب واإدخال اأف�سل معايري ال�سحة وال�سالمة والنظم الأمنية 

وجمالت ال�سحاح  البيئي.  

اأما يف جمال حمطات الوقود فلقد قامت ال�سركة باأخذ كل الرتتيبات 

لإ�سافة 30 حمطة ثابتة ومتنقلة جديدة خالل هذا العام 2018 بهدف 

الو�سول للعدد املطلوب بحلول العام 2020، والذي �سيكون يف حدود 120 

حمطة وقود. 

وفيما يتعلق بالأداء املايل لل�سركة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017، 

ورغم الهوام�ش ال�سعرية اجلديدة، اإل اأن وقود متكنت بف�سل ما قامت به 

من جهود يف تطبيق �سيا�سة الفعالية والكفاءة وتر�سيد النفقات حيث بلغ 

�سايف الأرباح ملجموعة وقود بعد ا�ستبعاد حقوق الأقلية مبلغ وقدره 964 

ريال، مقارنة مببلغ وقدره 883 للعام 2016، وبلغ العائد على ال�سهم الواحد 

9.7 ريال مقارنة بـ 8.9 ريال لنف�ش الفرتة من العام املا�سي.

ح�سرات امل�ساهمني الكرام،

بناء على النتائج املالية املحققة لهذه الفرتة، وتوقعاتنا لتطورات القت�ساد 

العاملي واأ�سعار النفط وانعكا�ساتها الإقليمية والعاملية م�ستقبال. وبناًء 

على م�ساريع ال�سركة وخططها امل�ستقبلية واحتياجاتها التمويلية، فاإنه 

ي�سر جمل�ش الإدارة اأن يقدم �سمن جدول اعمال جمعيتكم املوقرة تو�سية 

بتوزيع اأرباح نقدية قدرها 795.404.611 مليون ريال قطري بن�سبة 

80% من قيمة راأ�ش املال ال�سمي املدفوع وبواقع 8 ريال لكل �سهم، اآخذين 

بعني العتبار امل�ساريع الراأ�سمالية التي تعتزم ال�سركة اإكمالها خالل العام 

.2018

ويف اخلتام يطيب يل اأن اأغتنم هذه الفر�سة لأعرب عن اأ�سمى اآيات ال�سكر 

والتقدير ملقام ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري 

البالد املفدى، حفظه اهلل، لدعمه املتوا�سل وم�ساندته امل�ستمرة لوقود، مما 

كان له اأكرب الأثر يف جناح ال�سركة وازدهارها.

وال�سكر كذلك مو�سول لقطر للبرتول، ووزارة البلدية والبيئة، ولكافة 

امل�سوؤولني يف املوؤ�س�سات احلكومية الر�سمية على جهودهم املخل�سة لدعم 

م�ساريع ال�سركة وتقدمي كل م�ساعدة ممكنة.

كذلك ن�سكر م�ساهمينا الكرام على ثقتهم بنا واإخال�سهم لل�سركة وجندد 

لهم التزامنا بالعمل املتوا�سل خلدمة م�ساحلهم وتنمية ا�ستثماراتهم، 

ونوؤكد لهم باأن وقود �سوف تلتزم بتطبيق مبادئ احلوكمة الر�سيدة يف جميع 

اعمالها وعملياتها، كما نوؤكد باأننا �سنكون على الدوام  �سديدي احلر�ش على 

اللتزام بالقوانني والأنظمة ال�سائدة، ومبا يتفق مع طبيعة ن�ساطنا كموزعني 

ح�سريني  للمنتجات البرتولية والغاز يف تناغم تام مع جمموعة القوانني 

والنظم التي تخ�سع لها عملياتنا. 

وتاأكيدا ملا تقدم فرنفق حل�سراتكم تقرير احلوكمة للعام 2017والذي 

يو�سح ما قمنا به من تطبيقات لنظام  احلوكمة ال�سادر من هيئة قطر 

لالأ�سواق املالية واملن�سور باجلريدة الر�سمية يف 15 مايو 2017. 

واأخريا ولي�ش اآخر، نثمن جهود العاملني يف ال�سركة على تفانيهم 

واإخال�سهم وتعاونهم والذي انعك�ش يف تلك النتائج املالية املتميزة، اآملني 

منهم املزيد من البذل والعطاء ملواجهة كافة التحديات ولتحقيق اأهداف 

ال�سركة ملا فيه م�سلحة اجلميع.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

�ل�شيد/ �أحمد �شيف �ل�شليطي

رئي�س جمل�س الإدارة
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كلمة رئي�س 

جمل�س �لد�رة
ي�سعدين بالأ�سالة عن نف�سي ونيابة عن زمالئي يف جمل�ش الإدارة اأن اأرحب 

بح�سراتكم واأن اأعر�ش عليكم التقرير ال�سنوي اخلام�ش ع�سر ملجل�ش 

الإدارة، والذي ُنقدم فيه عر�سا خمت�سرا باأهم موؤ�سرات اأداء اأن�سطة 

ال�سركة واأعمالها وم�ساريعها ونتائجها املالية خالل العام 2017، اإ�سافة اإىل 

خطتها امل�ستقبلية املرحلية وال�سرتاتيجية.

وكما يعلم اجلميع فلقد �سهد العام 2017 ح�سارا جائرًا على دولة قطر 

بغر�ش اإعاقة م�سرية التنمية ال�ساملة التي ت�سهدها بالدنا احلبيبة. 

وعلى الرغم من احل�سار فلقد اأثبت القت�ساد القطري مرونة ومناعة 

كبرية وا�ستمر يف جتاوز معدلت النمو املر�سومة بف�سل ال�سيا�سات احلكيمة 

ل�سيا�سة الدولة بقيادة �سمو اأمري البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، حيث 

مت حتقيق ن�سبة منو جيدة اأدت اإىل ا�ستمرار ت�سنيفه من قبل موؤ�س�سات 

الت�سنيف العاملية يف درجة عالية من �ساأنها اأن ت�سمن ا�ستمرار النظرة 

الإيجابية له من قبل املوؤ�س�سات الدولية.

اأما على �سعيد قطر للوقود فلقد متكنت ال�سركة من امل�سي قدمًا وبخطى 

را�سخة يف موا�سلة تنفيذ اخلطة املر�سومة لها �سمن خارطة التنمية 

امل�ستدامة وال�ساملة، حيث قمنا باتخاذ ما يلزم من خطوات لتوفري املنتجات 

التي كان يتم توريدها من بع�ش دول احل�سار من م�سادر اأخرى، فلقد مت 

توفري ما يلزم من و�سائل نقل وعقود خارجية بديلة، وب�سروط تف�سيلية، مبا 

ي�سمن ان�سياب حركة املنتجات واملواد املذكورة ب�سورة م�ستمرة �سل�سة اإىل 

داخل البالد. 

ويف خالل العام 2017 وا�سلت ال�سركة جهودها يف تعزيز اأن�سطتها الرئي�سية 

يف توزيع وت�سويق املنتجات البرتولية والغاز والأن�سطة الأخرى امل�ساحبة 

يف جميع ارجاء الدولة، حيث اأن هنالك زيادة معتربة يف جميع املوؤ�سرات، 

كما قامت ال�سركة بتوفري ما يلزم ذلك من و�سائل دعم وا�سناد لوج�ستي 

وم�سروعات بنى حتتية كما �ستجدونه مف�سال يف تقرير جمل�ش الإدارة.

ولل�سركة خطة طموحة يف زيادة ح�ستها يف �سوق توزيع ونقل املنتجات 

البرتولية، والغاز الطبيعي، والبيتومني، ووقود ال�سفن، وغريها من خالل 

بناء واإدارة امل�سروعات املختلفة، واإبرام العقود والتفاقيات الالزمة 

لهذه الأن�سطة، وما يدعم ذلك  من اأنظمة جودة واأنظمة تقنية حديثة، 

وبا�ست�سحاب واإدخال اأف�سل معايري ال�سحة وال�سالمة والنظم الأمنية 

وجمالت ال�سحاح  البيئي.  

اأما يف جمال حمطات الوقود فلقد قامت ال�سركة باأخذ كل الرتتيبات 

لإ�سافة 30 حمطة ثابتة ومتنقلة جديدة خالل هذا العام 2018 بهدف 

الو�سول للعدد املطلوب بحلول العام 2020، والذي �سيكون يف حدود 120 

حمطة وقود. 

وفيما يتعلق بالأداء املايل لل�سركة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017، 

ورغم الهوام�ش ال�سعرية اجلديدة، اإل اأن وقود متكنت بف�سل ما قامت به 

من جهود يف تطبيق �سيا�سة الفعالية والكفاءة وتر�سيد النفقات حيث بلغ 

�سايف الأرباح ملجموعة وقود بعد ا�ستبعاد حقوق الأقلية مبلغ وقدره 964 

ريال، مقارنة مببلغ وقدره 883 للعام 2016، وبلغ العائد على ال�سهم الواحد 

9.7 ريال مقارنة بـ 8.9 ريال لنف�ش الفرتة من العام املا�سي.

ح�سرات امل�ساهمني الكرام،

بناء على النتائج املالية املحققة لهذه الفرتة، وتوقعاتنا لتطورات القت�ساد 

العاملي واأ�سعار النفط وانعكا�ساتها الإقليمية والعاملية م�ستقبال. وبناًء 

على م�ساريع ال�سركة وخططها امل�ستقبلية واحتياجاتها التمويلية، فاإنه 

ي�سر جمل�ش الإدارة اأن يقدم �سمن جدول اعمال جمعيتكم املوقرة تو�سية 

بتوزيع اأرباح نقدية قدرها 795.404.611 مليون ريال قطري بن�سبة 

80% من قيمة راأ�ش املال ال�سمي املدفوع وبواقع 8 ريال لكل �سهم، اآخذين 

بعني العتبار امل�ساريع الراأ�سمالية التي تعتزم ال�سركة اإكمالها خالل العام 

.2018

ويف اخلتام يطيب يل اأن اأغتنم هذه الفر�سة لأعرب عن اأ�سمى اآيات ال�سكر 

والتقدير ملقام ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري 

البالد املفدى، حفظه اهلل، لدعمه املتوا�سل وم�ساندته امل�ستمرة لوقود، مما 

كان له اأكرب الأثر يف جناح ال�سركة وازدهارها.

وال�سكر كذلك مو�سول لقطر للبرتول، ووزارة البلدية والبيئة، ولكافة 

امل�سوؤولني يف املوؤ�س�سات احلكومية الر�سمية على جهودهم املخل�سة لدعم 

م�ساريع ال�سركة وتقدمي كل م�ساعدة ممكنة.

كذلك ن�سكر م�ساهمينا الكرام على ثقتهم بنا واإخال�سهم لل�سركة وجندد 

لهم التزامنا بالعمل املتوا�سل خلدمة م�ساحلهم وتنمية ا�ستثماراتهم، 

ونوؤكد لهم باأن وقود �سوف تلتزم بتطبيق مبادئ احلوكمة الر�سيدة يف جميع 

اعمالها وعملياتها، كما نوؤكد باأننا �سنكون على الدوام  �سديدي احلر�ش على 

اللتزام بالقوانني والأنظمة ال�سائدة، ومبا يتفق مع طبيعة ن�ساطنا كموزعني 

ح�سريني  للمنتجات البرتولية والغاز يف تناغم تام مع جمموعة القوانني 

والنظم التي تخ�سع لها عملياتنا. 

وتاأكيدا ملا تقدم فرنفق حل�سراتكم تقرير احلوكمة للعام 2017والذي 

يو�سح ما قمنا به من تطبيقات لنظام  احلوكمة ال�سادر من هيئة قطر 

لالأ�سواق املالية واملن�سور باجلريدة الر�سمية يف 15 مايو 2017. 

واأخريا ولي�ش اآخر، نثمن جهود العاملني يف ال�سركة على تفانيهم 

واإخال�سهم وتعاونهم والذي انعك�ش يف تلك النتائج املالية املتميزة، اآملني 

منهم املزيد من البذل والعطاء ملواجهة كافة التحديات ولتحقيق اأهداف 

ال�سركة ملا فيه م�سلحة اجلميع.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

�ل�شيد/ �أحمد �شيف �ل�شليطي

رئي�س جمل�س الإدارة
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كلمة �لرئي�س 

�لتنفيذي
ح�سـرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام:

ي�سرين اأن اعر�ش على ح�سراتكم الإجنازات الرئي�سية لوقود خالل ال�سنة 

املالية 2017 بالإ�سافة اىل خططها وم�ساريعها امل�ستقبلية للفرتة القادمة، 

حيث حققت ال�سركة نتائج جيدة رغم ال�سعوبات والتحديات، وذلك بف�سل 

املثابرة والعزمية وت�سافر اجلهود يف وقف خط ال�سري الرتاجعي للدخل، ثم 

تعديل امل�سار ودفع املوؤ�سر اإىل الأعلى جمددا بف�سل  زيادة كميات املبيعات 

ب�سفة عامة، اإ�سافة اإىل ترفيع معدلت  الفعالية والكفاءة يف عمليات 

ال�سركة،  وتخفي�ش النفقات وفق �سيا�سة  تر�سيد متكاملة تقوم على عدة 

مبادرات ما زالت يف طور التنفيذ ب�سورة مرحلية، ومن املوؤمل  اأن  تاأتي 

كامل اأُكلها يف امل�ستقبل القريب.

ويجدر بي اأن اتناول الإجنازات املذكورة على النحو التايل:  

  اواًل:

العمليات

حققت جملة مبيعات املنتجات البرتولية يف العام 2017 زيادة بواقع 6% عن 

مبيعات العام 2016. واجلدير بالذكر اأن مبيعات وقود الطائرات لوحدها 

حققت ن�سبة زيادة بواقع 10% وذلك لزيادة رحالت اخلطوط القطرية.

اأما مبيعات املنتجات البرتولية بالتجزئة فلقد حققت زيادة بن�سبة %26 

عن ذلك املحقق يف العام 2016، وتعزى الزيادة اإىل افتتاح مزيد من 

حمطات الوقود. ويف هذا اخل�سو�ش اود ان ا�سري اىل ان ح�سة وقود يف 

�سوق التجزئة زادت اىل 58% بدل من 48%، و�سوف نقوم ببذل كل اجلهود 

لالرتقاء باحل�سة اإىل 85% بحلول العام 2020.

البيتومني:

زادت كميات مبيعات البيتومني ومنتجاته بن�سبة قدرها 275% من مبيعات 

العام 2016، مما اأدى اإىل زيادة ح�سة وقود يف ال�سوق املحلي اإىل %90 

مقارنة بن�سبة 60%. ولأجل توفري الكميات املذكورة قامت وقود مب�ساعفة 

عدد ال�سفن الناقلة للمنتج، كما قامت بتطوير و�سائل الدعم اللوج�ستي 

الأخرى ومبا يكفي ملتطلبات الزيادة يف الكميات املوزعة.

تزويد ال�سفن بالوقود:

زادت مبيعات وقود ال�سفن مبا يعادل ع�سرة ا�سعاف مبيعات العام 2016، 

حيث ابتداأت ال�سركة يف تزويد ال�سفن بالوقود بطريقة من �سفينة ل�سفينة يف 

يونيو 2017 بالتعاون مع قطر للبرتول انطالقا من ت�سهيالت تزويد ال�سفن 

بالوقود اململوكة لقطر للبرتول والكائنة مبدينة راأ�ش لفان.

البوتاجاز:

زادت املبيعات بواقع 27% كما زادت مبيعات الأ�سطوانات بواقع 7% حيث 

تخطط ال�سركة لوقف ا�ستخدام الأ�سطوانات احلديدية وتقدمي عرو�ش لبيع 

اأ�سطوانات �سفاف.

الغاز الطبيعي:

تقوم وقود بتوريد الغاز الطبيعي للم�سانع الكائنة باملنطقة ال�سناعية 

اجلديدة، كما تدير ال�سركة حمطة للغاز الطبيعي امل�سغوط، حيث زادت 

مبيعات الغاز الطبيعي امل�سغوط بن�سبة 22% مقارنة مع مبيعات العام 

.2016

ثانياً: 

االإجنازات واملبادرات الرئي�سية

حمطات الوقود:

بلغ عدد حمطات الوقود التي تديرها ال�سركة يف العام 2017 عدد 58   -

حمطة، حيث �سهد العام 2017 اإ�سافة عدد 6 حمطات جديدة.  ولقد 

و�سعت ال�سركة خطة  طموحة تهدف اإىل م�ساعفة عدد املحطات التي 

تديرها ال�سركة خالل مدة ثالث �سنوات لت�سل اإىل 120 حمطة يف العام 

2020، بحيث من  املتوقع اإكمال بناء وت�سغيل حوايل 30 حمطة خالل 

الثني ع�سر )12( �سهرا القادمة، من بينها 10 حمطات متنقلة.

وكذلك فلقد وا�سلت ال�سركة يف اأعمال تو�سعة العديد من حمطات الوقود   -

القائمة، �سواء باإ�سافة اأن�سطة جديدة، اأو زيادة  كفاءة اأنظمة واأجهزة 

توزيع الوقود. اإ�سافة اإىل ذلك فلقد قامت  ال�سركة باإدخال و�سائل التقنية 

احلديثة يف عمليات تزويد الوقود لأجل تقدمي اأف�سل واأرقى اخلدمات 

لعمالء املحطات،  حيث مت اإدخال نظام الدفع اللكرتوين عن طريق نقاط 

البيع عرب البطاقات الئتمانية وبطاقات الدفع، اإ�سافة اإىل التو�سع  بن�سبة 

منو بواقع 134% مقارنة بالعام 2016 يف نظام وقودي الآيل، الذي يقدم 

خدمات تزويد الوقود لالأفراد وال�سركات  والهيئات واجلهات احلكومية 

مب�ستويات عليا من الدقة واملوثوقية، مما من �ساأنه اأن يقدم حال �سامال 

ونهائيا ملخاطر التزويد  التقليدي.  

مت اإكمال املرحلة الأوىل من اعمال تو�سعة مرافق البيتومني وهي الآن   -

باخلدمة. اأما املرحلة الثانية ف�سيكتمل اجلزء الأول منها يف يونيو 2018، 

اأما اجلزء الثاين ف�سيكتمل بنهاية الربع الثالث من العام 2018، و�سيبداأ 

الت�سغيل اعتبارا من يونيو 2018.

ثالثاً:

االأن�سطة الت�سويقية

زاد دخل مبيعات حمالت �سدرة والأن�سطة الأخرى غري البرتولية مبحطات 

الوقود بن�سبة 11%، ومت ادخال اأ�سناف جديدة من الزيوت وال�سحوم ح�سب 

متطلبات وتو�سيات م�سنعي ال�سيارات.

رابعاً:

ال�سركات التابعة

الفح�ص الفني للمركبات:

بلغ دخل ال�سركة التابعة فاح�ش 77.9 مليون ريال وبن�سبة منو بواقع %5.8 

من الدخل املحقق يف العام 2016.

ويبلغ عدد مراكز الفح�ش الفني بنهاية العام 2017 عدد 6 مراكز، بينما 

بلغ العدد حاليا 8 مراكز.

وبخ�سو�ش املراكز امل�ستقبلية فلقد مت طرح مناق�سة مركز املزروعة خالل 

الربع الأول من العام 2018، ويجري حاليا تقييم درا�سة لبناء مركز اإ�سايف 

يف مدينة مواتر.

وقود البحرية:

حت�سن اأداء ال�سركة ب�سورة ملحوظة خالل العام 2017 حيث ارتفع دخل 

ال�سركة اإىل 80 مليون ريال نتيجة لتاأجري ال�سفن اململوكة، ولقد ارتفع معدل 

ت�سغيل ال�سفن اململوكة بن�سبة 14% يف العام 2017 اىل ن�سبة 92% مقارنة 

بن�سبة 78% يف العام 2016.

قطر لوقود الطائرات:

حققت ال�سركة التابعة كيوجت دخال اإجماليا �سافيا �سامال حقوق الأقلية 

قدره 329.9 مليون ريال يف العام 2017 مقارنة مببلغ وقدره 229.8 مليون 

ريال يف العام 2016 وبن�سبة زيادة قدرها 43%، حيث كان لزيادة املبيعات 

و�سيا�سة تر�سيد النفقات وانخفا�ش عالوة الت�سدير اأثرا كبريا يف زيادة 

الدخل.

ويف اخلتام اأود اأن اأتقدم بال�سكر لل�سيد اأحمد �سيف ال�سليطي رئي�ش جمل�ش 

الإدارة وال�سادة اأع�ساء املجل�ش املحرتمني لتوجيهاتهم ال�سديدة ودعمهم 

املتوا�سل لل�سركة. 

وال�سكر كذلك مو�سول اإىل كافة اجلهات احلكومية واملوؤ�س�سات العامة 

واخلا�سة واىل م�ساهمينا الكرام واىل كافة موظفي ال�سركة والعاملني فيها 

على جهودهم امللمو�سة خلدمة ال�سركة وتطويرها، ونعد اجلميع ببذل املزيد 

من اجلهد والعطاء لتحقيق اأهداف ال�سركة للمرحلة القادمة.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

�ملهند�س �شعد ر��شد �ملهندي

الرئي�س التنفيذي
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تقرير 
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2017

حتتل اجلودة وال�سحة وال�سالمة والأمن والبيئة املرتبة الأوىل على قائمة اأولويات �سركة وقود، كما تعد »التنمية امل�ستدامة« هي الدافع وراء كل جهد ُيبذل يف 

�سركة وقود. ويتجلى حتقيق دمج ال�ستدامة يف الأن�سطة اليومية ل�سركة وقود بو�سوح تام يف اإجنازات ال�سركة على �سعيد اجلودة وال�سحة وال�سالمة والأمن 

والبيئة خالل العام ويف خططها امل�ستقبلية يف هذا الجتاه.

�لإجناز�ت يف جمال �جلودة و�ل�شحة و�ل�شالمة و�لأمن و�لبيئة

قامت �سركة وقود وال�سركات التابعة لها بنجاح بتطبيق نظام الإدارة   •
املتكاملة وح�سلت على �سهادة اأوه�سا�ش 18001: 2007 وجددت ح�سولها 

على اأحدث ن�سخة من �سهادة موافقة معياري 4001)2015(.

مت تنفيذ مترين عملي رئي�سي على الطوارئ على نطاق وا�سع مل�ستودع   •
الدوحة مع اللجنة الوطنية للطوارئ مبركز القيادة الوطني مع ح�سور 

ممثلني من الدفاع املدين ودائرة املرور وخلويا )ISF( والقوات امل�سلحة 

وقطر للبرتول وكهرماء وموؤ�س�سة حمد الطبية والهالل الأحمر و�سرطة 

الفزعة.

مت تعزيز ثقافة ال�سالمة عن طريق زيادة م�ستوى ظهور الإدارة يف املوقع   •
لتعزيز الوعي عن طريق و�سع اأهداف حمددة لل�سحة وال�سالمة والبيئة 

لكل وحدة من وحدات ال�سركة.

زيادة تفاعل اإدارة ال�سحة وال�سالمة والبيئة ب�سكل هائل مع املوظفني   •
واملقاولني، حيث مت زيادة عدد الجتماعات ال�سابقة للعمل بن�سبة %1000 

يف حني زاد معدل التبليغ عن املالحظات بن�سبة 800% وزاد عدد دورات 

التدريب على ال�سحة وال�سالمة والبيئة بن�سبة %27.

قامت ال�سركة بتقلي�ش معدل الإ�سابات املهدرة للوقت )LTIF( ومعدل   •
اإجمايل احلالت امل�سجلة )TRCF( بن�سبة 15% و11% على التوايل يف كافة 

املواقع. مت حتقيق معدل قيا�سي مبهر للتح�سني متثل يف خف�ش املعدلت 

لدى اإدارة عمليات التجزئة بن�سبة %60.

مت تاأ�سي�ش برنامج اكت�ساف واإ�سالح الت�سرب )LDAR( يف مطار الدوحة   •
وم�ستودع را�ش لّفان وحمطة تعبئة غاز البرتول امل�سال. ويتم مراقبة 

النبعاثات املت�سربة وتالفيها ح�سب حدود املراحل املقررة من وكالة 

البيئة الأمريكية.

مت خف�ش النبعاثات الدفيئة من خالل التعاون الوثيق مع قطر للبرتول   •
لتو�سيع حمطات تعبئة الغاز الطبيعي لتوفري م�سخات تعبئة لل�ساحنات 

وم�سخات تعبئة �سريعة. وتعد انبعاثات الغازات الدفيئة من املقايي�ش 

الرئي�سية لال�ستدامة.

مت تنفيذ متطلبات الإدارة املوحدة للنفايات يف كافة وحدات ال�سركة.  •

مت تو�سيع برنامج وقود لالإجهاد احلراري لي�سمل كافة حمطات الوقود،   •
ويعد ذلك الربنامج من املبادرات الرائدة يف الدولة.

مت تاأ�سي�ش برنامج الفح�ش الطبي واملراقبة واملتابعة البيولوجية.  •

مت تطوير ا�سرتاتيجية وقود لل�سالمة املرورية وتاأ�سي�ش منتدى مكلف   •
بالتعامل مع م�سائل ال�سالمة املرورية واإ�سراك كافة اجلهات املعنية 

واإجراء درا�سات مقارنة معيارية مع اأف�سل ممار�سات ال�سناعة.

مت و�سع 11 قاعدة لإنقاذ الأرواح مع فر�ش المتثال لتلك القواعد على   •
كافة املوظفني واملقاولني.

 .)MAH( مت تاأ�سي�ش اإدارة �سالمة العمليات لأخطار احلوادث الكربى  •
ومت مواءمة حوادث الدرجتني الأوىل والثانية من تقارير �سالمة العمليات 

مع متطلبات املدن ال�سناعية لقطر للبرتول. ومت ت�سمني معايري اأداء 

العنا�سر احلرجة لل�سحة وال�سالمة والبيئة يف برامج �سون �سالمة 

الأ�سول.

حتقيق امتثال واعتماد MOI-SSD لإجمايل عدد 14حمطة للوقود )اأم   •
غويلينا واأبو نخلة وامل�ساف واملنتزه والوكرة جنوب و�سمي�سمة والريان 

القدمي وامل�سحبية وم�سريب اجلديدة والريان اجلديد والغامن القدمي 

والذخرية وفريج بن درهم و�سوداناثيل(.

يجري حاليا تاأكيد تقرير ال�ستدامة لعام 2017 من جانب طرف ثالث،   •
مما يبني التزام القيادة باأهداف ال�ستدامة وال�سفافية.

�جلودة و�ل�شحة و�ل�شالمة و�لأمن و�لبيئة
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حتتل اجلودة وال�سحة وال�سالمة والأمن والبيئة املرتبة الأوىل على قائمة اأولويات �سركة وقود، كما تعد »التنمية امل�ستدامة« هي الدافع وراء كل جهد ُيبذل يف 

�سركة وقود. ويتجلى حتقيق دمج ال�ستدامة يف الأن�سطة اليومية ل�سركة وقود بو�سوح تام يف اإجنازات ال�سركة على �سعيد اجلودة وال�سحة وال�سالمة والأمن 

والبيئة خالل العام ويف خططها امل�ستقبلية يف هذا الجتاه.

�لإجناز�ت يف جمال �جلودة و�ل�شحة و�ل�شالمة و�لأمن و�لبيئة

قامت �سركة وقود وال�سركات التابعة لها بنجاح بتطبيق نظام الإدارة   •
املتكاملة وح�سلت على �سهادة اأوه�سا�ش 18001: 2007 وجددت ح�سولها 

على اأحدث ن�سخة من �سهادة موافقة معياري 4001)2015(.

مت تنفيذ مترين عملي رئي�سي على الطوارئ على نطاق وا�سع مل�ستودع   •
الدوحة مع اللجنة الوطنية للطوارئ مبركز القيادة الوطني مع ح�سور 

ممثلني من الدفاع املدين ودائرة املرور وخلويا )ISF( والقوات امل�سلحة 

وقطر للبرتول وكهرماء وموؤ�س�سة حمد الطبية والهالل الأحمر و�سرطة 

الفزعة.

مت تعزيز ثقافة ال�سالمة عن طريق زيادة م�ستوى ظهور الإدارة يف املوقع   •
لتعزيز الوعي عن طريق و�سع اأهداف حمددة لل�سحة وال�سالمة والبيئة 

لكل وحدة من وحدات ال�سركة.

زيادة تفاعل اإدارة ال�سحة وال�سالمة والبيئة ب�سكل هائل مع املوظفني   •
واملقاولني، حيث مت زيادة عدد الجتماعات ال�سابقة للعمل بن�سبة %1000 

يف حني زاد معدل التبليغ عن املالحظات بن�سبة 800% وزاد عدد دورات 

التدريب على ال�سحة وال�سالمة والبيئة بن�سبة %27.

قامت ال�سركة بتقلي�ش معدل الإ�سابات املهدرة للوقت )LTIF( ومعدل   •
اإجمايل احلالت امل�سجلة )TRCF( بن�سبة 15% و11% على التوايل يف كافة 

املواقع. مت حتقيق معدل قيا�سي مبهر للتح�سني متثل يف خف�ش املعدلت 

لدى اإدارة عمليات التجزئة بن�سبة %60.

مت تاأ�سي�ش برنامج اكت�ساف واإ�سالح الت�سرب )LDAR( يف مطار الدوحة   •
وم�ستودع را�ش لّفان وحمطة تعبئة غاز البرتول امل�سال. ويتم مراقبة 

النبعاثات املت�سربة وتالفيها ح�سب حدود املراحل املقررة من وكالة 

البيئة الأمريكية.

مت خف�ش النبعاثات الدفيئة من خالل التعاون الوثيق مع قطر للبرتول   •
لتو�سيع حمطات تعبئة الغاز الطبيعي لتوفري م�سخات تعبئة لل�ساحنات 

وم�سخات تعبئة �سريعة. وتعد انبعاثات الغازات الدفيئة من املقايي�ش 

الرئي�سية لال�ستدامة.

مت تنفيذ متطلبات الإدارة املوحدة للنفايات يف كافة وحدات ال�سركة.  •

مت تو�سيع برنامج وقود لالإجهاد احلراري لي�سمل كافة حمطات الوقود،   •
ويعد ذلك الربنامج من املبادرات الرائدة يف الدولة.

مت تاأ�سي�ش برنامج الفح�ش الطبي واملراقبة واملتابعة البيولوجية.  •

مت تطوير ا�سرتاتيجية وقود لل�سالمة املرورية وتاأ�سي�ش منتدى مكلف   •
بالتعامل مع م�سائل ال�سالمة املرورية واإ�سراك كافة اجلهات املعنية 

واإجراء درا�سات مقارنة معيارية مع اأف�سل ممار�سات ال�سناعة.

مت و�سع 11 قاعدة لإنقاذ الأرواح مع فر�ش المتثال لتلك القواعد على   •
كافة املوظفني واملقاولني.

 .)MAH( مت تاأ�سي�ش اإدارة �سالمة العمليات لأخطار احلوادث الكربى  •
ومت مواءمة حوادث الدرجتني الأوىل والثانية من تقارير �سالمة العمليات 

مع متطلبات املدن ال�سناعية لقطر للبرتول. ومت ت�سمني معايري اأداء 

العنا�سر احلرجة لل�سحة وال�سالمة والبيئة يف برامج �سون �سالمة 

الأ�سول.

حتقيق امتثال واعتماد MOI-SSD لإجمايل عدد 14حمطة للوقود )اأم   •
غويلينا واأبو نخلة وامل�ساف واملنتزه والوكرة جنوب و�سمي�سمة والريان 

القدمي وامل�سحبية وم�سريب اجلديدة والريان اجلديد والغامن القدمي 

والذخرية وفريج بن درهم و�سوداناثيل(.

يجري حاليا تاأكيد تقرير ال�ستدامة لعام 2017 من جانب طرف ثالث،   •
مما يبني التزام القيادة باأهداف ال�ستدامة وال�سفافية.

�جلودة و�ل�شحة و�ل�شالمة و�لأمن و�لبيئة
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مبيعات �لوقود

حمطات �لوقود

زادت مبيعات الوقود بن�سبة 6% يف عام 2017 مقارنة بعام 2016، ويرجع ال�سبب الرئي�سي لتلك الزيادة اإىل منو مبيعات 

اجلازولني املمتاز ووقود الطائرات حيث �سجلت مبيعات كل منهما زيادة بن�سبة 10%. وفيما يلي ا�ستعرا�ش �سريع مل�ستجدات 

مبيعات منتجات الوقود على مدار ال�سنوات اخلم�ش الأخرية.

حمطات �لبنزين �جلديدة �لعاملة يف عام يف عام 2017

بنهاية عام 2017، اأ�سبحت ال�سركة متتلك وت�سغل 58 حمطة وقود. وت�سمن هذه املحطات تو�سيع المتداد 

اجلغرايف ل�سبكة التوزيع بهدف توفري اأف�سل خدمات توزيع الوقود ملواطني قطر واملقيمني فيها.

حمطات الوقود اجلديدة التي مت ت�سغيلها يف 2017

متكنت ال�سركة خالل 2017 من افتتاح وت�سغيل 6 حمطات وقود جديدة منها 4 حمطات ثابتة وحمطتني 

متنقلتني، يف خمتلف اأنحاء الدولة، وهي:

وقد بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب ملنتجات الوقود على مدار ال�سنوات اخلم�ش املا�سية %11.

�مل�شاف
افتتحت وقود املحطة الأوىل يف يناير 2017 وكانت هذه املحطة 

تتميز مب�سخاتها عالية ال�سرعة مللء خزانات الديزل، وتبلغ 

م�ساحة املحطة 10،000 مرت مربع ويوجد بها �ست م�سخات 

توزيع لتوفري الوقود للمركبات، بالإ�سافة اإىل فرع ملحالت �سدرة 

؛ كما توفر تلك املحطة خدمة اإ�سالح ال�سيارات وغ�سيلها وتوفر 

اأ�سطوانات الغاز.

�أبو نخلة
افتتحت وقود املحطة الثانية يف فرباير 2017 وتبلغ م�ساحتها 

7،800 مرًتا مربًعا ويوجد بها �ست م�سخات لتوفري الوقود 

للمركبات وم�سختني عاليتي ال�سرعة للديزل. ويوجد باملحطة 

مغ�سلة لل�سيارات وخدمة تغيري زيت املركبات وخدمة الإطارات 

بالإ�سافة اإىل فرع ملحالت �سدرة.

�أم غويلينه
هذه هي ثالث حمطة تفتتحها وقود يف اأبريل 2017 وتبلغ م�ساحتها 

8،452 مرًتا مربًعا وحتتوي على �ست م�سخات للوقود وفرع ملحالت 

�سدرة وتوفر خدمات غ�سيل ال�سيارات وتغيري زيوت املركبات 

واإ�سالح الإطارات.

�خلور )�لعقدة(
حمطة اخلور هي رابع حمطة تفتتحها وقود وقد افتتحتها يف يونيو 

2017 وتبلغ م�ساحتها 17،000 مرًتا مربًعا وحتتوي على حمالت 

كنار وفرع ملحالت �سدرة وخدمات لل�سيارات مثل غ�سيل ال�سيارات 

وتغيري زيوت املركبات واإ�سالح الإطارات.
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وقود الطائراتجازولني عاديجازولني �سوبرديزل
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مبيعات �لوقود

حمطات �لوقود

زادت مبيعات الوقود بن�سبة 6% يف عام 2017 مقارنة بعام 2016، ويرجع ال�سبب الرئي�سي لتلك الزيادة اإىل منو مبيعات 

اجلازولني املمتاز ووقود الطائرات حيث �سجلت مبيعات كل منهما زيادة بن�سبة 10%. وفيما يلي ا�ستعرا�ش �سريع مل�ستجدات 

مبيعات منتجات الوقود على مدار ال�سنوات اخلم�ش الأخرية.

حمطات �لبنزين �جلديدة �لعاملة يف عام يف عام 2017

بنهاية عام 2017، اأ�سبحت ال�سركة متتلك وت�سغل 58 حمطة وقود. وت�سمن هذه املحطات تو�سيع المتداد 

اجلغرايف ل�سبكة التوزيع بهدف توفري اأف�سل خدمات توزيع الوقود ملواطني قطر واملقيمني فيها.

حمطات الوقود اجلديدة التي مت ت�سغيلها يف 2017

متكنت ال�سركة خالل 2017 من افتتاح وت�سغيل 6 حمطات وقود جديدة منها 4 حمطات ثابتة وحمطتني 

متنقلتني، يف خمتلف اأنحاء الدولة، وهي:

وقد بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب ملنتجات الوقود على مدار ال�سنوات اخلم�ش املا�سية %11.

�مل�شاف
افتتحت وقود املحطة الأوىل يف يناير 2017 وكانت هذه املحطة 

تتميز مب�سخاتها عالية ال�سرعة مللء خزانات الديزل، وتبلغ 

م�ساحة املحطة 10،000 مرت مربع ويوجد بها �ست م�سخات 

توزيع لتوفري الوقود للمركبات، بالإ�سافة اإىل فرع ملحالت �سدرة 

؛ كما توفر تلك املحطة خدمة اإ�سالح ال�سيارات وغ�سيلها وتوفر 

اأ�سطوانات الغاز.

�أبو نخلة
افتتحت وقود املحطة الثانية يف فرباير 2017 وتبلغ م�ساحتها 

7،800 مرًتا مربًعا ويوجد بها �ست م�سخات لتوفري الوقود 

للمركبات وم�سختني عاليتي ال�سرعة للديزل. ويوجد باملحطة 

مغ�سلة لل�سيارات وخدمة تغيري زيت املركبات وخدمة الإطارات 

بالإ�سافة اإىل فرع ملحالت �سدرة.

�أم غويلينه
هذه هي ثالث حمطة تفتتحها وقود يف اأبريل 2017 وتبلغ م�ساحتها 

8،452 مرًتا مربًعا وحتتوي على �ست م�سخات للوقود وفرع ملحالت 

�سدرة وتوفر خدمات غ�سيل ال�سيارات وتغيري زيوت املركبات 

واإ�سالح الإطارات.

�خلور )�لعقدة(
حمطة اخلور هي رابع حمطة تفتتحها وقود وقد افتتحتها يف يونيو 

2017 وتبلغ م�ساحتها 17،000 مرًتا مربًعا وحتتوي على حمالت 

كنار وفرع ملحالت �سدرة وخدمات لل�سيارات مثل غ�سيل ال�سيارات 

وتغيري زيوت املركبات واإ�سالح الإطارات.
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حمطات وقود �ملتنقلة
لقد اأثبتت جتربة حمطات وقود املتنقلة جناحها الكبري يف توفري منتجات 

البرتول ال�سرورية للمناطق التي تعاين من نق�ش تلك املنتجات �سواء 

ب�سبب عدم توافر املحطات اأو نتيجة اإغالق عدد من املحطات اخلا�سة 

التي كانت تقوم باإمداد تلك املناطق يف ال�سابق. وتتمثل ميزة تلك املحطات 

يف اأنها تعد و�سيلة �سريعة و�سهلة توفر كافة اأنواع الوقود التي يحتاجها 

العمالء يف تلك املناطق وقد افتتحت وقود اثنتني من تلك املحطات املتنقلة 

يف عام 2017 وهما:

1. حمطة جليهة ومت افتتاحها يف مار�ش 2017

2. حمطة الغرافة ومت افتتاحها يف مايو 2017

حمطات قيد �لإن�شاء �أو يف مر�حل �حل�شول على �لرت�خي�س 
لدى وقود خطط مل�ساعفة عدد حمطات الوقود خالل 3 �سنوات من 58 اإىل 120 حمطة لتجنب الحتقان املروري وحتقيق اأف�سل معدل لر�سا العمالء. 

وتخطط وقود يف عام 2018 لزيادة ذلك العدد اإىل 88 حمطة، ما ميثل زيادة بن�سبة 52% مقارنة بعام 2017.

وقود حاليا ب�سدد زيادة عدد امل�سخات يف املحطات اجلديدة لتوفري خدمة اأف�سل للعمالء. ومن املتوقع زيادة العدد الكلي للم�سخات بن�سبة 59% يف عام 

2018 ب�سبب افتتاح 30 حمطة جديدة. وتخطط وقود يف الوقت نف�سه لزيادة عدد امل�سخات يف املحطات القامة، ما ي�ساعد يف زيادة الطاقة ال�ستيعابية 

للمحطات مبا يعادل 4 حمطات.

يوجد 18 حمطة حتت الإن�ساء وقد مت اإجناز م�سروعني منذ عام 2016   •
ويف انتظار ا�ستكمال ال�سوارع املوؤدية للمحطتني. 

يوجد 9 م�ساريع حمطات يف مرحلة املناق�سة، وكذلك 12 م�سروع حمطة   •
يف مرحلة الت�سميم. 

بالإ�سافة اإىل وجود خطة لإن�ساء 30 حمطة بنزين خالل 2018 يف اأنحاء   •
خمتلفة من البالد ) منها 10 حمطات متنقلة(. 

زاد معدل نقل الديزل من م�ستودع را�ش لفان بن�سبة 96% خالل عام   •
2017 مقارنة بالعام ال�سابق 2016 نتيجة لت�سغيل م�سفاة لفان..

تبلغ ح�سة وقود يف �سوق التجزئة حاليا ما يناهز 60% ومن املتوقع اأن   •
تزيد اإىل نحو 80% بحلول عام 2020 مع اإ�سافة حمطات جديدة.

خالل 2017 مت اإجناز خطة تعديل اأربع حمطات وفًقا ملتطلبات جلنة   •
 .)PSEC( مراقبة حمطات تعبئة وتخزين الوقود

)POS( تنفيذ بر�مج نقاط �لبيع
قامت وقود بتطبيق نظام نقطة البيع يف كافة حمطات وقود لتح�سني م�ستوى ر�سا العمالء وتوفري جتربة اأف�سل لهم، حيث ي�ستطيع العمالء الآن ا�ستخدام 

البطاقات الإئتمانية واخل�سم املبا�سر يف كافة حمطات وقود لإجراء املعامالت املتعلقة بالوقود وغريه.
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جدول الزيادة يف حمطات الوقود

زيادة 30 حمطة

يف 2018

)زيادة بن�سبة %52( 

جدول الزيادة يف املوزعات

املحطات املتنقلةاملحطات الثابتة

م�سخات لل�ساحنات م�سخات لل�سيارات 

59% زيادة يف م�سخات 

الوقود عام 2018
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حمطات وقود �ملتنقلة
لقد اأثبتت جتربة حمطات وقود املتنقلة جناحها الكبري يف توفري منتجات 

البرتول ال�سرورية للمناطق التي تعاين من نق�ش تلك املنتجات �سواء 

ب�سبب عدم توافر املحطات اأو نتيجة اإغالق عدد من املحطات اخلا�سة 

التي كانت تقوم باإمداد تلك املناطق يف ال�سابق. وتتمثل ميزة تلك املحطات 

يف اأنها تعد و�سيلة �سريعة و�سهلة توفر كافة اأنواع الوقود التي يحتاجها 

العمالء يف تلك املناطق وقد افتتحت وقود اثنتني من تلك املحطات املتنقلة 

يف عام 2017 وهما:

1. حمطة جليهة ومت افتتاحها يف مار�ش 2017

2. حمطة الغرافة ومت افتتاحها يف مايو 2017

حمطات قيد �لإن�شاء �أو يف مر�حل �حل�شول على �لرت�خي�س 
لدى وقود خطط مل�ساعفة عدد حمطات الوقود خالل 3 �سنوات من 58 اإىل 120 حمطة لتجنب الحتقان املروري وحتقيق اأف�سل معدل لر�سا العمالء. 

وتخطط وقود يف عام 2018 لزيادة ذلك العدد اإىل 88 حمطة، ما ميثل زيادة بن�سبة 52% مقارنة بعام 2017.

وقود حاليا ب�سدد زيادة عدد امل�سخات يف املحطات اجلديدة لتوفري خدمة اأف�سل للعمالء. ومن املتوقع زيادة العدد الكلي للم�سخات بن�سبة 59% يف عام 

2018 ب�سبب افتتاح 30 حمطة جديدة. وتخطط وقود يف الوقت نف�سه لزيادة عدد امل�سخات يف املحطات القامة، ما ي�ساعد يف زيادة الطاقة ال�ستيعابية 

للمحطات مبا يعادل 4 حمطات.

يوجد 18 حمطة حتت الإن�ساء وقد مت اإجناز م�سروعني منذ عام 2016   •
ويف انتظار ا�ستكمال ال�سوارع املوؤدية للمحطتني. 

يوجد 9 م�ساريع حمطات يف مرحلة املناق�سة، وكذلك 12 م�سروع حمطة   •
يف مرحلة الت�سميم. 

بالإ�سافة اإىل وجود خطة لإن�ساء 30 حمطة بنزين خالل 2018 يف اأنحاء   •
خمتلفة من البالد ) منها 10 حمطات متنقلة(. 

زاد معدل نقل الديزل من م�ستودع را�ش لفان بن�سبة 96% خالل عام   •
2017 مقارنة بالعام ال�سابق 2016 نتيجة لت�سغيل م�سفاة لفان..

تبلغ ح�سة وقود يف �سوق التجزئة حاليا ما يناهز 60% ومن املتوقع اأن   •
تزيد اإىل نحو 80% بحلول عام 2020 مع اإ�سافة حمطات جديدة.

خالل 2017 مت اإجناز خطة تعديل اأربع حمطات وفًقا ملتطلبات جلنة   •
 .)PSEC( مراقبة حمطات تعبئة وتخزين الوقود

)POS( تنفيذ بر�مج نقاط �لبيع
قامت وقود بتطبيق نظام نقطة البيع يف كافة حمطات وقود لتح�سني م�ستوى ر�سا العمالء وتوفري جتربة اأف�سل لهم، حيث ي�ستطيع العمالء الآن ا�ستخدام 

البطاقات الإئتمانية واخل�سم املبا�سر يف كافة حمطات وقود لإجراء املعامالت املتعلقة بالوقود وغريه.
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جدول الزيادة يف حمطات الوقود

زيادة 30 حمطة

يف 2018

)زيادة بن�سبة %52( 

جدول الزيادة يف املوزعات

املحطات املتنقلةاملحطات الثابتة

م�سخات لل�ساحنات م�سخات لل�سيارات 

59% زيادة يف م�سخات 

الوقود عام 2018
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حمالت �شدرة:
1-  بلغ معدل النمو يف مبيعات حمالت �سدرة 11% يف حني بلغ معدل النمو 

يف مبيعات خدمات غ�سيل ال�سيارات 11% مقارنة بعام 2016. وف�ساًل 

عن ذلك، احتلت خدمة اإ�سالح ال�سيارات املرتبة الأوىل يف املبيعات 

حيث حققت منًوا مبعدل %13.

2-  مت البدء يف العديد من املبادرات خالل عام 2017 يف املحالت التجارية 

املي�سرة وفيما يلي اأبرز �سمات تلك املبادرات:

افتتاح فرع ملقهى �ستار بك�ش حمطة  املرخية  • 

افتتاح فروع )اأك�ساك( ل�ستار بك�ش يف 7 مواقع  • 

افتتاح �سركة الكويف �سوب يف حمطة الغرافة  • 

افتتاح فرع ملقهى كو�ستا يف حمطة الغامن القدمي  •

3-  اإدراج مبادرات اأخرى جديدة لعام 2018 لإ�سافة املزيد من العالمات 

التجارية

4-  لدى وقود خطط لفتتاح فروع ملحالت �سدرة يف حمطات الريل حيث 

مت تقدمي طلب لفتتاح فروع م�ستقلة ملحالت �سدرة يف حمطات مثل 

الق�سر والكورني�ش وم�سريب

�لإجناز�ت غري 

�ملتعلقة بالوقود 

يف عام 2017

�أن�شطة �لت�شويق:

�أن�شطة �لتجزئة:

ت�سمل تلك الأن�سطة فروع حمالت �سدرة وخدمات مثل غ�سيل ال�سيارات وتغيري زيوت املركبات واإ�سالح الإطارات.

:APC مبادر�ت �أخرى ل
مراجعة �ساعات الدوام يف عدد من APC املختارة لتح�سني 

ا�ستعمال املوظفني

مبيعات �شر�ئح وقود �لذكية )وقودي(

•  اإجمايل ال�سرائح التي مت بيعها حتى نهاية عام 2017 - 83،235 
)زيادة 134% عن مبيعات عام 2016(.

•  مت توقيع عقود مع جهات حكومية كربى.
•  مت افتتاح قنوات جديدة للمبيعات م�سبقة الدفع يف 15 حمطة 

بنزين تابعة ل�سركة وقود

•  تخطط ال�سركة لتطوير حل كامل للدفع امل�سبق ل�ستيعاب كافة 
العرو�ش �سمن حل واحد

حل غ�شيل �ل�شيار�ت بدون مياه:
قامت ال�سركة بتنفيذ حل »�سديق للبيئة« لغ�سيل ال�سيارات يف 

املواقع غري التابعة ل APC وهي:

1. بن درهم

2. مرخية

3. معيذر

4. م�سريب

:APC أبرز �شمات�
مت تقدمي ت�سكيلة جديدة من زيوت املركبات لتوفري خيارات 

متعددة للعمالء ولتحقيق متطلبات ال�سركات ال�سانعة للمعدات 

الأ�سلية للمركبات على الوجه الأكمل.

1. كا�سرتول

2. �سل

3. توتال
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حمالت �شدرة:
1-  بلغ معدل النمو يف مبيعات حمالت �سدرة 11% يف حني بلغ معدل النمو 

يف مبيعات خدمات غ�سيل ال�سيارات 11% مقارنة بعام 2016. وف�ساًل 

عن ذلك، احتلت خدمة اإ�سالح ال�سيارات املرتبة الأوىل يف املبيعات 

حيث حققت منًوا مبعدل %13.

2-  مت البدء يف العديد من املبادرات خالل عام 2017 يف املحالت التجارية 

املي�سرة وفيما يلي اأبرز �سمات تلك املبادرات:

افتتاح فرع ملقهى �ستار بك�ش حمطة  املرخية  • 

افتتاح فروع )اأك�ساك( ل�ستار بك�ش يف 7 مواقع  • 

افتتاح �سركة الكويف �سوب يف حمطة الغرافة  • 

افتتاح فرع ملقهى كو�ستا يف حمطة الغامن القدمي  •

3-  اإدراج مبادرات اأخرى جديدة لعام 2018 لإ�سافة املزيد من العالمات 

التجارية

4-  لدى وقود خطط لفتتاح فروع ملحالت �سدرة يف حمطات الريل حيث 

مت تقدمي طلب لفتتاح فروع م�ستقلة ملحالت �سدرة يف حمطات مثل 

الق�سر والكورني�ش وم�سريب

�لإجناز�ت غري 

�ملتعلقة بالوقود 

يف عام 2017

�أن�شطة �لت�شويق:

�أن�شطة �لتجزئة:

ت�سمل تلك الأن�سطة فروع حمالت �سدرة وخدمات مثل غ�سيل ال�سيارات وتغيري زيوت املركبات واإ�سالح الإطارات.

:APC مبادر�ت �أخرى ل
مراجعة �ساعات الدوام يف عدد من APC املختارة لتح�سني 

ا�ستعمال املوظفني

مبيعات �شر�ئح وقود �لذكية )وقودي(

•  اإجمايل ال�سرائح التي مت بيعها حتى نهاية عام 2017 - 83،235 
)زيادة 134% عن مبيعات عام 2016(.

•  مت توقيع عقود مع جهات حكومية كربى.
•  مت افتتاح قنوات جديدة للمبيعات م�سبقة الدفع يف 15 حمطة 

بنزين تابعة ل�سركة وقود

•  تخطط ال�سركة لتطوير حل كامل للدفع امل�سبق ل�ستيعاب كافة 
العرو�ش �سمن حل واحد

حل غ�شيل �ل�شيار�ت بدون مياه:
قامت ال�سركة بتنفيذ حل »�سديق للبيئة« لغ�سيل ال�سيارات يف 

املواقع غري التابعة ل APC وهي:

1. بن درهم

2. مرخية

3. معيذر

4. م�سريب

:APC أبرز �شمات�
مت تقدمي ت�سكيلة جديدة من زيوت املركبات لتوفري خيارات 

متعددة للعمالء ولتحقيق متطلبات ال�سركات ال�سانعة للمعدات 

الأ�سلية للمركبات على الوجه الأكمل.

1. كا�سرتول

2. �سل

3. توتال
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غاز �لبرتول �مل�شال
مت حتقيق منو مبعدل 23% يف مبيعات غاز البرتول امل�سال بالكميات 

يف حني زادت مبيعات الأ�سطوانات مبعدل 7% يف عام 2017 مقارنة 

بعام 2016. ومن املقرر ح�سب اخلطة التوقف تدريجيا عن بيع 

الأ�سطوانات احلديدية بتوفري عرو�ش جذابة للعمالء ل�ستخدام 

الأ�سطوانات ال�سفافة الآمنة والتي يعتمد عليها.

�لإجناز�ت �لتي حتققت يف جمال

خدمة �لعمالء يف 2017

مت بنجاح حل امل�ساكل من الت�سال الأول مبعدل 83% مبا يفوق املعدل   •
امل�ستهدف لوقود ويفوق املعيار ال�سائد يف ال�سناعة والذي يبلغ %74.

حتقيق اأداء ا�ستثنائي من حيث الإطار الزمني لإغالق ال�سكاوى، حيث مت   •
اإغالق ال�سكاوى خالل 6 اأيام من تقدميها، وهي فرتة زمنية تقل ب24 

يوم عن املدة امل�ستهدفة.

مت طرح مناق�سة لت�سغيل مركز الت�سال ويجري حاليا تقييم العطاءات.  •

�لوقود �لبحري / نقل �لوقود بحًر�
خالل عام 2017 قامت وقود كذلك باإمداد ال�سوق بـ 318،000 طن 

مرتي من وقود ال�سفن )HFO(، ما يعك�ش زيادة كبرية عن عام 

2016 )10 اأ�سعاف(، وقد �ساعد ذلك يف التغلب على التحديات 

القت�سادية بالبدء يف الإمداد الكامل ل�سفن نقل الوقود بالتن�سيق مع 

قطر للبرتول. وبالإ�سافة اإىل ذلك، بداأ نقل الوقود بني ال�سفن بنهاية 

�سهر يونيو.

�لبيتومني
مت اإمداد ال�سوق يف عام 2017 بـ 306،000 طن مرتي من البيتومني 

ومنتجاته، وعلى �سبيل املقارنة فاإن ذلك الرقم:

ميثل زيادة بن�سبة 275% مقارنة بعام 2016.  •
ميثل زيادة بن�سبة 50% يف عدد عمالء البيتومني مقارنة بعام 2016.  •

قد �ساعد يف التغلب على الأثر الفوري للح�سار القت�سادي.  •

لتحقيق ما تقدم، قامت وقود بتخ�سي�ش �سفينتني اإ�سافيتني ليبلغ العدد 

الإجمايل لل�سفن اأربًعا. وقد و�سلت �سحنة البيتومني الأوىل يف يونيو يف 

غ�سون اأيام من احل�سار بعد توقيع عقد موؤقت لالإمداد ومنذ ذلك احلني 

وحتى نهاية عام 2017 اأوفت وقود باأكرث من 90% من الطلب يف ال�سوق.

�لغاز �لطبيعي - بيع �لغاز �لطبيعي 

�مل�شغوط بالتجزئة و�إمد�د �ل�شناعة
تقوم وقود باإمداد الغاز الطبيعي لل�سناعات املوجودة يف املنطقة 

ال�سناعية اجلديدة كما تقوم بت�سغيل حمطة للغاز الطبيعي امل�سغوط 

وتقوم باإمداد الغاز الطبيعي امل�سغوط حلافالت موا�سالت. وقد �سهدت 

مبيعات الغاز الطبيعي امل�سغوط زيادة بن�سبة 22% يف عام 2017 مقارنة 

بعام 2016.

وتناق�ش وقود حاليا مع قطر للبرتول اإ�سافة املزيد من حمطات الغاز 

الطبيعي امل�سغوط يف خمتلف اأنحاء الدولة ا�ستعدادًا لبطولة كاأ�ش العامل 

لعام 2022، وجتري حاليا املناق�سات التمهيدية يف هذا اخل�سو�ش.

وقود �لبحرية 
حت�سن اأداء ال�سركة كثرًيا يف عام 2017 حيث زادت الإيرادات اإىل 80 

مليون ريال قطري مدفوعة بزياد م�ستوى رحالت النقل البحري لوقود 

ال�سفن )HFO( نقل البيتومني وزيت الوقود الثقيل بال�سفن. وتقوم 

ال�سركة حاليا بت�سغيل 8 �سفن متتلكها واأخرى ت�سـتاأجرها للوفاء بالطلب 

التجاري. وقد زاد معدل �سغل ال�سفن بن�سبة 14% يف ال�سنة )2017: 

.)%78 :2016 ،%92

بداأت ال�سركة خالل عام 2017 تنفيذ معايري ال�سناعة للنقل البحري 

لوقود على اأ�سا�ش اأ�سعار النقل على قدم امل�ساواة. كما اأدت مبادرات 

تر�سيد التكلفة اإىل خف�ش امل�ساريف العامة والإدارية مبقدار 14 مليون 

ريال قطري مقارنة بعام 2016.

وقود لفح�س �ملركبات )فاح�س( 
ا�ستمرت فاح�ش يف حت�سني اأدائها املايل والت�سغيلي بتحقيق زيادة يف 

الإيرادات ويف عدد املركبات التي مت فح�سها، حيث زادت الإيرادات 

بن�سبة 5.8% اإىل 77.9 مليون ريال قطري يف حني زاد عدد املركبات 

التي مت فح�سها بن�سبة 4% لت�سل اإىل 1.07 مليون مركبة يف عام 2017. 

زادت اأرباح ال�سركة اإىل 32.9 مليون ريال قطري. وقد حققت اخلدمة 

ال�سريعة التي يتم توفريها للمركبات التي عجزت عن اجتياز الفح�ش 

الفني نتائج مبهرة بتحقيق زيادة يف الإيرادات بلغت %150.

�أبرز �لإجناز�ت

افتتاح مركزين لفح�ش املركبات يف الوكري والعقدة لريتفع عدد مراكز الفح�ش اإىل 6.  •
اإ�سافة وحدتي فح�ش متنقل لريتفع العدد الكلي لتلك الوحدات اإىل 5.  •

تطبيق ت�سهيالت ال�سداد بالبطاقات امل�سرفية يف كافة املراكز.  •
متديد �ساعات الدوام يف عدد من املراكز لزيادة راحة العمالء.  •

تد�سني موقع اإلكرتوين جديد مع »تقرير على النت« ميّكن العمالء من مراجعة تقارير الفح�ش اخلا�سة مبركباتهم.  •
اإطالق خدمة »تقارير الر�سائل الن�سية الق�سرية« التي توفر رابًطا لن�سخة ميكن طباعتها من تقرير الفح�ش الفني على املوقع الإلكرتوين.  •

�ستبداأ فاح�ش م�سروع املزروعة الذي �سيحتوي على 12 حارة للفح�ش، وقد خططت ال�سركة لفتتاح وحدة فح�ش متنقلة اأخرى يف عام 2018.  •
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حتقيق �لتميز يف �للتز�م �لجتماعي
)�مل�شوؤولية �لجتماعية لل�شركة(

تعتقد وقود اأنها م�سوؤولة اجتماعّيا اأمام اجلهات �ساحبة امل�سلحة فيها ولكي تقوم مب�سوؤوليتها الجتماعية اأ�سهمت وقود يف العديد من الأن�سطة الجتماعية 

خالل 2017 ومنها:

كانت وقود هي الراعي الف�سي للذكرى ال�سنوية اخلام�سة والع�سرين لتاأ�سي�ش نادي ال�سقب للفرو�سية وقامت برعاية بطولة ال�سقب الدولية للفرو�سية لعام 2017.  •
رعت وقود احتفالت اليوم الوطني لدولة قطر والذي تولت تنظيمها اللجنة الوطنية لتنظيم احتفالت اليوم الوطني.  •

�سمن خطتها للوفاء مب�سوؤوليتها الجتماعية وفرت وقود دعًما ماليا ملدة 3 �سنوات للمبادرات العديدة التي ت�سطلع بها جمعية قطر لل�سرطان.  •
قامت وقود بتنظيم حملة للتربع بالدم يف مقرها الرئي�سي.  •

دعمت ال�سركة املخيم ال�سيفي للمدينة التعليمية التابعة ملوؤ�س�سة قطر والذي اأقيم �سمن مبادرة التنمية املهنية ل�سباب اخلريجني.  •
وفرت وقود الدعم املايل جلمعية قطر لإعادة تاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�سة والتي تتوىل توفري الدعم للمحتاجني وت�ساعد يف اإعادة بناء املجتمع.  •

دعمت ال�سركة املخيم ال�سيفي للمدينة التعليمية التابعة ملوؤ�س�سة قطر والذي اأقيم �سمن مبادرة التنمية املهنية ل�سباب اخلريجني.  •
وفرت وقود الدعم املايل جلمعية قطر لإعادة تاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�سة والتي تتوىل توفري الدعم للمحتاجني وت�ساعد يف اإعادة بناء املجتمع.  •

�مل�شتجد�ت �ملالية

االإيرادات: مت حتقيق زيادة بن�سبة 25% يف الإيرادات و30% يف 

م�سادر الدخل الأخرى يف حني مت حتقيق وفر مبعدل 22% يف 

امل�ساريف العامة والإدارية.

�سايف الربح: بلغ �سايف الأرباح مل�ساهمي وقود 964 مليون ريال قطري يف 

عام 2017 مقارنة مببلغ 883 مليون ريال قطري يف عام 2016، مما ميثل 

زيادة بن�سبة 9% عن عام 2016. وقد دعم هذا التح�سن يف الأداء ارتفاع 

حجم املبيعات وزيادة �سحب الوقود من م�ستودعات را�ش لفان ومبادرات 

تر�سيد التكلفة وحت�سني الكفاءة والن�سطة غري املتعلقة بالوقود.

العائد على ال�سهم: زاد العائد على ال�سهم بن�سبة 9% يف 2017 

حيث بلغ 9.7 ريال قطري لل�سهم مقارنة مببلغ 8.9 ريال قطري 

لل�سهم يف 2016.

حقوق امل�ساهمني: زادت حقوق امل�ساهمني بن�سبة 1% يف عام 

2017 مقارنة بعام 2016 ومتثل الأرباح املحتجزة لل�سركة 5.7 

اأمثال القيمة ال�سمية لالأ�سهم يف نهاية عام 2017.

اإجمايل االأ�سول: زاد اإجمايل اأ�سول وقود بن�سبة 10% مقارنة 

بعام 2016.

القيمة ال�سافية: يعر�ش الر�سم البياين اأعاله حتلياًل للميزانية 

العمومية ل�سركة وقود، ومن ثم فقد زاد �سايف قيمة ال�سركة مبقدار 

1.65 مليار ريال قطري مبعدل زيادة �سنوي مركب يبلغ 16% على 

مدار ال�سنوات اخلم�ش املا�سية.

ومقارنة بذلك، وعلى مدار نف�ش الفرتة، انخف�ش �سايف راأ�ش املال 

العامل مبقدار 792 مليون ريال قطري يف حني زادت حقوق امللكية 

مبقدار 865 مليون ريال قطري.

التوزيع الرتاكمي لالرباح: اأدت النتائج املتميزة التي حققتها ال�سركة 

من �سنة لأخرى يف حتقيق عوائد نقدية )الأرباح املوزعة عن ال�سهم( 

للم�ساهمني باإجمايل 183 ريال قطري حتى 2016 لكل 10 ريال قطري مت 

ا بتوزيع اأ�سهم جمانية  ا�ستثمارها يف وقود يف 2003. كما قامت وقود اأي�سً

بقيمة اإجمالية قدرها 694 مليون ريال قطري.
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حتقيق �لتميز يف �للتز�م �لجتماعي
)�مل�شوؤولية �لجتماعية لل�شركة(

تعتقد وقود اأنها م�سوؤولة اجتماعّيا اأمام اجلهات �ساحبة امل�سلحة فيها ولكي تقوم مب�سوؤوليتها الجتماعية اأ�سهمت وقود يف العديد من الأن�سطة الجتماعية 

خالل 2017 ومنها:

كانت وقود هي الراعي الف�سي للذكرى ال�سنوية اخلام�سة والع�سرين لتاأ�سي�ش نادي ال�سقب للفرو�سية وقامت برعاية بطولة ال�سقب الدولية للفرو�سية لعام 2017.  •
رعت وقود احتفالت اليوم الوطني لدولة قطر والذي تولت تنظيمها اللجنة الوطنية لتنظيم احتفالت اليوم الوطني.  •

�سمن خطتها للوفاء مب�سوؤوليتها الجتماعية وفرت وقود دعًما ماليا ملدة 3 �سنوات للمبادرات العديدة التي ت�سطلع بها جمعية قطر لل�سرطان.  •
قامت وقود بتنظيم حملة للتربع بالدم يف مقرها الرئي�سي.  •

دعمت ال�سركة املخيم ال�سيفي للمدينة التعليمية التابعة ملوؤ�س�سة قطر والذي اأقيم �سمن مبادرة التنمية املهنية ل�سباب اخلريجني.  •
وفرت وقود الدعم املايل جلمعية قطر لإعادة تاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�سة والتي تتوىل توفري الدعم للمحتاجني وت�ساعد يف اإعادة بناء املجتمع.  •

دعمت ال�سركة املخيم ال�سيفي للمدينة التعليمية التابعة ملوؤ�س�سة قطر والذي اأقيم �سمن مبادرة التنمية املهنية ل�سباب اخلريجني.  •
وفرت وقود الدعم املايل جلمعية قطر لإعادة تاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�سة والتي تتوىل توفري الدعم للمحتاجني وت�ساعد يف اإعادة بناء املجتمع.  •

�مل�شتجد�ت �ملالية

االإيرادات: مت حتقيق زيادة بن�سبة 25% يف الإيرادات و30% يف 

م�سادر الدخل الأخرى يف حني مت حتقيق وفر مبعدل 22% يف 

امل�ساريف العامة والإدارية.

�سايف الربح: بلغ �سايف الأرباح مل�ساهمي وقود 964 مليون ريال قطري يف 

عام 2017 مقارنة مببلغ 883 مليون ريال قطري يف عام 2016، مما ميثل 

زيادة بن�سبة 9% عن عام 2016. وقد دعم هذا التح�سن يف الأداء ارتفاع 

حجم املبيعات وزيادة �سحب الوقود من م�ستودعات را�ش لفان ومبادرات 

تر�سيد التكلفة وحت�سني الكفاءة والن�سطة غري املتعلقة بالوقود.

العائد على ال�سهم: زاد العائد على ال�سهم بن�سبة 9% يف 2017 

حيث بلغ 9.7 ريال قطري لل�سهم مقارنة مببلغ 8.9 ريال قطري 

لل�سهم يف 2016.

حقوق امل�ساهمني: زادت حقوق امل�ساهمني بن�سبة 1% يف عام 

2017 مقارنة بعام 2016 ومتثل الأرباح املحتجزة لل�سركة 5.7 

اأمثال القيمة ال�سمية لالأ�سهم يف نهاية عام 2017.

اإجمايل االأ�سول: زاد اإجمايل اأ�سول وقود بن�سبة 10% مقارنة 

بعام 2016.

القيمة ال�سافية: يعر�ش الر�سم البياين اأعاله حتلياًل للميزانية 

العمومية ل�سركة وقود، ومن ثم فقد زاد �سايف قيمة ال�سركة مبقدار 

1.65 مليار ريال قطري مبعدل زيادة �سنوي مركب يبلغ 16% على 

مدار ال�سنوات اخلم�ش املا�سية.

ومقارنة بذلك، وعلى مدار نف�ش الفرتة، انخف�ش �سايف راأ�ش املال 

العامل مبقدار 792 مليون ريال قطري يف حني زادت حقوق امللكية 

مبقدار 865 مليون ريال قطري.

التوزيع الرتاكمي لالرباح: اأدت النتائج املتميزة التي حققتها ال�سركة 

من �سنة لأخرى يف حتقيق عوائد نقدية )الأرباح املوزعة عن ال�سهم( 

للم�ساهمني باإجمايل 183 ريال قطري حتى 2016 لكل 10 ريال قطري مت 

ا بتوزيع اأ�سهم جمانية  ا�ستثمارها يف وقود يف 2003. كما قامت وقود اأي�سً

بقيمة اإجمالية قدرها 694 مليون ريال قطري.
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تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

الراأي

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة ل�سركة قطر للوقود )وقود( �ش.م.ق.ع. )»ال�سركة«( وال�سركات التابعة لها )»املجموعة«(، والتي تت�سمن بيان املركز 

املايل املوحد كما يف 31 دي�سمرب 2017 والبيانات املوحدة للربح اأو اخل�سارة، والربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر، وللتدفقات النقدية، والتغريات يف 

حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ والإي�ساحات التي ت�ستمل على ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واملعلومات التف�سريية الأخرى.

براأينا اأن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�سورة عادلة، من كافة اجلوانب اجلوهرية، املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2017 

واأدائها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

اأ�سا�ص الراأي

لقد قمنا باأعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق. قمنا مبزيد من التو�سيح مل�سوؤوليتنا وفقا لتلك املعايري يف اجلزء اخلا�ش مب�سوؤوليات املدققني 

عن تدقيق البيانات املالية املوحدة يف هذا التقرير. اإننا م�ستقلون عن املجموعة وفقا لقواعد ال�سلوك الأخالقي ال�سادرة عن جمل�ش املعايري الأخالقية 

الدولية للمحا�سبني واملتطلبات الأخالقية ذات ال�سلة باأعمال التدقيق التي نقوم بها على البيانات املالية املوحدة للمجموعة يف دولة قطر. وقمنا با�ستيفاء 

م�سوؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفقا لقواعد ال�سلوك الأخالقي ال�سادرة عن جمل�ش املعايري الأخالقية الدولية للمحا�سبني. اإننا نرى اأن اأدلة التدقيق التي 

ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتكوين اأ�سا�ش �سليم للراأي الذي تو�سلنا اإليه.

تاأكيد على اأمر

دون التحفظ على راأينا، نود اأن نلفت النتباه اإىل الإي�ساح 27 على البيانات املالية املوحدة، الذي يو�سح حقيقة اأن لدى املجموعة مطالبات قائمة من اأحد 

املوردين. ترى الإدارة اأنه لي�ش هناك التزامات ا�سافية مقابل هذه املطالبات.

اأمور التدقيق االأ�سا�سية

اإن اأمور التدقيق الأ�سا�سية وفقا حلكمنا املهني هي تلك الأمور التي كان لها الأهمية الق�سوى يف اأعمال التدقيق التي قمنا بها للبيانات املالية املوحدة لل�سنة 

احلالية. لقد متت معاجلة اأمور التدقيق الأ�سا�سية يف �سياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ككل، وعند تكوين راأينا عنها، فاإننا ل نقدم راأيا منف�سال عن 

هذه الأمور.

تقرير مدقق �حل�شابات �مل�شتقل 

�إىل �ل�شادة �مل�شاهمني يف �شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.

تقرير مدقق �حل�شابات �مل�شتقل 

�إىل �ل�شادة �مل�شاهمني يف �شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.

راجع اإي�ساحات 2 و3 و11 على البيانات املالية املوحدة

كيفية تناول تدقيقنا لالأمرخم�س�ص انخفا�ص قيمة الذمم التجارية املدينة 

لقد ركزنا على هذا اجلانب نظرا لأن:  •

املجموعة لديها ذمم مدينة مببلغ 2.295.551.263 ريال قطري   •
)2.328.107.287 ريال قطري يف 2016(، وهو ما ميثل 18.4% من 

اإجمايل موجودات املجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2017.

يعتمد خم�س�ش انخفا�ش القيمة على حكم املجموعة يف تقدير   •
حدوث حالة من حالت انخفا�ش القيمة وعندما تكون القيمة احلالية 

للتدفقات النقدية املتوقعة م�ستقبال اأقل من القيمة الدفرتية، وهو اأمر 

غري موؤكد يف حد ذاته.

ت�سمنت اإجراءات التدقيق التي قمنا بها يف هذا املجال، من بني اأمور 

اأخرى، ما يلي:

اختبار ال�سوابط الرئي�سية املطبقة على عملية الإعداد لت�سجيل   •
العمالء و�سبط حدود الئتمان وال�سمانات وحت�سيل الإي�سالت،

اختبار تقادم الذمم املدنية على اأ�سا�ش العينة،  •

اختبار افرتا�سات املجموعة ب�ساأن توقعات التدفقات النقدية مع اخذ   •
معلومات ال�سوق احلالية يف العتبار،

تقييم مدى معقولية خم�س�ش انخفا�ش قيمة الذمم املدينة القدمية   •
وامل�سكوك يف حت�سيلها،

تقييم كفاية اإف�ساح املجموعة فيما يتعلق مبخ�س�سات انخفا�ش   •
القيمة بالرجوع اإىل متطلبات املعايري املحا�سبية ذات ال�سلة.

راجع اإي�ساحي2و3و 5 و6 على البيانات املالية املوحدة

كيفية تناول تدقيقنا لالأمراإهالك املمتلكات واالآالت واملعدات واال�ستثمارات العقارية

لقد ركزنا على هذا اجلانب نظرا لأن:

بنود املمتلكات والآلت واملعدات وال�ستثمارات العقارية املدرجة يف بيان   •
املركز املايل املوحد متثل 21% من اإجمايل موجودات املجموعة.

نظرا لأن احلكم امل�ستخدم يف تقدير الأعمار الإنتاجية والأهمية   •
الن�سبية للقيمة الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات، فاعتربنا اأن 

اإهالك املمتلكات والآلت واملعدات وال�ستثمارات العقارية متثل اأمر من 

اأمور التدقيق الأ�سا�سية.

ت�سمنت اإجراءات التدقيق التي قمنا بها يف هذا املجال، من بني اأمور 

اأخرى، ما يلي:

تقييم ال�سوابط الرئي�سية املفرو�سة على عملية املمتلكات والآلت   •
واملعدات وال�ستثمارات العقارية على قاعدة البيانات وتقدير الأعمار 

الإنتاجية والقيم الباقية،

تقييم معايري العرتاف املطبقة على التكاليف املتكبدة واملر�سملة   •
خالل ال�سنة املالية مقابل متطلبات املعايري املحا�سبية ذات ال�سلة،

تقييم منهجية الإهالك امل�ستخدمة، ومدى معقولية الفرتا�سات   •
الأ�سا�سية بناء على معرفتنا بهذا املجال، اإعادة ح�ساب م�سروفات 

الإهالك ومقارنتها مب�سروفات الإهالك الواردة يف البيانات املالية 

املوحدة،

تقييم كفاية اإف�ساح املجموعة فيما يتعلق باإهالك املمتلكات والآلت   •
واملعدات وال�ستثمارات العقارية بالرجوع اإىل متطلبات ال�سيا�سات 

املحا�سبية ذات ال�سلة.
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تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

الراأي

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة ل�سركة قطر للوقود )وقود( �ش.م.ق.ع. )»ال�سركة«( وال�سركات التابعة لها )»املجموعة«(، والتي تت�سمن بيان املركز 

املايل املوحد كما يف 31 دي�سمرب 2017 والبيانات املوحدة للربح اأو اخل�سارة، والربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر، وللتدفقات النقدية، والتغريات يف 

حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ والإي�ساحات التي ت�ستمل على ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واملعلومات التف�سريية الأخرى.

براأينا اأن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�سورة عادلة، من كافة اجلوانب اجلوهرية، املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2017 

واأدائها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

اأ�سا�ص الراأي

لقد قمنا باأعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق. قمنا مبزيد من التو�سيح مل�سوؤوليتنا وفقا لتلك املعايري يف اجلزء اخلا�ش مب�سوؤوليات املدققني 

عن تدقيق البيانات املالية املوحدة يف هذا التقرير. اإننا م�ستقلون عن املجموعة وفقا لقواعد ال�سلوك الأخالقي ال�سادرة عن جمل�ش املعايري الأخالقية 

الدولية للمحا�سبني واملتطلبات الأخالقية ذات ال�سلة باأعمال التدقيق التي نقوم بها على البيانات املالية املوحدة للمجموعة يف دولة قطر. وقمنا با�ستيفاء 

م�سوؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفقا لقواعد ال�سلوك الأخالقي ال�سادرة عن جمل�ش املعايري الأخالقية الدولية للمحا�سبني. اإننا نرى اأن اأدلة التدقيق التي 

ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتكوين اأ�سا�ش �سليم للراأي الذي تو�سلنا اإليه.

تاأكيد على اأمر

دون التحفظ على راأينا، نود اأن نلفت النتباه اإىل الإي�ساح 27 على البيانات املالية املوحدة، الذي يو�سح حقيقة اأن لدى املجموعة مطالبات قائمة من اأحد 

املوردين. ترى الإدارة اأنه لي�ش هناك التزامات ا�سافية مقابل هذه املطالبات.

اأمور التدقيق االأ�سا�سية

اإن اأمور التدقيق الأ�سا�سية وفقا حلكمنا املهني هي تلك الأمور التي كان لها الأهمية الق�سوى يف اأعمال التدقيق التي قمنا بها للبيانات املالية املوحدة لل�سنة 

احلالية. لقد متت معاجلة اأمور التدقيق الأ�سا�سية يف �سياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ككل، وعند تكوين راأينا عنها، فاإننا ل نقدم راأيا منف�سال عن 

هذه الأمور.

تقرير مدقق �حل�شابات �مل�شتقل 

�إىل �ل�شادة �مل�شاهمني يف �شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.

تقرير مدقق �حل�شابات �مل�شتقل 

�إىل �ل�شادة �مل�شاهمني يف �شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.

راجع اإي�ساحات 2 و3 و11 على البيانات املالية املوحدة

كيفية تناول تدقيقنا لالأمرخم�س�ص انخفا�ص قيمة الذمم التجارية املدينة 

لقد ركزنا على هذا اجلانب نظرا لأن:  •

املجموعة لديها ذمم مدينة مببلغ 2.295.551.263 ريال قطري   •
)2.328.107.287 ريال قطري يف 2016(، وهو ما ميثل 18.4% من 

اإجمايل موجودات املجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2017.

يعتمد خم�س�ش انخفا�ش القيمة على حكم املجموعة يف تقدير   •
حدوث حالة من حالت انخفا�ش القيمة وعندما تكون القيمة احلالية 

للتدفقات النقدية املتوقعة م�ستقبال اأقل من القيمة الدفرتية، وهو اأمر 

غري موؤكد يف حد ذاته.

ت�سمنت اإجراءات التدقيق التي قمنا بها يف هذا املجال، من بني اأمور 

اأخرى، ما يلي:

اختبار ال�سوابط الرئي�سية املطبقة على عملية الإعداد لت�سجيل   •
العمالء و�سبط حدود الئتمان وال�سمانات وحت�سيل الإي�سالت،

اختبار تقادم الذمم املدنية على اأ�سا�ش العينة،  •

اختبار افرتا�سات املجموعة ب�ساأن توقعات التدفقات النقدية مع اخذ   •
معلومات ال�سوق احلالية يف العتبار،

تقييم مدى معقولية خم�س�ش انخفا�ش قيمة الذمم املدينة القدمية   •
وامل�سكوك يف حت�سيلها،

تقييم كفاية اإف�ساح املجموعة فيما يتعلق مبخ�س�سات انخفا�ش   •
القيمة بالرجوع اإىل متطلبات املعايري املحا�سبية ذات ال�سلة.

راجع اإي�ساحي2و3و 5 و6 على البيانات املالية املوحدة

كيفية تناول تدقيقنا لالأمراإهالك املمتلكات واالآالت واملعدات واال�ستثمارات العقارية

لقد ركزنا على هذا اجلانب نظرا لأن:

بنود املمتلكات والآلت واملعدات وال�ستثمارات العقارية املدرجة يف بيان   •
املركز املايل املوحد متثل 21% من اإجمايل موجودات املجموعة.

نظرا لأن احلكم امل�ستخدم يف تقدير الأعمار الإنتاجية والأهمية   •
الن�سبية للقيمة الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات، فاعتربنا اأن 

اإهالك املمتلكات والآلت واملعدات وال�ستثمارات العقارية متثل اأمر من 

اأمور التدقيق الأ�سا�سية.

ت�سمنت اإجراءات التدقيق التي قمنا بها يف هذا املجال، من بني اأمور 

اأخرى، ما يلي:

تقييم ال�سوابط الرئي�سية املفرو�سة على عملية املمتلكات والآلت   •
واملعدات وال�ستثمارات العقارية على قاعدة البيانات وتقدير الأعمار 

الإنتاجية والقيم الباقية،

تقييم معايري العرتاف املطبقة على التكاليف املتكبدة واملر�سملة   •
خالل ال�سنة املالية مقابل متطلبات املعايري املحا�سبية ذات ال�سلة،

تقييم منهجية الإهالك امل�ستخدمة، ومدى معقولية الفرتا�سات   •
الأ�سا�سية بناء على معرفتنا بهذا املجال، اإعادة ح�ساب م�سروفات 

الإهالك ومقارنتها مب�سروفات الإهالك الواردة يف البيانات املالية 

املوحدة،

تقييم كفاية اإف�ساح املجموعة فيما يتعلق باإهالك املمتلكات والآلت   •
واملعدات وال�ستثمارات العقارية بالرجوع اإىل متطلبات ال�سيا�سات 

املحا�سبية ذات ال�سلة.
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معلومات اأخرى

اإن جمل�ش الإدارة امل�سوؤول عن املعلومات الأخرى. ت�سمل املعلومات الأخرى املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي ولكنها ل ت�سمل البيانات املالية املوحدة 

وتقرير مدقق احل�سابات ال�سادر عنا عليها. قبل تاريخ تقرير مدقق احل�سابات، ح�سلنا على تقرير جمل�ش الإدارة الذي ي�سكل جزءا من التقرير ال�سنوي 

ويتوقع اأن تقدم لنا الأق�سام الباقية من التقرير ال�سنوي بعد تاريخ التدقيق هذا.

ل يغطي راأينا حول البيانات املالية املوحدة املعلومات الأخرى ونحن ل نعرب عن اأي �سكل من اأ�سكال تاأكيد النتيجة يف هذا ال�ساأن.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة، فاإن م�سوؤوليتنا هي درا�سة املعلومات الأخرى املحددة اأعاله عندما ت�سبح متاحة، وللقيام بذلك، �سناأخذ يف 

اعتبارنا ما اإذا كانت املعلومات الأخرى غري متوافقة ب�سكل جوهري مع البيانات املالية املوحدة اأو اإذا كان من الوا�سح اأن املعرفة التي ح�سلنا عليها اأثناء 

التدقيق ي�سوبها اأخطاء جوهرية.

اإذا تو�سلنا، ا�ستنادا اإىل عملنا الذي قمنا باأدائه بناء على املعلومات الأخرى امل�ستلمة قبل تاريخ تقرير املدققني هذا، اإىل اأن هناك اأخطاء جوهرية يف تلك 

املعلومات الأخرى، فاإنه ينبغي علينا الإبالغ عن تلك احلقيقة. لي�ش لدينا ما نبلغ عنه يف هذا ال�سدد.

م�سوؤوليات جمل�ص االإدارة عن البيانات املالية املوحدة

اإن جمل�ش الإدارة م�سوؤول عن اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعر�سها ب�سكل عادل وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وعن الرقابة الداخلية التي 

حتدد الإدارة اأنها �سرورية للتمكن من اإعداد البيانات املالية املوحدة اخلالية من اأية معلومات جوهرية خاطئة �سواء كانت ناجتة عن غ�ش اأو خطاأ.

عند اإعداد البيانات املالية املوحدة، فاإن جمل�ش الإدارة م�سوؤول عن تقييم قدرة املجموعة على ال�ستمرار وفقا ملبداأ ال�ستمرارية، والإف�ساح، ح�سب مقت�سى 

احلال، عن الأمور املتعلقة مببداأ ال�ستمرارية وا�ستخدام اأ�سا�ش املحا�سبة وفقا ملبداأ ال�ستمرارية ما مل يخطط جمل�ش الإدارة اإما لت�سفية املجموعة اأو 

اإيقاف عملياتها اأو مل يكن لديه بديل واقعي خالفا للقيام بذلك.

م�سوؤوليات مدقق احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة

اإن اأهدافنا هي احل�سول على تاأكيد معقول عما اإذا كانت البيانات املالية املوحدة ككل خالية من اأخطاء جوهرية، �سواء كانت ناجتة عن غ�ش اأو خطاأ، 

واإ�سدار تقرير مدققي احل�سابات الذي يت�سمن راأينا. التاأكيد املعقول هو تاأكيد على م�ستوى عال، ولكن ل ي�سمن اأن عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايري 

الدولية للتدقيق �ستك�سف دائما عن اأخطاء جوهرية عندما تكون موجودة. ميكن اأن تن�ساأ الأخطاء عن غ�ش اأو خطاأ، وتعترب هامة اإذا كان من املمكن، ب�سكل 

فردي اأو جماعي، اأن يتوقع ب�سكل معقول اأن توؤثر على القرارات القت�سادية التي يتخذها امل�ستخدمون على اأ�سا�ش هذه البيانات املالية املوحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق، نحن منار�ش حكما مهنيا ونبقي على ال�سكوك املهنية يف جميع اأعمال التدقيق. كما اإننا نقوم:

بتحديد وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية املوحدة، �سواء كانت ناجتة عن غ�ش اأو خطاأ، ون�سمم وننفذ اإجراءات التدقيق التي   •
ت�ستجيب لتلك املخاطر، ونح�سل على اأدلة تدقيق كافية ومنا�سبة لتكوين اأ�سا�ش لراأينا. اإن خطر عدم اكت�ساف اأية اأخطاء جوهرية ناجتة عن غ�ش هو 

اأعلى من تلك الناجتة عن خطاأ، نظرا لأن الغ�ش قد ينطوي على تدلي�ش وتزوير، اأو حذف متعمد اأو حماولت ت�سويه، اأو جتاوز للرقابة الداخلية.

باحل�سول على فهم للرقابة الداخلية ذات ال�سلة بالتدقيق من اأجل ت�سميم اإجراءات تدقيق منا�سبة ح�سب الظروف، ولكن لي�ش لغر�ش اإبداء راأي حول   •
فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

بتقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية والإي�ساحات ذات ال�سلة التي اتخذتها الإدارة.  •

باإبداء نتيجة على مدى مالءمة ا�ستخدام مبداأ ال�ستمرارية املحا�سبي، وا�ستنادا اإىل اأدلة التدقيق التي يتم احل�سول عليها، ما اإذا كانت هناك �سكوكا   •
جوهرية ذات �سلة باأحداث اأو ظروف ميكن اأن تثري �سكوكا كبرية حول مقدرة املجموعة على موا�سلة اأعمالها وفقا ملبداأ ال�ستمرارية. اإذا تو�سلنا اإىل اأن 

هناك �سكوكا جوهرية، فاإننا مطالبون بلفت النتباه يف تقرير مدققي احل�سابات اإىل الإف�ساحات ذات ال�سلة الواردة يف البيانات املالية املوحدة، اأو اإذا 

كان الإف�ساح عن هذه املعلومات غري كايف، بتعديل راأينا. اإن النتائج التي تو�سلنا اإليها تعتمد على اأدلة التدقيق التي مت احل�سول عليها حتى تاريخ تقرير 

مدققي احل�سابات. ومع ذلك، فاإن الأحداث اأو الظروف امل�ستقبلية قد تت�سبب يف اأن تقوم املجموعة بالتوقف عن موا�سلة اأعمالها وفقا ملبداأ ال�ستمرارية.

بتقييم العر�ش العام للبيانات املالية وهيكلها وحمتواها، مبا يف ذلك الإف�ساحات، وفيما اإذا كانت البيانات املالية املوحدة متثل املعامالت والأحداث ذات   •
العالقة بالطريقة التي حتقق العر�ش العادل.

باحل�سول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�سبة فيما يتعلق باملعلومات املالية من الكيانات اأو الأن�سطة التجارية داخل املجموعة لإبداء الراأي حول البيانات   •
املالية املوحدة. اإننا م�سوؤولون عن التوجيه والإ�سراف على واإجراء اأعمال التدقيق للمجموعة. و�سنظل نحن امل�سوؤولون الوحيدون عن راأينا حول التدقيق.

اإننا نتوا�سل مع جمل�ش الإدارة فيما يتعلق، �سمن اأمور اأخرى، بالنطاق املخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، مبا يف ذلك اأي وجه من اأوجه 

الق�سور املهمة يف الرقابة الداخلية التي نحددها اأثناء قيامنا بالتدقيق.

نقوم اأي�سا بتزويد جمل�ش الإدارة ببيان بالتزامنا باملتطلبات الأخالقية ذات ال�سلة ب�ساأن ال�ستقاللية، ونبلغهم عن جميع العالقات وامل�سائل الأخرى التي 

قد يعتقد ب�سكل معقول اأنها توؤثر على ا�ستقالليتنا وال�سمانات ذات ال�سلة، متى كان ذلك ممكنا.

من الأمور التي مت تقدميها ملجل�ش الإدارة، نحدد تلك امل�سائل التي كانت لها الأهمية الق�سوى يف تدقيق البيانات املالية املوحدة لل�سنة احلالية، وبالتايل فهي 

اأمور التدقيق الرئي�سية. نحن ن�سف هذه الأمور يف تقرير مدققي احل�سابات ما مل يحول قانون اأو لئحة دون الك�سف العلني عن م�ساألة اأو عندما، يف حالت 

نادرة جدا، نقرر عدم اإيراد م�ساألة ما يف تقريرنا نظرا لالآثار ال�سلبية التي قد تنجم عن القيام بذلك والتي قد يتوقع ب�سكل معقول اأن ترجح على امل�سلحة 

العامة يف حالة ورودها يف التقرير.

تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية االأخرى

لقد ح�سلنا على جميع الإي�ساحات واملعلومات التي اعتربنا اأنها �سرورية لأغرا�ش التدقيق. حتتفظ ال�سركة ب�سجالت حما�سبية منتظمة وتتفق بياناتها 

املالية املوحدة مع تلك ال�سجالت. بالإ�سافة اىل ذلك قمنا باإجراء اجلرد الفعلي ملخزون ال�سركة وفقا للمبادئ املقررة. وقمنا بقراءة تقرير جمل�ش الإدارة 

والذي �سوف يعر�ش �سمن التقرير ال�سنوي، واملعلومات املالية الواردة فيه تتفق مع دفاتر و�سجالت ال�سركة. مل يرد اإىل علمنا وقوع اأية خمالفات لقانون 

ال�سركات التجارية القطري رقم 11 ل�سنة 2015 اأو لبنود النظام الأ�سا�سي لل�سركة واأية تعديالت عليه خالل ال�سنة ميكن اأن يكون لها اأثر جوهري �سلبي على 

بيان املركز املايل املوحد لل�سركة اأو اأدائها كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017.
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معلومات اأخرى

اإن جمل�ش الإدارة امل�سوؤول عن املعلومات الأخرى. ت�سمل املعلومات الأخرى املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي ولكنها ل ت�سمل البيانات املالية املوحدة 

وتقرير مدقق احل�سابات ال�سادر عنا عليها. قبل تاريخ تقرير مدقق احل�سابات، ح�سلنا على تقرير جمل�ش الإدارة الذي ي�سكل جزءا من التقرير ال�سنوي 

ويتوقع اأن تقدم لنا الأق�سام الباقية من التقرير ال�سنوي بعد تاريخ التدقيق هذا.

ل يغطي راأينا حول البيانات املالية املوحدة املعلومات الأخرى ونحن ل نعرب عن اأي �سكل من اأ�سكال تاأكيد النتيجة يف هذا ال�ساأن.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة، فاإن م�سوؤوليتنا هي درا�سة املعلومات الأخرى املحددة اأعاله عندما ت�سبح متاحة، وللقيام بذلك، �سناأخذ يف 

اعتبارنا ما اإذا كانت املعلومات الأخرى غري متوافقة ب�سكل جوهري مع البيانات املالية املوحدة اأو اإذا كان من الوا�سح اأن املعرفة التي ح�سلنا عليها اأثناء 

التدقيق ي�سوبها اأخطاء جوهرية.

اإذا تو�سلنا، ا�ستنادا اإىل عملنا الذي قمنا باأدائه بناء على املعلومات الأخرى امل�ستلمة قبل تاريخ تقرير املدققني هذا، اإىل اأن هناك اأخطاء جوهرية يف تلك 

املعلومات الأخرى، فاإنه ينبغي علينا الإبالغ عن تلك احلقيقة. لي�ش لدينا ما نبلغ عنه يف هذا ال�سدد.

م�سوؤوليات جمل�ص االإدارة عن البيانات املالية املوحدة

اإن جمل�ش الإدارة م�سوؤول عن اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعر�سها ب�سكل عادل وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وعن الرقابة الداخلية التي 

حتدد الإدارة اأنها �سرورية للتمكن من اإعداد البيانات املالية املوحدة اخلالية من اأية معلومات جوهرية خاطئة �سواء كانت ناجتة عن غ�ش اأو خطاأ.

عند اإعداد البيانات املالية املوحدة، فاإن جمل�ش الإدارة م�سوؤول عن تقييم قدرة املجموعة على ال�ستمرار وفقا ملبداأ ال�ستمرارية، والإف�ساح، ح�سب مقت�سى 

احلال، عن الأمور املتعلقة مببداأ ال�ستمرارية وا�ستخدام اأ�سا�ش املحا�سبة وفقا ملبداأ ال�ستمرارية ما مل يخطط جمل�ش الإدارة اإما لت�سفية املجموعة اأو 

اإيقاف عملياتها اأو مل يكن لديه بديل واقعي خالفا للقيام بذلك.

م�سوؤوليات مدقق احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة

اإن اأهدافنا هي احل�سول على تاأكيد معقول عما اإذا كانت البيانات املالية املوحدة ككل خالية من اأخطاء جوهرية، �سواء كانت ناجتة عن غ�ش اأو خطاأ، 

واإ�سدار تقرير مدققي احل�سابات الذي يت�سمن راأينا. التاأكيد املعقول هو تاأكيد على م�ستوى عال، ولكن ل ي�سمن اأن عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايري 

الدولية للتدقيق �ستك�سف دائما عن اأخطاء جوهرية عندما تكون موجودة. ميكن اأن تن�ساأ الأخطاء عن غ�ش اأو خطاأ، وتعترب هامة اإذا كان من املمكن، ب�سكل 

فردي اأو جماعي، اأن يتوقع ب�سكل معقول اأن توؤثر على القرارات القت�سادية التي يتخذها امل�ستخدمون على اأ�سا�ش هذه البيانات املالية املوحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق، نحن منار�ش حكما مهنيا ونبقي على ال�سكوك املهنية يف جميع اأعمال التدقيق. كما اإننا نقوم:

بتحديد وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية املوحدة، �سواء كانت ناجتة عن غ�ش اأو خطاأ، ون�سمم وننفذ اإجراءات التدقيق التي   •
ت�ستجيب لتلك املخاطر، ونح�سل على اأدلة تدقيق كافية ومنا�سبة لتكوين اأ�سا�ش لراأينا. اإن خطر عدم اكت�ساف اأية اأخطاء جوهرية ناجتة عن غ�ش هو 

اأعلى من تلك الناجتة عن خطاأ، نظرا لأن الغ�ش قد ينطوي على تدلي�ش وتزوير، اأو حذف متعمد اأو حماولت ت�سويه، اأو جتاوز للرقابة الداخلية.

باحل�سول على فهم للرقابة الداخلية ذات ال�سلة بالتدقيق من اأجل ت�سميم اإجراءات تدقيق منا�سبة ح�سب الظروف، ولكن لي�ش لغر�ش اإبداء راأي حول   •
فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

بتقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية والإي�ساحات ذات ال�سلة التي اتخذتها الإدارة.  •

باإبداء نتيجة على مدى مالءمة ا�ستخدام مبداأ ال�ستمرارية املحا�سبي، وا�ستنادا اإىل اأدلة التدقيق التي يتم احل�سول عليها، ما اإذا كانت هناك �سكوكا   •
جوهرية ذات �سلة باأحداث اأو ظروف ميكن اأن تثري �سكوكا كبرية حول مقدرة املجموعة على موا�سلة اأعمالها وفقا ملبداأ ال�ستمرارية. اإذا تو�سلنا اإىل اأن 

هناك �سكوكا جوهرية، فاإننا مطالبون بلفت النتباه يف تقرير مدققي احل�سابات اإىل الإف�ساحات ذات ال�سلة الواردة يف البيانات املالية املوحدة، اأو اإذا 

كان الإف�ساح عن هذه املعلومات غري كايف، بتعديل راأينا. اإن النتائج التي تو�سلنا اإليها تعتمد على اأدلة التدقيق التي مت احل�سول عليها حتى تاريخ تقرير 

مدققي احل�سابات. ومع ذلك، فاإن الأحداث اأو الظروف امل�ستقبلية قد تت�سبب يف اأن تقوم املجموعة بالتوقف عن موا�سلة اأعمالها وفقا ملبداأ ال�ستمرارية.

بتقييم العر�ش العام للبيانات املالية وهيكلها وحمتواها، مبا يف ذلك الإف�ساحات، وفيما اإذا كانت البيانات املالية املوحدة متثل املعامالت والأحداث ذات   •
العالقة بالطريقة التي حتقق العر�ش العادل.

باحل�سول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�سبة فيما يتعلق باملعلومات املالية من الكيانات اأو الأن�سطة التجارية داخل املجموعة لإبداء الراأي حول البيانات   •
املالية املوحدة. اإننا م�سوؤولون عن التوجيه والإ�سراف على واإجراء اأعمال التدقيق للمجموعة. و�سنظل نحن امل�سوؤولون الوحيدون عن راأينا حول التدقيق.

اإننا نتوا�سل مع جمل�ش الإدارة فيما يتعلق، �سمن اأمور اأخرى، بالنطاق املخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، مبا يف ذلك اأي وجه من اأوجه 

الق�سور املهمة يف الرقابة الداخلية التي نحددها اأثناء قيامنا بالتدقيق.

نقوم اأي�سا بتزويد جمل�ش الإدارة ببيان بالتزامنا باملتطلبات الأخالقية ذات ال�سلة ب�ساأن ال�ستقاللية، ونبلغهم عن جميع العالقات وامل�سائل الأخرى التي 

قد يعتقد ب�سكل معقول اأنها توؤثر على ا�ستقالليتنا وال�سمانات ذات ال�سلة، متى كان ذلك ممكنا.

من الأمور التي مت تقدميها ملجل�ش الإدارة، نحدد تلك امل�سائل التي كانت لها الأهمية الق�سوى يف تدقيق البيانات املالية املوحدة لل�سنة احلالية، وبالتايل فهي 

اأمور التدقيق الرئي�سية. نحن ن�سف هذه الأمور يف تقرير مدققي احل�سابات ما مل يحول قانون اأو لئحة دون الك�سف العلني عن م�ساألة اأو عندما، يف حالت 

نادرة جدا، نقرر عدم اإيراد م�ساألة ما يف تقريرنا نظرا لالآثار ال�سلبية التي قد تنجم عن القيام بذلك والتي قد يتوقع ب�سكل معقول اأن ترجح على امل�سلحة 

العامة يف حالة ورودها يف التقرير.

تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية االأخرى

لقد ح�سلنا على جميع الإي�ساحات واملعلومات التي اعتربنا اأنها �سرورية لأغرا�ش التدقيق. حتتفظ ال�سركة ب�سجالت حما�سبية منتظمة وتتفق بياناتها 

املالية املوحدة مع تلك ال�سجالت. بالإ�سافة اىل ذلك قمنا باإجراء اجلرد الفعلي ملخزون ال�سركة وفقا للمبادئ املقررة. وقمنا بقراءة تقرير جمل�ش الإدارة 

والذي �سوف يعر�ش �سمن التقرير ال�سنوي، واملعلومات املالية الواردة فيه تتفق مع دفاتر و�سجالت ال�سركة. مل يرد اإىل علمنا وقوع اأية خمالفات لقانون 

ال�سركات التجارية القطري رقم 11 ل�سنة 2015 اأو لبنود النظام الأ�سا�سي لل�سركة واأية تعديالت عليه خالل ال�سنة ميكن اأن يكون لها اأثر جوهري �سلبي على 

بيان املركز املايل املوحد لل�سركة اأو اأدائها كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017.
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�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
بيان �ملركز �ملايل �ملوحد
كما يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
بيان �لربح �أو �خل�شارة �ملوحد

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

20172016
اإي�ساحاملوجودات

املوجودات غري املتداولة

51,707,4371,745,403ممتلكات واآلت ومعدات
6909,121937,519ا�ستثمارات عقارية

71,630,9191,667,536موجودات مالية متاحة للبيع
8132,935132,935ال�سهرة

4,380,4124,483,393اإجمايل املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة

9414,316280,495خمزون
10529,102484,262)ب(م�ستحق من اأطراف ذات عالقة

112,295,5512,328,107ذمم جتارية مدينة 
12490,982595,385دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى

134,363,4703,168,035نقد واأر�سدة لدى البنوك
8,093,4216,856,284اإجمايل املوجودات املتداولة

12,473,83311,339,677اإجمايل املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات   

حقوق امللكية

14994,256912,161راأ�ش املال
15497,128486,159احتياطي قانوين

125,569)128,075)16احتياطي القيمة العادلة
5,708,4915,500,053اأرباح مدورة

7,071,8007,023,942حقوق امللكية املن�سوبة مل�ساهمي ال�سركة االأم
290,060258,495ح�س�ش غري م�سيطرة
7,361,8607,282,437اإجمايل حقوق امللكية

املطلوبات

مطلوبات غري متداولة

17130,532136,412مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
130,532136,412اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

مطلوبات متداولة

181,202,701497,789ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى
103,778,7403,423,039)ج(م�ستحق لأطراف ذات عالقة
4,981,4413,920,828اإجمايل املطلوبات املتداولة

5,111,9734,057,240اإجمايل املطلوبات
12,473,83311,339,677اإجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

اعتمد جمل�ش الإدارة هذه البيانات املالية املوحدة بتاريخ 28 فرباير 2018 ووقع عليها نيابة عن املجل�ش:

�سعد را�سد املهندياأحمد �سيف ال�سليطي

الرئي�ش التنفيذيرئي�ش جمل�ش الإدارة 

ت�سكل الإي�ساحات يف ال�سفحات من10 اإىل 34 جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

ت�سكل الإي�ساحات يف ال�سفحات من10 اإىل 34 جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

20172016
اإي�ساح

1917,218,53113,724,232اليرادات 
)12,569,776))16,139,846)20تكلفة الإيرادات

1,078,6851,154,456اجمايل الربح

21395,943306,013اإيرادات اأخرى
)485,445))378,556)22م�سروفات عمومية واإدارية 

1,096,072975,024�سايف ربح ال�سنة

من�سوب اإىل:

964,117883,110امل�ساهمني بال�سركة
131,95591,914ح�س�ش غري امل�سيطرة

1,096,072975,024

239،708،88العائد االأ�سا�سي لل�سهم الواحد
)بالريال القطري لل�سهم(
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�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
بيان �ملركز �ملايل �ملوحد
كما يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
بيان �لربح �أو �خل�شارة �ملوحد

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

20172016
اإي�ساحاملوجودات

املوجودات غري املتداولة

51,707,4371,745,403ممتلكات واآلت ومعدات
6909,121937,519ا�ستثمارات عقارية

71,630,9191,667,536موجودات مالية متاحة للبيع
8132,935132,935ال�سهرة

4,380,4124,483,393اإجمايل املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة

9414,316280,495خمزون
10529,102484,262)ب(م�ستحق من اأطراف ذات عالقة

112,295,5512,328,107ذمم جتارية مدينة 
12490,982595,385دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى

134,363,4703,168,035نقد واأر�سدة لدى البنوك
8,093,4216,856,284اإجمايل املوجودات املتداولة

12,473,83311,339,677اإجمايل املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات   

حقوق امللكية

14994,256912,161راأ�ش املال
15497,128486,159احتياطي قانوين

125,569)128,075)16احتياطي القيمة العادلة
5,708,4915,500,053اأرباح مدورة

7,071,8007,023,942حقوق امللكية املن�سوبة مل�ساهمي ال�سركة االأم
290,060258,495ح�س�ش غري م�سيطرة
7,361,8607,282,437اإجمايل حقوق امللكية

املطلوبات

مطلوبات غري متداولة

17130,532136,412مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
130,532136,412اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

مطلوبات متداولة

181,202,701497,789ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى
103,778,7403,423,039)ج(م�ستحق لأطراف ذات عالقة
4,981,4413,920,828اإجمايل املطلوبات املتداولة

5,111,9734,057,240اإجمايل املطلوبات
12,473,83311,339,677اإجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

اعتمد جمل�ش الإدارة هذه البيانات املالية املوحدة بتاريخ 28 فرباير 2018 ووقع عليها نيابة عن املجل�ش:

�سعد را�سد املهندياأحمد �سيف ال�سليطي

الرئي�ش التنفيذيرئي�ش جمل�ش الإدارة 

ت�سكل الإي�ساحات يف ال�سفحات من10 اإىل 34 جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

ت�سكل الإي�ساحات يف ال�سفحات من10 اإىل 34 جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

20172016
اإي�ساح

1917,218,53113,724,232اليرادات 
)12,569,776))16,139,846)20تكلفة الإيرادات

1,078,6851,154,456اجمايل الربح

21395,943306,013اإيرادات اأخرى
)485,445))378,556)22م�سروفات عمومية واإدارية 

1,096,072975,024�سايف ربح ال�سنة

من�سوب اإىل:

964,117883,110امل�ساهمني بال�سركة
131,95591,914ح�س�ش غري امل�سيطرة

1,096,072975,024

239،708،88العائد االأ�سا�سي لل�سهم الواحد
)بالريال القطري لل�سهم(
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�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
بيان �لربح �أو �خل�شارة و�لدخل �ل�شامل �لآخر �ملوحد

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
بيان �لتغري�ت يف حقوق �مللكية �ملوحد

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

ت�سكل الإي�ساحات يف ال�سفحات من10 اإىل 34 جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة. ت�سكل الإي�ساحات يف ال�سفحات من10 اإىل 34 جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

20172016

1,096,072975,024�سايف ربح ال�سنة 

بنود الدخل ال�سامل االآخر

بنود مت او �سوف يتم اإدراجها لحقا يف الربح اأو اخل�سارة

)17,700))262,120)�سايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع

)17,700))262,120)اإجمايل اخل�سارة ال�ساملة االأخرى لل�سنة

833,952957,324اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

من�سوب اإىل:

710,473870,117امل�ساهمني بال�سركة
123,47987,207ح�سة غري م�سيطرة

833,952957,324

املن�سوب اإىل م�ساهمني ال�سركة

راأ�ص املال

احتياطي 

قانوين

احتياطي 

االجمايلاأرباح مدورةالقيمة العادلة

ح�س�ص غري 

م�سيطره

اجمايل 

حقوق امللكية

844,594458,329138,5625,426,9856,868,470271,2887,139,758الر�سيد يف 1 يناير 2016 )معدل(

الدخل ال�سامل الآخر لل�سنه

883,110883,11091,914975,024---�سايف الربح لل�سنة

)17,700))4,707))12,993)-)12,993)--اخل�سارة ال�ساملة الخرى لل�سنه

883,110870,11787,207957,324)12,993)--اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

---)27,830)-27,830-املحول اىل الحتياطي القانوين )اإي�ساح 15(

---)67,567)--67,567اإ�سدار اأ�سهم جمانية

توزيعات اأرباح مدفوعة عن عام 2015 

)692,567)-)692,567))692,567)---)اإي�ساح 23(

)22,078)-)22,078))22,078)---امل�ساهمة يف ال�سندوق الجتماعي والريا�سي

توزيعات اأرباح مدفوعة للح�س�ش غري 

)100,000))100,000)-----امل�سيطرة

912,161486,159125,5695,500,0537,023,942258,4957,282,437الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2016

912,161486,159125,5695,500,0537,023,942258,4957,282,437الر�سيد يف 1 يناير 2017

الدخل ال�سامل االخر لل�سنه

964,117964,117131,9551,096,072---�سايف الربح لل�سنة

)262,120))8,476))253,644)-)253,644)--اخل�سارة ال�ساملة الخرى لل�سنه

964,117710,473123,479833,952)253,644)--اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

---)10,969)-10,969-املحول اىل الحتياطي القانوين )اإي�ساح 15(

---)82,095)--82,095اإ�سدار اأ�سهم جمانية

توزيعات اأرباح مدفوعة عن عام 2016 

)638,513)-)638,513))638,513)---)اإي�ساح 23(

)24,102)-)24,102))24,102)---امل�ساهمة يف ال�سندوق الجتماعي والريا�سي

توزيعات اأرباح مدفوعة للح�س�ش غري 

)91,914))91,914)-----امل�سيطرة

5,708,4917,071,800290,0607,361,860(128,075)994,256497,128الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2017
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�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
بيان �لربح �أو �خل�شارة و�لدخل �ل�شامل �لآخر �ملوحد

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
بيان �لتغري�ت يف حقوق �مللكية �ملوحد

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

ت�سكل الإي�ساحات يف ال�سفحات من10 اإىل 34 جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة. ت�سكل الإي�ساحات يف ال�سفحات من10 اإىل 34 جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

20172016

1,096,072975,024�سايف ربح ال�سنة 

بنود الدخل ال�سامل االآخر

بنود مت او �سوف يتم اإدراجها لحقا يف الربح اأو اخل�سارة

)17,700))262,120)�سايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع

)17,700))262,120)اإجمايل اخل�سارة ال�ساملة االأخرى لل�سنة

833,952957,324اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

من�سوب اإىل:

710,473870,117امل�ساهمني بال�سركة
123,47987,207ح�سة غري م�سيطرة

833,952957,324

املن�سوب اإىل م�ساهمني ال�سركة

راأ�ص املال

احتياطي 

قانوين

احتياطي 

االجمايلاأرباح مدورةالقيمة العادلة

ح�س�ص غري 

م�سيطره

اجمايل 

حقوق امللكية

844,594458,329138,5625,426,9856,868,470271,2887,139,758الر�سيد يف 1 يناير 2016 )معدل(

الدخل ال�سامل الآخر لل�سنه

883,110883,11091,914975,024---�سايف الربح لل�سنة

)17,700))4,707))12,993)-)12,993)--اخل�سارة ال�ساملة الخرى لل�سنه

883,110870,11787,207957,324)12,993)--اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

---)27,830)-27,830-املحول اىل الحتياطي القانوين )اإي�ساح 15(

---)67,567)--67,567اإ�سدار اأ�سهم جمانية

توزيعات اأرباح مدفوعة عن عام 2015 

)692,567)-)692,567))692,567)---)اإي�ساح 23(

)22,078)-)22,078))22,078)---امل�ساهمة يف ال�سندوق الجتماعي والريا�سي

توزيعات اأرباح مدفوعة للح�س�ش غري 

)100,000))100,000)-----امل�سيطرة

912,161486,159125,5695,500,0537,023,942258,4957,282,437الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2016

912,161486,159125,5695,500,0537,023,942258,4957,282,437الر�سيد يف 1 يناير 2017

الدخل ال�سامل االخر لل�سنه

964,117964,117131,9551,096,072---�سايف الربح لل�سنة

)262,120))8,476))253,644)-)253,644)--اخل�سارة ال�ساملة الخرى لل�سنه

964,117710,473123,479833,952)253,644)--اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

---)10,969)-10,969-املحول اىل الحتياطي القانوين )اإي�ساح 15(

---)82,095)--82,095اإ�سدار اأ�سهم جمانية

توزيعات اأرباح مدفوعة عن عام 2016 

)638,513)-)638,513))638,513)---)اإي�ساح 23(

)24,102)-)24,102))24,102)---امل�ساهمة يف ال�سندوق الجتماعي والريا�سي

توزيعات اأرباح مدفوعة للح�س�ش غري 

)91,914))91,914)-----امل�سيطرة

5,708,4917,071,800290,0607,361,860(128,075)994,256497,128الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2017
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20172016
إيضاحالتدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل 

1,096,072975,024�سايف ربح ال�سنة
ت�سويات لـ:

5197,774222,534اهالك ممتلكات واآلت ومعدات
636,17230,356اهالك ا�ستثمارات عقارية

14,391-خ�سائر انخفا�ش قيمة ممتلكات واآلت ومعدات
777,29120,448خ�سائر انخفا�ش قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع

1135,81881,562)ب(خم�س�ش ديون م�سكوك يف حت�سيلها
91,34664,188خم�س�ش خمزون بطيء احلركة

1782,12951,428مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
17,38712,675خ�سائرمن بيع ممتلكات واآلت ومعدات
-)7,799)اأرباح بيع موجودات مالية متاحة للبيع

)72,561))63,079)21اإيرادات توزيعات اأرباح
)57,580))103,800)21اإيرادات فوائد

1,369,3111,342,465
التغريات يف:

- 26,105)135,167) املخزون	
- )123,560))44,840)امل�ستحق من اأطراف ذات عالقة	
- )753,846)101,142ذمم جتارية مدينة ومدفوعة مقدما	
- 702,88835,331 ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى 	
- 355,7001,544,043 امل�ستحق لأطراف ذات عالقة	

2,349,0342,070,538التدفقات النقدية الناجتة من اأن�سطة الت�سغيل
)47,873))88,009)17مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة

21103,80057,580فوائد م�ستلمة 
)31,328))22,078)امل�ساهمة املدفوعة لل�سندوق الجتماعي و الريا�سي

2,342,7472,048,917�سايف التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل

التدفقات النقدية من اأن�سطة اال�ستثمار

3,3143,634متح�سالت من بيع ممتلكات واآلت ومعدات
152,412482,579متح�سالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

)506,373))180,509)�سراء ممتلكات واآلت ومعدات
-)7,774)6�سراء ا�ستثمارات عقارية

2163,07972,561توزيعات اأرباح م�ستلمة
)541,003))447,407)7�سراء موجودات مالية متاحة للبيع

)421,000))769,992)�سايف احلركة يف ر�سيد الودائع الثابتة
)909,602)(1,186,877)�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة اال�ستثمار

التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل

)692,567))638,513)24توزيعات اأرباح مدفوعة
)100,000))91,914)توزيعات اأرباح مدفوعة حل�س�ش غري م�سيطرة

)792,567)(730,427)�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة التمويل

346,748 425,443�سايف الزيادة يف النقد وما يعادله خالل ال�سنة
2,747,0352,400,287النقد وما يعادله يف 1 يناير 

133,172,4782,747,035النقد وما يعادله يف 31 دي�سمرب 

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
بيان �لتدفقات �لنقدية �ملوحد

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

ت�سكل الإي�ساحات يف ال�سفحات من10 اإىل 34 جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

)1( الو�سع القانوين والن�ساط الرئي�سي

�سركة قطر للوقود �ش.م.ق.ع. )»وقود«( )»ال�سركة« او »ال�سركة الم«( هي �سركة م�ساهمة عامة قطرية تاأ�س�ست مبوجب املر�سوم الأمريي رقم )5( ل�سنة 

2002 بتاريخ  10فرباير 2002  وقيدت بال�سجل التجاري رقم )24872(.

 

الن�سطة الرئي�سية لل�سركة الأم مع ال�سركات التابعة لها )»املجموعة«( هي بيع وت�سويق وتوزيع النفط والغاز واملنتجات النفطية املكررة، وخدمات فح�ش 

املركبات، تزويد ال�سفن بالوقود البحري، بيع القاآر ونقل النفط والغاز بني املوانئ واخلدمات العقارية. اأ�س�ست املجموعة �سركة وقود العاملية وهي �سركه ذات 

م�سوؤوليه حمدودة للقيام بال�ستثمارات الأجنبية لل�سركة الأم، وبالرغم من ذلك تعمل املجموعة يف دولة قطر ب�سكل اأ�سا�سي.

ت�سمل البيانات املالية املوحدة للمجموعة على املعلومات املالية التي تخ�ش ال�سركات التابعة امل�سيطرة التالية:

الن�سبة املئوية للم�ساهمة الفعلية للمجموعةبلد التاأ�سي�ص ال�سركة التابعة

20172016

100%100%قطر�سركة وقود لفح�ش الليات ذ.م.م. )فاح�ش(
60%60%قطر�سركة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م. )كيوجيت(

100%100%قطر�سركة وقود  للخدمات البحرية ذ.م.م.
100%100%قطر�سركة وقود العاملية ذ.م.م.

100%100%اململكة العربية ال�سعودية�سركة وقود اململكة ذ.م.م.

100%100%قطرار�ش اخلليج للعقارات ذ.م.م.

100%100%جمهورية ليبرييا�سركة �سدرة الغارية لل�سحن

100%100%جمهورية ليبرييا�سركة �سدرة الوجبة لل�سحن

100%100%جمهورية ليبرييا�سركة �سدرة الزبارة لل�سحن

100%100%جمهورية ليبرييا�سركة �سدرة را�ش لفان لل�سحن

100%100%جمهورية ليبرييا�سركة �سدرة الوكرة لل�سحن

100%100%جمهورية ليبرييا�سركة �سدرة الرميلة لل�سحن

100%100%جمهورية ليبرييا�سركة �سدرة م�سيعيد لل�سحن

-100%جمهورية ليبرييا�سركة �سدرة قطر لل�سحن

متت املوافقة على اإ�سدار البيانات املالية املوحدة ل�سركة قطر للوقود )»وقود«( �ش.م.ق.ع. لل�سنة املنتهية يف 31دي�سمرب 2017 من قبل جمل�ش الإدارة بتاريخ 

28 فرباير 2018.

)2( اأ�سا�ص االإعداد 

)اأ( فقرة االلتزام

مت اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة لل�سركة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية. 

)ب(اأ�سا�ص القيا�ص

مت اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية فيما عدا املوجودات املالية املتاحة للبيع التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة. 

)ج(العملة الوظيفية وعملة العر�ص 

مت عر�ش هذه البيانات املالية املوحدة بالريال القطري وهو العملة الوظيفية للمجموعة. مت تقريب جميع املبالغ لأقرب األف ريال قطري، ما مل تتم الإ�سارة 

اإىل خالف ذلك.
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20172016
إيضاحالتدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل 

1,096,072975,024�سايف ربح ال�سنة
ت�سويات لـ:

5197,774222,534اهالك ممتلكات واآلت ومعدات
636,17230,356اهالك ا�ستثمارات عقارية

14,391-خ�سائر انخفا�ش قيمة ممتلكات واآلت ومعدات
777,29120,448خ�سائر انخفا�ش قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع

1135,81881,562)ب(خم�س�ش ديون م�سكوك يف حت�سيلها
91,34664,188خم�س�ش خمزون بطيء احلركة

1782,12951,428مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
17,38712,675خ�سائرمن بيع ممتلكات واآلت ومعدات
-)7,799)اأرباح بيع موجودات مالية متاحة للبيع

)72,561))63,079)21اإيرادات توزيعات اأرباح
)57,580))103,800)21اإيرادات فوائد

1,369,3111,342,465
التغريات يف:

- 26,105)135,167) املخزون	
- )123,560))44,840)امل�ستحق من اأطراف ذات عالقة	
- )753,846)101,142ذمم جتارية مدينة ومدفوعة مقدما	
- 702,88835,331 ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى 	
- 355,7001,544,043 امل�ستحق لأطراف ذات عالقة	

2,349,0342,070,538التدفقات النقدية الناجتة من اأن�سطة الت�سغيل
)47,873))88,009)17مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة

21103,80057,580فوائد م�ستلمة 
)31,328))22,078)امل�ساهمة املدفوعة لل�سندوق الجتماعي و الريا�سي

2,342,7472,048,917�سايف التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل

التدفقات النقدية من اأن�سطة اال�ستثمار

3,3143,634متح�سالت من بيع ممتلكات واآلت ومعدات
152,412482,579متح�سالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

)506,373))180,509)�سراء ممتلكات واآلت ومعدات
-)7,774)6�سراء ا�ستثمارات عقارية

2163,07972,561توزيعات اأرباح م�ستلمة
)541,003))447,407)7�سراء موجودات مالية متاحة للبيع

)421,000))769,992)�سايف احلركة يف ر�سيد الودائع الثابتة
)909,602)(1,186,877)�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة اال�ستثمار

التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل

)692,567))638,513)24توزيعات اأرباح مدفوعة
)100,000))91,914)توزيعات اأرباح مدفوعة حل�س�ش غري م�سيطرة

)792,567)(730,427)�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة التمويل

346,748 425,443�سايف الزيادة يف النقد وما يعادله خالل ال�سنة
2,747,0352,400,287النقد وما يعادله يف 1 يناير 

133,172,4782,747,035النقد وما يعادله يف 31 دي�سمرب 

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
بيان �لتدفقات �لنقدية �ملوحد

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

ت�سكل الإي�ساحات يف ال�سفحات من10 اإىل 34 جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

)1( الو�سع القانوين والن�ساط الرئي�سي

�سركة قطر للوقود �ش.م.ق.ع. )»وقود«( )»ال�سركة« او »ال�سركة الم«( هي �سركة م�ساهمة عامة قطرية تاأ�س�ست مبوجب املر�سوم الأمريي رقم )5( ل�سنة 

2002 بتاريخ  10فرباير 2002  وقيدت بال�سجل التجاري رقم )24872(.

 

الن�سطة الرئي�سية لل�سركة الأم مع ال�سركات التابعة لها )»املجموعة«( هي بيع وت�سويق وتوزيع النفط والغاز واملنتجات النفطية املكررة، وخدمات فح�ش 

املركبات، تزويد ال�سفن بالوقود البحري، بيع القاآر ونقل النفط والغاز بني املوانئ واخلدمات العقارية. اأ�س�ست املجموعة �سركة وقود العاملية وهي �سركه ذات 

م�سوؤوليه حمدودة للقيام بال�ستثمارات الأجنبية لل�سركة الأم، وبالرغم من ذلك تعمل املجموعة يف دولة قطر ب�سكل اأ�سا�سي.

ت�سمل البيانات املالية املوحدة للمجموعة على املعلومات املالية التي تخ�ش ال�سركات التابعة امل�سيطرة التالية:

الن�سبة املئوية للم�ساهمة الفعلية للمجموعةبلد التاأ�سي�ص ال�سركة التابعة

20172016

100%100%قطر�سركة وقود لفح�ش الليات ذ.م.م. )فاح�ش(
60%60%قطر�سركة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م. )كيوجيت(

100%100%قطر�سركة وقود  للخدمات البحرية ذ.م.م.
100%100%قطر�سركة وقود العاملية ذ.م.م.

100%100%اململكة العربية ال�سعودية�سركة وقود اململكة ذ.م.م.

100%100%قطرار�ش اخلليج للعقارات ذ.م.م.

100%100%جمهورية ليبرييا�سركة �سدرة الغارية لل�سحن

100%100%جمهورية ليبرييا�سركة �سدرة الوجبة لل�سحن

100%100%جمهورية ليبرييا�سركة �سدرة الزبارة لل�سحن

100%100%جمهورية ليبرييا�سركة �سدرة را�ش لفان لل�سحن

100%100%جمهورية ليبرييا�سركة �سدرة الوكرة لل�سحن

100%100%جمهورية ليبرييا�سركة �سدرة الرميلة لل�سحن

100%100%جمهورية ليبرييا�سركة �سدرة م�سيعيد لل�سحن

-100%جمهورية ليبرييا�سركة �سدرة قطر لل�سحن

متت املوافقة على اإ�سدار البيانات املالية املوحدة ل�سركة قطر للوقود )»وقود«( �ش.م.ق.ع. لل�سنة املنتهية يف 31دي�سمرب 2017 من قبل جمل�ش الإدارة بتاريخ 

28 فرباير 2018.

)2( اأ�سا�ص االإعداد 

)اأ( فقرة االلتزام

مت اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة لل�سركة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية. 

)ب(اأ�سا�ص القيا�ص

مت اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية فيما عدا املوجودات املالية املتاحة للبيع التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة. 

)ج(العملة الوظيفية وعملة العر�ص 

مت عر�ش هذه البيانات املالية املوحدة بالريال القطري وهو العملة الوظيفية للمجموعة. مت تقريب جميع املبالغ لأقرب األف ريال قطري، ما مل تتم الإ�سارة 

اإىل خالف ذلك.
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)2( اأ�سا�ص االإعداد )تابع(

)د( ا�ستخدام التقديرات واالأحكام

عند اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة تقوم الإدارة بو�سع اأحكام وتقديرات وافرتا�سات توؤثر على تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية وقيم املوجودات واملطلوبات 

والإيرادات وامل�سروفات ال�سادر عنها التقرير. قد تختلف القيم احلقيقية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات والفرتا�سات امل�ساحبة لها على نحو م�ستمر. التعديالت على التقديرات يتم العرتاف بها م�ستقبليا.

اإن املعلومات حول املجالت التي توجد بها درجة عالية من الأحكام اأو التعقيدات اأو املجالت التي ينتج فيها عن الفرتا�سات والتقديرات خماطر هامة 

لإجراء تعديالت كبرية على املبالغ املعرتف بها يف البيانات املالية املوحدة كما يلي:

مبداأ اال�ستمرارية

قامت الإدارة باإجراء تقييم لقدرة املجموعة على موا�سلة اأعمالها كموؤ�س�سة م�ستمرة وهي مقتنعة باأن لدى املجموعة امل�سادر التي متكنها توا�سل اأعمالها 

التجارية يف امل�ستقبل القريب. ظلت املجموعة حتقق اأرباحا ولديها �سايف موجودات ومراكز راأ�سمال عامل اإيجابية. اإ�سافة اإىل ذلك، ل تعلم الإدارة عن اأي 

�سكوك قد تلقي بظالل على قدرة املجموعة على موا�سلة اأعمالها كموؤ�س�سة م�ستمرة. لذا ي�ستمر اإعداد البيانات املالية على اأ�سا�ش مبداأ ال�ستمرارية.

اإهالك املمتلكات واالآالت واملعدات

يتم اإهالك بنود املمتلكات والآلت واملعدات على مدى اأعمارها الإنتاجية املقدرة. ي�ستند حتديد الأعمار الإنتاجية على ال�ستخدام املتوقع لالأ�سل والبلى 

والتقادم الفعلي والتقادم التقني والتجاري وتلك التي توؤثر على م�سروف الإهالك ال�سنوي املعرتف به يف البيانات املالية املوحدة. تقوم الإدارة مبراجعة 

�سنوية للقيم الباقية والأعمار الإنتاجية لهذه املوجودات. قد يتم تعديل م�سروف الإهالك امل�ستقبلي ب�سورة هامة عندما ترى الإدارة اأن الأعمار الإنتاجية 

تختلف عن التقديرات ال�سابقة.

ت�سنيف العقارات اإىل ا�ستثمارات عقارية

يتطلب الأمر القيام بحكم لتحديد ما اإذا كان عقار حمدد موؤهل كا�ستثمار عقاري. ا�ستنادا اإىل التقييم الذي جتريه الإدارة فاإن بع�ش عقارات املجموعة 

التي ت�ستمل على اأر�ش ومباين قد مت ت�سنيفها كا�ستثمارات عقارية على اأ�سا�ش اأنها غري م�سغولة ب�سكل كبري بوا�سطة املجموعة اأو لت�سغيلها كما اأنها لي�ست 

للبيع يف اإطار الن�ساط العتيادي ولكنه يتم الحتفاظ بها ب�سفة اأ�سا�سية جلني اإيراد اإيجار. 

تقدير انخفا�ص قيمة ال�سهرة

تقوم املجموعة باختبار ما اإذا كانت قيمة ال�سهرة قد انخف�ست وفقا لل�سيا�سة املحا�سبية املذكورة بالإي�ساح رقم 3. تتطلب عمليات الحت�ساب هذه ا�ستخدام 

تقديرات وافرتا�سات هامة حول امل�ستقبل كما هو مف�سح عنه بالإي�ساح رقم 8 مما قد يوؤثر على اإعادة تقييم ال�سهرة والنتيجة املتمثلة يف عدم احلاجة 

ملخ�س�ش النخفا�ش يف قيمة ال�سهرة. 

انخفا�ص قيمة االأ�سول غري املالية )بخالف املخزون(

تتم مراجعة القيم الدفرتية لالأ�سول غري املالية )املمتلكات والآلت واملعدات والأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ( للمجموعة يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما 

اإذا كان هناك اأي موؤ�سر على النخفا�ش يف قيمتها. يتطلب حتديد ما ميكن اعتباره على اأنه قد انخف�ست قيمته ا�ستخدام التقديرات. كما يف تاريخ التقرير، 

مل تقم الإدارة بتحديد اأي دليل من التقرير الداخلي ي�سري اإىل انخفا�ش قيمة اأ�سل اأو فئة الأ�سول ومل يكن هناك تغريات جوهرية �سلبية يف ال�سوق كان 

ميكن اأن يكون لها اأثر �سلبي على موجوداتها. يف حالة وجود هذا املوؤ�سر يتم اإجراء اختبار لنخفا�ش القيمة من قبل الإدارة. يتطلب حتديد ما ميكن اعتباره 

على اأنه قد انخف�ست قيمته وحتديد املبالغ القابلة لال�سرتداد من الإدارة القيام باإجراء اأحكام وتقديرات وافرتا�سات هامة.

انخفا�ص قيمة املخزون

عندما ي�سبح املخزون قدمي اأو مهجور يتم اإجراء تقدير ل�سايف قيمته القابلة للتحقق. بالن�سبة للمبالغ الهامة ب�سفة فردية يتم اإجراء هذا التقدير على 

اأ�سا�ش فردي. املبالغ غري الهامة ب�سفة فردية ولكنها قدمية اأو مهجورة يتم تقديرها ب�سفة جماعية وو�سع خم�س�ش لها وفقا لنوع املخزون ودرجة تقادمه 

اأو هجره ا�ستنادا اإىل اأ�سعار البيع التاريخية. تتطلب �سرورة و�سع خم�س�ش للمخزون بطيء احلركة واملهجورة درجة كبرية من الأحكام.

)2( اأ�سا�ص االإعداد )تابع(

)د( ا�ستخدام التقديرات واالأحكام )تابع(

انخفا�ص قيمة الذمم التجارية املدينة واالأر�سدة املدينة االأخرى

تتم مراجعة القيم الدفرتية للذمم التجارية املدينة والأر�سدة املدينة الخرى يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�سر على انخفا�ش القيمة. 

يف حالة وجود مثل هذا املوؤ�سر يتم اإجراء اختبار لنخفا�ش القيمة من جانب الإدارة. ت�ستخدم الإدارة اأحكاما هامة لتقدير اأية مبالغ غري قابلة ل�سرتداد 

من الذمم املدينة ويتم حتديد ذلك بالرجوع اإىل حالت التق�سري ال�سابقة من جانب الطرف املقابل وحتليل للو�سع املايل للطرف املقابل. 

خم�س�ص مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

قامت الإدارة بتقدير التزامات املجموعة فيما يخ�ش مكافّات نهاية خدمة املوظفني بناءا على قوانني العمل ذات ال�سلة، مل تقم الإدارة بعمل تقييم اكتواري 

كما هو مطلوب ح�سب معيار املحا�سبة الدويل رقم 19 »منافع املوظفني« حيث انها تتوقع ان طريقة التقييم تلك لن ينتج عنها اختالفات جوهرية يف م�ستوى 

املخ�س�ش املطلوب احت�سابه، تقوم الإدارة مبراجعة املخ�س�ش يف نهاية كل عام، ويتم تعديل اأي اختالف يف القيمة املتوقعة للتزامات منافع املوظفني �سمن 

خم�س�ش مكافاأة نهاية اخلدمة يف الربح و اخل�سارة. 

املخ�س�سات واملطلوبات االأخرى

يتم العرتاف باملخ�س�سات واملطلوبات الأخرى خالل الفرتة فقط اإىل احلد الذي تعترب فيه الإدارة اأنه من املحتمل اأن يكون هناك تدفق نقدي م�ستقبلي 

خارج لالأموال ناجت من عمليات اأو اأحداث �سابقة وميكن قيا�ش مبلغ التدفق النقدي اخلارج ب�سورة موثوق بها. يتطلب توقيت العرتاف ومقدار اللتزام 

تطبيق اأحكام على احلقائق والظروف القائمة والتي قد تخ�سع للتغيري. حيث اأن التدفقات النقدية اخلارجة الفعلية قد تقع يف �سنوات لحقة فاإنه تتم 

مراجعة القيم الدفرتية للمخ�س�سات واللتزامات ب�سورة منتظمة وت�سويتها لتاأخذ يف العتبار احلقائق والظروف املتغرية. �سينتج عن التغيري يف تقدير 

املخ�س�ش اأو اللتزام املعرتف به تغيريا يف الربح اأو اخل�سارة يف الفرتة التي يحدث فيها التغيري.

قيا�ص القيمة العادلة

يتطلب عدد من ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�ساحات للمجموعة قيا�ش القيمة العادلة، لكل من املوجودات واملطلوبات املالية وغري املالية.

قامت املجموعة باإن�ساء اإطار رقابة بخ�سو�ش قيا�ش القيم العادلة. يتم مراجعة التقييم بالن�سبة للمدخالت الهامة التي ميكن مالحظتها وتعديالت التقييم. 

يف حالة ا�ستخدام معلومات الطرف الثالث، مثل اأ�سعار ال�سم�سرة اأو خدمات التقييم، لقيا�ش القيم العادلة، يتم التقييم بناء على الأدلة التي يتم احل�سول 

عليها من ااألطرف الثالث لدعم الأ�ستنتاج. ولقيا�ش القيمة العادلة لأ�سل اأو لإلتزام، ت�ستخدم املجموعة بيانات ال�سوق القابلة للمالحظة قدر ااإملكان.

يتم ت�سنيف القيم العادلة يف خمتلف امل�ستويات يف ترتيب القيمة العادلة ا�ستنادا اإىل املدخالت امل�ستخدمة يف تقنيات التقييم على النحو التايل:

امل�ستوى 1: الأ�سعار املتداولة )غري املعدلة( يف اأ�سواق ن�سطة ملوجودات اأو مطلوبات مطابقة.  -

امل�ستوى 2: مدخالت بخالف الأ�سعار املتداولة امل�سمنة يف امل�ستوى 1 والتي ميكن مالحظتها للموجود اأو املطلوب ب�سورة مبا�سرة )مثل الأ�سعار( اأو   -

غري مبا�سرة )م�ستقة من الأ�سعار(.

امل�ستوى 3: مدخالت ملوجود اأو مطلوب ل ت�ستند اإىل البيانات املالحظة بال�سوق )املدخالت التي ل ميكن مالحظتها(.  -

اإذا مت ا�ستخدام املدخالت لقيا�ش القيمة العادلة ملوجود اأو مطلوب قد يتم ت�سنيفها يف م�ستويات خمتلفة لتدرج القيمة العادلة، ثم يتم ت�سنيف قيا�ش 

القيمة العادلة باأكملها يف نف�ش امل�ستوى للقيمة لتدرج القيمة العادلة كاأدنى م�ستوى مدخل له اأهمية للقيا�ش باأكمله.

تقوم املجموعة بالعرتاف بالتحولت بني م�ستويات تدرج القيمة العادلة يف نهاية فرتة اإعداد التقرير التي يحدث خاللها التغري.

االلتزامات املحتملة

يتم حتديد اللتزامات املحتملة برتجيح وقع حدث م�ستقبلي اأو اأكرث غري موؤكد من عدم حدوثه. يرتبط تقييم اللتزامات املحتملة ب�سورة ل�سيقة بو�سع 

افرتا�سات وتقديرات هامة متعلق بنتائج مثل تلك الأحداث امل�ستقبلية. 
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)2( اأ�سا�ص االإعداد )تابع(

)د( ا�ستخدام التقديرات واالأحكام

عند اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة تقوم الإدارة بو�سع اأحكام وتقديرات وافرتا�سات توؤثر على تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية وقيم املوجودات واملطلوبات 

والإيرادات وامل�سروفات ال�سادر عنها التقرير. قد تختلف القيم احلقيقية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات والفرتا�سات امل�ساحبة لها على نحو م�ستمر. التعديالت على التقديرات يتم العرتاف بها م�ستقبليا.

اإن املعلومات حول املجالت التي توجد بها درجة عالية من الأحكام اأو التعقيدات اأو املجالت التي ينتج فيها عن الفرتا�سات والتقديرات خماطر هامة 

لإجراء تعديالت كبرية على املبالغ املعرتف بها يف البيانات املالية املوحدة كما يلي:

مبداأ اال�ستمرارية

قامت الإدارة باإجراء تقييم لقدرة املجموعة على موا�سلة اأعمالها كموؤ�س�سة م�ستمرة وهي مقتنعة باأن لدى املجموعة امل�سادر التي متكنها توا�سل اأعمالها 

التجارية يف امل�ستقبل القريب. ظلت املجموعة حتقق اأرباحا ولديها �سايف موجودات ومراكز راأ�سمال عامل اإيجابية. اإ�سافة اإىل ذلك، ل تعلم الإدارة عن اأي 

�سكوك قد تلقي بظالل على قدرة املجموعة على موا�سلة اأعمالها كموؤ�س�سة م�ستمرة. لذا ي�ستمر اإعداد البيانات املالية على اأ�سا�ش مبداأ ال�ستمرارية.

اإهالك املمتلكات واالآالت واملعدات

يتم اإهالك بنود املمتلكات والآلت واملعدات على مدى اأعمارها الإنتاجية املقدرة. ي�ستند حتديد الأعمار الإنتاجية على ال�ستخدام املتوقع لالأ�سل والبلى 

والتقادم الفعلي والتقادم التقني والتجاري وتلك التي توؤثر على م�سروف الإهالك ال�سنوي املعرتف به يف البيانات املالية املوحدة. تقوم الإدارة مبراجعة 

�سنوية للقيم الباقية والأعمار الإنتاجية لهذه املوجودات. قد يتم تعديل م�سروف الإهالك امل�ستقبلي ب�سورة هامة عندما ترى الإدارة اأن الأعمار الإنتاجية 

تختلف عن التقديرات ال�سابقة.

ت�سنيف العقارات اإىل ا�ستثمارات عقارية

يتطلب الأمر القيام بحكم لتحديد ما اإذا كان عقار حمدد موؤهل كا�ستثمار عقاري. ا�ستنادا اإىل التقييم الذي جتريه الإدارة فاإن بع�ش عقارات املجموعة 

التي ت�ستمل على اأر�ش ومباين قد مت ت�سنيفها كا�ستثمارات عقارية على اأ�سا�ش اأنها غري م�سغولة ب�سكل كبري بوا�سطة املجموعة اأو لت�سغيلها كما اأنها لي�ست 

للبيع يف اإطار الن�ساط العتيادي ولكنه يتم الحتفاظ بها ب�سفة اأ�سا�سية جلني اإيراد اإيجار. 

تقدير انخفا�ص قيمة ال�سهرة

تقوم املجموعة باختبار ما اإذا كانت قيمة ال�سهرة قد انخف�ست وفقا لل�سيا�سة املحا�سبية املذكورة بالإي�ساح رقم 3. تتطلب عمليات الحت�ساب هذه ا�ستخدام 

تقديرات وافرتا�سات هامة حول امل�ستقبل كما هو مف�سح عنه بالإي�ساح رقم 8 مما قد يوؤثر على اإعادة تقييم ال�سهرة والنتيجة املتمثلة يف عدم احلاجة 

ملخ�س�ش النخفا�ش يف قيمة ال�سهرة. 

انخفا�ص قيمة االأ�سول غري املالية )بخالف املخزون(

تتم مراجعة القيم الدفرتية لالأ�سول غري املالية )املمتلكات والآلت واملعدات والأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ( للمجموعة يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما 

اإذا كان هناك اأي موؤ�سر على النخفا�ش يف قيمتها. يتطلب حتديد ما ميكن اعتباره على اأنه قد انخف�ست قيمته ا�ستخدام التقديرات. كما يف تاريخ التقرير، 

مل تقم الإدارة بتحديد اأي دليل من التقرير الداخلي ي�سري اإىل انخفا�ش قيمة اأ�سل اأو فئة الأ�سول ومل يكن هناك تغريات جوهرية �سلبية يف ال�سوق كان 

ميكن اأن يكون لها اأثر �سلبي على موجوداتها. يف حالة وجود هذا املوؤ�سر يتم اإجراء اختبار لنخفا�ش القيمة من قبل الإدارة. يتطلب حتديد ما ميكن اعتباره 

على اأنه قد انخف�ست قيمته وحتديد املبالغ القابلة لال�سرتداد من الإدارة القيام باإجراء اأحكام وتقديرات وافرتا�سات هامة.

انخفا�ص قيمة املخزون

عندما ي�سبح املخزون قدمي اأو مهجور يتم اإجراء تقدير ل�سايف قيمته القابلة للتحقق. بالن�سبة للمبالغ الهامة ب�سفة فردية يتم اإجراء هذا التقدير على 

اأ�سا�ش فردي. املبالغ غري الهامة ب�سفة فردية ولكنها قدمية اأو مهجورة يتم تقديرها ب�سفة جماعية وو�سع خم�س�ش لها وفقا لنوع املخزون ودرجة تقادمه 

اأو هجره ا�ستنادا اإىل اأ�سعار البيع التاريخية. تتطلب �سرورة و�سع خم�س�ش للمخزون بطيء احلركة واملهجورة درجة كبرية من الأحكام.

)2( اأ�سا�ص االإعداد )تابع(

)د( ا�ستخدام التقديرات واالأحكام )تابع(

انخفا�ص قيمة الذمم التجارية املدينة واالأر�سدة املدينة االأخرى

تتم مراجعة القيم الدفرتية للذمم التجارية املدينة والأر�سدة املدينة الخرى يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�سر على انخفا�ش القيمة. 

يف حالة وجود مثل هذا املوؤ�سر يتم اإجراء اختبار لنخفا�ش القيمة من جانب الإدارة. ت�ستخدم الإدارة اأحكاما هامة لتقدير اأية مبالغ غري قابلة ل�سرتداد 

من الذمم املدينة ويتم حتديد ذلك بالرجوع اإىل حالت التق�سري ال�سابقة من جانب الطرف املقابل وحتليل للو�سع املايل للطرف املقابل. 

خم�س�ص مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

قامت الإدارة بتقدير التزامات املجموعة فيما يخ�ش مكافّات نهاية خدمة املوظفني بناءا على قوانني العمل ذات ال�سلة، مل تقم الإدارة بعمل تقييم اكتواري 

كما هو مطلوب ح�سب معيار املحا�سبة الدويل رقم 19 »منافع املوظفني« حيث انها تتوقع ان طريقة التقييم تلك لن ينتج عنها اختالفات جوهرية يف م�ستوى 

املخ�س�ش املطلوب احت�سابه، تقوم الإدارة مبراجعة املخ�س�ش يف نهاية كل عام، ويتم تعديل اأي اختالف يف القيمة املتوقعة للتزامات منافع املوظفني �سمن 

خم�س�ش مكافاأة نهاية اخلدمة يف الربح و اخل�سارة. 

املخ�س�سات واملطلوبات االأخرى

يتم العرتاف باملخ�س�سات واملطلوبات الأخرى خالل الفرتة فقط اإىل احلد الذي تعترب فيه الإدارة اأنه من املحتمل اأن يكون هناك تدفق نقدي م�ستقبلي 

خارج لالأموال ناجت من عمليات اأو اأحداث �سابقة وميكن قيا�ش مبلغ التدفق النقدي اخلارج ب�سورة موثوق بها. يتطلب توقيت العرتاف ومقدار اللتزام 

تطبيق اأحكام على احلقائق والظروف القائمة والتي قد تخ�سع للتغيري. حيث اأن التدفقات النقدية اخلارجة الفعلية قد تقع يف �سنوات لحقة فاإنه تتم 

مراجعة القيم الدفرتية للمخ�س�سات واللتزامات ب�سورة منتظمة وت�سويتها لتاأخذ يف العتبار احلقائق والظروف املتغرية. �سينتج عن التغيري يف تقدير 

املخ�س�ش اأو اللتزام املعرتف به تغيريا يف الربح اأو اخل�سارة يف الفرتة التي يحدث فيها التغيري.

قيا�ص القيمة العادلة

يتطلب عدد من ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�ساحات للمجموعة قيا�ش القيمة العادلة، لكل من املوجودات واملطلوبات املالية وغري املالية.

قامت املجموعة باإن�ساء اإطار رقابة بخ�سو�ش قيا�ش القيم العادلة. يتم مراجعة التقييم بالن�سبة للمدخالت الهامة التي ميكن مالحظتها وتعديالت التقييم. 

يف حالة ا�ستخدام معلومات الطرف الثالث، مثل اأ�سعار ال�سم�سرة اأو خدمات التقييم، لقيا�ش القيم العادلة، يتم التقييم بناء على الأدلة التي يتم احل�سول 

عليها من ااألطرف الثالث لدعم الأ�ستنتاج. ولقيا�ش القيمة العادلة لأ�سل اأو لإلتزام، ت�ستخدم املجموعة بيانات ال�سوق القابلة للمالحظة قدر ااإملكان.

يتم ت�سنيف القيم العادلة يف خمتلف امل�ستويات يف ترتيب القيمة العادلة ا�ستنادا اإىل املدخالت امل�ستخدمة يف تقنيات التقييم على النحو التايل:

امل�ستوى 1: الأ�سعار املتداولة )غري املعدلة( يف اأ�سواق ن�سطة ملوجودات اأو مطلوبات مطابقة.  -

امل�ستوى 2: مدخالت بخالف الأ�سعار املتداولة امل�سمنة يف امل�ستوى 1 والتي ميكن مالحظتها للموجود اأو املطلوب ب�سورة مبا�سرة )مثل الأ�سعار( اأو   -

غري مبا�سرة )م�ستقة من الأ�سعار(.

امل�ستوى 3: مدخالت ملوجود اأو مطلوب ل ت�ستند اإىل البيانات املالحظة بال�سوق )املدخالت التي ل ميكن مالحظتها(.  -

اإذا مت ا�ستخدام املدخالت لقيا�ش القيمة العادلة ملوجود اأو مطلوب قد يتم ت�سنيفها يف م�ستويات خمتلفة لتدرج القيمة العادلة، ثم يتم ت�سنيف قيا�ش 

القيمة العادلة باأكملها يف نف�ش امل�ستوى للقيمة لتدرج القيمة العادلة كاأدنى م�ستوى مدخل له اأهمية للقيا�ش باأكمله.

تقوم املجموعة بالعرتاف بالتحولت بني م�ستويات تدرج القيمة العادلة يف نهاية فرتة اإعداد التقرير التي يحدث خاللها التغري.

االلتزامات املحتملة

يتم حتديد اللتزامات املحتملة برتجيح وقع حدث م�ستقبلي اأو اأكرث غري موؤكد من عدم حدوثه. يرتبط تقييم اللتزامات املحتملة ب�سورة ل�سيقة بو�سع 

افرتا�سات وتقديرات هامة متعلق بنتائج مثل تلك الأحداث امل�ستقبلية. 

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017
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)2( اأ�سا�ص االإعداد )تابع(

)هـ(    التعديالت والتح�سينات اجلديدة على املعايري 

خالل ال�سنة مت تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية املعدلة املذكورة اأدناه والتح�سينات على املعايري التي اأ�سبحت �سارية للمرة الأوىل لل�سنوات املالية 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017:

- التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 7 »مبادرة الإف�ساح«

- التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 12 حول العرتاف باملوجودات موؤجلة ال�سريبة عن اخل�سائر غري املحققة

- التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2014-2016 - معايري خمتلفة

مل يكن لتطبيق املعايري املعدلة والتح�سينات على املعايري اأعاله اأثر جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

)و( املعايري اجلديدة واملعدلة التي مل ت�سبح �سارية بعد

املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة املذكورة اأدناه التي ي�سمح بتطبيقها مبكًرا لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017 ل ت�سبح �سارية 

حتى فرتة لحقة ومل يتم تطبيقها يف اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة. 

يتوقع اأن يكون للتطبيق اأثًرا على البيانات املالية املوحدة للمجموعة

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 »االأدوات املالية«)لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018(

مت ن�سر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 يف يوليو 2014 وهو ي�ستبدل معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 »الأدوات املالية: التحقق والقيا�ش« القائم. يت�سمن 

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 موجهات منقحة حول ت�سنيف وقيا�ش الأدوات املالية مت�سمنا منوذج خ�سائر ائتمان متوقعة جديد لحت�ساب انخفا�ش 

قيمة املوجودات املالية ومتطلبات حما�سبة التحوط العامة اجلديدة. كما اأنه يرحل اأي�سا موجهات العرتاف واإلغاء العرتاف لالأدوات املالية من معيار 

املحا�سبة الدويل رقم 39. ي�سبح معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 �ساري املفعول لفرتات التقارير التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2018 مع ال�سماح بتبنيه 

مبكرا. قامت املجموعة بتقييم الأثر املحتمل على بياناتها املالية املوحدة الناجت من التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9، وقدرت التاأثري 

كما يف 1 يناير 2018 وخل�سته يف اجلدول التايل:

البند املتاأثر يف البيانات املالية 

) بالألف ريال قطري(

التعديالت املقدرة ب�سبب تطبيق كما ورد يف 31 دي�سمرب 2017

املعيار الدويل للتقارير املالية 

رقم 9

االأر�سدة االفتتاحية التقديرية 

املعدلة كما يف 1 يناير 2018

)293,106))165,031))128,075)احتياطي القيمة العادلة
5,708,490159,2975,867,787الأرباح املدورة

290,0605,734295,794ح�س�ش غري م�سيطرة

يرجع الزيادة  بقيمة 159.3 مليون ريال قطري و 5.7 مليون ريال قطري يف الأرباح املدورة و احل�س�ش الغري م�سيطرة بالرتتيب ، نتيجة خ�سائر النخفا�ش 

يف قيمة الأ�سول املالية املتاحة للبيع الذي اأدخله املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9.

اخل�سائر االئتمانية املتوقعة

ي�ستبدل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 منوذج »اخل�سارة املتكبدة« الوارد يف معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 بنموذج ا�ست�سرايف عن »اخل�سائر 

الئتمانية املتوقعة«. �سيطبق منوذج انخفا�ش القيمة اجلديد على الأ�سول املالية بالتكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر، با�ستثناء 

ال�ستثمارات يف اأدوات حقوق امللكية. كما يتطلب اإجراء العديد من الأحكام الهامة عند تطبيق املتطلبات املحا�سبية لقيا�ش اخل�سائر الئتمانية املتوقعة مثل:

حتديد معايري الزيادة الهامة يف املخاطر الئتمانية؛

- اختيار النماذج والفرتا�سات املنا�سبة لقيا�ش اخل�سائر الئتمانية املتوقعة؛

- اإن�ساء جمموعة من موجودات مالية متماثلة لأغرا�ش قيا�ش اخل�سائر الئتمانية املتوقعة؛

- و�سع الرقم والرتجيحات الن�سبية لل�سيناريوهات امل�ستقبلية لكل نوع من اأنواع خماطر املنتجات/ ال�سوق واملخاطر امل�ساحبة للخ�سائر الئتمانية املتوقعة.

قامت املجموعه بتقييم للخ�سائر الئتمانيه املتوقعه لالأ�سول املاليه ولتتوقع تاأثري جوهري على البيانات املاليه املوحده.

)2( اأ�سا�ص االإعداد )تابع(

)و( املعايري اجلديدة واملعدلة التي مل ت�سبح �سارية بعد )تابع(

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 - اإيرادات العقود مع العمالء

ي�سع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 اإطاًرا �ساماًل لتحديد ما اإذا مت العرتاف بالإيراد اأم ل، ومقدار، ومتى مت العرتاف به. ويحل حمل اإر�سادات 

العرتاف بالإيرادات احلايل، مبا يف ذلك معيار املحا�سبة الدويل رقم 18 - الإيراد، وتف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية 13 

»برامج ولء العمالء«. يبداأ �سريان املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 على فرتات التقارير املالية ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2018 مع ال�سماح 

بتبنيه مبكًرا.

ل تتوقع املجموعه اأن يكون لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 اأثر جوهري على بياناتها املالية املوحده.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 »االإيجارات«)لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019(

يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 اأن تعر�ش اأغلب الإيجارات حق ا�ستخدام املوجودات واملطلوبات يف بيان املركز املايل. يلغي اأي�سا املعيار الدويل 

للتقارير املالية رقم 16 منوذج املحا�سبة املزدوج احلايل لالإيجارات، الذي يفرق بني اإيجارات التمويل املدرجة يف امليزانية العمومية واإيجارات الت�سغيل 

خارج امليزانية العمومية. وبدل من ذلك يدخل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 منوذج املحا�سبة الفردي يف امليزانية العمومية الذي ي�سابه املحا�سبة 

احلالية لالإيجارات التمويلية. �ستظل حما�سبة املوؤجر م�سابهة للممار�سة احلالية، اأي اأن املوؤجرين �سي�ستمرون يف ت�سنيف الإيجارات كاإيجارات متويلية 

وت�سغيلية. تقوم املجموعة بتقييم التاأثري املحتمل على بياناتها املالية املوحدة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16. ل ي�سمح بتبنيه مبكرا 

اإل يف حالة تبني املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 مبكرا.

ال يتوقع اأن يكون لتطبيقها اأثرا هاما على البيانات املالية املوحدة للمجموعة

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 2 حول ت�سنيف وقيا�ش مدفوعا املعامالت القائمة ت�سري لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

على اأ�سا�ش الأ�سهم

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 10 ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 28 حول املبيعات مل يتم حتديد تاريخ ال�سريان بعد

وامل�ساهمة يف املوجودات بني امل�ستثمر وال�سركة ال�سقيقة اأو امل�سروع امل�سرتك 

)3(   ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

ال�سيا�سات املحا�سبية الأ�سا�سية للمجموعة التي مت تطبيقها عند اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة واردة اأدناه. 

)اأ( اأ�سا�ص توحيد البيانات املالية 

)1( جتميع االأعمال

حتا�سب املجموعة عن جتميع الأعمال با�ستخدام طريقة القتناء عند حتويل ال�سيطرة اإىل املجموعة. عموما يقا�ش املقابل املحول يف القتناء بالقيمة العادلة 

كما هو احلال بالن�سبة ل�سايف املوجودات املقتناة. اأية �سهرة تن�ساأ يتم اختبارها على نحو �سنوي لنخفا�ش القيمة.

)2( ال�سركات التابعة

ال�سركات التابعة هي �سركات ت�سيطر عليها املجموعة. ت�سيطر املجموعة على �سركة عندما تكون معر�سة اأو لديها احلقوق يف العائدات املتغرية من 

ا�ستثمارها يف ال�سركة ويكون لديها املقدرة على التاأثري على تلك العائدات من خالل �سلطتها على ال�سركة. يتم اإدراج البيانات املالية لل�سركات التابعة يف 

البيانات املالية املوحدة من التاريخ الذي تبداأ فيه تلك ال�سيطرة واإىل تاريخ توقفها.

)3( امل�ساهمات غري امل�سيطرة

يتم قيا�ش امل�ساهمات غري امل�سيطرة بح�ستها التنا�سبية يف �سايف الأ�سول القابلة للتحديد لل�سركة املقتناة يف تاريخ القتناء. التغريات يف م�ساهمة املجموعة 

يف ال�سركة التابعة والتي ل ينتج عنها فقدان لل�سيطرة تتم املحا�سبة عنها على اأنها معامالت حقوق ملكية.

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
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)2( اأ�سا�ص االإعداد )تابع(

)هـ(    التعديالت والتح�سينات اجلديدة على املعايري 

خالل ال�سنة مت تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية املعدلة املذكورة اأدناه والتح�سينات على املعايري التي اأ�سبحت �سارية للمرة الأوىل لل�سنوات املالية 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017:

- التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 7 »مبادرة الإف�ساح«

- التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 12 حول العرتاف باملوجودات موؤجلة ال�سريبة عن اخل�سائر غري املحققة

- التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2014-2016 - معايري خمتلفة

مل يكن لتطبيق املعايري املعدلة والتح�سينات على املعايري اأعاله اأثر جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

)و( املعايري اجلديدة واملعدلة التي مل ت�سبح �سارية بعد

املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة املذكورة اأدناه التي ي�سمح بتطبيقها مبكًرا لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017 ل ت�سبح �سارية 

حتى فرتة لحقة ومل يتم تطبيقها يف اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة. 

يتوقع اأن يكون للتطبيق اأثًرا على البيانات املالية املوحدة للمجموعة

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 »االأدوات املالية«)لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018(

مت ن�سر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 يف يوليو 2014 وهو ي�ستبدل معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 »الأدوات املالية: التحقق والقيا�ش« القائم. يت�سمن 

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 موجهات منقحة حول ت�سنيف وقيا�ش الأدوات املالية مت�سمنا منوذج خ�سائر ائتمان متوقعة جديد لحت�ساب انخفا�ش 

قيمة املوجودات املالية ومتطلبات حما�سبة التحوط العامة اجلديدة. كما اأنه يرحل اأي�سا موجهات العرتاف واإلغاء العرتاف لالأدوات املالية من معيار 

املحا�سبة الدويل رقم 39. ي�سبح معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 �ساري املفعول لفرتات التقارير التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2018 مع ال�سماح بتبنيه 

مبكرا. قامت املجموعة بتقييم الأثر املحتمل على بياناتها املالية املوحدة الناجت من التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9، وقدرت التاأثري 

كما يف 1 يناير 2018 وخل�سته يف اجلدول التايل:

البند املتاأثر يف البيانات املالية 

) بالألف ريال قطري(

التعديالت املقدرة ب�سبب تطبيق كما ورد يف 31 دي�سمرب 2017

املعيار الدويل للتقارير املالية 

رقم 9

االأر�سدة االفتتاحية التقديرية 

املعدلة كما يف 1 يناير 2018

)293,106))165,031))128,075)احتياطي القيمة العادلة
5,708,490159,2975,867,787الأرباح املدورة

290,0605,734295,794ح�س�ش غري م�سيطرة

يرجع الزيادة  بقيمة 159.3 مليون ريال قطري و 5.7 مليون ريال قطري يف الأرباح املدورة و احل�س�ش الغري م�سيطرة بالرتتيب ، نتيجة خ�سائر النخفا�ش 

يف قيمة الأ�سول املالية املتاحة للبيع الذي اأدخله املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9.

اخل�سائر االئتمانية املتوقعة

ي�ستبدل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 منوذج »اخل�سارة املتكبدة« الوارد يف معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 بنموذج ا�ست�سرايف عن »اخل�سائر 

الئتمانية املتوقعة«. �سيطبق منوذج انخفا�ش القيمة اجلديد على الأ�سول املالية بالتكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر، با�ستثناء 

ال�ستثمارات يف اأدوات حقوق امللكية. كما يتطلب اإجراء العديد من الأحكام الهامة عند تطبيق املتطلبات املحا�سبية لقيا�ش اخل�سائر الئتمانية املتوقعة مثل:

حتديد معايري الزيادة الهامة يف املخاطر الئتمانية؛

- اختيار النماذج والفرتا�سات املنا�سبة لقيا�ش اخل�سائر الئتمانية املتوقعة؛

- اإن�ساء جمموعة من موجودات مالية متماثلة لأغرا�ش قيا�ش اخل�سائر الئتمانية املتوقعة؛

- و�سع الرقم والرتجيحات الن�سبية لل�سيناريوهات امل�ستقبلية لكل نوع من اأنواع خماطر املنتجات/ ال�سوق واملخاطر امل�ساحبة للخ�سائر الئتمانية املتوقعة.

قامت املجموعه بتقييم للخ�سائر الئتمانيه املتوقعه لالأ�سول املاليه ولتتوقع تاأثري جوهري على البيانات املاليه املوحده.

)2( اأ�سا�ص االإعداد )تابع(

)و( املعايري اجلديدة واملعدلة التي مل ت�سبح �سارية بعد )تابع(

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 - اإيرادات العقود مع العمالء

ي�سع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 اإطاًرا �ساماًل لتحديد ما اإذا مت العرتاف بالإيراد اأم ل، ومقدار، ومتى مت العرتاف به. ويحل حمل اإر�سادات 

العرتاف بالإيرادات احلايل، مبا يف ذلك معيار املحا�سبة الدويل رقم 18 - الإيراد، وتف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية 13 

»برامج ولء العمالء«. يبداأ �سريان املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 على فرتات التقارير املالية ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2018 مع ال�سماح 

بتبنيه مبكًرا.

ل تتوقع املجموعه اأن يكون لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 اأثر جوهري على بياناتها املالية املوحده.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 »االإيجارات«)لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019(

يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 اأن تعر�ش اأغلب الإيجارات حق ا�ستخدام املوجودات واملطلوبات يف بيان املركز املايل. يلغي اأي�سا املعيار الدويل 

للتقارير املالية رقم 16 منوذج املحا�سبة املزدوج احلايل لالإيجارات، الذي يفرق بني اإيجارات التمويل املدرجة يف امليزانية العمومية واإيجارات الت�سغيل 

خارج امليزانية العمومية. وبدل من ذلك يدخل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 منوذج املحا�سبة الفردي يف امليزانية العمومية الذي ي�سابه املحا�سبة 

احلالية لالإيجارات التمويلية. �ستظل حما�سبة املوؤجر م�سابهة للممار�سة احلالية، اأي اأن املوؤجرين �سي�ستمرون يف ت�سنيف الإيجارات كاإيجارات متويلية 

وت�سغيلية. تقوم املجموعة بتقييم التاأثري املحتمل على بياناتها املالية املوحدة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16. ل ي�سمح بتبنيه مبكرا 

اإل يف حالة تبني املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 مبكرا.

ال يتوقع اأن يكون لتطبيقها اأثرا هاما على البيانات املالية املوحدة للمجموعة

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 2 حول ت�سنيف وقيا�ش مدفوعا املعامالت القائمة ت�سري لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

على اأ�سا�ش الأ�سهم

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 10 ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 28 حول املبيعات مل يتم حتديد تاريخ ال�سريان بعد

وامل�ساهمة يف املوجودات بني امل�ستثمر وال�سركة ال�سقيقة اأو امل�سروع امل�سرتك 

)3(   ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

ال�سيا�سات املحا�سبية الأ�سا�سية للمجموعة التي مت تطبيقها عند اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة واردة اأدناه. 

)اأ( اأ�سا�ص توحيد البيانات املالية 

)1( جتميع االأعمال

حتا�سب املجموعة عن جتميع الأعمال با�ستخدام طريقة القتناء عند حتويل ال�سيطرة اإىل املجموعة. عموما يقا�ش املقابل املحول يف القتناء بالقيمة العادلة 

كما هو احلال بالن�سبة ل�سايف املوجودات املقتناة. اأية �سهرة تن�ساأ يتم اختبارها على نحو �سنوي لنخفا�ش القيمة.

)2( ال�سركات التابعة

ال�سركات التابعة هي �سركات ت�سيطر عليها املجموعة. ت�سيطر املجموعة على �سركة عندما تكون معر�سة اأو لديها احلقوق يف العائدات املتغرية من 

ا�ستثمارها يف ال�سركة ويكون لديها املقدرة على التاأثري على تلك العائدات من خالل �سلطتها على ال�سركة. يتم اإدراج البيانات املالية لل�سركات التابعة يف 

البيانات املالية املوحدة من التاريخ الذي تبداأ فيه تلك ال�سيطرة واإىل تاريخ توقفها.

)3( امل�ساهمات غري امل�سيطرة

يتم قيا�ش امل�ساهمات غري امل�سيطرة بح�ستها التنا�سبية يف �سايف الأ�سول القابلة للتحديد لل�سركة املقتناة يف تاريخ القتناء. التغريات يف م�ساهمة املجموعة 

يف ال�سركة التابعة والتي ل ينتج عنها فقدان لل�سيطرة تتم املحا�سبة عنها على اأنها معامالت حقوق ملكية.
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)3(   ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تابع(

)اأ( اأ�سا�ص توحيد البيانات املالية  )تابع(

)4( فقدان ال�سيطرة

 عندما تفقد املجموعة ال�سيطرة على �سركة تابعة، فاإنها تقوم باإلغاء العرتاف عن موجودات ومطلوبات ال�سركة التابعة، واأية م�ساهمات غري م�سيطرة ذات 

�سلة وغريها من عنا�سر حقوق امللكية. يتم اإثبات اأي مك�سب اأو خ�سارة ناجتة يف الربح اأو اخل�سارة. يتم قيا�ش اأي ح�سة حمتفظ بها يف ال�سركة التابعة 

ال�سابقة بالقيمة العادلة عند فقدان ال�سيطرة. 

)5( املعامالت امل�ستبعدة عند التوحيد

يتم ا�ستبعاد الأر�سدة واملعامالت واأي دخل وم�سروف غري حمقق تن�ساأ عن املعامالت بني �سركات املجموعة. يتم ا�ستبعاد الأرباح غري املحققة الناجتة 

عن املعامالت مع ال�سركات امل�ستثمر فيها التي تتم املحا�سبة عنها بطريقة حقوق امللكية يف مقابل ال�ستثمار اإىل حد ح�سة املجموعة يف ال�سركة امل�ستثمر 

فيها. يتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة بنف�ش الطريقة التي ت�ستبعد بها املكا�سب غري املحققة، ولكن فقط اإىل احلد الذي ل يوجد فيه دليل على انخفا�ش 

القيمة.

)ب(  ال�سهرة

يتم قيا�ش ال�سهرة الناجتة عن ال�ستحواذ على ال�سركات التابعة بالتكلفة ناق�سا خ�سائر انخفا�ش القيمة املرتاكمة.

ِ)ج(  االعرتاف باالإيرادات 

يتم قيا�ش الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم اأو امل�ستحق. يتم تخفي�ش الإيرادات بقيمة املرجتع من العمالء واحل�سومات والبدلت الأخرى املماثلة. 

ويجب اأي�سا اأن ت�ستويف املعايري املحددة التالية قبل اأن يتم العرتاف بالإيراد.

بيع املنتجات البرتولية وغاز البرتول ال�سائل وغريها من املنتجات

يتم حتقيق ايرادات من بيع الب�ساعة عندما حتول خماطر ومنافع امللكية اإىل العميل، العائد من اليراد حمقق، التكاليف املتعلقة واملرجتعات من الب�ساعة 

ميكن قيا�سه بطريقة معقولة، ل توجد تدخالت من الإدارة فيما يخ�ش الب�ساعة وميكن قيا�ش قيمة اليراد بطريقة م�سمونة. يتم قيا�ش اليراد بعد خ�سم 

املرجتعات واخل�سوم والتخفي�سات للكميات.

تقدمي اخلدمات  

تقوم املجموعة بتقدمي خدمات تخ�ش فح�ش ال�سيارات و نقل النفط املكرر، يتم العرتاف بالإيرادات اخلا�سة بتلك اخلدمات عند اإمتام اخلدمة.

املنح احلكوميه 

يتم العرتاف باملنح احلكومية التي تعو�ش املجموعة عن امل�ساريف املتحملة خالل الفرتة يف الربح و اخل�سارة بطريقة منتظمة.

ِ)د(  االإيرادات االأخرى

ايرادات الفوائد

ت�سجل ايرادات الفائدة با�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي. اإن �سعر الفائدة الفعلي هو ال�سعر الذي تخ�سم بال�سبط مدفوعات اأو ايرادات التدفقات النقدية 

امل�ستقبلية على مدى العمر املتوقع لالأداة املالية اأو فرتة اأق�سر، اأيهما اأن�سب، للو�سول اإىل �سايف القيمة الدفرتية للموجودات اأو املطلوبات املالية. تدرج 

ايرادات الفوائد حتت بند ايرادات اأخرى.

ايرادات االيجارات

ايرادات اليجارات تن�ساأ من اليجارات ت�سغيلية على عقار ا�ستثماري وحتت�سب على اأ�سا�ش الق�سط الثابت على مدى مدة الإيجار وتدرج �سمن الإيرادات 

الخرى.

)3(   ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

)هـ( املمتلكات واالآالت واملعدات

التحقق والقيا�ص

يتم العرتاف ببنود املمتلكات والآلت واملعدات بتكلفةالقتناء ومن ثم تقا�ش بالتكلفة ناق�سا الإهالك املرتاكم واأية خ�سائر انخفا�ش يف القيمة مرتاكمة. 

تت�سمن التكلفة امل�سروفات التي تن�سب ب�سفة مبا�سرة اإىل اقتناء الأ�سل. الربجميات امل�سرتاة والتي ت�سكل جزءا مكمال لوظيفة املعدة ذات ال�سلة تتم 

ر�سملتها كجزء من تلك املعدة. 

لو كان لأجزاء هامة من بنود املمتلكات والآلت واملعدات اأعمار اإنتاجية خمتلفة عندها تتم املحا�سبة عنها كبنود منف�سلة )مكونات رئي�سية( للممتلكات 

والآلت واملعدات. يتم العرتاف باخل�سائر اأو الأرباح املرتتبة عن بيع املمتلكات و الآلت و املعدات يف الربح و اخل�سارة.

النفقات الالحقة

تتم ر�سملة النفقات الالحقة فقط لو كان من املحتمل تدفق منافع اقت�سادية م�ستقبلية م�ساحبة للنفقات للمجموعة.

االإهالك

يتم احت�ساب الإهالك ل�سطب تكلفة بنود املمتلكات والآلت واملعدات ناق�سا قيمها الباقية املقدرة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى عمرها 

الإنتاجي املقدر ويتم العرتاف بها يف الربح اأو اخل�سارة..

الأعمار الإنتاجية املقدرة لل�سنة احلالية وال�سنة املقارنة كما يلي: 

10-20 �سنةمباين وبنية حتتية

10-20 �سنةاآلت ومعدات

5-10 �سنة�سيارات ومعدات مكتبية ومفرو�سات

25- 30 �سنةبواخر

تتم مراجعة طرق الإهالك والقيم الباقية والأعمار الإنتاجية يف تاريخ كل تقرير وتعديلها اإن كان ذلك مالئما.

اإلغاء االعرتاف

يتم اإلغاء العرتاف عن بند املمتلكات والآلت واملعدات عند ا�ستبعاده اأو عندما ل تكون هناك منافع اقت�سادية م�ستقبلية متوقعة من ا�ستخدامه اأو ا�ستبعاده. 

اأي اأرباح اأو خ�سائر نا�سئة عن ا�ستبعاد بنود املمتلكات والآلت واملعدات يتم حتديدها مبقارنة متح�سالت ا�ستبعادها مع مبالغها الدفرتية ويتم العرتاف 

بها بال�سايف �سمن الربح اأو اخل�سارة.

 )و( االأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ

يتم ت�سجيل الأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناق�سا خ�سارة النخفا�ش يف القيمة، اإن وجدت. ل يتم اإهالك الأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ. 

مبجرد اكتمال اإن�ساء الأ�سول �سمن الأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ يعاد ت�سنيفها اإما اإىل املمتلكات والآلت واملعدات اأو ال�ستثمارات العقارية اعتمادا على 

ا�ستخدامها ويتم اإهالكها مبجرد و�سعها قيد ال�ستخدام.

)ز( اال�ستثمارات العقارية

العقارات ال�ستثمارية متثل الأر�ش واملباين التي يتم �سغلها ب�سورة كبرية با�ستخدامها من اأطراف ثالثة وحتتفظ بها املجموعة جلني اإيراد من الإيجارات او 

زيادة القيمة.

يتم احت�ساب الهالك لنخفا�ش قيمة تكلفة ال�ستثمارات العقارية با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت خالل العمر املتوقع 20 عاما و يتم العرتاف مب�سروف 

الهالك يف الربح او اخل�سارة.

النفقات الالحقة

تتم ر�سملة النفقات الالحقة فقط لو كان من املحتمل تدفق منافع اقت�سادية م�ستقبلية م�ساحبة للنفقات اإىل املجموعة.
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)3(   ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تابع(

)اأ( اأ�سا�ص توحيد البيانات املالية  )تابع(

)4( فقدان ال�سيطرة

 عندما تفقد املجموعة ال�سيطرة على �سركة تابعة، فاإنها تقوم باإلغاء العرتاف عن موجودات ومطلوبات ال�سركة التابعة، واأية م�ساهمات غري م�سيطرة ذات 

�سلة وغريها من عنا�سر حقوق امللكية. يتم اإثبات اأي مك�سب اأو خ�سارة ناجتة يف الربح اأو اخل�سارة. يتم قيا�ش اأي ح�سة حمتفظ بها يف ال�سركة التابعة 

ال�سابقة بالقيمة العادلة عند فقدان ال�سيطرة. 

)5( املعامالت امل�ستبعدة عند التوحيد

يتم ا�ستبعاد الأر�سدة واملعامالت واأي دخل وم�سروف غري حمقق تن�ساأ عن املعامالت بني �سركات املجموعة. يتم ا�ستبعاد الأرباح غري املحققة الناجتة 

عن املعامالت مع ال�سركات امل�ستثمر فيها التي تتم املحا�سبة عنها بطريقة حقوق امللكية يف مقابل ال�ستثمار اإىل حد ح�سة املجموعة يف ال�سركة امل�ستثمر 

فيها. يتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة بنف�ش الطريقة التي ت�ستبعد بها املكا�سب غري املحققة، ولكن فقط اإىل احلد الذي ل يوجد فيه دليل على انخفا�ش 

القيمة.

)ب(  ال�سهرة

يتم قيا�ش ال�سهرة الناجتة عن ال�ستحواذ على ال�سركات التابعة بالتكلفة ناق�سا خ�سائر انخفا�ش القيمة املرتاكمة.

ِ)ج(  االعرتاف باالإيرادات 

يتم قيا�ش الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم اأو امل�ستحق. يتم تخفي�ش الإيرادات بقيمة املرجتع من العمالء واحل�سومات والبدلت الأخرى املماثلة. 

ويجب اأي�سا اأن ت�ستويف املعايري املحددة التالية قبل اأن يتم العرتاف بالإيراد.

بيع املنتجات البرتولية وغاز البرتول ال�سائل وغريها من املنتجات

يتم حتقيق ايرادات من بيع الب�ساعة عندما حتول خماطر ومنافع امللكية اإىل العميل، العائد من اليراد حمقق، التكاليف املتعلقة واملرجتعات من الب�ساعة 

ميكن قيا�سه بطريقة معقولة، ل توجد تدخالت من الإدارة فيما يخ�ش الب�ساعة وميكن قيا�ش قيمة اليراد بطريقة م�سمونة. يتم قيا�ش اليراد بعد خ�سم 

املرجتعات واخل�سوم والتخفي�سات للكميات.

تقدمي اخلدمات  

تقوم املجموعة بتقدمي خدمات تخ�ش فح�ش ال�سيارات و نقل النفط املكرر، يتم العرتاف بالإيرادات اخلا�سة بتلك اخلدمات عند اإمتام اخلدمة.

املنح احلكوميه 

يتم العرتاف باملنح احلكومية التي تعو�ش املجموعة عن امل�ساريف املتحملة خالل الفرتة يف الربح و اخل�سارة بطريقة منتظمة.

ِ)د(  االإيرادات االأخرى

ايرادات الفوائد

ت�سجل ايرادات الفائدة با�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي. اإن �سعر الفائدة الفعلي هو ال�سعر الذي تخ�سم بال�سبط مدفوعات اأو ايرادات التدفقات النقدية 

امل�ستقبلية على مدى العمر املتوقع لالأداة املالية اأو فرتة اأق�سر، اأيهما اأن�سب، للو�سول اإىل �سايف القيمة الدفرتية للموجودات اأو املطلوبات املالية. تدرج 

ايرادات الفوائد حتت بند ايرادات اأخرى.

ايرادات االيجارات

ايرادات اليجارات تن�ساأ من اليجارات ت�سغيلية على عقار ا�ستثماري وحتت�سب على اأ�سا�ش الق�سط الثابت على مدى مدة الإيجار وتدرج �سمن الإيرادات 

الخرى.

)3(   ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

)هـ( املمتلكات واالآالت واملعدات

التحقق والقيا�ص

يتم العرتاف ببنود املمتلكات والآلت واملعدات بتكلفةالقتناء ومن ثم تقا�ش بالتكلفة ناق�سا الإهالك املرتاكم واأية خ�سائر انخفا�ش يف القيمة مرتاكمة. 

تت�سمن التكلفة امل�سروفات التي تن�سب ب�سفة مبا�سرة اإىل اقتناء الأ�سل. الربجميات امل�سرتاة والتي ت�سكل جزءا مكمال لوظيفة املعدة ذات ال�سلة تتم 

ر�سملتها كجزء من تلك املعدة. 

لو كان لأجزاء هامة من بنود املمتلكات والآلت واملعدات اأعمار اإنتاجية خمتلفة عندها تتم املحا�سبة عنها كبنود منف�سلة )مكونات رئي�سية( للممتلكات 

والآلت واملعدات. يتم العرتاف باخل�سائر اأو الأرباح املرتتبة عن بيع املمتلكات و الآلت و املعدات يف الربح و اخل�سارة.

النفقات الالحقة

تتم ر�سملة النفقات الالحقة فقط لو كان من املحتمل تدفق منافع اقت�سادية م�ستقبلية م�ساحبة للنفقات للمجموعة.

االإهالك

يتم احت�ساب الإهالك ل�سطب تكلفة بنود املمتلكات والآلت واملعدات ناق�سا قيمها الباقية املقدرة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى عمرها 

الإنتاجي املقدر ويتم العرتاف بها يف الربح اأو اخل�سارة..

الأعمار الإنتاجية املقدرة لل�سنة احلالية وال�سنة املقارنة كما يلي: 

10-20 �سنةمباين وبنية حتتية

10-20 �سنةاآلت ومعدات

5-10 �سنة�سيارات ومعدات مكتبية ومفرو�سات

25- 30 �سنةبواخر

تتم مراجعة طرق الإهالك والقيم الباقية والأعمار الإنتاجية يف تاريخ كل تقرير وتعديلها اإن كان ذلك مالئما.

اإلغاء االعرتاف

يتم اإلغاء العرتاف عن بند املمتلكات والآلت واملعدات عند ا�ستبعاده اأو عندما ل تكون هناك منافع اقت�سادية م�ستقبلية متوقعة من ا�ستخدامه اأو ا�ستبعاده. 

اأي اأرباح اأو خ�سائر نا�سئة عن ا�ستبعاد بنود املمتلكات والآلت واملعدات يتم حتديدها مبقارنة متح�سالت ا�ستبعادها مع مبالغها الدفرتية ويتم العرتاف 

بها بال�سايف �سمن الربح اأو اخل�سارة.

 )و( االأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ

يتم ت�سجيل الأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناق�سا خ�سارة النخفا�ش يف القيمة، اإن وجدت. ل يتم اإهالك الأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ. 

مبجرد اكتمال اإن�ساء الأ�سول �سمن الأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ يعاد ت�سنيفها اإما اإىل املمتلكات والآلت واملعدات اأو ال�ستثمارات العقارية اعتمادا على 

ا�ستخدامها ويتم اإهالكها مبجرد و�سعها قيد ال�ستخدام.

)ز( اال�ستثمارات العقارية

العقارات ال�ستثمارية متثل الأر�ش واملباين التي يتم �سغلها ب�سورة كبرية با�ستخدامها من اأطراف ثالثة وحتتفظ بها املجموعة جلني اإيراد من الإيجارات او 

زيادة القيمة.

يتم احت�ساب الهالك لنخفا�ش قيمة تكلفة ال�ستثمارات العقارية با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت خالل العمر املتوقع 20 عاما و يتم العرتاف مب�سروف 

الهالك يف الربح او اخل�سارة.

النفقات الالحقة

تتم ر�سملة النفقات الالحقة فقط لو كان من املحتمل تدفق منافع اقت�سادية م�ستقبلية م�ساحبة للنفقات اإىل املجموعة.
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)3(   ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

)ز( اال�ستثمارات العقارية  )تابع(

اإلغاء االعرتاف

يتم اإلغاء العرتاف عن بند ال�ستثمارات العقارية عندما يتم ا�ستبعادها اأو عند عدم توقع منفعة اقت�سادية م�ستقبلية من ا�ستبعاده. يتم العرتاف بالأرباح 

اأو اخل�سائر من ا�ستبعاد بنود ال�ستثمار العقاري مبقارنة متح�سالت ا�ستبعادها مع قيمتها الدفرتية ويتم العرتاف بها يف الربح اأو اخل�سارة.

)ح( االأدوات املالية

تقوم املجموعة بت�سنيف موجوداتها املالية غري امل�ستقة اإىل البنود التية: 

قرو�ش وذمم مدينه

ا�ستثمارات ماليه متاحه للبيع

املوجودات املالية واملطلوبات املالية غري امل�ستقة - االعرتاف واإلغاء االعرتاف

تعرتف املجموعة مبدئيا بالقرو�ش والذمم املدينة يف تاريخ ن�سوئها. ويتم العرتاف بكافة املوجودات املالية واملطلوبات املالية الأخرى ب�سكل مبدئي يف تاريخ 

املتاجرة، عندما تكون املجموعة جزء من اللتزامات التعاقدية بالأدوات املالية.

تقوم املجموعة باإلغاء العرتاف عن موجود مايل عند انتهاء احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من املوجود اأو عند تنازلها عن احلقوق يف ا�ستالم 

التدفقات النقدية التعاقدية من املوجود من خالل معاملة يتم فيها نقل كافة خماطر وعوائد ملكية املوجودات املالية، اأو اأنها ل تقوم بالتنازل عن ول 

الحتفاظ بجميع خماطر وفوائد امللكية كما اأنها ل حتتفظ بال�سيطرة على املوجود املحول. اأية م�ساهمة يف هذه املوجودات املالية التي مت الغاء العرتاف 

عنها يتم خلقها اأو الحتفاظ بها من جانب املجموعة يتم ادراجها كموجود اأو مطلوب مايل منف�سل.

تلغي املجموعة العرتاف عن مطلوب مايل عند التفرغ من التزاماتها التعاقدية اأو عند اإلغائها اأو انتهاء مدتها. 

تتم مقا�سة املوجودات املالية واملطلوبات املالية ويتم عر�ش القيمة ال�سافية يف بيان املركز املايل فقط وح�سرا عندما يكون لدى املجموعة حق قانوين يف 

مقا�سة املبالغ وتنوي اإما ت�سويتها على اأ�سا�ش ال�سايف اأو تعرتف باملوجود وت�سديد املطلوب يف نف�ش الوقت.

)1( املوجودات املالية غري امل�ستقة - القيا�ص

القرو�ص والذمم املدينة

يتم العرتاف بهذه املوجودات مبدئيا بالقيمة العادلة م�سافا اإليها اأي تكاليف. يف عقب العرتاف املبدئي يتم قيا�سها بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة 

معدل الفائدة الفعلي.

موجودات مالية متاحة للبيع

يتم قيا�ش هذه املوجودات مبدئيا بالقيمة العادلة م�سافا اإليها اأية تكاليف ميكن اأن تن�سب ب�سورة مبا�سرة اإىل املعاملة. عقب العرتاف املبدئي، يتم قيا�سها 

بالقيمة العادلة والتغريات التي تطراأ عليها، بخالف خ�سائر انخفا�ش القيمة وفروق �سرف العمالت الأجنبية عن اأدوات الدين، يتم العرتاف بها يف الدخل 

ال�سامل الآخر من احتياطي القيمة العادلة.عند الغاء العرتاف عن هذه املوجودات، تتم اإعادة ت�سنيف املكا�سب واخل�سائر املرتاكمة يف حقوق امللكية اإىل 

الربح اأو اخل�سارة.

)2( املطلوبات املالية غري امل�ستقة - القيا�ص

يتم ت�سنيف مطلوب مايل بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة اإذا كان يتم الحتفاظ به للمتاجرة اأو اأنه خم�س�ش بهذه ال�سفة عند العرتاف 

املبدئي.يتم العرتاف بالتكاليف التي تن�سب ب�سورة مبا�سرة اإىل املعاملة يف الربح اأو اخل�سارة عند تكبدها. يتم قيا�ش املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من 

خالل الربح اأو اخل�سارة بالقيمة العادلة والتغريات التي تطراأ عليها، مبا يف ذلك اأية م�سروفات فوائد، يتم العرتاف بها يف الربح اأو اخل�سارة.

يتم قيا�ش املطلوبات املالية غري امل�ستقة الأخرى بالقيمة العادلة ناق�سا اأي تكاليف ميكن اأن تن�سب ب�سورة مبا�سرة للمعاملة. عقب العرتاف املبدئي، يتم 

قيا�ش هذه املطلوبات بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة.

)3(   ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

)ط( انخفا�ص القيمة

املوجودات املالية غري امل�ستقة

يتم تقييم املوجودات املالية يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على انخفا�ش القيمة.

يت�سمن الدليل املو�سوعي على انخفا�ش قيمة الأ�سول املالية ما يلي:

- اإخالل اأو تاأخري من جهة املقرت�ش

- موؤ�سرات على اأن املقرت�ش اأو امل�سدر �سيعلن حالة اإفال�سه

- تغريات �سلبية يف حالة الدفع للمقرت�ش اأو امل�سدر

- غياب ال�سوق الن�سطة للورقة املالية ب�سبب �سعوبات مالية

- بيانات ملحوظة على اأن هناك انخفا�ش ميكن قيا�سه يف التدفقات النقدية املتوقعة من جمموعة املوجودات املالية.

املوجودات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطفاأة

تقوم املجموعة بدرا�سة الدليل على انخفا�ش قيمة هذه املوجودات على م�ستوى املوجود الفردي اأو امل�ستوى اجلماعي. يتم تقييم جميع املوجودات الهامة 

ب�سفة فردية لغر�ش قيا�ش انخفا�ش القيمة. من ثم يتم تقييم املوجودات التي مل يوجد فيها انخفا�ش يف القيمة ب�سورة جماعية لأية خ�سارة انخفا�ش يف 

القيمة مت تكبدها ومل  يتم حتديدها ب�سورة فردية. بالن�سبة للموجودات غري الهامة ب�سفة فردية فاإنه يتم جتميعها لغر�ش تقييم خ�سارة النخفا�ش يف 

القيمة ب�سورة جماعية. يتم اإجراء التقييم اجلماعي بتجميع املوجودات ذات خ�سائ�ش املخاطر املتماثلة.

عند تقييم اخل�سارة اجلماعية، ت�ستخدم املجموعة املعلومات التاريخية حول توقيت ال�سرتداد ومبلغ اخل�سارة املتكبدة، وتقوم باإجراء ت�سوية اذا كان من 

املرجح اأن يكون يف الظروف القت�سادية والئتمانية احلالية وجود خ�سائر فعلية اأكرث اأو اأقل من الجتاهات التاريخية املقرتحة.

يتم احت�ساب خ�سارة النخفا�ش يف القيمة على اأنها الفرق بني القيمة الدفرتية للموجود والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة خم�سومة مبعدل 

الفائدة الفعلي الأ�سلي للموجود. يتم العرتاف باخل�سائر يف الربح اأو اخل�سارة واإظهارها يف ح�ساب املخ�س�ش. عندما تعترب املجموعة اأنه لي�ش هناك اأفق 

فعلية ل�سرتداد املوجود يتم �سطب املبالغ ذات ال�سلة. يف احلالة التي تنق�ش فيها خ�سارة النخفا�ش يف القيمة وميكن اأن يعزى النق�ش ب�سورة مو�سوعية 

حلدث وقع بعد العرتاف بخ�سارة النخفا�ش يف القيمة عندها يتم رد خ�سارة النخفا�ش يف القيمة املعرتف بها �سابقا من خالل الربح اأو الخ�سارة.

موجودات مالية متاحة للبيع

يتم اإثبات خ�سائر انخفا�ش قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع من قبل اإعادة ت�سنيف اخل�سائر املرتاكمة يف احتياطي القيمة العادلة للربح اأو اخل�سارة. 

متثل القيم العاد ت�سنيفها الفرق بني تكلفة ال�سراء )�سايف من القيمة ال�سلية املدفوعة والإطفاء( والقيمة العادلة احلالية، ناق�سا اأي خ�سائر انخفا�ش 

القيمة املعرتف بها �سابقا يف الربح اأو اخل�سارة. اإذا كانت القيمة العادلة ل�سندات الدين املتاحة للبيع تزداد يف وقت لحق وميكن اأن تكون الزيادة ذات �سلة 

مو�سوعية اإىل حدث وقع بعد ت�سجيل خ�سارة انخفا�ش القيمة، يتم رد خ�سارة انخفا�ش القيمة من خالل الربح اأو اخل�سارة. ل يتم ادراج خ�سائر انخفا�ش 

القيمة املعرتف بها يف الربح اأو اخل�سارة لال�ستثمار يف اأدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع ل يتم عك�سها من خالل الربح اأو اخل�سارة.

املوجودات غري املالية 

يف تاريخ كل تقرير، تقوم املجموعة مبراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري مالية )با�ستثناء ال�ستثمارات العقارية و املخزون( لتحديد ما اإذا كان هناك 

اأي موؤ�سر على انخفا�ش القيمة. يف حالة وجود مثل هذا املوؤ�سر، يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد. يتم اختبار انخفا�ش قيمة ال�سهرة �سنويا.

لأغرا�ش اختبار انخفا�ش القيمة، يتم جتميع املوجودات معا يف جمموعات موجودات اأ�سغر تنتج تدفقات نقدية داخلة من ال�ستخدام امل�ستمر وذلك ب�سورة 

م�ستقلة على نحو كبري عن التدفقات النقدية الداخلة للوحدات املنتجة للنقد الأخرى. ال�سهرة التي تن�ساأ من جتميع الأعمال يتم تخ�سي�سها للوحدات 

املنتجة للنقد اأو جمموعة الوحدات املنتجة للنقد التي يتوقع لها اأن ت�ستفيد من متالزمات جتميع الأعمال. 

القيمة القابلة لال�سرتداد ملوجود اأو لوحدة منتجة للنقد هي قيمته قيد ال�ستخدام وقيمته العادلة ناق�سا تكاليف البيع، اأيهما اأكرب. ت�ستند القيمة قيد 

ال�ستخدام اإىل التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة خم�سومة اإىل قيمتها احلالية با�ستخدام معدل اخل�سم ملا قبل ال�سريبة الذي يعك�ش التقييمات 

ال�سوقية احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املحددة لذلك املوجود اأو الوحدة املنتجة للنقد.

 يتم العرتاف بخ�سائر النخفا�ش يف القيمة يف احلالة التي تزيد فيها القيمة الدفرتية للموجود اأو للوحدة املنتجة للنقد عن قيمته القابلة لال�سرتداد يف 

الربح اأو اخل�سارة. يتم تخ�سي�سها اأول لتخفي�ش القيمة الدفرتية لأية �سهرة خم�س�سة للوحدة املنتجة للنقد ومن ثم لتخفي�ش املبالغ الدفرتية للموجودات 

الأخرى يف الوحدة املنتجة للنقد وذلك على اأ�سا�ش التنا�سب.

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
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لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017
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)3(   ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

)ز( اال�ستثمارات العقارية  )تابع(

اإلغاء االعرتاف

يتم اإلغاء العرتاف عن بند ال�ستثمارات العقارية عندما يتم ا�ستبعادها اأو عند عدم توقع منفعة اقت�سادية م�ستقبلية من ا�ستبعاده. يتم العرتاف بالأرباح 

اأو اخل�سائر من ا�ستبعاد بنود ال�ستثمار العقاري مبقارنة متح�سالت ا�ستبعادها مع قيمتها الدفرتية ويتم العرتاف بها يف الربح اأو اخل�سارة.

)ح( االأدوات املالية

تقوم املجموعة بت�سنيف موجوداتها املالية غري امل�ستقة اإىل البنود التية: 

قرو�ش وذمم مدينه

ا�ستثمارات ماليه متاحه للبيع

املوجودات املالية واملطلوبات املالية غري امل�ستقة - االعرتاف واإلغاء االعرتاف

تعرتف املجموعة مبدئيا بالقرو�ش والذمم املدينة يف تاريخ ن�سوئها. ويتم العرتاف بكافة املوجودات املالية واملطلوبات املالية الأخرى ب�سكل مبدئي يف تاريخ 

املتاجرة، عندما تكون املجموعة جزء من اللتزامات التعاقدية بالأدوات املالية.

تقوم املجموعة باإلغاء العرتاف عن موجود مايل عند انتهاء احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من املوجود اأو عند تنازلها عن احلقوق يف ا�ستالم 

التدفقات النقدية التعاقدية من املوجود من خالل معاملة يتم فيها نقل كافة خماطر وعوائد ملكية املوجودات املالية، اأو اأنها ل تقوم بالتنازل عن ول 

الحتفاظ بجميع خماطر وفوائد امللكية كما اأنها ل حتتفظ بال�سيطرة على املوجود املحول. اأية م�ساهمة يف هذه املوجودات املالية التي مت الغاء العرتاف 

عنها يتم خلقها اأو الحتفاظ بها من جانب املجموعة يتم ادراجها كموجود اأو مطلوب مايل منف�سل.

تلغي املجموعة العرتاف عن مطلوب مايل عند التفرغ من التزاماتها التعاقدية اأو عند اإلغائها اأو انتهاء مدتها. 

تتم مقا�سة املوجودات املالية واملطلوبات املالية ويتم عر�ش القيمة ال�سافية يف بيان املركز املايل فقط وح�سرا عندما يكون لدى املجموعة حق قانوين يف 

مقا�سة املبالغ وتنوي اإما ت�سويتها على اأ�سا�ش ال�سايف اأو تعرتف باملوجود وت�سديد املطلوب يف نف�ش الوقت.

)1( املوجودات املالية غري امل�ستقة - القيا�ص

القرو�ص والذمم املدينة

يتم العرتاف بهذه املوجودات مبدئيا بالقيمة العادلة م�سافا اإليها اأي تكاليف. يف عقب العرتاف املبدئي يتم قيا�سها بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة 

معدل الفائدة الفعلي.

موجودات مالية متاحة للبيع

يتم قيا�ش هذه املوجودات مبدئيا بالقيمة العادلة م�سافا اإليها اأية تكاليف ميكن اأن تن�سب ب�سورة مبا�سرة اإىل املعاملة. عقب العرتاف املبدئي، يتم قيا�سها 

بالقيمة العادلة والتغريات التي تطراأ عليها، بخالف خ�سائر انخفا�ش القيمة وفروق �سرف العمالت الأجنبية عن اأدوات الدين، يتم العرتاف بها يف الدخل 

ال�سامل الآخر من احتياطي القيمة العادلة.عند الغاء العرتاف عن هذه املوجودات، تتم اإعادة ت�سنيف املكا�سب واخل�سائر املرتاكمة يف حقوق امللكية اإىل 

الربح اأو اخل�سارة.

)2( املطلوبات املالية غري امل�ستقة - القيا�ص

يتم ت�سنيف مطلوب مايل بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة اإذا كان يتم الحتفاظ به للمتاجرة اأو اأنه خم�س�ش بهذه ال�سفة عند العرتاف 

املبدئي.يتم العرتاف بالتكاليف التي تن�سب ب�سورة مبا�سرة اإىل املعاملة يف الربح اأو اخل�سارة عند تكبدها. يتم قيا�ش املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من 

خالل الربح اأو اخل�سارة بالقيمة العادلة والتغريات التي تطراأ عليها، مبا يف ذلك اأية م�سروفات فوائد، يتم العرتاف بها يف الربح اأو اخل�سارة.

يتم قيا�ش املطلوبات املالية غري امل�ستقة الأخرى بالقيمة العادلة ناق�سا اأي تكاليف ميكن اأن تن�سب ب�سورة مبا�سرة للمعاملة. عقب العرتاف املبدئي، يتم 

قيا�ش هذه املطلوبات بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة.

)3(   ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

)ط( انخفا�ص القيمة

املوجودات املالية غري امل�ستقة

يتم تقييم املوجودات املالية يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على انخفا�ش القيمة.

يت�سمن الدليل املو�سوعي على انخفا�ش قيمة الأ�سول املالية ما يلي:

- اإخالل اأو تاأخري من جهة املقرت�ش

- موؤ�سرات على اأن املقرت�ش اأو امل�سدر �سيعلن حالة اإفال�سه

- تغريات �سلبية يف حالة الدفع للمقرت�ش اأو امل�سدر

- غياب ال�سوق الن�سطة للورقة املالية ب�سبب �سعوبات مالية

- بيانات ملحوظة على اأن هناك انخفا�ش ميكن قيا�سه يف التدفقات النقدية املتوقعة من جمموعة املوجودات املالية.

املوجودات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطفاأة

تقوم املجموعة بدرا�سة الدليل على انخفا�ش قيمة هذه املوجودات على م�ستوى املوجود الفردي اأو امل�ستوى اجلماعي. يتم تقييم جميع املوجودات الهامة 

ب�سفة فردية لغر�ش قيا�ش انخفا�ش القيمة. من ثم يتم تقييم املوجودات التي مل يوجد فيها انخفا�ش يف القيمة ب�سورة جماعية لأية خ�سارة انخفا�ش يف 

القيمة مت تكبدها ومل  يتم حتديدها ب�سورة فردية. بالن�سبة للموجودات غري الهامة ب�سفة فردية فاإنه يتم جتميعها لغر�ش تقييم خ�سارة النخفا�ش يف 

القيمة ب�سورة جماعية. يتم اإجراء التقييم اجلماعي بتجميع املوجودات ذات خ�سائ�ش املخاطر املتماثلة.

عند تقييم اخل�سارة اجلماعية، ت�ستخدم املجموعة املعلومات التاريخية حول توقيت ال�سرتداد ومبلغ اخل�سارة املتكبدة، وتقوم باإجراء ت�سوية اذا كان من 

املرجح اأن يكون يف الظروف القت�سادية والئتمانية احلالية وجود خ�سائر فعلية اأكرث اأو اأقل من الجتاهات التاريخية املقرتحة.

يتم احت�ساب خ�سارة النخفا�ش يف القيمة على اأنها الفرق بني القيمة الدفرتية للموجود والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة خم�سومة مبعدل 

الفائدة الفعلي الأ�سلي للموجود. يتم العرتاف باخل�سائر يف الربح اأو اخل�سارة واإظهارها يف ح�ساب املخ�س�ش. عندما تعترب املجموعة اأنه لي�ش هناك اأفق 

فعلية ل�سرتداد املوجود يتم �سطب املبالغ ذات ال�سلة. يف احلالة التي تنق�ش فيها خ�سارة النخفا�ش يف القيمة وميكن اأن يعزى النق�ش ب�سورة مو�سوعية 

حلدث وقع بعد العرتاف بخ�سارة النخفا�ش يف القيمة عندها يتم رد خ�سارة النخفا�ش يف القيمة املعرتف بها �سابقا من خالل الربح اأو الخ�سارة.

موجودات مالية متاحة للبيع

يتم اإثبات خ�سائر انخفا�ش قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع من قبل اإعادة ت�سنيف اخل�سائر املرتاكمة يف احتياطي القيمة العادلة للربح اأو اخل�سارة. 

متثل القيم العاد ت�سنيفها الفرق بني تكلفة ال�سراء )�سايف من القيمة ال�سلية املدفوعة والإطفاء( والقيمة العادلة احلالية، ناق�سا اأي خ�سائر انخفا�ش 

القيمة املعرتف بها �سابقا يف الربح اأو اخل�سارة. اإذا كانت القيمة العادلة ل�سندات الدين املتاحة للبيع تزداد يف وقت لحق وميكن اأن تكون الزيادة ذات �سلة 

مو�سوعية اإىل حدث وقع بعد ت�سجيل خ�سارة انخفا�ش القيمة، يتم رد خ�سارة انخفا�ش القيمة من خالل الربح اأو اخل�سارة. ل يتم ادراج خ�سائر انخفا�ش 

القيمة املعرتف بها يف الربح اأو اخل�سارة لال�ستثمار يف اأدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع ل يتم عك�سها من خالل الربح اأو اخل�سارة.

املوجودات غري املالية 

يف تاريخ كل تقرير، تقوم املجموعة مبراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري مالية )با�ستثناء ال�ستثمارات العقارية و املخزون( لتحديد ما اإذا كان هناك 

اأي موؤ�سر على انخفا�ش القيمة. يف حالة وجود مثل هذا املوؤ�سر، يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد. يتم اختبار انخفا�ش قيمة ال�سهرة �سنويا.

لأغرا�ش اختبار انخفا�ش القيمة، يتم جتميع املوجودات معا يف جمموعات موجودات اأ�سغر تنتج تدفقات نقدية داخلة من ال�ستخدام امل�ستمر وذلك ب�سورة 

م�ستقلة على نحو كبري عن التدفقات النقدية الداخلة للوحدات املنتجة للنقد الأخرى. ال�سهرة التي تن�ساأ من جتميع الأعمال يتم تخ�سي�سها للوحدات 

املنتجة للنقد اأو جمموعة الوحدات املنتجة للنقد التي يتوقع لها اأن ت�ستفيد من متالزمات جتميع الأعمال. 

القيمة القابلة لال�سرتداد ملوجود اأو لوحدة منتجة للنقد هي قيمته قيد ال�ستخدام وقيمته العادلة ناق�سا تكاليف البيع، اأيهما اأكرب. ت�ستند القيمة قيد 

ال�ستخدام اإىل التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة خم�سومة اإىل قيمتها احلالية با�ستخدام معدل اخل�سم ملا قبل ال�سريبة الذي يعك�ش التقييمات 

ال�سوقية احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املحددة لذلك املوجود اأو الوحدة املنتجة للنقد.

 يتم العرتاف بخ�سائر النخفا�ش يف القيمة يف احلالة التي تزيد فيها القيمة الدفرتية للموجود اأو للوحدة املنتجة للنقد عن قيمته القابلة لال�سرتداد يف 

الربح اأو اخل�سارة. يتم تخ�سي�سها اأول لتخفي�ش القيمة الدفرتية لأية �سهرة خم�س�سة للوحدة املنتجة للنقد ومن ثم لتخفي�ش املبالغ الدفرتية للموجودات 

الأخرى يف الوحدة املنتجة للنقد وذلك على اأ�سا�ش التنا�سب.

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017
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)3(   ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

)ط(  انخفا�ص القيمة )تابع(

املوجودات غري املالية )تابع( 

ل يتم رد خ�سارة النخفا�ش يف القيمة املتعلقة بال�سهرة. بالن�سبة للموجودات الأخرى يتم رد خ�سارة النخفا�ش يف القيمة فقط اإىل احلد الذي ل تزيد فيه القيمة 

الدفرتية للموجود عن القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها، بال�سايف من الإهالك والإطفاء، لو مل يتم العرتاف بخ�سارة انخفا�ش يف القيمة.

)ي( املخزون

يقا�ش املخزون بالتكلفة اأو �سايف القيمة املمكن حتقيقها، اأيهما اأقل. تعترب التكاليف تلك امل�سروفات املتحملة للو�سول باملنتج اىل الو�سع و املكان احلايل و 

يتم قيا�سها على اأ�سا�ش املتو�سط املرجح. ت�ستند القيمة امل�سرتدة على �سعر البيع املحتمل ناق�سا اأي تكاليف متوقعة ل�ستكمال عملية البيع.

)ك( العائدات على ال�سهم

تعر�ش املجموعة بيانات عائداتها الأ�سا�سية واملخففة لل�سهم بالن�سبة لأ�سهمها العادية. يحت�سب العائد الأ�سا�سي لل�سهم بق�سمة الربح اأو اخل�سارة املن�سوبة 

حلاملي الأ�سهم العادية لل�سركة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل الفرتة. يتم حتديد العائد املخفف لالأ�سهم بت�سوية الربح اأو اخل�سارة 

املن�سوبة اإىل حاملي الأ�سهم العادية واملتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة باآثار الأ�سهم العادية املخففة املحتملة والتي ت�ستمل على كمبيالت قابلة للتحويل 

وخيارات اأ�سهم ممنوحة للموظفني، اإن وجدت.

)ل(  التعامالت بالعمالت االأجنبية واالأر�سدة

يتم حتويل التعامالت بعمالت اأجنبية اإىل العملة الوظيفية ل�سركات املجموعة بالأ�سعار ال�سائدة يف تواريخ املعامالت. يتم العرتاف بفروق �سرف العمالت 

الأجنبية يف الربح اأو اخل�سارة.

)م(  مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

تقوم املجموعة بتكوين خم�س�ش ملنافع نهاية اخلدمة للموظفني الأجانب وفقا ل�سروط قانون العمل القطري ،وقانون املوارد الب�سرية القطري رقم 15 لعام 

2016 و اأي تعديالت لحقة عليه. ت�ستحق هذه املنافع ا�ستنادا اإىل الرواتب النهائية للموظفني، وعدد �سنوات اخلدمة �سريطة اإكمال حد اأدنى من اخلدمة. 

يتم احت�ساب خم�س�ش للتكاليف املتوقعة لهذه املنافع على مدى فرتة العمل.

فيما يتعلق باملوظفني القطريني، تقوم املجموعة بامل�ساهمة يف �سندوق الهيئة العامة للمعا�سات حم�سوبة كن�سبة مئوية من رواتب املوظفني.

)ن( املخ�س�سات 

يتم العرتاف باملخ�س�سات عندما يكون لدى املجموعة التزام )قانوين اأو ا�ستدليل( نتيجة حلدث �سابق؛ من املحتمل اأن يطلب تدفقات نقدية خارجة 

للمنافع القت�سادية ل�سداد هذا اللتزام او من املمكن اإجراء تقدير موثوق به للمبلغ املطلوب لاللتزام. 

مبلغ املخ�س�ش هو القيمة احلالية لأف�سل تقدير للمبلغ املطلوب ل�سداد اللتزام. تتم مراجعة املخ�س�سات �سنويا لتعك�ش اأف�سل التقديرات احلالية للنفقات 

املطلوبة ل�سداد اللتزامات. 

)�ص( قيا�ص القيمة العادلة 

»القيمة العادلة« هي ال�سعر الذي ميكن ا�ستالمه مقابل بيع اأ�سل اأو دفعه مقابل حتويل مطلوب يف معاملة نظامية بني م�ساركني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�ش 

لالأ�سل، اأو يف حالة غيابه، يف اأف�سل �سوق ميكن للمجموعة الو�سول اإليه يف ذلك التاريخ. القيمة العادلة ملطلوب تعك�ش خماطر تعرثه.

تتطلب عدد من ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�ساحات للمجموعة قيا�ش القيم العادلة لكل من الأ�سول واملطلوبات املالية وغري املالية.

عند توفر اأحدها، تقوم املجموعة بقيا�ش القيمة العادلة لالأداة با�ستخدام ال�سعر املدرج يف �سوق ن�سط لتلك الأداة. يعترب كون ال�سوق ن�سطا لو كانت 

املعامالت لأ�سل اأو مطلوب تتم بتواتر واأحجام كافية لتوفري معلومات ت�سعري على نحو م�ستمر. 

لو مل يكن هناك �سعر مدرج يف �سوق ن�سط، تقوم املجموعة با�ستخدام تقنيات تقييم ت�ساعف ا�ستخدام املدخالت ذات ال�سلة التي ميكن مالحظتها، 

وتقل�ش من ا�ستخدام املدخالت التي ل ميكن مالحظتها. يدرج يف تقنيات التقييم املختارة جميع العوامل التي ياأخذها امل�ساركون يف ال�سوق يف اعتبارهم 

عند ت�سعري املعاملة

)3(   ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

)�ص( قيا�ص القيمة العادلة )تابع(

 

اأف�سل دليل على القيمة العادلة لأداة مالية يف تاريخ العرتاف املبدئي هو �سعر املعاملة، اأي القيمة العادلة للمقابل املدفوع اأو امل�ستلم. عندما حتدد املجموعة 

اأن القيمة العادلة عند العرتاف املبدئي تختلف عن �سعر املعاملة ول يتم اإثبات القيمة العادلة �سواء بوا�سطة �سعر مدرج يف �سوق ن�سط لأ�سل اأو ملطلوب 

مطابق اأو بال�ستناد اإىل تقنية تقييم ميكن اأن يحكم باأن اأية مدخالت ل ميكن مالحظتها على اأنها غري هامة فيما يتعلق بالقيا�ش، عندها تقا�ش الأداة املالية 

مبدئيا بالقيمة العادلة معدلة بغر�ش تاأجيل الفرق بني القيمة العادلة عند العرتاف املبدئي و�سعر املعاملة. يف اأعقاب ذلك يتم العرتاف بذلك الفرق يف 

الربح اأو اخل�سارة على اأ�سا�ش منا�سب على مدى عمر الأداة على األ يتخطى الوقت الذي يتم فيه دعم التقييم بالكامل ببيانات �سوقية ميكن مالحظتها اأو 

اإقفال املعاملة. 

)ع( التقارير القطاعية

القطاع هو جزء مميز من املجموعة يقوم بتقدمي منتجات اأو خدمات ذات �سلة ) قطاع الأعمال( اأو �سمن بيئة اقت�سادية معينة ) قطاع جغرايف ( والذي 

يخ�سع ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بالقطاعات الأخرى . ي�ستند ال�سكل الأ�سا�سي للمجموعة اإعداد التقارير القطاعية اإىل قطاعات الأعمال التي 

يتم حتديدها بناء على اإدارة املجموعة وهيكل التقارير الداخلية. 

)4( اإدارة املخاطر املالية وراأ�ص املال

)اأ( اإدارة املخاطر املالية

تتعر�ش املجموعة للمخاطر التالية التي تن�ساأ من ا�ستخدامها لالأدوات املالية:

- خماطر الئتمان؛

- خماطر ال�سيولة؛ و

- خماطر ال�سوق.

يعر�ش هذا الإي�ساح املعلومات حول تعر�ش املجموعة لكل خطر من املخاطر اأعاله واأهداف و�سيا�سات واأ�ساليب املجموعة يف قيا�ش واإدارة املخاطر. مت 

اإدراج املزيد من الف�ساحات الكمية �سمن هذه البيانات املالية املوحدة.

تقع على عاتق جمل�ش اإدارة املجموعة امل�سوؤولية الكلية عن و�سع والإ�سراف على اإطار عمل اإدارة املخاطر باملجموعة. يتم و�سع �سيا�سات اإدارة املخاطر 

باملجموعة لتحديد وحتليل املخاطر التي تواجهها املجموعة ولو�سع حدود و�سوابط خماطر منا�سبة ور�سد املخاطر.

خماطر االئتمان 

خماطر الئتمان هي خماطر اخل�سارة املالية على املجموعة يف حال ف�سل عميل اأو طرف مقابل يف الأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية.

تتمثل خماطر الئتمان للمجوعه يف الذمم التجاريه والأر�سده املدينه الأخرى، امل�ستحق من اأطراف ذات عالقه واأر�سدة البنوك.

ذمم جتارية مدينة واأر�سدة مدينة اأخرى

لدى املجموعة اأكرث من 3404 عميل )2016: 1977 عميل( اأكرب 5 عمالء ميثلون ن�سبة 35% )2016: 34%( من الذمم التجارية املدينة. وقد متكن خطر 

الرتكيز من خالل تعزيز ر�سد وتتبع الدوري. لدى املجموعة �سيا�سة �سارمة لفح�ش الئتمان قبل تقدمي اخلدمات ب�سورة اجلة. تقوم اإدارة بتقييم اجلدارة 

الئتمانية لكل عميل قبل الدخول يف عقود. تقوم الإدارة بعمل تقييم ائتماين لكل عميل يطلب ت�سهيل يف ال�سداد ويتم املوافقة عليه من قبل اإدارة املجموعة، 

ت�سعى املجموعة باحلد من خماطر الئتمان عن طريق حتديد حد ائتماين لكل عميل، تقوم املجموعة اأي�سا لغر�ش احلد من خماطر الئتمان احل�سول 

على خطابات �سمان من البنك ح�سب �سيا�ستها الإئتمانية. تقوم الإدارة اي�سا مبراجعة دورية لتح�سيل الذمم التجارية والذمم الدينة الأخرى ولديها 

�سيا�سة تكوين خم�س�ش لي قيمة تبني عدم احتمالية حت�سيلها واعدام اأي قيمة كديون معدومة تبني تاأكيد عدم �سالحيتها.  ونتيجة لذلك، ترى الإدارة 

اأنه ل يوجد خماطر ائتمان كبريه على الذمم التجارية والذمم املدينة الأخرى كما ورد يف بيان املركز املايل. حتتفظ املجموعة مبخ�س�ش للذمم التجارية 

امل�سكوك يف حت�سيلها، يتم مراجعة تقييم ذلك املخ�س�ش ب�سفة دورية و يتم حتديده لكل حالة على حدا، بالإ�سارة اىل اإي�ساح رقم 11 جلدول اعمار 

الديون للذمم التجارية املدينة.

االأر�سدة لدى البنوك

لدى املجموعة اأر�سدة لدى بنوك تتمتع بامل�سداقية وال�سمعة اجليدة يف دولة قطر ومتلك ت�سنيفات ائتمانية عالية. لذا ترى الإدارة اأن خماطر الئتمان فيما 

يتعلق بهذه الأر�سدة يف اأدنى حدودها.

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017
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)3(   ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

)ط(  انخفا�ص القيمة )تابع(

املوجودات غري املالية )تابع( 

ل يتم رد خ�سارة النخفا�ش يف القيمة املتعلقة بال�سهرة. بالن�سبة للموجودات الأخرى يتم رد خ�سارة النخفا�ش يف القيمة فقط اإىل احلد الذي ل تزيد فيه القيمة 

الدفرتية للموجود عن القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها، بال�سايف من الإهالك والإطفاء، لو مل يتم العرتاف بخ�سارة انخفا�ش يف القيمة.

)ي( املخزون

يقا�ش املخزون بالتكلفة اأو �سايف القيمة املمكن حتقيقها، اأيهما اأقل. تعترب التكاليف تلك امل�سروفات املتحملة للو�سول باملنتج اىل الو�سع و املكان احلايل و 

يتم قيا�سها على اأ�سا�ش املتو�سط املرجح. ت�ستند القيمة امل�سرتدة على �سعر البيع املحتمل ناق�سا اأي تكاليف متوقعة ل�ستكمال عملية البيع.

)ك( العائدات على ال�سهم

تعر�ش املجموعة بيانات عائداتها الأ�سا�سية واملخففة لل�سهم بالن�سبة لأ�سهمها العادية. يحت�سب العائد الأ�سا�سي لل�سهم بق�سمة الربح اأو اخل�سارة املن�سوبة 

حلاملي الأ�سهم العادية لل�سركة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل الفرتة. يتم حتديد العائد املخفف لالأ�سهم بت�سوية الربح اأو اخل�سارة 

املن�سوبة اإىل حاملي الأ�سهم العادية واملتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة باآثار الأ�سهم العادية املخففة املحتملة والتي ت�ستمل على كمبيالت قابلة للتحويل 

وخيارات اأ�سهم ممنوحة للموظفني، اإن وجدت.

)ل(  التعامالت بالعمالت االأجنبية واالأر�سدة

يتم حتويل التعامالت بعمالت اأجنبية اإىل العملة الوظيفية ل�سركات املجموعة بالأ�سعار ال�سائدة يف تواريخ املعامالت. يتم العرتاف بفروق �سرف العمالت 

الأجنبية يف الربح اأو اخل�سارة.

)م(  مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

تقوم املجموعة بتكوين خم�س�ش ملنافع نهاية اخلدمة للموظفني الأجانب وفقا ل�سروط قانون العمل القطري ،وقانون املوارد الب�سرية القطري رقم 15 لعام 

2016 و اأي تعديالت لحقة عليه. ت�ستحق هذه املنافع ا�ستنادا اإىل الرواتب النهائية للموظفني، وعدد �سنوات اخلدمة �سريطة اإكمال حد اأدنى من اخلدمة. 

يتم احت�ساب خم�س�ش للتكاليف املتوقعة لهذه املنافع على مدى فرتة العمل.

فيما يتعلق باملوظفني القطريني، تقوم املجموعة بامل�ساهمة يف �سندوق الهيئة العامة للمعا�سات حم�سوبة كن�سبة مئوية من رواتب املوظفني.

)ن( املخ�س�سات 

يتم العرتاف باملخ�س�سات عندما يكون لدى املجموعة التزام )قانوين اأو ا�ستدليل( نتيجة حلدث �سابق؛ من املحتمل اأن يطلب تدفقات نقدية خارجة 

للمنافع القت�سادية ل�سداد هذا اللتزام او من املمكن اإجراء تقدير موثوق به للمبلغ املطلوب لاللتزام. 

مبلغ املخ�س�ش هو القيمة احلالية لأف�سل تقدير للمبلغ املطلوب ل�سداد اللتزام. تتم مراجعة املخ�س�سات �سنويا لتعك�ش اأف�سل التقديرات احلالية للنفقات 

املطلوبة ل�سداد اللتزامات. 

)�ص( قيا�ص القيمة العادلة 

»القيمة العادلة« هي ال�سعر الذي ميكن ا�ستالمه مقابل بيع اأ�سل اأو دفعه مقابل حتويل مطلوب يف معاملة نظامية بني م�ساركني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�ش 

لالأ�سل، اأو يف حالة غيابه، يف اأف�سل �سوق ميكن للمجموعة الو�سول اإليه يف ذلك التاريخ. القيمة العادلة ملطلوب تعك�ش خماطر تعرثه.

تتطلب عدد من ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�ساحات للمجموعة قيا�ش القيم العادلة لكل من الأ�سول واملطلوبات املالية وغري املالية.

عند توفر اأحدها، تقوم املجموعة بقيا�ش القيمة العادلة لالأداة با�ستخدام ال�سعر املدرج يف �سوق ن�سط لتلك الأداة. يعترب كون ال�سوق ن�سطا لو كانت 

املعامالت لأ�سل اأو مطلوب تتم بتواتر واأحجام كافية لتوفري معلومات ت�سعري على نحو م�ستمر. 

لو مل يكن هناك �سعر مدرج يف �سوق ن�سط، تقوم املجموعة با�ستخدام تقنيات تقييم ت�ساعف ا�ستخدام املدخالت ذات ال�سلة التي ميكن مالحظتها، 

وتقل�ش من ا�ستخدام املدخالت التي ل ميكن مالحظتها. يدرج يف تقنيات التقييم املختارة جميع العوامل التي ياأخذها امل�ساركون يف ال�سوق يف اعتبارهم 

عند ت�سعري املعاملة

)3(   ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

)�ص( قيا�ص القيمة العادلة )تابع(

 

اأف�سل دليل على القيمة العادلة لأداة مالية يف تاريخ العرتاف املبدئي هو �سعر املعاملة، اأي القيمة العادلة للمقابل املدفوع اأو امل�ستلم. عندما حتدد املجموعة 

اأن القيمة العادلة عند العرتاف املبدئي تختلف عن �سعر املعاملة ول يتم اإثبات القيمة العادلة �سواء بوا�سطة �سعر مدرج يف �سوق ن�سط لأ�سل اأو ملطلوب 

مطابق اأو بال�ستناد اإىل تقنية تقييم ميكن اأن يحكم باأن اأية مدخالت ل ميكن مالحظتها على اأنها غري هامة فيما يتعلق بالقيا�ش، عندها تقا�ش الأداة املالية 

مبدئيا بالقيمة العادلة معدلة بغر�ش تاأجيل الفرق بني القيمة العادلة عند العرتاف املبدئي و�سعر املعاملة. يف اأعقاب ذلك يتم العرتاف بذلك الفرق يف 

الربح اأو اخل�سارة على اأ�سا�ش منا�سب على مدى عمر الأداة على األ يتخطى الوقت الذي يتم فيه دعم التقييم بالكامل ببيانات �سوقية ميكن مالحظتها اأو 

اإقفال املعاملة. 

)ع( التقارير القطاعية

القطاع هو جزء مميز من املجموعة يقوم بتقدمي منتجات اأو خدمات ذات �سلة ) قطاع الأعمال( اأو �سمن بيئة اقت�سادية معينة ) قطاع جغرايف ( والذي 

يخ�سع ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بالقطاعات الأخرى . ي�ستند ال�سكل الأ�سا�سي للمجموعة اإعداد التقارير القطاعية اإىل قطاعات الأعمال التي 

يتم حتديدها بناء على اإدارة املجموعة وهيكل التقارير الداخلية. 

)4( اإدارة املخاطر املالية وراأ�ص املال

)اأ( اإدارة املخاطر املالية

تتعر�ش املجموعة للمخاطر التالية التي تن�ساأ من ا�ستخدامها لالأدوات املالية:

- خماطر الئتمان؛

- خماطر ال�سيولة؛ و

- خماطر ال�سوق.

يعر�ش هذا الإي�ساح املعلومات حول تعر�ش املجموعة لكل خطر من املخاطر اأعاله واأهداف و�سيا�سات واأ�ساليب املجموعة يف قيا�ش واإدارة املخاطر. مت 

اإدراج املزيد من الف�ساحات الكمية �سمن هذه البيانات املالية املوحدة.

تقع على عاتق جمل�ش اإدارة املجموعة امل�سوؤولية الكلية عن و�سع والإ�سراف على اإطار عمل اإدارة املخاطر باملجموعة. يتم و�سع �سيا�سات اإدارة املخاطر 

باملجموعة لتحديد وحتليل املخاطر التي تواجهها املجموعة ولو�سع حدود و�سوابط خماطر منا�سبة ور�سد املخاطر.

خماطر االئتمان 

خماطر الئتمان هي خماطر اخل�سارة املالية على املجموعة يف حال ف�سل عميل اأو طرف مقابل يف الأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية.

تتمثل خماطر الئتمان للمجوعه يف الذمم التجاريه والأر�سده املدينه الأخرى، امل�ستحق من اأطراف ذات عالقه واأر�سدة البنوك.

ذمم جتارية مدينة واأر�سدة مدينة اأخرى

لدى املجموعة اأكرث من 3404 عميل )2016: 1977 عميل( اأكرب 5 عمالء ميثلون ن�سبة 35% )2016: 34%( من الذمم التجارية املدينة. وقد متكن خطر 

الرتكيز من خالل تعزيز ر�سد وتتبع الدوري. لدى املجموعة �سيا�سة �سارمة لفح�ش الئتمان قبل تقدمي اخلدمات ب�سورة اجلة. تقوم اإدارة بتقييم اجلدارة 

الئتمانية لكل عميل قبل الدخول يف عقود. تقوم الإدارة بعمل تقييم ائتماين لكل عميل يطلب ت�سهيل يف ال�سداد ويتم املوافقة عليه من قبل اإدارة املجموعة، 

ت�سعى املجموعة باحلد من خماطر الئتمان عن طريق حتديد حد ائتماين لكل عميل، تقوم املجموعة اأي�سا لغر�ش احلد من خماطر الئتمان احل�سول 

على خطابات �سمان من البنك ح�سب �سيا�ستها الإئتمانية. تقوم الإدارة اي�سا مبراجعة دورية لتح�سيل الذمم التجارية والذمم الدينة الأخرى ولديها 

�سيا�سة تكوين خم�س�ش لي قيمة تبني عدم احتمالية حت�سيلها واعدام اأي قيمة كديون معدومة تبني تاأكيد عدم �سالحيتها.  ونتيجة لذلك، ترى الإدارة 

اأنه ل يوجد خماطر ائتمان كبريه على الذمم التجارية والذمم املدينة الأخرى كما ورد يف بيان املركز املايل. حتتفظ املجموعة مبخ�س�ش للذمم التجارية 

امل�سكوك يف حت�سيلها، يتم مراجعة تقييم ذلك املخ�س�ش ب�سفة دورية و يتم حتديده لكل حالة على حدا، بالإ�سارة اىل اإي�ساح رقم 11 جلدول اعمار 

الديون للذمم التجارية املدينة.

االأر�سدة لدى البنوك

لدى املجموعة اأر�سدة لدى بنوك تتمتع بامل�سداقية وال�سمعة اجليدة يف دولة قطر ومتلك ت�سنيفات ائتمانية عالية. لذا ترى الإدارة اأن خماطر الئتمان فيما 

يتعلق بهذه الأر�سدة يف اأدنى حدودها.

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017
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)4( اإدارة املخاطر املالية وراأ�ص املال )تابع(

)اأ( اإدارة املخاطر املالية )تابع(

خماطر ال�سيولة

خماطر ال�سيولة هي خماطر مواجهة املجموعة ل�سعوبات يف الوفاء بالتزاماتها امل�ساحبة ملطلوباتها املالية التي يتم �سدادها اإما بالدفع نقدا اأو بوا�سطة 

موجود مايل اآخر. منهج الإدارة يف اإدارة ال�سيولة هو التاأكد ما اأمكن ذلك اأنها متلك �سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند ا�ستحقاقها، يف ظل الأو�ساع 

العادية وال�سعبة معا، دون تكبد خ�سائر غري مقبولة اأو املخاطرة بالإ�سرار ب�سمعة املجموعة.

فيما يلي ال�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية مت�سمنة مدفوعات م�سروفات التمويل وبا�ستبعاد اأثر اتفاقيات املقا�سة، اإن وجدت.

2017

)بالألف ريال قطري(

اإجمايل تدفقات نقدية القيمة الدفرتية

تعاقدية غري خم�سومة

1-5 �سنةاأقل من �سنة

-)3,778,740))3,778,740)3,778,740م�ستحق لأطراف ذات عالقة
-)1,202,701))1,202,701)1,202,701ذمم جتارية دائنة وار�سدة دائنة اخرى

4,981,441(4,981,441)(4,981,441)-

2016

)بالألف ريال قطري(

اإجمايل تدفقات نقدية القيمة الدفرتية

تعاقدية غري خم�سومة

1-5 �سنةاأقل من �سنة

-)3,423,039))3,423,039)3,423,039م�ستحق لأطراف ذات عالقة
-)497,789))497,789)497,789ذمم جتارية دائنة وار�سدة دائنة اخرى

3,920,828(3,920,828((3,920,828(-

خماطر ال�سوق

خماطر ال�سوق هي خماطر التغريات يف اأ�سعار ال�سوق مثل اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية واأ�سعار الفائدة واأ�سعار الأ�سهم التي توؤثر على اإيراد املجموعة اأو 

قيمة ما حتتفظ به من اأدوات مالية. هدف اإدارة خماطر ال�سوق هو اإدارة وال�سيطرة على التعر�ش ملخاطر ال�سوق يف اإطار معايري مقبولة مع املحافظة على 

اأف�سل عائدات.

)1( خماطر �سعر ال�سهم

تتعر�ش املجموعة ملخاطر �سعر ال�سهم فيما يتعلق باملوجودات املالية املتاحة للبيع. تقوم املجموعة بتقييم القيمة ال�سوقية احلالية والعوامل الأخرى مت�سمنة 

التقلبات العتيادية يف �سعر ال�سهم لالأوراق املالية املدرجة والعوامل الأخرى ذات العالقة مثل التقارير الدورية من مدير ال�ستثمار املتعلقة بالأ�سهم غري 

املدرجة بغر�ش تقييم خماطر ال�سوق.

يتوقع اأن ينتج عن الزيادة اأو النق�ش بن�سبة 10% يف القيم ال�سوقية ملحفظة ال�ستثمارات املتاحة للبيع املدرجة للمجموعة، زيادة اأو نق�ش مببلغ 163مليون 

ريال قطري )166 مليون ريال قطري يف 2016( يف املوجودات وحقوق امللكية للمجموعة.

)2( خماطر العمالت 

تن�ساأ خماطر العمالت الأجنبية عندما يتم تقييم املعامالت التجارية امل�ستقبلية اأو املوجودات اأو املطلوبات املعرتف بها بعملة لي�ست العملة الوظيفية 

للمجموعة. تتعر�ش املجموعة اإىل خماطر �سرف العمالت الأجنبية  الناجتة من خمتلف العمالت وب�سفة اأ�سا�سية الدولر الأمريكي. وحيث اأن الدولر 

الأمريكي مربوط بالريال القطري فاإن املجموعة غري معر�سة ملخاطر عمالت عند تعاملها بهذه العملة. تر�سد الإدارة تقلبات اأ�سعار ال�سرف الأجنبية على 

اأ�سا�ش م�ستمر وتت�سرف بناء على ذلك.

)3( خماطر معدالت الفائدة

تنتج خماطر اأ�سعار الفائدة للمجموعة من اأ�سول حتمل فائدة بطبيعتها وتتمثل يف الودائع البنكية الثابتة. تر�سد الإدارة تقلبات اأ�سعار الفائدة على نحو 

م�ستمر وتت�سرف بناء على ذلك. 

)ب( اإدارة راأ�ص املال

اإن الهدف الأ�سا�سي لإدارة املجموعة لراأ�ش املال هو املحافظة على قاعدة راأ�سمالية قوية لكي تدعم اأعمالها ول�ستمرارية تطور الأعمال م�ستقباًل. تر�سد 

الإدارة هيكل راأ�ش املال واإدخال تعديالت عليه يف �سوء التغريات يف الأحوال القت�سادية. 

علما باأن ال�سرتاتيجية العامة للمجموعة مل يطراأ عليها اأي تغيري مقارنة بال�سنة ال�سابقة واملجموعة غري معر�سة لأي متطلبات راأ�سمالية خارجية.

)5( ممتلكات واآالت ومعدات

اأرا�سي

مباين

اآالت ومعداتوبنية حتتية

�سيارات 

ومعدات مكتبية 

بواخرومفرو�سات

م�سروعات 

جمموعحتت التنفيذ

التكلفة
48,6371,060,522563,694725,084294,636275,4332,968,006في 1 يناير 2017

24,05213,40130,83524,643110,365203,296-إضافات
المحول من مشروعات 

-)242,534))48)173,37433,33635,872-تحت التنفيذ
)121,363))18,412)-)56,508))9,149))14,507))22,787)إستبعادات / تحويالت

25,8501,243,441601,282735,283319,231124,8523,049,939في 31 ديسمبر2017 

اإلهالك المتراكم
 1,222,603-264,456329,190524,475104,482-في 1 يناير 2017 

 197,774 -55,99550,80880,83910,132-اهالك السنة
 )77,875)-)20))62,350)13,834)29,339)-إستبعادات /تحويالت

1,342,502 -291,112393,832542,964114,594-في 31 ديسمبر 2017

صافي القيمة الدفترية
25,850952,329207,450192,319204,637124,8521,707,437في 31 ديسمبر 2017

التكلفة

يف 1 يناير 2016 

48,637788,480526,939656,623277,871244,9382,543,488)املعدلة(
406,357506,373-45,53312,40142,082-اإ�سافات

املحول من م�سروعات 

-)372,632)242,23024,35457,59048,458-حتت التنفيذ

)81,855))3,230))31,693))31,211)-)15,721)-اإ�ستبعادات / حتويالت
48,6371,060,522563,694725,084294,636275,4332,968,006يف 31 دي�سمرب 2016

الإهالك املرتاكم

يف 1 يناير 2016 

1,071,736-220,511300,140444,921106,164-)املعدلة(
)20,511)----)20,511)-اثر تعديل الخطاء 

يف 1 يناير 2016 

1,051,225-200,000300,140444,921106,164-)املعدلة(
222,534-76,83229,050102,94813,704-اهالك ال�سنة

)51,156)-)15,386))23,394)-)12,376)-اإ�ستبعادات / حتويالت
1,222,603-264,456329,190524,475104,482-يف 31 دي�سمرب 2016 

�سايف القيمة الدفرتية

48,637796,066234,504200,609190,154275,4331,745,403يف 31 دي�سمرب 2016

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك
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)4( اإدارة املخاطر املالية وراأ�ص املال )تابع(

)اأ( اإدارة املخاطر املالية )تابع(

خماطر ال�سيولة

خماطر ال�سيولة هي خماطر مواجهة املجموعة ل�سعوبات يف الوفاء بالتزاماتها امل�ساحبة ملطلوباتها املالية التي يتم �سدادها اإما بالدفع نقدا اأو بوا�سطة 

موجود مايل اآخر. منهج الإدارة يف اإدارة ال�سيولة هو التاأكد ما اأمكن ذلك اأنها متلك �سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند ا�ستحقاقها، يف ظل الأو�ساع 

العادية وال�سعبة معا، دون تكبد خ�سائر غري مقبولة اأو املخاطرة بالإ�سرار ب�سمعة املجموعة.

فيما يلي ال�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية مت�سمنة مدفوعات م�سروفات التمويل وبا�ستبعاد اأثر اتفاقيات املقا�سة، اإن وجدت.

2017

)بالألف ريال قطري(

اإجمايل تدفقات نقدية القيمة الدفرتية

تعاقدية غري خم�سومة

1-5 �سنةاأقل من �سنة

-)3,778,740))3,778,740)3,778,740م�ستحق لأطراف ذات عالقة
-)1,202,701))1,202,701)1,202,701ذمم جتارية دائنة وار�سدة دائنة اخرى

4,981,441(4,981,441)(4,981,441)-

2016

)بالألف ريال قطري(

اإجمايل تدفقات نقدية القيمة الدفرتية

تعاقدية غري خم�سومة

1-5 �سنةاأقل من �سنة

-)3,423,039))3,423,039)3,423,039م�ستحق لأطراف ذات عالقة
-)497,789))497,789)497,789ذمم جتارية دائنة وار�سدة دائنة اخرى

3,920,828(3,920,828((3,920,828(-

خماطر ال�سوق

خماطر ال�سوق هي خماطر التغريات يف اأ�سعار ال�سوق مثل اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية واأ�سعار الفائدة واأ�سعار الأ�سهم التي توؤثر على اإيراد املجموعة اأو 

قيمة ما حتتفظ به من اأدوات مالية. هدف اإدارة خماطر ال�سوق هو اإدارة وال�سيطرة على التعر�ش ملخاطر ال�سوق يف اإطار معايري مقبولة مع املحافظة على 

اأف�سل عائدات.

)1( خماطر �سعر ال�سهم

تتعر�ش املجموعة ملخاطر �سعر ال�سهم فيما يتعلق باملوجودات املالية املتاحة للبيع. تقوم املجموعة بتقييم القيمة ال�سوقية احلالية والعوامل الأخرى مت�سمنة 

التقلبات العتيادية يف �سعر ال�سهم لالأوراق املالية املدرجة والعوامل الأخرى ذات العالقة مثل التقارير الدورية من مدير ال�ستثمار املتعلقة بالأ�سهم غري 

املدرجة بغر�ش تقييم خماطر ال�سوق.

يتوقع اأن ينتج عن الزيادة اأو النق�ش بن�سبة 10% يف القيم ال�سوقية ملحفظة ال�ستثمارات املتاحة للبيع املدرجة للمجموعة، زيادة اأو نق�ش مببلغ 163مليون 

ريال قطري )166 مليون ريال قطري يف 2016( يف املوجودات وحقوق امللكية للمجموعة.

)2( خماطر العمالت 

تن�ساأ خماطر العمالت الأجنبية عندما يتم تقييم املعامالت التجارية امل�ستقبلية اأو املوجودات اأو املطلوبات املعرتف بها بعملة لي�ست العملة الوظيفية 

للمجموعة. تتعر�ش املجموعة اإىل خماطر �سرف العمالت الأجنبية  الناجتة من خمتلف العمالت وب�سفة اأ�سا�سية الدولر الأمريكي. وحيث اأن الدولر 

الأمريكي مربوط بالريال القطري فاإن املجموعة غري معر�سة ملخاطر عمالت عند تعاملها بهذه العملة. تر�سد الإدارة تقلبات اأ�سعار ال�سرف الأجنبية على 

اأ�سا�ش م�ستمر وتت�سرف بناء على ذلك.

)3( خماطر معدالت الفائدة

تنتج خماطر اأ�سعار الفائدة للمجموعة من اأ�سول حتمل فائدة بطبيعتها وتتمثل يف الودائع البنكية الثابتة. تر�سد الإدارة تقلبات اأ�سعار الفائدة على نحو 

م�ستمر وتت�سرف بناء على ذلك. 

)ب( اإدارة راأ�ص املال

اإن الهدف الأ�سا�سي لإدارة املجموعة لراأ�ش املال هو املحافظة على قاعدة راأ�سمالية قوية لكي تدعم اأعمالها ول�ستمرارية تطور الأعمال م�ستقباًل. تر�سد 

الإدارة هيكل راأ�ش املال واإدخال تعديالت عليه يف �سوء التغريات يف الأحوال القت�سادية. 

علما باأن ال�سرتاتيجية العامة للمجموعة مل يطراأ عليها اأي تغيري مقارنة بال�سنة ال�سابقة واملجموعة غري معر�سة لأي متطلبات راأ�سمالية خارجية.

)5( ممتلكات واآالت ومعدات

اأرا�سي

مباين

اآالت ومعداتوبنية حتتية

�سيارات 

ومعدات مكتبية 

بواخرومفرو�سات

م�سروعات 

جمموعحتت التنفيذ

التكلفة
48,6371,060,522563,694725,084294,636275,4332,968,006في 1 يناير 2017

24,05213,40130,83524,643110,365203,296-إضافات
المحول من مشروعات 

-)242,534))48)173,37433,33635,872-تحت التنفيذ
)121,363))18,412)-)56,508))9,149))14,507))22,787)إستبعادات / تحويالت

25,8501,243,441601,282735,283319,231124,8523,049,939في 31 ديسمبر2017 

اإلهالك المتراكم
 1,222,603-264,456329,190524,475104,482-في 1 يناير 2017 

 197,774 -55,99550,80880,83910,132-اهالك السنة
 )77,875)-)20))62,350)13,834)29,339)-إستبعادات /تحويالت

1,342,502 -291,112393,832542,964114,594-في 31 ديسمبر 2017

صافي القيمة الدفترية
25,850952,329207,450192,319204,637124,8521,707,437في 31 ديسمبر 2017

التكلفة

يف 1 يناير 2016 

48,637788,480526,939656,623277,871244,9382,543,488)املعدلة(
406,357506,373-45,53312,40142,082-اإ�سافات

املحول من م�سروعات 

-)372,632)242,23024,35457,59048,458-حتت التنفيذ

)81,855))3,230))31,693))31,211)-)15,721)-اإ�ستبعادات / حتويالت
48,6371,060,522563,694725,084294,636275,4332,968,006يف 31 دي�سمرب 2016

الإهالك املرتاكم

يف 1 يناير 2016 

1,071,736-220,511300,140444,921106,164-)املعدلة(
)20,511)----)20,511)-اثر تعديل الخطاء 

يف 1 يناير 2016 

1,051,225-200,000300,140444,921106,164-)املعدلة(
222,534-76,83229,050102,94813,704-اهالك ال�سنة

)51,156)-)15,386))23,394)-)12,376)-اإ�ستبعادات / حتويالت
1,222,603-264,456329,190524,475104,482-يف 31 دي�سمرب 2016 

�سايف القيمة الدفرتية

48,637796,066234,504200,609190,154275,4331,745,403يف 31 دي�سمرب 2016

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك
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)5( ممتلكات واآالت ومعدات )تابع(

ا�ستلمت املجموعة منح حكومية على �سكل نقل الأ�سول غري النقدية )42 قطعة ارا�سي واقعة يف دولة قطر(، لغر�ش بناء وت�سغيل حمطات البنزين.

 فيما يخ�ش 6 قطع اأرا�سي ) م�سجلة بقيمة ا�سمية 1 ريال قطري( مت انتقال امللكية من وزارة البلدية والتخطيط العمراين للمجموعة وباقي 36 قطع اأرا�سي 

لدى املجموعة كحق انتفاع من وزارة البلدية و التخطيط العمراين.

لدى املجموعة 8 بواخر )2016: 7 بواخر(  التي تعمل ب�سكل رئي�سي يف تزويد ال�سفن بالوقود والوقود الثقيل ، القاآر. مملوكة ل�سركة وقود للخدمات البحرية 

ذ.م.م. - �سركة تابعة لل�سركة الم..

مت توزيع الهالك على تكلفة املبيعات بقيمة 165 مليون ريال قطري )2016: 151 مليون ريال قطري( وم�ساريف اإدارية وعمومية بقيمة 33 مليون ريال 

قطري )2016: 72 مليون ريال قطري(.

)6( ا�ستثمارات عقارية

2016 2017   

التكلفة 

988,386 988,386 يف 1 يناير 

- 7,774 اإ�سافات

988,386 996,160 يف 31 دي�سمرب 

جممع االهالك

(20,511( (50,867( يف 1 يناير 

(30,356( (36,172( اإ�سافات

(50,867( (87,039) يف 31 دي�سمرب 

�سايف القيمة الدفرتية

937,519 909,121 يف 31 دي�سمرب

وت�سمل العقارات وال�ستثمارية عددا من العقارات التجارية التي يتم تاأجريها لطرف ثالث. كل من عقود الإيجار يت�سمن فرتة اأولية غري قابلة لالإلغاء 

ترتاوح بني 2-10 �سنوات. 

ل يتم العرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة حيث ان املجموعة تقوم بالعرتاف بهذه العقارات بطريقة التكلفة وتقا�ش بالتكلفة ناق�سا ال�ستهالك املرتاكم.

مت حتديد القيمة العادلة لتلك ال�ستثمارات من قبل مقيم عقاري خارجي م�ستقل لديه املوؤهالت املهنية املعرتف بها والتي تعد منا�سبة، وخربة حديثة يف 

املواقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه. يقوم املقيم امل�ستقل باحت�ساب القيم العادلة للمحفظة ال�ستثمارية العقارية للمجموعة.

بلغت قيمة العقارات ال�ستثمارية با�ستخدام نهج الدخل املكت�سب. يف اإطار هذا النهج ، يتم تقدير القيمة العادلة للممتلكات على اأ�سا�ش را�سملة �سايف الدخل 

للعقار حمل التقييم با�ستخدام عائد ال�سوق. بلغت القيمة العادلة الإجمالية للملكية ال�ستثمارات كما يف 31 دي�سمرب 2017 مبلغ 726 مليون ريال قطري 

)2016: 726 مليون ريال قطري(.

وقد مت ت�سنيف قيا�ش القيمة العادلة جلميع العقارات ال�ستثمارية كقيمة عادلة للم�ستوى 3 على اأ�سا�ش اأ�ساليب التقييم امل�ستخدمة للمدخالت.

)7( موجودات مالية متاحة للبيع

متثل موجودات مالية متاحة للبيع ا�ستثمارات يف اأ�سهم الكيانات املدرجة يف بور�سة قطر. يف تاريخ التقرير، كانت تفا�سيل الر�سدة اخلتامية على النحو 

التايل:

20172016
1,364,7031,404,954ا�ستثمارات يف ا�سهم مدرجة

266,216262,582ا�ستثمارات يف ال�سكوك
1,630,9191,667,536

كانت احلركة يف املوجودات املالية املتاحة للبيع خالل ال�سنة كما يلي:

2017 2016

1,667,5361,647,259الر�سيد يف 1 يناير 
447,407541,003اإ�سافات خالل ال�سنة

)487,285))153,089)ا�ستبعادات خالل ال�سنة
)12,993))253,644)�سايف احلركة يف احتياطي القيمة العادلة )اإي�ساح 16(

)20,448))77,291)خ�سائر انخفا�ش يف قيمة موجودات مالية متاحة للبيع )اإي�ساح 20(
1,630,9191,667,536الر�سيد يف 31 دي�سمرب

تدرج القيمة العادلة

ت�ستخدم املجموعة التدرج التايل لتحديد والإف�ساح عن القيمة العادلة لالأدوات املالية با�ستخدام اأ�ساليب التقييم.

امل�ستوى 1: مدرجة )غري املعدلة( يف الأ�سواق الن�سطة للموجودات واملطلوبات املتطابقة.

امل�ستوى 2: تقنيات اأخرى، والتي تكون جميع مدخالتها التي لها تاأثري كبري على القيمة العادلة امل�سجلة ملحوظة، �سواء ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.

امل�ستوى 3: التقنيات التي ت�ستخدم مدخالت والتي لها تاأثري كبري على القيمة العادلة امل�سجلة والتي ل ت�ستند اىل البيانات ال�سوقية والتي ميكن مالحظتها.

الأ�سول املالية

امل�ستوى 3 امل�ستوى 2 امل�ستوى 1 2017
- - 1,630,919 1,630,919 موجودات مالية متاحة للبيع 

امل�ستوى 3 امل�ستوى 2 امل�ستوى 1 2016

- - 1,667,536 1,667,536 موجودات مالية متاحة للبيع

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017 و31 دي�سمرب2016، مل تكن هناك حتويالت بني قيا�سات القيمة العادلة امل�ستوى 1 وامل�ستوى 2، ومل يكن هناك نقل 

من واىل م�ستوى 3 لقيا�ش القيمة العادلة.

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك
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)5( ممتلكات واآالت ومعدات )تابع(

ا�ستلمت املجموعة منح حكومية على �سكل نقل الأ�سول غري النقدية )42 قطعة ارا�سي واقعة يف دولة قطر(، لغر�ش بناء وت�سغيل حمطات البنزين.

 فيما يخ�ش 6 قطع اأرا�سي ) م�سجلة بقيمة ا�سمية 1 ريال قطري( مت انتقال امللكية من وزارة البلدية والتخطيط العمراين للمجموعة وباقي 36 قطع اأرا�سي 

لدى املجموعة كحق انتفاع من وزارة البلدية و التخطيط العمراين.

لدى املجموعة 8 بواخر )2016: 7 بواخر(  التي تعمل ب�سكل رئي�سي يف تزويد ال�سفن بالوقود والوقود الثقيل ، القاآر. مملوكة ل�سركة وقود للخدمات البحرية 

ذ.م.م. - �سركة تابعة لل�سركة الم..

مت توزيع الهالك على تكلفة املبيعات بقيمة 165 مليون ريال قطري )2016: 151 مليون ريال قطري( وم�ساريف اإدارية وعمومية بقيمة 33 مليون ريال 

قطري )2016: 72 مليون ريال قطري(.

)6( ا�ستثمارات عقارية

2016 2017   

التكلفة 

988,386 988,386 يف 1 يناير 

- 7,774 اإ�سافات

988,386 996,160 يف 31 دي�سمرب 

جممع االهالك

(20,511( (50,867( يف 1 يناير 

(30,356( (36,172( اإ�سافات

(50,867( (87,039) يف 31 دي�سمرب 

�سايف القيمة الدفرتية

937,519 909,121 يف 31 دي�سمرب

وت�سمل العقارات وال�ستثمارية عددا من العقارات التجارية التي يتم تاأجريها لطرف ثالث. كل من عقود الإيجار يت�سمن فرتة اأولية غري قابلة لالإلغاء 

ترتاوح بني 2-10 �سنوات. 

ل يتم العرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة حيث ان املجموعة تقوم بالعرتاف بهذه العقارات بطريقة التكلفة وتقا�ش بالتكلفة ناق�سا ال�ستهالك املرتاكم.

مت حتديد القيمة العادلة لتلك ال�ستثمارات من قبل مقيم عقاري خارجي م�ستقل لديه املوؤهالت املهنية املعرتف بها والتي تعد منا�سبة، وخربة حديثة يف 

املواقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه. يقوم املقيم امل�ستقل باحت�ساب القيم العادلة للمحفظة ال�ستثمارية العقارية للمجموعة.

بلغت قيمة العقارات ال�ستثمارية با�ستخدام نهج الدخل املكت�سب. يف اإطار هذا النهج ، يتم تقدير القيمة العادلة للممتلكات على اأ�سا�ش را�سملة �سايف الدخل 

للعقار حمل التقييم با�ستخدام عائد ال�سوق. بلغت القيمة العادلة الإجمالية للملكية ال�ستثمارات كما يف 31 دي�سمرب 2017 مبلغ 726 مليون ريال قطري 

)2016: 726 مليون ريال قطري(.

وقد مت ت�سنيف قيا�ش القيمة العادلة جلميع العقارات ال�ستثمارية كقيمة عادلة للم�ستوى 3 على اأ�سا�ش اأ�ساليب التقييم امل�ستخدمة للمدخالت.

)7( موجودات مالية متاحة للبيع

متثل موجودات مالية متاحة للبيع ا�ستثمارات يف اأ�سهم الكيانات املدرجة يف بور�سة قطر. يف تاريخ التقرير، كانت تفا�سيل الر�سدة اخلتامية على النحو 

التايل:

20172016
1,364,7031,404,954ا�ستثمارات يف ا�سهم مدرجة

266,216262,582ا�ستثمارات يف ال�سكوك
1,630,9191,667,536

كانت احلركة يف املوجودات املالية املتاحة للبيع خالل ال�سنة كما يلي:

2017 2016

1,667,5361,647,259الر�سيد يف 1 يناير 
447,407541,003اإ�سافات خالل ال�سنة

)487,285))153,089)ا�ستبعادات خالل ال�سنة
)12,993))253,644)�سايف احلركة يف احتياطي القيمة العادلة )اإي�ساح 16(

)20,448))77,291)خ�سائر انخفا�ش يف قيمة موجودات مالية متاحة للبيع )اإي�ساح 20(
1,630,9191,667,536الر�سيد يف 31 دي�سمرب

تدرج القيمة العادلة

ت�ستخدم املجموعة التدرج التايل لتحديد والإف�ساح عن القيمة العادلة لالأدوات املالية با�ستخدام اأ�ساليب التقييم.

امل�ستوى 1: مدرجة )غري املعدلة( يف الأ�سواق الن�سطة للموجودات واملطلوبات املتطابقة.

امل�ستوى 2: تقنيات اأخرى، والتي تكون جميع مدخالتها التي لها تاأثري كبري على القيمة العادلة امل�سجلة ملحوظة، �سواء ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.

امل�ستوى 3: التقنيات التي ت�ستخدم مدخالت والتي لها تاأثري كبري على القيمة العادلة امل�سجلة والتي ل ت�ستند اىل البيانات ال�سوقية والتي ميكن مالحظتها.

الأ�سول املالية

امل�ستوى 3 امل�ستوى 2 امل�ستوى 1 2017
- - 1,630,919 1,630,919 موجودات مالية متاحة للبيع 

امل�ستوى 3 امل�ستوى 2 امل�ستوى 1 2016

- - 1,667,536 1,667,536 موجودات مالية متاحة للبيع

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017 و31 دي�سمرب2016، مل تكن هناك حتويالت بني قيا�سات القيمة العادلة امل�ستوى 1 وامل�ستوى 2، ومل يكن هناك نقل 

من واىل م�ستوى 3 لقيا�ش القيمة العادلة.

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك
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)8( ال�سهرة

2016 2017
57,700 57,700 املتعلقة ب�سركة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م )كيو جت(

75,235 75,235 املتعلقة ب�سركة وقود لفح�ش املركبات ذ.م.م )فاح�ش(

132,935 132,935

قامت املجموعة بح�ساب تقييم داخلي للح�سول على موؤ�سر انخفا�ش قيمة ال�سهرة كما يف 31 دي�سمرب عام 2017. مت التقييم بناءا على البيانات املالية 

لل�سركات التابعة واأخذ يف العتبار بيئة الأعمال التي تقوم ال�سركات بالعمل بها. وبناء على هذه الدرا�سة، ا�ستنتجت الإدارة ان مل يكن هناك اأي موؤ�سر على 

انخفا�ش القيمة التي ت�ستدعي مراجعة كاملة لنخفا�ش القيمة.

مت حتديد احت�ساب القيمه امل�ستخدمه بناءا على توقعات التدفقات النقدية، الفرتا�سات الهامه امل�ستخدمه يف احت�ساب القيمه امل�ستخدمه مت حتديدها يف 

اجلدول التايل:-

وقود لفح�ص ال�سيارات ذ.م.م.قطر لوقود الطائرات ذ.م.م.

2017201620172016
6%6%10.5%10.5%النمو يف الإيرادات

8%8%3%3%النمو يف امل�سروفات

11%11%9%9%معدل اخل�سم

اإن الدارة ت�سرف على اأي تغيريات ميكن اأن حتدث يف عام 2018 والتي �سوف تنتج عنها اإعادة قيا�ش ال�سهرة املحت�سبة.

)9( املخزون

2016 2017
217,689 219,715 خمزون الوقود

93,509 151,139 املواد وقطع الغيار

26,208 39,042 خمزون البيع بالتجزئة

7,966 5,766 اأ�سناف املخزون الأخرى

345,372 415,662
(64,877( (1,346( خم�س�ش ملخزون بطيء احلركة

280,495 414,316

كانت حركة املخزون بطيء احلركة خالل ال�سنة كما يلي:

20172016

64,877689كما يف 1 يناير 
1,34664,188املكون خالل ال�سنة 

-)64,877)م�سرتدات خالل ال�سنه

1,34664,877كما يف 31 دي�سمرب 

)10( معامالت مع اأطراف ذات عالقة

تدخل املجموعة يف معامالت مع �سركات وكيانات تندرج �سمن تعريف الطرف ذي العالقة كما هو وارد يف املعيار املحا�سبي الدويل رقم 24، اإف�ساحات 

الأطراف ذات العالقة. تتكون الأطراف ذات العالقة من �سركات تابعة للملكية امل�سرتكة و / اأو الإدارة العامة والرقابة، وموظفي الإدارة العليا، وال�سركات 

التي ميتلك فيها امل�ساهمون ح�س�ش م�سيطرة، �سركات تابعة، واأطراف اأخرى ذات عالقة.

)اأ( معامالت مع اأطراف ذات عالقة  

تقوم املجموعة يف �سياق الأعمال العتيادية بتنفيذ املعامالت مع قطر للبرتول والتي تتكون من امل�سرتيات العادية وتقدمي خدمة. ال�سراء من �سركة قطر 

للبرتول وفقا لل�سروط التعاقدية املعتمدة من قبل ادارة املجموعة. تفا�سيل املعامالت مع هذا الطرف ذي العالقة هي كما يلي:

20172016
131,054146,674قطر للبرتول - مبيعات

14,403,76511,401,316قطر للبرتول - م�سرتيات

حققت املبيعات لالأطراف ذات العالقة وفقا لل�سروط املماثلة لتلك املوجودة يف املعامالت التي تبينت من خالل الأر�سدة املعلقة يف نهاية ال�سنة والغري 

م�سمونة وبدون فائدة وت�سوية للنقد. مل تكن هناك اأي �سمانات مقدمة اأو م�ستلمة لأية ذمم مدينة او دائنة مع الأطراف ذات العالقة. مل ت�سجل املجموعة 

اأي انخفا�ش يف قيمة الذمم املتعلقة باملبالغ امل�ستحقة على الأطراف ذات عالقة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017)2016: ل �سيء(. يتم عمل هذا 

التقييم كل �سنة مالية من خالل فح�ش املركز املايل للطرف ذي عالقة وال�سوق الذي يعمل فيه طرف ذي عالقة.

)ب( امل�ستحق من اأطراف ذو عالقة 

20172016
58,70913,536را�ش غاز

1,9932,938اخلليج للمروحيات
4,9963,596�سركة اخلليج العاملية للحفر

3501,011قطر لالأملنيوم )األومنيوم قطر(
1,5251,331�سركة قطر �ستيل 

9611,510�سركة قطر للبرتوكيماويات )»قابكو«(
3,0962,825�سركة قطر لالإ�سافات البرتولية )»كفاك«( 

495759�سركة قطر للكيماويات املحدودة )»كيوكيم«(
1,1861,316�سركة اأمواج خلدمات التموين

119260�سركة قطر لالأ�سمدة )»قافكو«( 
204828اأوريك�ش جي تي ال

5,918631�سركة كاتيك�ش املحدودة
26�سركة ال�ساهني خلدمات البار

2441ال�سيف املحدودة
3213�سركة غزال

53-�سركة قطر القاب�سة
31,9786,314�سركة قطر غاز للت�سغيل املحدودة

13633�سركة قطر لت�سغيل الغاز 
417,378447,261قطر للبرتول

529,102484,262

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك
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)8( ال�سهرة

2016 2017
57,700 57,700 املتعلقة ب�سركة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م )كيو جت(

75,235 75,235 املتعلقة ب�سركة وقود لفح�ش املركبات ذ.م.م )فاح�ش(

132,935 132,935

قامت املجموعة بح�ساب تقييم داخلي للح�سول على موؤ�سر انخفا�ش قيمة ال�سهرة كما يف 31 دي�سمرب عام 2017. مت التقييم بناءا على البيانات املالية 

لل�سركات التابعة واأخذ يف العتبار بيئة الأعمال التي تقوم ال�سركات بالعمل بها. وبناء على هذه الدرا�سة، ا�ستنتجت الإدارة ان مل يكن هناك اأي موؤ�سر على 

انخفا�ش القيمة التي ت�ستدعي مراجعة كاملة لنخفا�ش القيمة.

مت حتديد احت�ساب القيمه امل�ستخدمه بناءا على توقعات التدفقات النقدية، الفرتا�سات الهامه امل�ستخدمه يف احت�ساب القيمه امل�ستخدمه مت حتديدها يف 

اجلدول التايل:-

وقود لفح�ص ال�سيارات ذ.م.م.قطر لوقود الطائرات ذ.م.م.

2017201620172016
6%6%10.5%10.5%النمو يف الإيرادات

8%8%3%3%النمو يف امل�سروفات

11%11%9%9%معدل اخل�سم

اإن الدارة ت�سرف على اأي تغيريات ميكن اأن حتدث يف عام 2018 والتي �سوف تنتج عنها اإعادة قيا�ش ال�سهرة املحت�سبة.

)9( املخزون

2016 2017
217,689 219,715 خمزون الوقود

93,509 151,139 املواد وقطع الغيار

26,208 39,042 خمزون البيع بالتجزئة

7,966 5,766 اأ�سناف املخزون الأخرى

345,372 415,662
(64,877( (1,346( خم�س�ش ملخزون بطيء احلركة

280,495 414,316

كانت حركة املخزون بطيء احلركة خالل ال�سنة كما يلي:

20172016

64,877689كما يف 1 يناير 
1,34664,188املكون خالل ال�سنة 

-)64,877)م�سرتدات خالل ال�سنه

1,34664,877كما يف 31 دي�سمرب 

)10( معامالت مع اأطراف ذات عالقة

تدخل املجموعة يف معامالت مع �سركات وكيانات تندرج �سمن تعريف الطرف ذي العالقة كما هو وارد يف املعيار املحا�سبي الدويل رقم 24، اإف�ساحات 

الأطراف ذات العالقة. تتكون الأطراف ذات العالقة من �سركات تابعة للملكية امل�سرتكة و / اأو الإدارة العامة والرقابة، وموظفي الإدارة العليا، وال�سركات 

التي ميتلك فيها امل�ساهمون ح�س�ش م�سيطرة، �سركات تابعة، واأطراف اأخرى ذات عالقة.

)اأ( معامالت مع اأطراف ذات عالقة  

تقوم املجموعة يف �سياق الأعمال العتيادية بتنفيذ املعامالت مع قطر للبرتول والتي تتكون من امل�سرتيات العادية وتقدمي خدمة. ال�سراء من �سركة قطر 

للبرتول وفقا لل�سروط التعاقدية املعتمدة من قبل ادارة املجموعة. تفا�سيل املعامالت مع هذا الطرف ذي العالقة هي كما يلي:

20172016
131,054146,674قطر للبرتول - مبيعات

14,403,76511,401,316قطر للبرتول - م�سرتيات

حققت املبيعات لالأطراف ذات العالقة وفقا لل�سروط املماثلة لتلك املوجودة يف املعامالت التي تبينت من خالل الأر�سدة املعلقة يف نهاية ال�سنة والغري 

م�سمونة وبدون فائدة وت�سوية للنقد. مل تكن هناك اأي �سمانات مقدمة اأو م�ستلمة لأية ذمم مدينة او دائنة مع الأطراف ذات العالقة. مل ت�سجل املجموعة 

اأي انخفا�ش يف قيمة الذمم املتعلقة باملبالغ امل�ستحقة على الأطراف ذات عالقة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017)2016: ل �سيء(. يتم عمل هذا 

التقييم كل �سنة مالية من خالل فح�ش املركز املايل للطرف ذي عالقة وال�سوق الذي يعمل فيه طرف ذي عالقة.

)ب( امل�ستحق من اأطراف ذو عالقة 

20172016
58,70913,536را�ش غاز

1,9932,938اخلليج للمروحيات
4,9963,596�سركة اخلليج العاملية للحفر

3501,011قطر لالأملنيوم )األومنيوم قطر(
1,5251,331�سركة قطر �ستيل 

9611,510�سركة قطر للبرتوكيماويات )»قابكو«(
3,0962,825�سركة قطر لالإ�سافات البرتولية )»كفاك«( 

495759�سركة قطر للكيماويات املحدودة )»كيوكيم«(
1,1861,316�سركة اأمواج خلدمات التموين

119260�سركة قطر لالأ�سمدة )»قافكو«( 
204828اأوريك�ش جي تي ال

5,918631�سركة كاتيك�ش املحدودة
26�سركة ال�ساهني خلدمات البار

2441ال�سيف املحدودة
3213�سركة غزال

53-�سركة قطر القاب�سة
31,9786,314�سركة قطر غاز للت�سغيل املحدودة

13633�سركة قطر لت�سغيل الغاز 
417,378447,261قطر للبرتول

529,102484,262

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك
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)10( معامالت مع اأطراف ذات عالقة )تابع(

)ج( امل�ستحق اإىل اأطراف ذات عالقة 

20172016
3,778,7403,423,039قطر للبرتول

 )د(  مكافاآت االدارة العليا

20172016

34,01928,077رواتب مدراء تنفيذيني
13,77013,600مكافاأة اأع�ساء جمل�ش الإدارة )اأ(

6,7114,068بدلت اعارة
9081,698بدلت اأخرى للمدراء

55,40847,443
)اأ( اقرتح جمل�ش الإدارة توزيع مبلغ 13،770،000 ريال قطري )2016: 13،600،000 ريال قطري( مبثابة مكافاأة اأع�ساء جمل�ش الإدارة عن عام 2017 

وفقا لأحكام املواد الت�سغيلية، واملادة رقم 46، اجلزء اخلام�ش، بناء على اجتماع اجلمعية العمومية العادي لل�سركة الذي عقد يف 25 مار�ش 2017.

)11(  ذمم جتارية مدينة

20172016

2,326,3572,411,505ذمم جتارية مدينة
)83,398))30,806)ناق�سا: خم�س�ش انخفا�ش قيمة الذمم التجارية املدينة

2,295,5512,328,107
كانت اأعمار الذمم التجارية املدينة كالتايل:

20172016
1( ذمم مدينة غري متاأخرة وغري م�سكوك يف حت�سيلها

1,582,416388,979لي�ست م�ستحقة بعد
418,672274,028اأقل من 30 يوم
3170,957106,220 اىل 60 يوم
6153,61464,169 اىل 90 يوم

2( ذمم مدينة متاأخرة وغري م�سكوك يف حت�سيلها

9140,217145,377-180 يوم

3( ذمم مدينة متاأخرة وم�سكوك يف حت�سيلها

160,4811,432,732اأكرث من 181 يوم
2,326,3572,411,505

20172016ب( احلركة يف النخفا�ش يف الذمم املدينة

83,3981,836الر�سيد كما يف 1 يناير
35,81881,562املخ�س�ش خالل ال�سنة )اإي�ساح 20(

-)88,410)ديون معدومه

30,80683,398الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب

تعتقد املجموعة اأن املبالغ دون عوائق التي مر تاريخ ا�ستحقاقها اأكرث من 30 يوما، على اأ�سا�ش ال�سلوك التاريخي دفع وحتليل م�ستفي�ش ملخاطر الئتمان 

للعمالء، مبا يف ذلك العمالء الكامنة وراء الت�سنيفات الئتمانية، عندما تكون متاحة. اأكرث من امل�ستحقات املذكورة اأعاله اإما م�سمونة مقابل كفالة 

م�سرفية اأو هي امل�ستحقات من اجلهات احلكومية.

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك
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)10( معامالت مع اأطراف ذات عالقة )تابع(

)ج( امل�ستحق اإىل اأطراف ذات عالقة 

20172016
3,778,7403,423,039قطر للبرتول

 )د(  مكافاآت االدارة العليا

20172016

34,01928,077رواتب مدراء تنفيذيني
13,77013,600مكافاأة اأع�ساء جمل�ش الإدارة )اأ(

6,7114,068بدلت اعارة
9081,698بدلت اأخرى للمدراء

55,40847,443
)اأ( اقرتح جمل�ش الإدارة توزيع مبلغ 13،770،000 ريال قطري )2016: 13،600،000 ريال قطري( مبثابة مكافاأة اأع�ساء جمل�ش الإدارة عن عام 2017 

وفقا لأحكام املواد الت�سغيلية، واملادة رقم 46، اجلزء اخلام�ش، بناء على اجتماع اجلمعية العمومية العادي لل�سركة الذي عقد يف 25 مار�ش 2017.

)11(  ذمم جتارية مدينة

20172016

2,326,3572,411,505ذمم جتارية مدينة
)83,398))30,806)ناق�سا: خم�س�ش انخفا�ش قيمة الذمم التجارية املدينة

2,295,5512,328,107
كانت اأعمار الذمم التجارية املدينة كالتايل:

20172016
1( ذمم مدينة غري متاأخرة وغري م�سكوك يف حت�سيلها

1,582,416388,979لي�ست م�ستحقة بعد
418,672274,028اأقل من 30 يوم
3170,957106,220 اىل 60 يوم
6153,61464,169 اىل 90 يوم

2( ذمم مدينة متاأخرة وغري م�سكوك يف حت�سيلها

9140,217145,377-180 يوم

3( ذمم مدينة متاأخرة وم�سكوك يف حت�سيلها

160,4811,432,732اأكرث من 181 يوم
2,326,3572,411,505

20172016ب( احلركة يف النخفا�ش يف الذمم املدينة

83,3981,836الر�سيد كما يف 1 يناير
35,81881,562املخ�س�ش خالل ال�سنة )اإي�ساح 20(

-)88,410)ديون معدومه

30,80683,398الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب

تعتقد املجموعة اأن املبالغ دون عوائق التي مر تاريخ ا�ستحقاقها اأكرث من 30 يوما، على اأ�سا�ش ال�سلوك التاريخي دفع وحتليل م�ستفي�ش ملخاطر الئتمان 

للعمالء، مبا يف ذلك العمالء الكامنة وراء الت�سنيفات الئتمانية، عندما تكون متاحة. اأكرث من امل�ستحقات املذكورة اأعاله اإما م�سمونة مقابل كفالة 

م�سرفية اأو هي امل�ستحقات من اجلهات احلكومية.

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك
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)12( مدفوعات مقدما وذمم مدينة اأخرى

20172016

34,65763,942ال�سلف وقرو�ش املوظفني
22,70915,881اأوراق القب�ش

31,546310,010دفعات مقدمة، تاأمينات وم�سروفات مدفوعه مقدما
327,600136,500ذمم مدينة من وزارة املالية

74,47069,052ذمم مدينة اأخرى
490,982595,385

)13( نقد وما يف حكم النقد

20172016
413790نقد يف ال�سندوق

اأر�سده لدى البنوك

341,662656,782- ح�سابات جارية وحتت الطلب
2,830,4032,089,463- ودائع ثابتة 

3,172,4782,747,035النقد وما يعادل النقد
1,190,992421,000ودائع ثابتة ت�ستحق بعد ثالثة �سهور

4,363,4703,168,035النقد واأر�سده لدى البنوك 

)14( راأ�ص املال

 

20172016
املعرتف به:

100،000،0001,000,0001,000,000 �سهم عادي بقيمة 10 ريال قطري لل�سهم
راأ�ش املال امل�سرح به وامل�سدر واملدفوع بالكامل 99،425،576 �سهم )2016: 91،216،125 

994,256912,161�سهم( قيمة ال�سهم 10 ريالت قطرية.
 

)15( احتياطي قانوين

حتتفظ ال�سركة باحتياطي قانوين وفقا ملتطلبات قانون ال�سركات التجارية القطري رقم 11 ل�سنة 2015 والذي ين�ش على حتويل ما ل يقل عن 10% من 

ااألرباح يف كل �سنة اإىل الحتياطي القانوين حتى ي�سبح ر�سيد هذا ااحلتياطي 50% على الأقل من راأ�ش مال ال�سركة املدفوع. اإن هذا الحتياطي غري قابل 

للتوزيع ال يف حالت حمددة يف القانون املذكور اأعاله 

)16( احتياطي القيمة العادلة

احتياطي القيمة العادلة ي�سمل التغري الرتاكمي يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع حتي يتم بيعة او انخفا�ش قيمته.

احلركة على التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع كما يلي:

20172016
125,569138,562كما يف 1 يناير

)12,993))253,644)�سايف التغري يف القيمة العادلة
125,569(128,075)كما يف 31 دي�سمرب 

)17( مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

20172016
136,41290,604الر�سيد كما يف 1 يناير

82,12951,428املكون خالل ال�سنة 
)5,620))88,009)املدفوع خالل ال�سنة

130,532136,412الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب

)18( ذمم جتارية دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى

20172016

450,782109,791ذمم جتارية دائنة )املوردين واملقاولون الدائنون(
36,86446,945مبالغ حمتجزة

715,055341,053م�ستحقات ، خم�س�سات وار�سدة دائنة اخرى
1,202,701497,789

)19( اإيرادات

20172016

16,210,98213,062,697بيع وتوزيع املنتجات البرتولية املكررة
714,345379,748بيع منتجات غري برتوليه

215,295208,156مبيعات زيوت الت�سحيم وامل�ستلزمات
77,90973,631الإيرادات من خدمات الفح�ش الفني

17,218,53113,724,232

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك
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)12( مدفوعات مقدما وذمم مدينة اأخرى

20172016

34,65763,942ال�سلف وقرو�ش املوظفني
22,70915,881اأوراق القب�ش

31,546310,010دفعات مقدمة، تاأمينات وم�سروفات مدفوعه مقدما
327,600136,500ذمم مدينة من وزارة املالية

74,47069,052ذمم مدينة اأخرى
490,982595,385

)13( نقد وما يف حكم النقد

20172016
413790نقد يف ال�سندوق

اأر�سده لدى البنوك

341,662656,782- ح�سابات جارية وحتت الطلب
2,830,4032,089,463- ودائع ثابتة 

3,172,4782,747,035النقد وما يعادل النقد
1,190,992421,000ودائع ثابتة ت�ستحق بعد ثالثة �سهور

4,363,4703,168,035النقد واأر�سده لدى البنوك 

)14( راأ�ص املال

 

20172016
املعرتف به:

100،000،0001,000,0001,000,000 �سهم عادي بقيمة 10 ريال قطري لل�سهم
راأ�ش املال امل�سرح به وامل�سدر واملدفوع بالكامل 99،425،576 �سهم )2016: 91،216،125 

994,256912,161�سهم( قيمة ال�سهم 10 ريالت قطرية.
 

)15( احتياطي قانوين

حتتفظ ال�سركة باحتياطي قانوين وفقا ملتطلبات قانون ال�سركات التجارية القطري رقم 11 ل�سنة 2015 والذي ين�ش على حتويل ما ل يقل عن 10% من 

ااألرباح يف كل �سنة اإىل الحتياطي القانوين حتى ي�سبح ر�سيد هذا ااحلتياطي 50% على الأقل من راأ�ش مال ال�سركة املدفوع. اإن هذا الحتياطي غري قابل 

للتوزيع ال يف حالت حمددة يف القانون املذكور اأعاله 

)16( احتياطي القيمة العادلة

احتياطي القيمة العادلة ي�سمل التغري الرتاكمي يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع حتي يتم بيعة او انخفا�ش قيمته.

احلركة على التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع كما يلي:

20172016
125,569138,562كما يف 1 يناير

)12,993))253,644)�سايف التغري يف القيمة العادلة
125,569(128,075)كما يف 31 دي�سمرب 

)17( مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

20172016
136,41290,604الر�سيد كما يف 1 يناير

82,12951,428املكون خالل ال�سنة 
)5,620))88,009)املدفوع خالل ال�سنة

130,532136,412الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب

)18( ذمم جتارية دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى

20172016

450,782109,791ذمم جتارية دائنة )املوردين واملقاولون الدائنون(
36,86446,945مبالغ حمتجزة

715,055341,053م�ستحقات ، خم�س�سات وار�سدة دائنة اخرى
1,202,701497,789

)19( اإيرادات

20172016

16,210,98213,062,697بيع وتوزيع املنتجات البرتولية املكررة
714,345379,748بيع منتجات غري برتوليه

215,295208,156مبيعات زيوت الت�سحيم وامل�ستلزمات
77,90973,631الإيرادات من خدمات الفح�ش الفني

17,218,53113,724,232

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك
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)20( تكلفة اإيرادات

20172016

15,851,52612,253,957تكاليف الب�ساعه املباعه
165,018150,551اهالك

123,302165,268م�ساريف اأخرى
16,139,84612,569,776

)21( االإيرادات االأخرى

20172016

63,07972,561توزيعات اأرباح
103,80057,580ايرادات الفوائد
144,174135,935ايرادات اليجار

34,3392,972ايرادات اأخرى
50,55136,965ايرادات من اخلدمات

395,943306,013

)22( م�ساريف ادارية وعمومية

20172016

180,636218,106اأجور موظفيني وبدلت 
68,92869,667الهالك

30,60331,313م�ساريف مكتبيه
8,698633م�ساريف قانونيه واتعاب مهنيه

22,47124,638م�ساريف اداريه وعموميه اخرى
35,81881,562خم�س�ش للذمم املدينه ) اي�ساح 11(

8,49920,448انخفا�ش القيمه *
22,90339,078م�ساريف بيعيه و ت�سويقيه

378,556485,445

* يحتوي بند انخفا�ش القيمه على رد خم�س�ش املخزون بطيء احلركه بقيمة 64.877 مليون ريال قطري ) 2016: ل�سيء(.

)23( العائد االأ�سا�سي على ال�سهم

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم بق�سمة �سايف ربح ال�سنة املن�سوب مل�ساهمي ال�سركة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة كما يلي:

2017 2016
964,117883,110ربح ال�سنة املن�سوب ملالكي ال�سركة

99,42599,425املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة
9،708،88العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد )بالريال القطري(

مت احت�ساب املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم كما يلي:

20172016

99,42591,216ال�سهم يف بداية ال�سنة
8,209-اأثر الأ�سهم املجانية امل�سدرة ل�سنة 2016

99,42599,425املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة

)24( توزيعات االرباح

وافق م�ساهمي املجموعة على توزيع اأرباح نقدية بقيمة 7 ريال قطري لل�سهم باإجمايل 638 مليون ريال قطري لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 بالإ�سافة 

اإىل 9 اأ�سهم جمانية لكل 100 �سهم مملوكة يف ال�سركة يف اجلمعية العامة ال�سنوية )2015: توزيعات اأرباح نقدية بقيمة 8.2 ريال قطري لل�سهم باإجمايل 

692 مليون ريال قطري بااإل�سافة اإىل 8 اأ�سهم جمانية لكل 100 �سهم حمتفظ به(.

اقرتح جمل�ش الإدارة توزيع اأرباح نقدية مببلغ 8  ريال قطري لل�سهم الواحد باإجمايل 795،4 مليون ريال قطري لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017. �سيتم 

تقدمي توزيعات الأرباح املقرتحة للموافقة عليها يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية.

)25( القطاعات الت�سغيلية

متار�ش املجموعة عملياتها ب�سورة اأ�سا�سية يف جمالت بيع وتوزيع منتجات النفط املكرر والفح�ش الفني لل�سيارات والنقل البحري. اإن اأكرث من 95% من 

اإيرادات املجموعة تنتج من بيع قطاع واحد وهو توزيع املنتجات البرتولية املكررة. اإن القطاع اجلغرايف لل�سركة داخل دولة قطر فقط. 

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك
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)20( تكلفة اإيرادات

20172016

15,851,52612,253,957تكاليف الب�ساعه املباعه
165,018150,551اهالك

123,302165,268م�ساريف اأخرى
16,139,84612,569,776

)21( االإيرادات االأخرى

20172016

63,07972,561توزيعات اأرباح
103,80057,580ايرادات الفوائد
144,174135,935ايرادات اليجار

34,3392,972ايرادات اأخرى
50,55136,965ايرادات من اخلدمات

395,943306,013

)22( م�ساريف ادارية وعمومية

20172016

180,636218,106اأجور موظفيني وبدلت 
68,92869,667الهالك

30,60331,313م�ساريف مكتبيه
8,698633م�ساريف قانونيه واتعاب مهنيه

22,47124,638م�ساريف اداريه وعموميه اخرى
35,81881,562خم�س�ش للذمم املدينه ) اي�ساح 11(

8,49920,448انخفا�ش القيمه *
22,90339,078م�ساريف بيعيه و ت�سويقيه

378,556485,445

* يحتوي بند انخفا�ش القيمه على رد خم�س�ش املخزون بطيء احلركه بقيمة 64.877 مليون ريال قطري ) 2016: ل�سيء(.

)23( العائد االأ�سا�سي على ال�سهم

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم بق�سمة �سايف ربح ال�سنة املن�سوب مل�ساهمي ال�سركة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة كما يلي:

2017 2016
964,117883,110ربح ال�سنة املن�سوب ملالكي ال�سركة

99,42599,425املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة
9،708،88العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد )بالريال القطري(

مت احت�ساب املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم كما يلي:

20172016

99,42591,216ال�سهم يف بداية ال�سنة
8,209-اأثر الأ�سهم املجانية امل�سدرة ل�سنة 2016

99,42599,425املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة

)24( توزيعات االرباح

وافق م�ساهمي املجموعة على توزيع اأرباح نقدية بقيمة 7 ريال قطري لل�سهم باإجمايل 638 مليون ريال قطري لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 بالإ�سافة 

اإىل 9 اأ�سهم جمانية لكل 100 �سهم مملوكة يف ال�سركة يف اجلمعية العامة ال�سنوية )2015: توزيعات اأرباح نقدية بقيمة 8.2 ريال قطري لل�سهم باإجمايل 

692 مليون ريال قطري بااإل�سافة اإىل 8 اأ�سهم جمانية لكل 100 �سهم حمتفظ به(.

اقرتح جمل�ش الإدارة توزيع اأرباح نقدية مببلغ 8  ريال قطري لل�سهم الواحد باإجمايل 795،4 مليون ريال قطري لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017. �سيتم 

تقدمي توزيعات الأرباح املقرتحة للموافقة عليها يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية.

)25( القطاعات الت�سغيلية

متار�ش املجموعة عملياتها ب�سورة اأ�سا�سية يف جمالت بيع وتوزيع منتجات النفط املكرر والفح�ش الفني لل�سيارات والنقل البحري. اإن اأكرث من 95% من 

اإيرادات املجموعة تنتج من بيع قطاع واحد وهو توزيع املنتجات البرتولية املكررة. اإن القطاع اجلغرايف لل�سركة داخل دولة قطر فقط. 

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك
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)26( االلتزامات املحتملة واالرتباطات   

االرتباطات 

االرتباطات الت�سغيلية - املجموعة كم�ستاأجر

دخلت املجموعة يف الإيجارات التجارية على قطع معينة من الأرا�سي وبع�ش العقارات ال�سكنية. هذه الإيجارات لها متو�سط عمر يبلغ ما بني ثالث اإىل 

خم�ش �سنوات مع عدم وجود خيارات جتديد املدرجة يف العقود. ل توجد اأية قيود املفرو�سة على البنك من جراء الدخول يف هذه الإيجارات.

احلد الأدنى من اليجارات امل�ستقبلية امل�ستحقة مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية غري القابلة لالإلغاء كما يف 31 دي�سمرب 2017 هي على النحو التايل.

20172016
16,24720,607خالل �سنة واحدة

39,58238,077بعد �سنة واقل من خم�ش �سنوات
5,0233,295اأكرث من خم�ش �سنوات

60,85261,979

االرتباطات الت�سغيلية - املجموعة كموؤجر 

دخلت املجموعة يف تاأجري امل�ساحات التجارية يف حمطات الوقود وخزانات وقود الديزل، وامل�ساريع امل�سرتكة املحلية والعمالء الدوليني. هذه العقود غري 

القابلة لالإلغاء لديهم ال�سروط املتبقية اأقل من �سنة واحدة. ت�سمل جميع عقود الإيجار �سرط لتمكني تعديل بالزيادة من قيمة الإيجار على اأ�سا�ش �سنوي 

وفقا لظروف ال�سوق ال�سائدة.

20172016

135,398149,879خالل �سنة واحدة
-62,378بعد �سنة واقل من خم�ش �سنوات

197,776149,879

ارتباطات راأ�سمالية

20172016
205,781185,144ارتباطات راأ�سمالية

االلتزامات املحتملة 

20172016

11,3134,961�سمانات بنكية
40,49257,961خطابات المتان    

ل تتوقع املجموعة اأي التزامات مادية �سوف تن�ساأ من خطابات ال�سمان والعتمادات املذكورة اأعاله، التي ت�سدر يف �سري العمل العادي.

)26( اأمر هام

كما يف 31 دي�سمرب 2017، تعر�ست املجموعة ملطالبات من مورد واحد ناجت عن فروق الأ�سعار لل�سنوات املالية ال�سابقة. اعرتفت املجموعة بامل�سرتيات على 

اأ�سا�ش معادلة ال�سعر املعتمدة، يف حني اأن املورد ي�سجل تلك املبيعات ب�سكل خمتلف.

ترى الإدارة اأنه ل يوجد هناك التزامات اإ�سافية على املجموعه. كما اأنهم يعتقدون اأن هذا املورد ل يوجد لديه اأ�سا�ش لأي مطالبات اإ�سافية، و�سوف يتم حل 

هذه امل�ساألة.

)26( اأرقام املقارنة

متت اإعادة ت�سنيف اأرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة، متى كان ذلك �سروريا، لتتفق مع طريقة العر�ش لل�سنة احلالية. ل توؤثر اإعادة الت�سنيفات على �سايف 

الربح اأو �سايف املوجودات اأو حقوق ملكية ال�سادر عنها التقرير �سابقا.

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك

�شركة قطر للوقود )وقود( �س.م.ق.ع.
�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك
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)26( االلتزامات املحتملة واالرتباطات   

االرتباطات 
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احلد الأدنى من اليجارات امل�ستقبلية امل�ستحقة مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية غري القابلة لالإلغاء كما يف 31 دي�سمرب 2017 هي على النحو التايل.
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دخلت املجموعة يف تاأجري امل�ساحات التجارية يف حمطات الوقود وخزانات وقود الديزل، وامل�ساريع امل�سرتكة املحلية والعمالء الدوليني. هذه العقود غري 

القابلة لالإلغاء لديهم ال�سروط املتبقية اأقل من �سنة واحدة. ت�سمل جميع عقود الإيجار �سرط لتمكني تعديل بالزيادة من قيمة الإيجار على اأ�سا�ش �سنوي 

وفقا لظروف ال�سوق ال�سائدة.

20172016

135,398149,879خالل �سنة واحدة
-62,378بعد �سنة واقل من خم�ش �سنوات

197,776149,879
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االلتزامات املحتملة 

20172016

11,3134,961�سمانات بنكية
40,49257,961خطابات المتان    

ل تتوقع املجموعة اأي التزامات مادية �سوف تن�ساأ من خطابات ال�سمان والعتمادات املذكورة اأعاله، التي ت�سدر يف �سري العمل العادي.

)26( اأمر هام

كما يف 31 دي�سمرب 2017، تعر�ست املجموعة ملطالبات من مورد واحد ناجت عن فروق الأ�سعار لل�سنوات املالية ال�سابقة. اعرتفت املجموعة بامل�سرتيات على 

اأ�سا�ش معادلة ال�سعر املعتمدة، يف حني اأن املورد ي�سجل تلك املبيعات ب�سكل خمتلف.

ترى الإدارة اأنه ل يوجد هناك التزامات اإ�سافية على املجموعه. كما اأنهم يعتقدون اأن هذا املورد ل يوجد لديه اأ�سا�ش لأي مطالبات اإ�سافية، و�سوف يتم حل 

هذه امل�ساألة.

)26( اأرقام املقارنة

متت اإعادة ت�سنيف اأرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة، متى كان ذلك �سروريا، لتتفق مع طريقة العر�ش لل�سنة احلالية. ل توؤثر اإعادة الت�سنيفات على �سايف 

الربح اأو �سايف املوجودات اأو حقوق ملكية ال�سادر عنها التقرير �سابقا.
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