
قطر للوقود »وقود«

  التقرير ال�سنوي

  لعام 2019

خدمة العمالء بالطاقة







8-9جمل�س الإدارة

12ملحة عن ال�شركة

14ر�ؤيتنا

17�شعارنا

20كلمة رئي�س جمل�س الدارة

22كلمة الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب

24تقرير جمل�س الإدارة

50تقرير الت�أكيد امل�ضتقل املعقول

56تقرير مدقق احل�ض�ب�ت امل�ضتقل

62البي�ن�ت امل�لية املوحدة





AL RAYYAN

Al KHOR

UMM
SILAL

AL WAKRA

Q A T A R

AL
DAAYEN

AD
DAWHAH

Lekhdaira PS 

Al Thakhira PS 

Shamal City PS 

Ain Senan PS

Al Dayeen PS 

Bu Fassela PS 

Simaisma PS 

Wadi Al Banaat PS

Legtaifiya PS 

Lijimiliya PS 

Dukhan PS 

Al Wajba PS Al Wajba 2 PS 

Old Rayyan (Green Carpet) PS 

Gharaffa PS 

Ezghawa PS 

New Rayyan PS 

Rayan PS 

Mesaieed North PS 

Mesaieed West PS 

DOHA
Musheireb PS 

West Bay PS 

Al Hilal PS 

Madinat Mawater PS

Mesaimeer West PS

Muaither PS 

Wholesale Market PS 

Al Sailiya PS 

Al Aziziyah PS 

Mekaines PS 

Soudanatheel PS 

Mazhabiya PS 

Bu Samra PS 

Al Shahaniya PS

Markhiya PS 

Al Muntaza PS 

Pearl Qatar PS 

Fereej Bin 
Derham PS 

New Musheireb PS 

Al Egla (Lusail City)
Hazm Al Markhiya

Al Mashaf PS 

Al 
Thumama 3 PS 

Mesaimeer East PS 
Mesaimeer South PS 

Industrial PS 

Al Wukair PS 
Al Wakra South PS 

Al Wakra Bypass 2 PS 
Bul Hemmaid PS

Old Alghanim PS 

Al Thumama PS

Wakra PS

Abu Nakhla PS

Umm Ghuwalina

Ras Abuabboud PS

Al Egda (AL Khor)

New 

Al 
Dafna PS 

Slata

Lusail Fox Hill PS

HIA PS 

AL Kharaitiyat PS 

Old Slata PS 

Al Thumama 2 PS 

Fareej Kulaip PS 

Al 
Themaid PS

Al Froosh PS

Rawdat Hamama PS 

Umm Ebairiya PS 

Rawdat Hamama East PS 

New Al Rayan 2 PS

Umm Garn PS

11





»اأن نك�ن ال�شركة الرائدة يف جمال ت�زيع املنتجات البرتولية واخلدمات الت�ش�يقية ذات 

ال�شلة يف املنطقة«. روؤيتنا
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رعاية تطوير القيادة

�شاركت امل�ارد الب�شرية يف معر�س الت�ظيف ال�شن�ي الذي مت اإطالقه يف 

جامعة كارنيجي ميل�ن قطر وا�شتهدف 25 خريًجا يتم تعيينهم يف وق�د، 

كما مت ا�شتهداف 221 خريًجا اآخرين من جامعة قطر.

قامت �شركة وق�د بامل�شاركة مع �شركات قطاع الطاقة والتي تق�ده قطر 

للبرتول بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل وال�ش�ؤون الجتماعية 

بهدف ت�ظيف امل�اطنني القطريني يف هذا القطاع. كما �شاركت وق�د يف 

اللجنة املركزية بقيادة قطر للبرتول فيما يتعلق بربنامج املنح الدرا�شية يف 

قطاع الطاقة و ال�شناعة. 
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  اإي�شاحامل�ج�دات امل�ج�دات 

 امل�ج�دات غري املتداولةامل�ج�دات غري املتداولة

63,081,3732,661,163ممتلكات واآلت ومعدات

-7124,158م�ج�دات حق ا�شتخدام

8886,272906,226ا�شتثمارات عقارية

93,021,6822,940,932ا�شتثمارات

10132,935132,935ال�شهرة

7,246,4206,641,256اإجمايل امل�ج�دات غري املتداولةاإجمايل امل�ج�دات غري املتداولة

امل�ج�دات املتداولةامل�ج�دات املتداولة

11426,565422,450خمزون

12322,201433,896 )ب)م�شتحق من اأطراف ذات عالقة

131,484,9362,517,504ذمم جتارية مدينة

14159,356193,251دفعات مقدمة واأر�شدة مدينة اأخرى

153,013,7343,566,422نقد واأر�شدة لدى البن�ك

5,406,7927,133,523اإجمايل امل�ج�دات املتداولةاإجمايل امل�ج�دات املتداولة

12,653,21212,653,21213,774,779اإجمايل امل�ج�داتاإجمايل امل�ج�دات

حق�ق امللكية حق�ق امللكية وو املطل�بات املطل�بات

حق�ق امللكيةحق�ق امللكية

16994,256994,256راأ�س املال

17498,914497,791احتياطي قان�ين

)7,485)1873,155احتياطي القيمة العادلة

526,013531,793فائ�س اإعادة التقييم

6,402,3696,014,885اأرباح مدورة

8,494,7078,031,240حق�ق امللكية املن�ش�بة مل�شاهمي ال�شركة الأمحق�ق امللكية املن�ش�بة مل�شاهمي ال�شركة الأم

207,405247,383ح�ش�س غري م�شيطرة

8,702,1128,278,623اإجمايل حق�ق امللكيةاإجمايل حق�ق امللكية

 

املطل�باتاملطل�بات

مطل�بات غري متداولةمطل�بات غري متداولة

1280,743232,776 )ج(م�شتحق لأطراف ذات عالقة

19105,39025,441التزامات التاأجري التم�يلي

2089,24691,544مكافاأة نهاية اخلدمة للم�ظفني

-2122,310خم�ش�س اإيقاف ت�شغيل

297,689349,761اإجمايل املطل�بات غري املتداولةاإجمايل املطل�بات غري املتداولة

مطل�بات متداولةمطل�بات متداولة

122,803,5314,396,582 )ج(م�شتحق لأطراف ذات عالقة

1920,2786,325التزامات التاأجري التم�يلي

22829,602743,488ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

3,653,4115,146,395اإجمايل املطل�بات املتداولةاإجمايل املطل�بات املتداولة

3,951,1005,496,156اإجمايل املطل�باتاإجمايل املطل�بات

12,653,21212,653,21213,774,779اإجمايل حق�ق امللكية واملطل�باتاإجمايل حق�ق امللكية واملطل�بات

اعتمد جمل�س الإدارة هذه البيانات املالية امل�حدة بتاريخ 29 يناير 2020 ووقعها عليها نيابة عن املجل�س:

�شعد را�شد املهندي �شعد را�شد املهندي الع�ش� املنتدب والرئي�س التنفيذياأحمد �شيف ال�شليطي اأحمد �شيف ال�شليطي رئي�س جمل�س الإدارة

2019201920182018

اإي�شاح

22,446,25823,154,885 23الإيرادات 

)22,000,565))21,280,860) 24تكلفة الإيرادات

1,165,3981,165,3981,154,320اجمايل الربحاجمايل الربح

257,557314,252 25اإيرادات اأخرى

)371,577))333,733) 26م�شروفات عم�مية واإدارية 

169,132146,969اإيراد مت�يل

1,258,3541,258,3541,243,964�شايف ربح ال�شنة�شايف ربح ال�شنة

من�ش�ب اإىل:من�ش�ب اإىل:

1,216,3821,160,112مالكي ال�شركة

41,97283,852ح�ش�س غري امل�شيطرة

1,258,3541,258,3541,243,964�شايف ربح ال�شنة�شايف ربح ال�شنة

العائد الأ�شا�شي لل�شهم ال�احدالعائد الأ�شا�شي لل�شهم ال�احد

)بالريال القطري لل�شهم(
27 1.221.221.17

2019201920182018

1,258,3541,258,3541,243,9641,243,964�شايف ربح ال�شنة �شايف ربح ال�شنة 

الدخل ال�شامل الآخرالدخل ال�شامل الآخر

بن�د لن يعاد ت�شنيفها لحقا يف الربح اأو اخل�شارة

74,068140,326�شايف التغري يف القيمة العادلة لال�شتثمارات املالية

531,793))5,7805,780))فائ�س اإعادة التقييم لل�شنة

68,288672,119الدخل  ال�شامل الآخر لل�شنةالدخل  ال�شامل الآخر لل�شنة

1,326,6421,326,6421,916,083اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنةاإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

من�ش�ب اإىل:من�ش�ب اإىل:

1,282,7691,829,770مالكي ال�شركة

43,87386,313ح�شة غري م�شيطرة

1,326,6421,326,6421,916,083

ت�شكل الإي�شاحات يف ال�شفحات من ٦٨ اإىل 10٦ جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية امل�حدة.



املن�ش�ب اإىل مالكي ال�شركةاملن�ش�ب اإىل مالكي ال�شركة

ح�ش�س ح�ش�س 

غري غري 

م�شيطرةم�شيطرة

اجمايلاجمايل

 حق�ق  حق�ق 

امللكيةامللكية

راأ�س املالراأ�س املال
  احتياطياحتياطي

قان�ينقان�ين

  احتياطياحتياطي

  القيمةالقيمة

العادلةالعادلة

فائ�س اإعادة فائ�س اإعادة 

التقييمالتقييم
الجمايلالجمايلاأرباح مدورةاأرباح مدورة

 7,361,860 290,060  7,071,800 5,708,491 - )128,075) 497,128 994,256 الر�شيد يف 1 يناير 2018 

تعديل عند التطبيق املبدئي 

للمعيار الدويل للتقارير 

املالية رقم 9

 - - (165,031( -  118,383  (46,648( 2,965  (43,683(

الر�شيد املعدل يف 1 يناير 

2018
 994,256 497,128 (293,106( - 5,826,874 7,025,152  293,025 7,318,177 

اجمايل الدخل ال�شامل 

لل�شنه:

 1,243,964 83,852  1,160,112 1,160,112 -  -  - - �شايف الربح لل�شنة

 672,119 2,461  669,658 )147,756) 531,793  285,621 - - الدخل ال�شامل الآخر لل�شنة

 1,916,083 86,313  1,829,770 1,012,356 531,793  285,621 - - اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

متح�شالت من بيع ك�ش�ر 

الأ�شهم
 -  663  -  - 63 726  -  726 

ت�زيعات اأرباح مدف�عة عن 

عام 2017 )اإي�شاح 28)
 - -  -  - (795,405( (795,405( -  (795,405(

امل�شاهمة يف ال�شندوق 

الجتماعي والريا�شي
 - -  -  - (29,003( (29,003( -  (29,003(

ت�زيعات اأرباح مدف�عة 

للح�ش�س غري امل�شيطرة
 - -  -  -  -  -  (131,955( (131,955(

 8,278,623 247,383  8,031,240 6,014,885 531,793 )7,485) 497,791 994,256 الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2018

531,7936,014,8858,031,240247,3838,278,623)7,485)994,256497,791الر�شيد يف 1 يناير 2019

اجمايل الدخل ال�شامل لل�شنه

1,216,3821,216,38241,9721,258,354----�شايف الربح لل�شنة

66,3871,90168,288)8,473))5,780)80,640--الدخل ال�شامل الآخر لل�شنه

1,207,9091,282,76943,8731,326,642)5,780)80,640--اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

6,512-5,3896,512--1,123-متح�شالت من بيع ك�ش�ر الأ�شهم 

ت�زيعات اأرباح نقدية مدف�عة 

عن عام 2018 )اإي�شاح 28)
----(795,405((795,405(-(795,405(

امل�شاهمة يف ال�شندوق 

الجتماعي والريا�شي
----(30,409((30,409(-(30,409(

ت�زيعات اأرباح مدف�عة 

للح�ش�س غري امل�شيطرة
------(83,851((83,851(

994,256994,256498,914498,91473,15573,155526,013526,0136,402,3696,402,3698,494,7078,494,707207,405207,4058,702,1128,702,112الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2019

ت�شكل الإي�شاحات يف ال�شفحات من  ٦٨ اإىل 10٦ جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية امل�حدة.

2019201920182018 اإي�شاح

 التدفقات النقدية من اأن�شطة الت�شغيل التدفقات النقدية من اأن�شطة الت�شغيل 

1,258,3541,243,964�شايف ربح ال�شنة

ت�ش�يات لـ:

6209,105190,417اإهالك ممتلكات واآلت ومعدات

-720,525م�ج�دات حق ا�شتخدام

834,95732,345اإهالك ا�شتثمارات عقارية

13,469-�شايف خ�شائر انخفا�س قيمة وربح من ا�شتثمارات مالية

137,16634,252 )ب(انخفا�س يف قيمة دي�ن معدومة وم�شك�ك يف حت�شيلها

-63,463انخفا�س قيمة ممتلكات واآلت ومعدات

115,1985,979انخفا�س قيمة خمزون بطيء احلركة

)13,470)2043,460خم�ش�س / )رد(  مكافاأة نهاية اخلدمة للم�ظفني

1,6851,495خ�شائر من بيع ممتلكات واآلت ومعدات

)82,612))85,478)25اإيرادات ت�زيعات اأرباح

)146,969))169,132)اإيرادات ف�ائد

1,329,3031,329,3031,278,870

التغريات يف:

)14,113))9,313)               -     املخزون

111,69595,206               -     امل�شتحق من اأطراف ذات عالقة

)71,899)1,056,445               -     ذمم جتارية مدينة ومدف�عة مقدما

84,70761,016                -     ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى 

399,842)1,745,084)                -     امل�شتحق لأطراف ذات عالقة

827,7531,748,922التدفقات النقدية الناجتة من اأن�شطة الت�شغيلالتدفقات النقدية الناجتة من اأن�شطة الت�شغيل

)25,518))45,759)20مكافاأة نهاية اخلدمة املدف�عة للم�ظفني

)24,102))29,003)امل�شاهمة املدف�عة لل�شندوق الجتماعي والريا�شي

752,991752,9911,699,302�شايف التدفقات النقدية من اأن�شطة الت�شغيل�شايف التدفقات النقدية من اأن�شطة الت�شغيل

التدفقات النقدية من اأن�شطة ال�شتثمارالتدفقات النقدية من اأن�شطة ال�شتثمار

7,3061,387متح�شالت من بيع ممتلكات واآلت ومعدات

)615,232))657,689)�شراء ممتلكات واآلت ومعدات

)29,450))12,134)8�شراء ا�شتثمارات عقارية

2585,47882,612ت�زيعات اأرباح م�شتلمة

169,132146,969ف�ائد م�شتلمة

6,513726متح�شالت من بيع ك�ش�ر الأ�شهم

)957,955))1,092,990)�شراء ا�شتثمارات مالية

1,108,1091,230,717متح�شالت من بيع ا�شتثمارات مالية

)639,800))20,539)�شايف احلركة يف ر�شيد ال�دائع الثابتة

)780,026)))406,814406,814))�شايف التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف اأن�شطة ال�شتثمار�شايف التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف اأن�شطة ال�شتثمار

التدفقات النقدية من اأن�شطة التم�يلالتدفقات النقدية من اأن�شطة التم�يل

)795,405))795,405)28ت�زيعات اأرباح مدف�عة

)131,955))83,851)ت�زيعات اأرباح مدف�عة حل�ش�س غري م�شيطرة

-)18,146)مدف�عات اإيجار

)927,360)))897,402897,402))�شايف التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف اأن�شطة التم�يل�شايف التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف اأن�شطة التم�يل

)8,084))551,225)�شايف النق�س يف النقد وما يعادله �شايف النق�س يف النقد وما يعادله 

3,164,3943,172,478النقد وما يعادله يف 1 يناير 

152,613,1692,613,1693,164,394النقد وما يعادله يف النقد وما يعادله يف 3131 دي�شمرب  دي�شمرب 

ت�شكل الإي�شاحات يف ال�شفحات من  ٦٨ اإىل 10٦ جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية امل�حدة.



بلد التاأ�شي�سبلد التاأ�شي�س ال�شركة التابعة ال�شركة التابعة

الن�شبة املئ�ية للم�شاهمة الفعلية للمجم�عةالن�شبة املئ�ية للم�شاهمة الفعلية للمجم�عة

2019201920182018

100%100%قطر�شركة وق�د لفح�س املركبات ذ.م.م. )فاح�س(

%60%60قطر�شركة قطر ل�ق�د الطائرات ذ.م.م. )كي�جيت(

100%100%قطر�شركة وق�د للخدمات البحرية ذ.م.م.

100%100%قطر�شركة وق�د العاملية ذ.م.م.

100%100%اململكة العربية ال�شع�دية�شركة وق�د اململكة ذ.م.م.

100%100%قطرار�س اخلليج للعقارات ذ.م.م.

-100%عمانب�لري�س للخدمات البحرية �س.م.م

100%100%جمه�رية ليبرييا�شتار مارين �شريفي�شيز ليمتد

100%100%جمه�رية ليبرييا�شركة �شدرة ال�جبة لل�شحن

100%100%جمه�رية ليبرييااأو�شن مارين �شريفي�شيز ليمتد

100%100%جمه�رية ليبريياجالك�شي مارين �شريفي�شيز ليمتد

100%100%جمه�رية ليبرييا�شركة �شدرة ال�كرة لل�شحن

100%100%جمه�رية ليبرييا�شركة �شدرة الرميلة لل�شحن

100%100%جمه�رية ليبرييا�شركة �شدرة م�شيعيد لل�شحن

100%100%جمه�رية ليبريياه�رايزون مارين �شريفي�شيز ليمتد



 ت�شبح �شارية املفع�ل لل�شنة املنتهية بعد

31 دي�شمرب 2019

-  التعديالت على الإ�شارات اإىل اإطار العمل املفاهيمي يف املعايري الدولية للتقارير املالية 

-  تعريف الأعمال )التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3)

-   تعريف الأهمية )التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم 3 ومعيار املحا�شبة الدويل رقم 8)







امل�ج�دات املالية 

بالتكلفة املطفاأة

يتم قيا�س هذه امل�ج�دات لحقا بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تقليل التكلفة املطفاأة 

بخ�شائر انخفا�س القيمة. يتم العرتاف باإيرادات الف�ائد )اإن وجدت(، واأرباح وخ�شائر اأ�شعار �شرف العمالت 

الأجنبية وانخفا�س القيمة يف الربح اأو اخل�شارة. يتم العرتاف باأي ربح اأو خ�شارة من ا�شتبعاد يف الربح اأو اخل�شارة.

ال�شتثمارات يف حق�ق 

امللكية بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 

ال�شامل الآخر

يتم قيا�س هذه امل�ج�دات لحقا بالقيمة العادلة. يتم العرتاف بت�زيعات الأرباح كاإيراد يف الربح اأو اخل�شارة ما 

مل متثل ت�زيعات الأرباح ب�شكل وا�شح ا�شرتداد جزء من تكلفة ال�شتثمار. يتم العرتاف ب�شايف الأرباح واخل�شائر 

الأخرى يف الدخل ال�شامل الآخر ول يتم ا�شتبعادها اأبدا من الربح اأو اخل�شارة.









11 يناير  يناير 20192019البن�د املتاأثرة يف البيانات املالية البن�د املتاأثرة يف البيانات املالية )املبلغ بالألف ريال قطري(

95,789التزام الإيجار الت�شغيلي يف 31 دي�شمرب 2018

)9,589)خم�ش�مة با�شتخدام معدل الإقرا�س الإ�شايف يف 1 يناير 2019

)19,911)ا�شتثناء العرتاف لالإيجارات ذات الفرتات التي تقل عن 12 �شهرا عند النتقال

66,28966,289التزامات الإيجار املعرتف بها يف التزامات الإيجار املعرتف بها يف 11 يناير  يناير 20192019  

11 يناير  يناير 20192019البن�د املتاأثرة يف البيانات املالية البن�د املتاأثرة يف البيانات املالية )املبلغ بالألف ريال قطري(

69,140اأ�ش�ل حق ا�شتخدام معرو�شة يف املمتلكات والآلت واملعدات

66,289التزامات اإيجار

)املبلغ بالألف ريال قطري()املبلغ بالألف ريال قطري(
القيم الدفرتيةالقيم الدفرتية

20192019201201٨٨

1,484,9362,517,504ذمم جتارية مدينة

322,201433,896م�شتحق من اأطراف ذات عالقة

3,013,7343,566,422اأر�شدة لدى البن�ك

4,820,8714,820,8716,517,822



2019

)بالألف ريال القطري)

القيمة الدفرتية

تدفقات نقدية تعاقديةتدفقات نقدية تعاقدية

اأكرث من 5 �شن�ات2-5 �شن�اتاأقل من �شنة اإجمايل

)42,998))62,392))20,278))125,668)125,668التزامات التاأجري التم�يلي

-)80,743))2,803,531))2,884,274)2,884,274م�شتحق لأطراف ذات عالقة

ذمم جتارية دائنة واأر�شدة 

دائنة اأخرى
829,602(829,602((829,602(--

3,839,5443,839,544((3,839,5443,839,544((((3,653,4113,653,411((((143,135143,135((((42,99842,998((

2019

)بالألف ريال القطري)

القيمة الدفرتية

تدفقات نقدية تعاقديةتدفقات نقدية تعاقدية

اأكرث من 5 �شن�ات2-5 �شن�اتاأقل من �شنة اإجمايل

-)25,441))6,325))31,766)31,766التزامات التاأجري التم�يلي

-)232,776))4,396,582))4,629,358)4,629,358م�شتحق لأطراف ذات عالقة

ذمم جتارية دائنة واأر�شدة 

دائنة اأخرى
743,488(743,488((743,488(--

5,404,612(5,404,612((5,146,395((258,217(-

)اأ( اإدارة املخاطر املالية )تابع(   

))22( خماطر الئتمان )تابع(( خماطر الئتمان )تابع(

يقدم اجلدول التايل املعل�مات ح�ل التعر�س ملخاطر الئتمان واخل�شائر الئتمانية املت�قعة للذمم التجارية املدينة من عمالء: 

ت�شتخدم املجم�عة م�شف�فة خم�ش�شات لقيا�س اخل�شائر الئتمانية املت�قعة للذمم التجارية املدينة من عمالء غري حك�ميني، والتي تتك�ن من عدد 

كبري من الأر�شدة. 

حُت�شب معدلت اخل�شارة با�شتخدام طريقة »�شايف معدل التدفق« ا�شتنادًا اإىل احتمالية تقدم امل�شتحق خالل املراحل املتعاقبة من التعرث يف ال�شداد اإىل 

ال�شطب. يتم احت�شاب �شايف معدلت التدفق ب�شكل منف�شل للتعر�شات يف قطاعات خمتلفة.

ت�شتند معدلت اخل�شارة اإىل جتربة اخل�شارة الئتمانية الفعلية على مدى الثالث �شن�ات املا�شية. يتم �شرب هذه املعدلت بع�امل م�شتقبلية لتعك�س 

الفروق بني الظروف القت�شادية خالل الفرتة التي مت خاللها جمع البيانات التاريخية والظروف احلالية وروؤية املجم�عة لالأو�شاع القت�شادية على 

مدى العمر املت�قع للذمم املدينة.

الأر�شدة لدى البن�ك

حتد املجم�عة من تعر�شها ملخاطر الئتمان على الأر�شدة البنكية من خالل احلفاظ على الأر�شدة لدى البن�ك التي لديها ت�شنيفات ائتمانية عالية.

)املبلغ بالألف ريال قطري()املبلغ بالألف ريال قطري(

20192019201201٨٨

 اإجمايل القيمة

الدفرتية
خم�ش�س اخل�شارة

 اإجمايل القيمة

الدفرتية
خم�ش�س اخل�شارة

1,019,4486,963361,69910,427متداولة

1177,0241,673263,08610,691-30 ي�ما

3178,4902,31256,25210,168-60 ي�ما

6164,3652,27030,4369,953-90 ي�ما

9189,4565,16245,33514,962-180 ي�ما

169,12094,58669,90752,449اأكرث من 181-365 ي�ما

1,597,9031,597,903112,966112,966826,715108,650



اأرا�شياأرا�شي              التكلفةالتكلفة
مباينمباين

وبنية حتتيةوبنية حتتية
اآلت ومعداتاآلت ومعدات

�شيارات ومعدات �شيارات ومعدات 

مكتبية ومفرو�شاتمكتبية ومفرو�شات
ب�اخرب�اخر

م�شروعات م�شروعات 

حتت التنفيذحتت التنفيذ
جمم�عجمم�ع

يف 1 يناير 

2019
557,6431,600,500695,349840,822322,637172,4154,189,366

76,07157,35027,625991517,962679,999-اإ�شافات

حم�ل لأ�ش�ل 

حق ال�شتخدام
---(34,309(--(34,309(

)5,780)-----)5,780)اإعادة تقييم

خ�شارة 

انخفا�س قيمة
(3,463(-----(3,463(

املح�ل من 

م�شروعات حتت 

التنفيذ

-159,10236,87646,1791,273(243,430(-

ا�شتبعادات / 

حت�يالت
--(8,201((55,093(--(63,294(

يف 31 دي�شمرب 

2019
548,400548,4001,835,6731,835,673781,374781,374825,224825,224324,901324,901446,947446,9474,762,5194,762,519

الإهالك املرتاكمالإهالك املرتاكم

 يف 1 يناير

2019
-336,193439,585626,830125,595-1,528,203

 م�شروف

الإهالك
-86,84253,82758,41910,017-209,105

 حم�ل

 لأ�ش�ل حق

ال�شتخدام

---(2,859(--(2,859(

ا�شتبعادات /

حت�يالت
-366(978((52,691(--(53,303(

  يف يف 3131 دي�شمرب دي�شمرب

20192019
--423,401423,401492,434492,434629,699629,699135,612135,612--1,681,1461,681,146

 �شايف القيمة

 الدفرتية يف 31

دي�شمرب 2019

548,400548,4001,412,2721,412,272288,940288,940195,525195,525189,289189,289446,947446,9473,081,3733,081,373



اأرا�شيالتكلفةالتكلفة
مباين

وبنية حتتية
اآلت ومعدات

�شيارات ومعدات 

مكتبية ومفرو�شات
ب�اخر

م�شروعات 

حتت التنفيذ
جمم�ع

يف 1 يناير 

2018
25,8501,243,441601,282735,283319,231124,8523,049,939

37,08425,38954,8921,407496,460615,232-اإ�شافات

531,793-----531,793اإعادة تقييم

املح�ل من 

م�شروعات حتت 

التنفيذ

-351,18775,10722,603-(448,897(-

ا�شتبعادات / 

حت�يالت
-(31,212((6,429(28,0441,999-(7,598(

يف 31 دي�شمرب 

2018
557,6431,600,500695,349840,822322,637172,4154,189,366

الإهالك املرتاكمالإهالك املرتاكم

يف 1 يناير 

2018
-291,112393,832542,964114,594-1,342,502

190,417-68,47548,19363,08010,669-اإهالك ال�شنة

ا�شتبعادات /

حت�يالت
-(23,394((2,440(20,786332-(4,716(

يف 31 دي�شمرب 

2018
-336,193439,585626,830125,595-1,528,203

�شايف القيمة 

الدفرتية يف 31 

دي�شمرب 2018

557,6431,264,307255,764213,992197,042172,4152,661,163

الإجمايلالإجمايلمركباتمركبات  اأر�ساأر�س  التكلفةالتكلفة

34,30934,309-حم�ل من ممتلكات واآلت ومعدات

63,0096,13169,140ر�شملة عند التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16

7,69238,26845,960اإ�شافات خالل ال�شنة

)1,907))1,907)-ا�شتبعادات

70,70170,70176,80176,801147,502147,502

الإهالك املرتاكمالإهالك املرتاكم

2,8592,859-حم�ل من ممتلكات واآلت ومعدات

6,83413,69120,525م�شروف ال�شنة

)40))40)-ا�شتبعادات

6,8346,83416,51016,51023,34423,344

63,86763,86760,29160,291124,158124,158القيمة الدفرتية يف القيمة الدفرتية يف 3131 دي�شمرب دي�شمرب



2019201920182018التكلفة التكلفة 

1,025,610996,160الر�شيد يف 1 يناير 

12,13429,450اإ�شافات

-2,869حم�ل من ممتلكات واآلت ومعدات

1,040,6131,025,610الر�شيد يف 31 دي�شمرب 

جممع الإهالكجممع الإهالك

)87,039))119,384)الر�شيد يف 1 يناير 

)32,345))34,079)م�شروف الإهالك لل�شنة

-)878)حم�ل من ممتلكات واآلت ومعدات

)119,384))154,341)الر�شيد يف 31 دي�شمرب 

886,272886,272906,226القيمة الدفرتية الر�شيد يف القيمة الدفرتية الر�شيد يف 3131 دي�شمرب دي�شمرب

2019201920182018

1,553,9361,469,011ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

16,004-ا�شتثمارات بالتكلفة مطفاأة

16,98027,153احل�شاب اجلاري لال�شتثمارات

1,450,7661,428,764ودائع ط�يلة الأجل

3,021,6823,021,6822,940,932

2019201920182018

1,485,0151,630,919الر�شيد يف 1 يناير

1,092,990957,955مقتناة خالل ال�شنة

)1,384,177))1,106,265)ا�شتبعادات

82,196280,318�شايف التغري يف احتياطي القيمة العادلة  

1,553,9361,553,9361,485,015الر�شيد يف 31 دي�شمرب 

201820181,469,0111,469,011--

201920191,553,9361,553,9361,553,9361,553,936----

امل�شت�ى 3امل�شت�ى 2امل�شت�ى 1الإجمايل



2019201920182018

57.70057.700املتعلقة ب�شركة قطر ل�ق�د الطائرات ذ.م.م. )كي� جت(

75.23575.235املتعلقة ب�شركة وق�د لفح�س املركبات ذ.م.م. )فاح�س(

132,935132,935132,935

وق�د لفح�س ال�شيارات ذ.م.م.قطر ل�ق�د الطائرات ذ.م.م.

20192019201820182019201920182018

10%10%10%7.5%النم� يف الإيرادات

3%3%3%3%النم� يف امل�شروفات

5%5%5%5%معدل اخل�شم

2019201920182018

216,792234,326خمزون ال�ق�د

146,193120,993امل�اد وقطع الغيار

31,70841,477خمزون البيع بالتجزئة

44,39532,979بن�د املخزون الأخرى

439,088429,775

)7,325))12,523)خم�ش�س ملخزون بطيء احلركة

426,565426,565422,450

2019201920182018

7,3251,346كما يف 1 يناير 

5,1985,979املك�ن خالل ال�شنة 

12,52312,5237,325كما يف 31 دي�شمرب 



2019201920182018

قطر للبرتول 

163,832107,806مبيعات

20,100,20920,483,548م�شرتيات

�شركة قطر غاز

1,435,795881,235مبيعات

286   -  خدمات

172,699150,868مبيعات�شركة نفط ال�شمال

964,118مبيعاترا�س غاز 

25,25727,170مبيعات�شركة اخلليج العاملية للحفر 

�شركة اأم�اج خلدمات التم�ين

26,52825,649مبيعات

27,00221,852خدمات

10,75811,232مبيعاتاأوريك�س جي تي ال

11,74510,899مبيعات�شركة قطر �شتيل

ناقالت لل�كالت املالحية املحدودة 

33,6649,382مبيعات

2,568   -خدمات

9,8068,743مبيعات�شركة كاتيك�س املحدودة

8,3248,071مبيعاتقطر لالأملني�م )األ�مني�م قطر( 

8,5167,271مبيعاتدولفني للطاقة 

4,4014,954مبيعات�شركة قطر لتط�ير البرتول 

3,3393,073مبيعات�شركة قطر للكيماويات )كي�كيم( 

�شركة قطر لالإ�شافات البرتولية 

)كفاك(
2,0642,343مبيعات

1,2761,333مبيعات�شركة قطر لطالء املعادن

17,3032,780مبيعات�شركات اأخرى

2019201920182018

130,423322,397قطر للبرتول

155,00857,454�شركة قطر غاز للت�شغيل املحدودة

1,19823,133را�س غاز

21,7358,722�شركة نفط ال�شمال

9565,273ناقالت لل�كالت املالحية املحدودة

3,8835,172�شركة اخلليج العاملية للحفر

5392,783�شركة قطر لالإ�شافات البرتولية  

1,0212,461اخلليج للمروحيات

1,1741,617دولفني املحدودة للطاقة

751,002�شركة قطر للبرتوكيماويات 

667748قطر لالأملني�م )األ�مني�م قطر")

1,739742�شركة اأم�اج خلدمات التم�ين

642608�شركة قطر غاز املحدودة للنقل

900525�شركة قطر لتط�ير البرتول

762510�شركة قطر �شتيل 

195387�شركة قطر للكيماويات املحدودة 

31498�شركة قطر لالأ�شمدة 

5992�شركة قطر لطالء املعادن

45-�شركة قطر لت�شغيل الغاز 

1441�شركة قطر للفينيل املحدودة

10440اأوريك�س جي تي ال

4935�شركة غزال

136ال�شيف املحدودة

5-�شركة ال�شاهني خلدمات البار

-731�شركة كاتيك�س املحدودة

322,201322,201433,896



2019201920182018

2,871,5904,629,327قطر للبرتول

-12,684�شركة اأم�اج خلدمات التم�ين

31-�شركة كاتيك�س املحدودة

2,884,2742,884,2744,629,358

2019201920182018

11,7818,640رواتب مدراء تنفيذيني

11,8209,870مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة )1)

7,7988,210بدلت اإعارة

435455بدلت جلان اأخرى

31,83431,83427,175

2019201920182018

80,743232,776جزء غري متداول

2,803,5314,396,582جزء متداول

2,884,2742,884,2744,629,358

2019201920182018

1,597,9022,626,154ذمم جتارية مدينة

)108,650))112,966)ناق�شا: خم�ش�س انخفا�س قيمة الذمم التجارية املدينة

1,484,9361,484,9362,517,504

2019201920182018

1,019,4481,997,634لي�شت م�شتحقة بعد

1177,024228,266 اإىل 30 ي�م

3178,49079,716 اإىل 60 ي�م

6164,36549,458 اإىل 90 ي�م

9189,45679,977 اإىل 180 ي�م

180163,67180,154 اإىل 365 ي�م

5,448110,949اأكرث من 365 ي�م

1,597,9021,597,9022,626,154

2019201920182018

108,65030,806يف 1 يناير

43,683-تعديل عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9

7,16634,252خم�ش�س مك�ن خالل ال�شنة

)91))2,850)دي�ن معدومة

112,966112,966108,650يف 31 دي�شمرب



2019201920182018

25,75729,044�شلف وقرو�س امل�ظفني

57,99834,075دفعات مقدمة، تاأمينات وم�شروفات مدف�عة مقدما

64,98664,986ذمم مدينة من ال�زارات

10,61565,146ذمم مدينة اأخرى

159,356159,356193,251

2019201920182018

32562نقد يف ال�شندوق

اأر�شده لدى البن�ك

ح�شابات جارية وحتت الطلب  -
178,274471,851

ودائع ثابتة   -2,434,5702,692,481

2,613,1693,164,394النقد وما يعادل النقدالنقد وما يعادل النقد

400,565402,028ودائع ثابتة ت�شتحق بعد ثالثة �شه�ر

3,013,7343,013,7343,566,422النقد واأر�شده لدى البن�ك النقد واأر�شده لدى البن�ك 

2019201920182018امل�شرح به:

1,000,000,0001,000,0001,000,000 �شهم عادي بقيمة 1 ريال قطري لل�شهم

راأ�س املال امل�شرح به وامل�شدر واملدف�ع بالكامل 994.255.760 

�شهم عادي قيمة ال�شهم ريال قطري واحد )2018: 99.425.576 

�شهم عادي قيمة ال�شهم 10 ريالت قطرية(.

994,256994,256

2019201920182018

)128,075))7,485)يف 1 يناير

)165,031)-تعديل تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9

80,640285,621�شايف التغري يف القيمة العادلة

)7,485)73,15573,155يف يف 3131 دي�شمرب  دي�شمرب 

الفائدةدفعات الإيجار امل�شتقبلية

القيمة احلالية لدفعات الإيجار 

امل�شتقبلية

201920192018201820192019201820182019201920182018

26,0177,7695,8661,44420,2786,325اأقل من �شنة

ما بني �شنة اإىل 5 

�شن�ات
76,28527,84013,8922,39962,39225,441

-42,998-14,774-57,774اأكرث من 5 �شن�ات

160,076160,07635,60934,53234,5323,843125,668125,66831,766



2019201920182018

91,545130,532الر�شيد كما يف 1 يناير

)13,470)43,460)رد( / املك�ن خالل ال�شنة 

)25,518))45,759)املدف�ع خالل ال�شنة

89,24689,24691,544الر�شيد كما يف 31 دي�شمرب

2019201920182018

147,44290,685ذمم جتارية دائنة )امل�ردين واملقاول�ن الدائن�ن(

42,15049,381مبالغ حمتجزة

640,010603,422م�شتحقات، خم�ش�شات واأر�شدة دائنة اأخرى

829,602829,602743,488

2019201920182018

21,095,44121,842,845بيع منتجات برتولية

1,122,5721,035,992بيع منتجات غري برتولية

228,245276,048الإيرادات من اخلدمات

22,446,25822,446,25823,154,885

2019201920182018

21,071,20421,830,797تكاليف الب�شاعة املباعة

209,656169,768اإهالك

21,280,86021,280,86022,000,565

2019201920182018

85,47882,612ت�زيعات اأرباح

146,893134,249ايرادات الإيجار

25,18697,391ايرادات اأخرى

257,557257,557314,252

2019201920182018

157,416158,654اأج�ر م�ظفني وبدلت 

54,93152,994الإهالك

31,93524,067م�شاريف مكتبيه

32,90538,375م�شاريف اأخرى

10,62985,046 انخفا�س/ رد خم�ش�شات

22,572690 م�شاريف ف�ائد 

23,34511,751م�شاريف بيع وت�ش�يق

333,733333,733371,577
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1,3571,3572,348اعتمادات م�شتندية

2019201920182018

1,216,3821,160,112ربح ال�شنة املن�ش�ب ملالكي ال�شركة

994,256994,256املت��شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة

1.221.221.17العائد الأ�شا�شي لل�شهم ال�احد )بالريال القطري(

2019201920182018

53,70553,705216,097الرتباطات الراأ�شمالية

2019201920182018

103,552103,55299,587�شمانات بنكية

18,14518,145اإجمايل التدفقات النقدية لالإيجارات

20192019 - اإيجارات مب�جب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  - اإيجارات مب�جب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 1616

4,5134,513الفائدة على التزامات الإيجار

--الإيراد من اإيجار اأ�ش�ل حق ال�شتخدام من الباطن كما ه� معرو�س يف "الدخل الآخر"

28,26528,265امل�شروفات الناجتة من الإيجارات ق�شرية الأجل

--امل�شروفات ذات ال�شلة باإيجارات الأ�ش�ل ق�شرية الأجل، با�شتبعاد الأ�ش�ل ذات القيمة املنخف�شة

20182018 - اإيجارات ت�شغيلية مب�جب معيار املحا�شبة الدويل رقم  - اإيجارات ت�شغيلية مب�جب معيار املحا�شبة الدويل رقم 1717

38,969م�شروف الإيجار

-الإيراد من اإيجار اأ�ش�ل حق ال�شتخدام من الباطن كما ه� معرو�س يف الدخل الآخر"



20192019 - ارتباطات اإيجارات ت�شغيلية - املجم�عة كم�ؤجر - ارتباطات اإيجارات ت�شغيلية - املجم�عة كم�ؤجر

194,490اأقل من �شنة واحدة

153,936�شنة اإىل �شنتني

156,994�شنتني لثالث �شن�ات

150,713ثالث �شن�ات لأربع �شن�ات

139,591اأربح �شن�ات خلم�س �شن�ات

48,416اأكرث من خم�س �شن�ات

844,140844,140الإجمايلالإجمايل

20182018 - اإيجارات ت�شغيلية مب�جب معيار املحا�شبة الدويل رقم  - اإيجارات ت�شغيلية مب�جب معيار املحا�شبة الدويل رقم 1717

120,009اأقل من �شنة واحدة

205,145ما بني �شنة اإىل خم�س �شن�ات

325,154الإجمايل




