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  تقرير مدقق الحسابات المستقل 

  ع..ق.م.ش) وقود( للوقود قطر شركة إلى السادة المساهمين في

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

  الرأي

والتي والشركات التابعة لها ("المجموعة")،  ")الشركة(" ع..ق.م.ش) وقود( للوقود قطر شركةللقد دققنا البيانات المالية الموحدة 
دخل ربح أو الخسارة، والربح أو الخسارة واللل والبيانات الموحدة ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في الموحد تتضمن بيان المركز المالي 

لتغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات التي تشتمل على السياسات اللتدفقات النقدية، وواآلخر،  الشامل
 والمعلومات التفسيرية األخرى.الهامة المحاسبية 

  
 في للمجموعة كماالموحد أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي برأينا 

 للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.الموحدة وتدفقاتها النقدية الموحد وأدائها المالي  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  

  أساس الرأي

ي الجزء الخاص بمسؤوليات لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بمزيد من التوضيح لمسؤوليتنا وفقا لتلك المعايير ف
المدققين عن تدقيق البيانات المالية الموحدة في هذا التقرير. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد السلوك األخالقي الصادرة عن 

يانات المالية الموحدة مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين والمتطلبات األخالقية ذات الصلة بأعمال التدقيق التي نقوم بها على الب
للمجموعة في دولة قطر. وقمنا باستيفاء مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لقواعد السلوك األخالقي الصادرة عن مجلس المعايير 

 لنا إليه.األخالقية الدولية للمحاسبين. إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي الذي توص
  

  تأكيد على أمر

 المجموعةلدى  ، الذي يوضح حقيقة أنالموحدة على البيانات المالية ٢٧ود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاح دون التحفظ على رأينا، ن
 .هذه المطالبات مقابل التزامات اضافيةاك ه ليس هناإلدارة أن ترى أحد الموردين. منقائمة  مطالبات

 

  األساسية التدقيق أمور

 للبيانات بها قمنا التي التدقيق أعمال في القصوى األهمية لها كان التي األمور تلك هي المهني لحكمنا وفقا األساسية التدقيق أمور إن
 رأينا تكوين وعند ككل، الموحدة المالية للبيانات تدقيقنا سياق في األساسية التدقيق أمور معالجة تمت لقد. الحالية للسنة الموحدة المالية
 .األمور هذه عن منفصال رأيا نقدم ال فإننا عنها،
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  على البيانات المالية الموحدة ١١و ٣و ٢راجع إيضاحات 

  لألمر تدقيقنا تناول كيفية    مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة 

 نظرا ألن لقد ركزنا على هذا الجانب:  

 ٢٫٢٩٥٫٥٥١٫٢٦٣ المجموعة لديها ذمم مدينة بمبلغ 

لایر قطري في  ٢٫٣٢٨٫١٠٧٫٢٨٧لایر قطري (

من إجمالي موجودات  %١٨٫٤وهو ما يمثل )، ٢٠١٦

 .٢٠١٧ديسمبر  ٣١المجموعة كما في 

 

 اض القيمة على حكم المجموعة في يعتمد مخصص انخف

تقدير حدوث حالة من حاالت انخفاض القيمة وعندما 

بال أقل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مستقتكون 

  من القيمة الدفترية، وهو أمر غير مؤكد في حد ذاته.

ين بتضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال، من   

  أمور أخرى، ما يلي:

  اإلعداداختبار الضوابط الرئيسية المطبقة على عملية 

االئتمان والضمانات العمالء وضبط حدود لتسجيل 

 وتحصيل اإليصاالت،

 ،اختبار تقادم الذمم المدنية على أساس العينة 

  اختبار افتراضات المجموعة بشأن توقعات التدفقات

 معلومات السوق الحالية في االعتبار، اخذالنقدية مع 

  تقييم مدى معقولية مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة

 القديمة والمشكوك في تحصيلها،

 قييم كفاية إفصاح المجموعة فيما يتعلق بمخصصات ت

ة انخفاض القيمة بالرجوع إلى متطلبات المعايير المحاسبي

  ذات الصلة.

  على البيانات المالية الموحدة ٦و ٥ و٣و٢راجع إيضاحي

  لألمر تدقيقنا تناول كيفية    ريةإهالك الممتلكات واآلالت والمعدات واالستثمارات العقا

  :نظرا ألنلقد ركزنا على هذا الجانب 

  بنود الممتلكات واآلالت والمعدات واالستثمارات

 العقارية المدرجة في بيان المركز المالي الموحد تمثل

 من إجمالي موجودات المجموعة. %٢١

 نظرا ألن الحكم المستخدم في تقدير األعمار اإلنتاجية 

 واألهمية النسبية للقيمة الدفترية للممتلكات واآلالت

أن إهالك الممتلكات واآلالت  فاعتبرناوالمعدات، 

أمر من أمور  تمثلوالمعدات واالستثمارات العقارية 

  التدقيق األساسية.

ين با المجال، من تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذ  

  أمور أخرى، ما يلي:

 تقييم الضوابط الرئيسية المفروضة على عملية الممتلكات 

قاعدة واآلالت والمعدات واالستثمارات العقارية على 

 وتقدير األعمار اإلنتاجية والقيم الباقية، البيانات

 تقييم معايير االعتراف المطبقة على التكاليف المتكبدة 

 خالل السنة المالية مقابل متطلبات المعايير والمرسملة

 المحاسبية ذات الصلة،

 مدى معقولية تقييم منهجية اإلهالك المستخدمة، و

 ،بهذا المجالاالفتراضات األساسية بناء على معرفتنا 

 اتومقارنتها بمصروف اإلهالك اتإعادة حساب مصروف

 في البيانات المالية الموحدة، ةاإلهالك الوارد

  ات الممتلكإهالك المجموعة فيما يتعلق ب كفاية إفصاحتقييم

بالرجوع إلى واالستثمارات العقارية واآلالت والمعدات 

  متطلبات السياسات المحاسبية ذات الصلة.
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 معلومات أخرى

ولكنها ال تشمل  مجلس اإلدارة المسؤول عن المعلومات األخرى. تشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنويإن 

البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات الصادر عنا عليها. قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات، حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة 

 الذي يشكل جزءا من التقرير السنوي ويتوقع أن تقدم لنا األقسام الباقية من التقرير السنوي بعد تاريخ التدقيق هذا.

 رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى ونحن ال نعبر عن أي شكل من أشكال تأكيد النتيجة في هذا الشأن.ال يغطي 

 فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي دراسة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تصبح متاحة، وللقيام

بارنا ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع البيانات المالية الموحدة أو إذا كان من بذلك، سنأخذ في اعت

 الواضح أن المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق يشوبها أخطاء جوهرية.

تاريخ تقرير المدققين هذا، إلى أن هناك إذا توصلنا، استنادا إلى عملنا الذي قمنا بأدائه بناء على المعلومات األخرى المستلمة قبل 

  عنه في هذا الصدد. نبلغأخطاء جوهرية في تلك المعلومات األخرى، فإنه ينبغي علينا اإلبالغ عن تلك الحقيقة. ليس لدينا ما 

  مسؤوليات مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

ً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية ا لموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا

الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الموحدة الخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة 

  سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية، عند إعداد البيانات المالية الموحدة

واإلفصاح، حسب مقتضى الحال، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس المحاسبة وفقا لمبدأ االستمرارية ما لم يخطط 

  ا أو لم يكن لديه بديل واقعي خالفا للقيام بذلك.مجلس اإلدارة إما لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياته

  مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناتجة 

لحسابات الذي يتضمن رأينا. التأكيد المعقول هو تأكيد على مستوى عال، ولكن ال يضمن عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير مدققي ا

أن عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف دائما عن أخطاء جوهرية عندما تكون موجودة. يمكن أن تنشأ األخطاء 

ي أو جماعي، أن يتوقع بشكل معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية عن غش أو خطأ، وتعتبر هامة إذا كان من الممكن، بشكل فرد

  التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، نحن نمارس حكما مهنيا ونبقي على الشكوك المهنية في جميع أعمال التدقيق. 

  نقوم: كما إننا

  بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، ونصمم وننفذ

إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتكوين أساس لرأينا. إن خطر عدم 

غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، نظرا ألن الغش قد ينطوي على تدليس اكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن 

 وتزوير، أو حذف متعمد أو محاوالت تشويه، أو تجاوز للرقابة الداخلية.

  بالحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس

 ول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.لغرض إبداء رأي ح
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  (تابع) مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

 .بتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات الصلة التي اتخذتها اإلدارة  

 مبدأ االستمرارية المحاسبي، واستنادا إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها، ما إذا  بإبداء نتيجة على مدى مالءمة استخدام

كانت هناك شكوكا جوهرية ذات صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول مقدرة المجموعة على مواصلة 

وفقا لمبدأ االستمرارية. إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات  اأعماله

إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو إذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافي، بتعديل 

ا إليها تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدققي الحسابات. ومع رأينا. إن النتائج التي توصلن

  ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في أن تقوم المجموعة بالتوقف عن مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية.

 ا، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل بتقييم العرض العام للبيانات المالية وهيكلها ومحتواه

 المعامالت واألحداث ذات العالقة بالطريقة التي تحقق العرض العادل.

  بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الكيانات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة

رأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف على وإجراء أعمال التدقيق للمجموعة. إلبداء ال

 وسنظل نحن المسؤولون الوحيدون عن رأينا حول التدقيق.

الهامة، بما في ذلك فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بالنطاق المخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق  مجلس اإلدارةنتواصل مع إننا 

  أي وجه من أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء قيامنا بالتدقيق.

ائل نقوم أيضا بتزويد مجلس اإلدارة ببيان بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة بشأن االستقاللية، ونبلغهم عن جميع العالقات والمس

 ل معقول أنها تؤثر على استقالليتنا والضمانات ذات الصلة، متى كان ذلك ممكنا.األخرى التي قد يعتقد بشك

ة من األمور التي تم تقديمها لمجلس اإلدارة، نحدد تلك المسائل التي كانت لها األهمية القصوى في تدقيق البيانات المالية الموحدة للسن

ه األمور في تقرير مدققي الحسابات ما لم يحول قانون أو الئحة دون الحالية، وبالتالي فهي أمور التدقيق الرئيسية. نحن نصف هذ

الكشف العلني عن مسألة أو عندما، في حاالت نادرة جدا، نقرر عدم إيراد مسألة ما في تقريرنا نظرا لآلثار السلبية التي قد تنجم عن 

  لة ورودها في التقرير.القيام بذلك والتي قد يتوقع بشكل معقول أن ترجح على المصلحة العامة في حا

  تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

بسجالت محاسبية منتظمة شركة ال تحتفظلقد حصلنا على جميع اإليضاحات والمعلومات التي اعتبرنا أنها ضرورية ألغراض التدقيق. 

بإجراء الجرد الفعلي لمخزون الشركة وفقا للمبادئ المقررة. قمنا  باإلضافة الى ذلك المالية الموحدة مع تلك السجالت. اوتتفق بياناته

بقراءة تقرير مجلس اإلدارة والذي سوف يعرض ضمن التقرير السنوي، والمعلومات المالية الواردة فيه تتفق مع دفاتر وسجالت وقمنا 

للشركة أو لبنود النظام األساسي  ٢٠١٥سنة ل ١١قانون الشركات التجارية القطري رقم ل . لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفاتالشركة

كما في وللسنة  اأو أدائه للشركةسلبي على بيان المركز المالي الموحد جوهري خالل السنة يمكن أن يكون لها أثر  عليه تعديالتأية و

  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في 

  يعقوب حبيقة  ٢٠١٨ فبراير ٢٨
  كي بي إم جي  الدوحة

  )٢٨٩( رقم القطري الحسابات مراقبي سجل  قطر دولة
 خارجي مدقق: المالية لألسواق قطر هيئة من بترخيص  
  ١٢٠١٥٣ رقم رخصة  
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  الموحدالمركز المالي بيان 
                                                                                                                                           ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما 

  تتم اإلشارة إلى خالف ذلكلف لایر قطري ما لم الأتم عرض األرصدة ب
      

  2016   2017 إيضاح الموجودات
         

      المتداولةالموجودات غير 
 ١٬٧٤٥٬٤٠٣  ١٬٧٠٧٬٤٣٧ ٥ ممتلكات وآالت ومعدات

 ٩٣٧٬٥١٩  ٩٠٩٬١٢١ ٦  عقاريةاستثمارات 
 ١٬٦٦٧٬٥٣٦  ١٬٦٣٠٬٩١٩ ٧ موجودات مالية متاحة للبيع

 ١٣٢٬٩٣٥  ١٣٢٬٩٣٥ ٨ الشهرة
 ٤٬٤٨٣٬٣٩٣  ٤٬٣٨٠٬٤١٢ إجمالي الموجودات غير المتداولة

     
     الموجودات المتداولة

 ٢٨٠٬٤٩٥   ٤١٤٬٣١٦ ٩  مخزون
 ٤٨٤٬٢٦٢   ٥٢٩٬١٠٢ (ب)١٠  مستحق من أطراف ذات عالقة

 ٢٬٣٢٨٬١٠٧   ٢٬٢٩٥٬٥٥١ ١١ ذمم تجارية مدينة 
 ٥٩٥٬٣٨٥   ٤٩٠٬٩٨٢ ١٢  دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

 ٣٬١٦٨٬٠٣٥   ٤٬٣٦٣٬٤٧٠ ١٣ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٦٬٨٥٦٬٢٨٤  ٨٬٠٩٣٬٤٢١  إجمالي الموجودات المتداولة
 ١١٬٣٣٩٬٦٧٧  ١٢٬٤٧٣٬٨٣٣  إجمالي الموجودات

      
         حقوق الملكية والمطلوبات

     حقوق الملكية
 ٩١٢٬١٦١   ٩٩٤٬٢٥٦ ١٤ رأس المال

 ٤٨٦٬١٥٩   ٤٩٧٬١٢٨ ١٥ احتياطي قانوني
 ١٢٥٬٥٦٩   )١٢٨٬٠٧٥( ١٦  احتياطي القيمة العادلة

 ٥٬٥٠٠٬٠٥٣   ٥٬٧٠٨٬٤٩١  أرباح مدورة
 ٧٬٠٢٣٬٩٤٢  ٧٬٠٧١٬٨٠٠  األم حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة

 ٢٥٨٬٤٩٥   ٢٩٠٬٠٦٠   حصص غير مسيطرة
 ٧٬٢٨٢٬٤٣٧  ٧٬٣٦١٬٨٦٠   إجمالي حقوق الملكية

      
      المطلوبات

     مطلوبات غير متداولة
 ١٣٦٬٤١٢   ١٣٠٬٥٣٢ ١٧  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 ١٣٦٬٤١٢ ١٣٠٬٥٣٢ المطلوبات غير المتداولةإجمالي 

     مطلوبات متداولة
 ٤٩٧٬٧٨٩   ١٬٢٠٢٬٧٠١ ١٨ ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

 ٣٬٤٢٣٬٠٣٩   ٣٬٧٧٨٬٧٤٠ (ج)١٠ مستحق ألطراف ذات عالقة
 ٣٬٩٢٠٬٨٢٨  ٤٬٩٨١٬٤٤١  إجمالي المطلوبات المتداولة

 ٤٬٠٥٧٬٢٤٠ ٥٬١١١٬٩٧٣ إجمالي المطلوبات
 ١١٬٣٣٩٬٦٧٧ ١٢٬٤٧٣٬٨٣٣  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

  

 المجلس: عن نيابة ووقع عليها ٢٠١٨فبراير  ٢٨الموحدة بتاريخ  بيانات الماليةال اعتمد مجلس اإلدارة هذه

 
  
  

  
  
  

  .المالية الموحدة جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات ٣٤إلى  ١٠منتشكل اإليضاحات في الصفحات 

 سعد راشد المهندي  أحمد سيف السليطي
 الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة 
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  الموحد الربح أو الخسارة بيان

                                                                                                                           ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  لسنة المنتهيةل

  لایر قطري ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك لفالأبتم عرض األرصدة 
  
  
  2016  ٢٠١٧ إيضاح 
      
       

 ١٣٬٧٢٤٬٢٣٢   ١٧٬٢١٨٬٥٣١ ١٩  االيرادات 
 )١٢٬٥٦٩٬٧٧٦(   )١٦٬١٣٩٬٨٤٦( ٢٠ تكلفة اإليرادات
 ١٬١٥٤٬٤٥٦   ١٬٠٧٨٬٦٨٥  اجمالي الربح

     
 ٣٠٦٬٠١٣   ٣٩٥٬٩٤٣ ٢١  ادات أخرىرإي

 )٤٨٥٬٤٤٥(   )٣٧٨٬٥٥٦( ٢٢  مصروفات عمومية وإدارية 
 ٩٧٥٬٠٢٤   ١٬٠٩٦٬٠٧٢   صافي ربح السنة

       
       منسوب إلى:

 ٨٨٣٬١١٠   ٩٦٤٬١١٧  المساهمين بالشركة
 ٩١٬٩١٤   ١٣١٬٩٥٥  حصص غير المسيطرة

  ٩٧٥٬٠٢٤   ١٬٠٩٦٬٠٧٢ 
      

  العائد األساسي للسهم الواحد
  ٨٨،٨    ٧٠،٩ ٢٣  (باللایر القطري للسهم)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المالية الموحدة جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات ٣٤إلى  ١٠تشكل اإليضاحات في الصفحات من 
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٧ 
  

  الموحدخر اآلالشامل والدخل بيان الربح أو الخسارة 

                                                                                                     ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  لایر قطري ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك لفالأبتم عرض األرصدة 
  
  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
       

 ٩٧٥٬٠٢٤   ١٬٠٩٦٬٠٧٢   صافي ربح السنة 

      اآلخربنود الدخل الشامل 
       في الربح أو الخسارة تم او سوف يتم إدراجها الحقابنود 

 )١٧٬٧٠٠(   )٢٦٢٬١٢٠(  بيعصافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة لل
 )١٧٬٧٠٠(   )٢٦٢٬١٢٠(    للسنة ىخراأل ةإجمالي الخسارة الشامل

 ٩٥٧٬٣٢٤   ٨٣٣٬٩٥٢   إجمالي الدخل الشامل للسنة
      

      منسوب إلى:
 ٨٧٠٬١١٧   ٧١٠٬٤٧٣  المساهمين بالشركة
 ٨٧٬٢٠٧   ١٢٣٬٤٧٩  حصة غير مسيطرة

  ٩٥٧٬٣٢٤   ٨٣٣٬٩٥٢ 
       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .المالية الموحدة هذه البيانات جزًءا ال يتجزأ من ٣٤إلى  ١٠تشكل اإليضاحات في الصفحات من 
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٨ 
  

  الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

                                                                                                                                                                                                                                                    ٢٠١٧ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  لایر قطري ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك لفالأب تم عرض األرصدة
 
 
         المنسوب إلى مساهمين الشركة    

  احتياطي قانوني  رأس المال 
احتياطي القيمة 

  االجمالي  أرباح مدورة  العادلة
غير  صحص

    مسيطره
اجمالي حقوق 

 الملكية
              

 ٧٬١٣٩٬٧٥٨  ٢٧١٬٢٨٨  ٦٬٨٦٨٬٤٧٠  ٥٬٤٢٦٬٩٨٥  ١٣٨٬٥٦٢  ٤٥٨٬٣٢٩  ٨٤٤٬٥٩٤ (معدل) ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 
                     للسنه الدخل الشامل اآلخر

  ٩٧٥٬٠٢٤    ٩١٬٩١٤  ٨٨٣٬١١٠  ٨٨٣٬١١٠  -  -  - للسنة صافي الربح
 )١٧٬٧٠٠(   )٤٬٧٠٧(  )١٢٬٩٩٣(  -  )١٢٬٩٩٣(  -  -  للسنه الخسارة الشاملة االخرى

 ٩٥٧٬٣٢٤   ٨٧٬٢٠٧  ٨٧٠٬١١٧  ٨٨٣٬١١٠  )١٢٬٩٩٣(  -  -  للسنةإجمالي الدخل الشامل 
 -   -  -  )٢٧٬٨٣٠(  -  ٢٧٬٨٣٠  -  )١٥المحول الى االحتياطي القانوني (إيضاح 

  -    -  -  )٦٧٬٥٦٧(  -  -  ٦٧٬٥٦٧  إصدار أسهم مجانية
 )٦٩٢٬٥٦٧(   -  )٦٩٢٬٥٦٧(  )٦٩٢٬٥٦٧(  -  -  -  )٢٣(إيضاح  ٢٠١٥توزيعات أرباح مدفوعة عن عام 

 )٢٢٬٠٧٨(   -  )٢٢٬٠٧٨(  )٢٢٬٠٧٨(  -  -  -  والرياضي االجتماعيالصندوق المساهمة في 
 )١٠٠٬٠٠٠(   )١٠٠٬٠٠٠(  -  -  -  -  -  غير المسيطرة صتوزيعات أرباح مدفوعة للحص

 ٧٬٢٨٢٬٤٣٧   ٢٥٨٬٤٩٥  ٧٬٠٢٣٬٩٤٢  ٥٬٥٠٠٬٠٥٣  ١٢٥٬٥٦٩  ٤٨٦٬١٥٩  ٩١٢٬١٦١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 
              

 ٧٬٢٨٢٬٤٣٧   ٢٥٨٬٤٩٥  ٧٬٠٢٣٬٩٤٢  ٥٬٥٠٠٬٠٥٣  ١٢٥٬٥٦٩  ٤٨٦٬١٥٩  ٩١٢٬١٦١  ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
                     للسنهالدخل الشامل االخر 

  ١٬٠٩٦٬٠٧٢    ١٣١٬٩٥٥  ٩٦٤٬١١٧  ٩٦٤٬١١٧  -  -  -  للسنة صافي الربح
 )٢٦٢٬١٢٠(   )٨٬٤٧٦(  )٢٥٣٬٦٤٤(  -  )٢٥٣٬٦٤٤(  -  -  للسنهالخسارة الشاملة االخرى 

  ٨٣٣٬٩٥٢    ١٢٣٬٤٧٩  ٧١٠٬٤٧٣  ٩٦٤٬١١٧  )٢٥٣٬٦٤٤(  -  -  إجمالي الدخل الشامل للسنة
  -    -  -  )١٠٬٩٦٩(  -  ١٠٬٩٦٩  -  )١٥المحول الى االحتياطي القانوني (إيضاح 

  -    -  -  )٨٢٬٠٩٥(   -  -  ٨٢٬٠٩٥  إصدار أسهم مجانية
 )٦٣٨٬٥١٣(   -  )٦٣٨٬٥١٣(  )٦٣٨٬٥١٣(  -  -  -  )٢٣(إيضاح  ٢٠١٦أرباح مدفوعة عن عام  توزيعات

 )٢٤٬١٠٢(   -  )٢٤٬١٠٢(  )٢٤٬١٠٢(  -  -  -  المساهمة في الصندوق االجتماعي والرياضي
 )٩١٬٩١٤(   )٩١٬٩١٤(  -  -  -  -  -  غير المسيطرة صتوزيعات أرباح مدفوعة للحص

 ٧٬٣٦١٬٨٦٠   ٢٩٠٬٠٦٠  ٧٬٠٧١٬٨٠٠  ٥٬٧٠٨٬٤٩١  )١٢٨٬٠٧٥(  ٤٩٧٬١٢٨  ٩٩٤٬٢٥٦  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  
  
  
  

    .المالية الموحدة جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات ٣٤إلى  ١٠ منتشكل اإليضاحات في الصفحات 
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٩ 
  

  الموحدالتدفقات النقدية  بيان

                                                                                                                                 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  المنتهية للسنة

  تم عرض األرصدة باأللف لایر قطري ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك
  
 ٢٠١٦  ٢٠١٧ إيضاح 

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 
  ٩٧٥٬٠٢٤  ١٬٠٩٦٬٠٧٢   ربح السنةصافي 

     تسويات لـ:

 ٢٢٢٬٥٣٤  ١٩٧٬٧٧٤ ٥  اهالك ممتلكات وآالت ومعدات
 ٣٠٬٣٥٦  ٣٦٬١٧٢ ٦  اهالك استثمارات عقارية

 ١٤٬٣٩١  -    انخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات خسائر
 ٢٠٬٤٤٨  ٧٧٬٢٩١  ٧  خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع

 ٨١٬٥٦٢  ٣٥٬٨١٨  (ب)١١  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 ٦٤٬١٨٨  ١٬٣٤٦  ٩  مخصص مخزون بطيء الحركة

 ٥١٬٤٢٨  ٨٢٬١٢٩  ١٧  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 ١٢٬٦٧٥  ١٧٬٣٨٧    ومعدات آالتو بيع ممتلكات خسائرمن

 -  )٧٬٧٩٩(   أرباح بيع موجودات مالية متاحة للبيع
 )٧٢٬٥٦١(  )٦٣٬٠٧٩( ٢١  أرباح إيرادات توزيعات

 )٥٧٬٥٨٠(  )١٠٣٬٨٠٠(  ٢١  إيرادات فوائد
  ١٬٣٤٢٬٤٦٥  ١٬٣٦٩٬٣١١ 

     :في التغيرات
 ٢٦٬١٠٥  )١٣٥٬١٦٧(  المخزون  -
 )١٢٣٬٥٦٠(  )٤٤٬٨٤٠(   المستحق من أطراف ذات عالقة -
 )٧٥٣٬٨٤٦(  ١٠١٬١٤٢   ذمم تجارية مدينة ومدفوعة مقدما -
 ٣٥٬٣٣١  ٧٠٢٬٨٨٨   ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى   -
 ١٬٥٤٤٬٠٤٣  ٣٥٥٬٧٠٠   المستحق ألطراف ذات عالقة  -

 ٢٬٠٧٠٬٥٣٨  ٢٬٣٤٩٬٠٣٤   التشغيل أنشطة التدفقات النقدية الناتجة من
 )٤٧٬٨٧٣(  )٨٨٬٠٠٩( ١٧  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

 ٥٧٬٥٨٠  ١٠٣٬٨٠٠ ٢١  فوائد مستلمة 
 )٣١٬٣٢٨(  )٢٢٬٠٧٨(    المساهمة المدفوعة للصندوق االجتماعي و الرياضي

 ٢٬٠٤٨٬٩١٧  ٢٬٣٤٢٬٧٤٧   صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 ٣٬٦٣٤  ٣٬٣١٤   ومعدات آالتو ممتلكات بيع من متحصالت
 ٤٨٢٬٥٧٩  ١٥٢٬٤١٢   للبيع متاحةموجودات مالية  بيع من متحصالت

 )٥٠٦٬٣٧٣(  )١٨٠٬٥٠٩(   ومعدات آالتو ممتلكاتشراء 
 -  )٧٬٧٧٤( ٦  شراء استثمارات عقارية

 ٧٢٬٥٦١  ٦٣٬٠٧٩ ٢١  مستلمة توزيعات أرباح
 )٥٤١٬٠٠٣(  )٤٤٧٬٤٠٧( ٧  شراء موجودات مالية متاحة للبيع
 )٤٢١٬٠٠٠(  )٧٦٩٬٩٩٢(   الثابتةصافي الحركة في رصيد الودائع 

 )٩٠٩٬٦٠٢(  )١٬١٨٦٬٨٧٧( أنشطة االستثمار صافي التدفقات النقدية المستخدمة في

     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 )٦٩٢٬٥٦٧(  )٦٣٨٬٥١٣( ٢٤  مدفوعة توزيعات أرباح
 )١٠٠٬٠٠٠(  )٩١٬٩١٤(   غير مسيطرة صمدفوعة لحص توزيعات أرباح

  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
  

)٧٩٢٬٥٦٧(  )٧٣٠٬٤٢٧( 

  ٣٤٦٬٧٤٨  ٤٢٥٬٤٤٣    سنةصافي الزيادة في النقد وما يعادله خالل ال
 ٢٬٤٠٠٬٢٨٧  ٢٬٧٤٧٬٠٣٥  يناير  ١النقد وما يعادله في 

 ٢٬٧٤٧٬٠٣٥  ٣٬١٧٢٬٤٧٨ ١٣ ديسمبر  ٣١النقد وما يعادله في 
 
 
 
  
  
 

.المالية الموحدة جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات ٣٤إلى  ١٠من تشكل اإليضاحات في الصفحات 



                                          )               "وقود"( ع..ق.م.ش للوقود قطر شركة
  

  لموحدةالبيانات المالية اإيضاحات حول 

   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في  نةلسل

١٠ 
  

  الوضع القانوني والنشاط الرئيسي (١)

بموجب المرسوم األميري رقم تأسست قطرية  عامة هي شركة مساهمة) او "الشركة االم" ("الشركة") "وقود"( .ع.ق.م.ششركة قطر للوقود 
  .)٢٤٨٧٢(وقيدت بالسجل التجاري رقم   ٢٠٠٢فبراير ١٠  بتاريخ ٢٠٠٢لسنة  )٥(
   

ويق وتوزيع اال ركات التابعة لها ("المجموعة") هي بيع وتس ركة األم مع الش ية للش طة الرئيس النفط والغاز والمنتجات النفطية المكررة، نش
فن بالوقود البحري تأ .نقل النفط والغاز بين الموانئ والخدمات العقاريةقآر و، بيع الوخدمات فحص المركبات، تزويد الس س  مجموعةال س

ركة  ؤوليه محدودة يوه عالميةوقود الش ركه ذات مس ركة األمب للقيام ش تثمارات األجنبية للش تعمل المجموعة في دولة  وبالرغم من ذلك ،االس
  .بشكل أساسي قطر

  :التالية الشركات التابعة المسيطرة التي تخصالمعلومات المالية  على تشمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ةالنسبة المئوية للمساهمة الفعلية للمجموع    بلد التأسيس  الشركة التابعة 
      ٢٠١٦  ٢٠١٧  

%١٠٠  قطر  (فاحص) .م.م.ذ لفحص االلياتشركة وقود   ١٠٠%  
%٦٠   قطر  (كيوجيت) .م.م.طائرات ذالوقود ل قطر شركة  ٦٠%  

%١٠٠  قطر  .م.م.ذ البحرية للخدمات شركة وقود   ١٠٠%  
%١٠٠  قطر  .م.م.شركة وقود العالمية ذ  ١٠٠%  

%١٠٠ المملكة العربية السعودية  .م.م.ذ وقود المملكة شركة  ١٠٠%  
%١٠٠  قطر  .م.م.ارض الخليج للعقارات ذ  ١٠٠%  

%١٠٠  جمهورية ليبيريا  للشحن شركة سدرة الغارية  ١٠٠%  
%١٠٠  جمهورية ليبيريا  للشحن شركة سدرة الوجبة  ١٠٠%  
%١٠٠   جمهورية ليبيريا  للشحن شركة سدرة الزبارة  ١٠٠%  

%١٠٠   جمهورية ليبيريا  للشحن شركة سدرة راس لفان  ١٠٠%  
%١٠٠   جمهورية ليبيريا  للشحن سدرة الوكرةشركة   ١٠٠%  

%١٠٠  جمهورية ليبيريا  للشحن شركة سدرة الرميلة  ١٠٠%  
%١٠٠  جمهورية ليبيريا  للشحن شركة سدرة مسيعيد  ١٠٠%  

%١٠٠  جمهورية ليبيريا  شركة سدرة قطر للشحن  - 
  

ركة قطر للوقود ("وقود")  دار البيانات المالية الموحدة لش نة المنتهية في  .ع.ق.م.شتمت الموافقة على إص مبر ٣١للس  قبل من ٢٠١٧ديس
  .٢٠١٨فبراير  ٢٨مجلس اإلدارة بتاريخ 

  أساس اإلعداد  )٢( 

  فقرة االلتزام (أ)

   .الدولية للتقارير الماليةتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للشركة وفقاً للمعايير 

  أساس القياسب)( 

  .بالقيمة العادلة التي يتم قياسهاالمالية المتاحة للبيع  الموجوداتفيما عدا تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية 

  العرض وعملة عملة الوظيفية ال(ج)

، ما لم لایر قطري ألف تم تقريب جميع المبالغ ألقرب .مجموعةالبيانات المالية الموحدة باللایر القطري وهو العملة الوظيفية لل هذه تم عرض
  .تتم اإلشارة إلى خالف ذلك

  



                                          )               "وقود"( ع..ق.م.ش للوقود قطر شركة
  

  لموحدةالبيانات المالية اإيضاحات حول 

   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في  نةلسل

١١ 
  

  أساس اإلعداد (تابع) )٢(

  استخدام التقديرات واألحكام (د)

المحاسبية وقيم الموجودات عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة تقوم اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات 
  .قد تختلف القيم الحقيقية عن هذه التقديرات .والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الصادر عنها التقرير

  .التعديالت على التقديرات يتم االعتراف بها مستقبليا .تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المصاحبة لها على نحو مستمر

ت التي توجد بها درجة عالية من األحكام أو التعقيدات أو المجاالت التي ينتج فيها عن االفتراضات والتقديرات المعلومات حول المجاالإن 
  كما يلي:الموحدة مخاطر هامة إلجراء تعديالت كبيرة على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية 

  مبدأ االستمرارية

على مواصلة أعمالها كمؤسسة مستمرة وهي مقتنعة بأن لدى المجموعة المصادر التي تمكنها تواصل قامت اإلدارة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة 
إضافة إلى ذلك،  .ظلت المجموعة تحقق أرباحا ولديها صافي موجودات ومراكز رأسمال عامل إيجابية .أعمالها التجارية في المستقبل القريب

لذا يستمر إعداد البيانات المالية على  .ال تعلم اإلدارة عن أي شكوك قد تلقي بظالل على قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها كمؤسسة مستمرة
  .أساس مبدأ االستمرارية

  إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

يستند تحديد األعمار اإلنتاجية على االستخدام المتوقع لألصل  .رها اإلنتاجية المقدرةيتم إهالك بنود الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى أعما
تقوم  .ةوالبلى والتقادم الفعلي والتقادم التقني والتجاري وتلك التي تؤثر على مصروف اإلهالك السنوي المعترف به في البيانات المالية الموحد

قد يتم تعديل مصروف اإلهالك المستقبلي بصورة هامة عندما ترى  .ار اإلنتاجية لهذه الموجوداتاإلدارة بمراجعة سنوية للقيم الباقية واألعم
  .اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة

  تصنيف العقارات إلى استثمارات عقارية

نادا إلى التقييم الذي تجريه اإلدارة فإن بعض عقارات است .يتطلب األمر القيام بحكم لتحديد ما إذا كان عقار محدد مؤهل كاستثمار عقاري
المجموعة التي تشتمل على أرض ومباني قد تم تصنيفها كاستثمارات عقارية على أساس أنها غير مشغولة بشكل كبير بواسطة المجموعة أو 

   .اسية لجني إيراد إيجارلتشغيلها كما أنها ليست للبيع في إطار النشاط االعتيادي ولكنه يتم االحتفاظ بها بصفة أس

  تقدير انخفاض قيمة الشهرة

تتطلب عمليات االحتساب هذه  .٣تقوم المجموعة باختبار ما إذا كانت قيمة الشهرة قد انخفضت وفقا للسياسة المحاسبية المذكورة باإليضاح رقم 
مما قد يؤثر على إعادة تقييم الشهرة والنتيجة المتمثلة  ٨استخدام تقديرات وافتراضات هامة حول المستقبل كما هو مفصح عنه باإليضاح رقم 

   .مخصص االنخفاض في قيمة الشهرةالحاجة لفي عدم 

  انخفاض قيمة األصول غير المالية (بخالف المخزون)
  

 جعة القيم الدفترية لألصول غير المالية (الممتلكات واآلالت والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ) للمجموعة في تاريخ كل تقريرتتم مرا
كما  .استخدام التقديراتيتطلب تحديد ما يمكن اعتباره على أنه قد انخفضت قيمته  .لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على االنخفاض في قيمتها

 في تاريخ التقرير، لم تقم اإلدارة بتحديد أي دليل من التقرير الداخلي يشير إلى انخفاض قيمة أصل أو فئة األصول ولم يكن هناك تغيرات
 في حالة وجود هذا المؤشر يتم إجراء اختبار النخفاض القيمة من .جوهرية سلبية في السوق كان يمكن أن يكون لها أثر سلبي على موجوداتها

من اإلدارة القيام بإجراء أحكام وتقديرات  يتطلب تحديد ما يمكن اعتباره على أنه قد انخفضت قيمته وتحديد المبالغ القابلة لالسترداد .قبل اإلدارة
  .وافتراضات هامة

  

  

  



                                          )               "وقود"( ع..ق.م.ش للوقود قطر شركة
  

  لموحدةالبيانات المالية اإيضاحات حول 

   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في  نةلسل

١٢ 
  

  أساس اإلعداد (تابع) )٢(

  استخدام التقديرات واألحكام (تابع) (د)
  

  ض قيمة المخزوناانخف
  

بالنسبة للمبالغ الهامة بصفة فردية يتم إجراء هذا التقدير  .القابلة للتحقق يتم إجراء تقدير لصافي قيمته هجورصبح المخزون قديم أو ميعندما 
يتم تقديرها بصفة جماعية ووضع مخصص لها وفقا لنوع  مهجورةالمبالغ غير الهامة بصفة فردية ولكنها قديمة أو  .على أساس فردي

 مهجورةالحركة وال تتطلب ضرورة وضع مخصص للمخزون بطيء .المخزون ودرجة تقادمه أو هجره استنادا إلى أسعار البيع التاريخية
  .درجة كبيرة من األحكام

  
  األخرىانخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة واألرصدة المدينة 

  
مراجعة القيم الدفترية للذمم التجارية المدينة واألرصدة المدينة االخرى في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على تتم 

تستخدم اإلدارة أحكاما هامة لتقدير  .في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم إجراء اختبار النخفاض القيمة من جانب اإلدارة .انخفاض القيمة
غ غير قابلة السترداد من الذمم المدينة ويتم تحديد ذلك بالرجوع إلى حاالت التقصير السابقة من جانب الطرف المقابل وتحليل أية مبال

   .للوضع المالي للطرف المقابل
  

  مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
  

اءا على قوانين العمل ذات الصلة، لم تقم اإلدارة بعمل قامت اإلدارة بتقدير التزامات المجموعة فيما يخص مكافاّت نهاية خدمة الموظفين بن
"منافع الموظفين" حيث انها تتوقع ان طريقة التقييم تلك لن ينتج عنها  ١٩تقييم اكتواري كما هو مطلوب حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 

ي نهاية كل عام، ويتم تعديل أي اختالف اختالفات جوهرية في مستوى المخصص المطلوب احتسابه، تقوم اإلدارة بمراجعة المخصص ف
   .في القيمة المتوقعة اللتزامات منافع الموظفين ضمن مخصص مكافأة نهاية الخدمة في الربح و الخسارة

  
  المخصصات والمطلوبات األخرى

  
المحتمل أن يكون هناك تدفق يتم االعتراف بالمخصصات والمطلوبات األخرى خالل الفترة فقط إلى الحد الذي تعتبر فيه اإلدارة أنه من 

يتطلب توقيت  .نقدي مستقبلي خارج لألموال ناتج من عمليات أو أحداث سابقة ويمكن قياس مبلغ التدفق النقدي الخارج بصورة موثوق بها
دية الخارجة الفعلية حيث أن التدفقات النق .االعتراف ومقدار االلتزام تطبيق أحكام على الحقائق والظروف القائمة والتي قد تخضع للتغيير

قد تقع في سنوات الحقة فإنه تتم مراجعة القيم الدفترية للمخصصات وااللتزامات بصورة منتظمة وتسويتها لتأخذ في االعتبار الحقائق 
ي يحدث فيها سينتج عن التغيير في تقدير المخصص أو االلتزام المعترف به تغييرا في الربح أو الخسارة في الفترة الت .والظروف المتغيرة

  .التغيير

  قياس القيمة العادلة

  .يتطلب عدد من السياسات المحاسبية واإلفصاحات للمجموعة قياس القيمة العادلة، لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية

وص قياس القيم العادلة اء إطار رقابة بخص بة التقييم مراجعة يتم .قامت المجموعة بإنش  حظتهاالم يمكن التي الهامة تللمدخاال بالنس
تخدام حالة في. التقييم تالوتعدي عار مثل الثالث، الطرف معلومات اس رة أس مس  بناء التقييم يتم العادلة، القيم لقياس التقييم، خدمات أو الس
 بيانات المجموعة تستخدم تزام،إلل أو صلأل العادلة القيمة ولقياس. ستنتاجاأل لدعم الثالث األطرف من عليها الحصول يتم التي دلةألا على

  .اإلمكان قدر حظةالللم القابلة السوق
  التالي: يتم تصنيف القيم العادلة في مختلف المستويات في ترتيب القيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في تقنيات التقييم على النحو

  .نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة: األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق ١المستوى   •
والتي يمكن مالحظتها للموجود أو المطلوب بصورة مباشرة  ١: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المضمنة في المستوى ٢المستوى   •

  .(مثل األسعار) أو غير مباشرة (مشتقة من األسعار)
  .المالحظة بالسوق (المدخالت التي ال يمكن مالحظتها): مدخالت لموجود أو مطلوب ال تستند إلى البيانات ٣المستوى   •

القيمة العادلة، ثم يتم تصنيف  تدرجإذا تم استخدام المدخالت لقياس القيمة العادلة لموجود أو مطلوب قد يتم تصنيفها في مستويات مختلفة ل
  .مستوى مدخل له أهمية للقياس بأكملهالقيمة العادلة كأدنى  تدرجقياس القيمة العادلة بأكملها في نفس المستوى للقيمة ل
  .القيمة العادلة في نهاية فترة إعداد التقرير التي يحدث خاللها التغير تدرجتقوم المجموعة باالعتراف بالتحوالت بين مستويات 

  
  االلتزامات المحتملة

يرتبط تقييم االلتزامات المحتملة بصورة  .أو أكثر غير مؤكد من عدم حدوثه يتم تحديد االلتزامات المحتملة بترجيح وقع حدث مستقبلي
 .لصيقة بوضع افتراضات وتقديرات هامة متعلق بنتائج مثل تلك األحداث المستقبلية
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  لموحدةالبيانات المالية اإيضاحات حول 

   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في  نةلسل

١٣ 
  

  أساس اإلعداد (تابع) )٢(

  (هـ)    التعديالت والتحسينات الجديدة على المعايير 

الدولية للتقارير المالية المعدلة المذكورة أدناه والتحسينات على المعايير التي أصبحت سارية للمرة األولى خالل السنة تم تطبيق المعايير 
  :٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنوات المالية المنتهية في 

  مبادرة اإلفصاح" ٧التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم"  
  تراف بالموجودات مؤجلة الضريبة عن الخسائر غير المحققةحول االع ١٢التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  
  معايير مختلفة – ٢٠١٦-٢٠١٤التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة  

  .لم يكن لتطبيق المعايير المعدلة والتحسينات على المعايير أعاله أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  صبح سارية بعدالمعايير الجديدة والمعدلة التي لم ت(و) 

ال  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المذكورة أدناه التي يسمح بتطبيقها مبكًرا للسنوات المالية المنتهية في 
   .ية الموحدةتصبح سارية حتى فترة الحقة ولم يتم تطبيقها في إعداد هذه البيانات المال

  يتوقع أن يكون للتطبيق أثًرا على البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  )٢٠١٨ديسمبر  ٣١" األدوات المالية"(للسنة المنتهية في  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

"األدوات المالية: التحقق والقياس"  ٣٩لدولي رقم وهو يستبدل معيار المحاسبة ا ٢٠١٤في يوليو  ٩تم نشر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
موجهات منقحة حول تصنيف وقياس األدوات المالية متضمنا نموذج خسائر ائتمان متوقعة  ٩يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .القائم

كما أنه يرحل أيضا موجهات االعتراف وإلغاء  .جديد الحتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية ومتطلبات محاسبة التحوط العامة الجديدة
ساري المفعول لفترات التقارير التي  ٩يصبح معيار التقارير المالية الدولي رقم  .٣٩ألدوات المالية من معيار المحاسبة الدولي رقم االعتراف ل

 قامت المجموعة بتقييم األثر المحتمل على بياناتها المالية الموحدة الناتج من التطبيق .مع السماح بتبنيه مبكرا ٢٠١٨يناير  ١تبدأ في أو بعد 
  ولخصته في الجدول التالي: ٢٠١٨يناير  ١، وقدرت التأثير كما في ٩المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  البند المتأثر في البيانات المالية 
 ( باأللف لایر قطري)

ديسمبر  ٣١كما ورد في 
٢٠١٧  

التعديالت المقدرة بسبب تطبيق 
المعيار الدولي للتقارير المالية 

  ٩رقم 

األرصدة االفتتاحية التقديرية 
٢٠١٨يناير  ١المعدلة كما في 

 )٢٩٣٬١٠٦( )١٦٥٬٠٣١( )١٢٨٬٠٧٥( احتياطي القيمة العادلة
  5,867,787  159,297  5,708,490  األرباح المدورة

  295,794  5,734  290,060  حصص غير مسيطرة
  

نتيجة  الحصص الغير مسيطرة بالترتيب ، ون لایر قطري في األرباح المدورة مليو ٥٫٧مليون لایر قطري و  ١٥٩٫٣زيادة  بقيمة يرجع ال
  .٩الذي أدخله المعيار الدولي للتقارير المالية رقم خسائر االنخفاض في قيمة األصول المالية المتاحة للبيع 

  الخسائر االئتمانية المتوقعة

بنموذج استشرافي عن  ٣٩"الخسارة المتكبدة" الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم نموذج  ٩يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
سيطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد على األصول المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل  ."الخسائر االئتمانية المتوقعة"

كما يتطلب إجراء العديد من األحكام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية  .ق الملكيةالشامل اآلخر، باستثناء االستثمارات في أدوات حقو
  لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مثل:

 في المخاطر االئتمانية؛ الهامة تحديد معايير الزيادة  
 اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ 
  ؛من موجودات مالية متماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعةإنشاء مجموعة  
 ة للخسائر وضع الرقم والترجيحات النسبية للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع مخاطر المنتجات/ السوق والمخاطر المصاحب

 االئتمانية المتوقعة.

.بتقييم للخسائر االئتمانيه المتوقعه لألصول الماليه والتتوقع تأثير جوهري على البيانات الماليه الموحده قامت المجموعه



                                          )               "وقود"( ع..ق.م.ش للوقود قطر شركة
  

  لموحدةالبيانات المالية اإيضاحات حول 

   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في  نةلسل

١٤ 
  

  أساس اإلعداد (تابع) )٢(

  (تابع) المعايير الجديدة والمعدلة التي لم تصبح سارية بعد) و(

 "إيرادات العقود مع العمالء ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ويحل محل  .إطاًرا شامًال لتحديد ما إذا تم االعتراف باإليراد أم ال، ومقدار، ومتى تم االعتراف به ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يضع 
اإليراد، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد – ١٨إرشادات االعتراف باإليرادات الحالي، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم 

ية السنوية التي تبدأ في على فترات التقارير المال ١٥يبدأ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ."برامج والء العمالء" ١٣التقارير المالية 
  .مع السماح بتبنيه مبكًرا ٢٠١٨يناير  ١أو بعد 

  الموحده. أثر جوهري على بياناتها المالية ١٥يكون لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  أن مجموعهال تتوقع ال

  )٢٠١٩مبر ديس ٣١"اإليجارات"(للسنة المنتهية في  ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
يلغي  .أن تعرض أغلب اإليجارات حق استخدام الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي ١٦يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
درجة في نموذج المحاسبة المزدوج الحالي لإليجارات، الذي يفرق بين إيجارات التمويل الم ١٦أيضا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

نموذج المحاسبة  ١٦وبدال من ذلك يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .الميزانية العمومية وإيجارات التشغيل خارج الميزانية العمومية
ستظل محاسبة المؤجر مشابهة للممارسة الحالية، أي أن  .الفردي في الميزانية العمومية الذي يشابه المحاسبة الحالية لإليجارات التمويلية

تقوم المجموعة بتقييم التأثير المحتمل على بياناتها المالية الموحدة  .المؤجرين سيستمرون في تصنيف اإليجارات كإيجارات تمويلية وتشغيلية
  .مبكرا ١٥ا إال في حالة تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ال يسمح بتبنيه مبكر .١٦الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  
  ال يتوقع أن يكون لتطبيقها أثرا هاما على البيانات المالية الموحدة للمجموعة

ديسمبر  ٣١تسري للسنة المنتهية في 
٢٠١٨  

  عامالت محول تصنيف وقياس مدفوعا ال ٢التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 القائمة على أساس األسهم

حول  ٢٨قم ومعيار المحاسبة الدولي ر ١٠التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    لم يتم تحديد تاريخ السريان بعد
  رك المبيعات والمساهمة في الموجودات بين المستثمر والشركة الشقيقة أو المشروع المشت

  
  المحاسبية الهامة)   السياسات ٣( 

  السياسات المحاسبية األساسية للمجموعة التي تم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة واردة أدناه. 

  أساس توحيد البيانات المالية  (أ)

  تجميع األعمال) ١(
  

 تحاسب المجموعة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االقتناء عند تحويل السيطرة إلى المجموعة. عموما يقاس المقابل المحول في االقتناء
  بالقيمة العادلة كما هو الحال بالنسبة لصافي الموجودات المقتناة. أية شهرة تنشأ يتم اختبارها على نحو سنوي النخفاض القيمة.

  

  



                                          )               "وقود"( ع..ق.م.ش للوقود قطر شركة
  

  لموحدةالبيانات المالية اإيضاحات حول 

   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في  نةلسل

١٥ 
  

  تابع)(  السياسات المحاسبية الهامة)   ٣(

  أساس توحيد البيانات المالية  (تابع) (أ)

  الشركات التابعة) ٢(
  

تسيطر المجموعة على شركة عندما تكون معرضة أو لديها الحقوق في العائدات المتغيرة  .الشركات التابعة هي شركات تسيطر عليها المجموعة
يتم إدراج البيانات المالية للشركات  .من استثمارها في الشركة ويكون لديها المقدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سلطتها على الشركة

  .ريخ الذي تبدأ فيه تلك السيطرة وإلى تاريخ توقفهاالتابعة في البيانات المالية الموحدة من التا

  المساهمات غير المسيطرة) ٣(
  

التغيرات في مساهمة  .يتم قياس المساهمات غير المسيطرة بحصتها التناسبية في صافي األصول القابلة للتحديد للشركة المقتناة في تاريخ االقتناء
  .المجموعة في الشركة التابعة والتي ال ينتج عنها فقدان للسيطرة تتم المحاسبة عنها على أنها معامالت حقوق ملكية

  فقدان السيطرة )٤(
  

وأية مساهمات غير عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تقوم بإلغاء االعتراف عن موجودات ومطلوبات الشركة التابعة، 
يتم قياس أي حصة محتفظ  .يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة .مسيطرة ذات صلة وغيرها من عناصر حقوق الملكية

   .بها في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة

  المعامالت المستبعدة عند التوحيد) ٥(
 

يتم استبعاد األرباح غير المحققة  .األرصدة والمعامالت وأي دخل ومصروف غير محقق تنشأ عن المعامالت بين شركات المجموعةيتم استبعاد 
عة الناتجة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فيها التي تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية في مقابل االستثمار إلى حد حصة المجمو

يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي تستبعد بها المكاسب غير المحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي ال  .ثمر فيهافي الشركة المست
 .يوجد فيه دليل على انخفاض القيمة

  شهرةال   (ب)

  .المتراكمةيتم قياس الشهرة الناتجة عن االستحواذ على الشركات التابعة بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض القيمة 

 االعتراف باإليرادات   ) ج(ِ 

والحسومات والبدالت األخرى  العمالء بقيمة المرتجع منيتم تخفيض اإليرادات  .يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق
  .ويجب أيضا أن تستوفي المعايير المحددة التالية قبل أن يتم االعتراف باإليراد .المماثلة

  
 بيع المنتجات البترولية وغاز البترول السائل وغيرها من المنتجات
والمرتجعات العائد من االيراد محقق، التكاليف المتعلقة ، العميلملكية إلى اليتم تحقيق ايرادات من بيع البضاعة عندما تحول مخاطر ومنافع 

يتم  .فيما يخص البضاعة ويمكن قياس قيمة االيراد بطريقة مضمونة ، ال توجد تدخالت من اإلدارةبطريقة معقولة البضاعة يمكن قياسه من
  .بعد خصم المرتجعات والخصوم والتخفيضات للكميات قياس االيراد

  
  تقديم الخدمات 

  يتم االعتراف باإليرادات الخاصة بتلك الخدمات عند إتمام الخدمة. ،المكررفحص السيارات و نقل النفط  تقوم المجموعة بتقديم خدمات تخص
  

  المنح الحكوميه
.يتم االعتراف بالمنح الحكومية التي تعوض المجموعة عن المصاريف المتحملة خالل الفترة في الربح و الخسارة بطريقة منتظمة
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  لموحدةالبيانات المالية اإيضاحات حول 

   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في  نةلسل

١٦ 
  

  (تابع))   السياسات المحاسبية الهامة ٣(

  األخرى اإليرادات  ) د(ِ 

 الفوائد ايرادات

إن سعر الفائدة الفعلي هو السعر الذي تخصم بالضبط مدفوعات أو ايرادات التدفقات النقدية  .تسجل ايرادات الفائدة باستخدام سعر الفائدة الفعلي
بات المستقبلية على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو فترة أقصر، أيهما أنسب، للوصول إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات أو المطلو

  .أخرىدات تدرج ايرادات الفوائد تحت بند ايرا .المالية

  االيجارات ايرادات

ايرادات االيجارات تنشأ من االيجارات تشغيلية على عقار استثماري وتحتسب على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجار وتدرج ضمن 
  .االخرىاإليرادات 

  الممتلكات واآلالت والمعدات  )هـ(

  التحقق والقياس

ومن ثم تقاس بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم وأية خسائر انخفاض في القيمة  بتكلفةاالقتناءيتم االعتراف ببنود الممتلكات واآلالت والمعدات 
   .متراكمة

لمعدة ذات البرمجيات المشتراة والتي تشكل جزءا مكمال لوظيفة ا .تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل
   .الصلة تتم رسملتها كجزء من تلك المعدة

الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة عندها تتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة (مكونات رئيسية) لو كان ألجزاء هامة من بنود 
  .يتم االعتراف بالخسائر أو األرباح المترتبة عن بيع الممتلكات و اآلالت و المعدات في الربح و الخسارة .للممتلكات واآلالت والمعدات

  النفقات الالحقة
  .تتم رسملة النفقات الالحقة فقط لو كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مصاحبة للنفقات للمجموعة

  اإلهالك

بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقصا قيمها الباقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى عمرها يتم احتساب اإلهالك لشطب تكلفة 
  ..عتراف بها في الربح أو الخسارةاإلنتاجي المقدر ويتم اال

  األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية والسنة المقارنة كما يلي: 

  سنة ٢٠-١٠  بنية تحتيةمباني و
  سنة ٢٠-١٠  ومعدات آالت

  سنة ١٠-٥  سيارات ومعدات مكتبية ومفروشات
  سنة ٣٠ -٢٥  بواخر

  
  .تتم مراجعة طرق اإلهالك والقيم الباقية واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير وتعديلها إن كان ذلك مالئما

  إلغاء االعتراف

استبعاده أو عندما ال تكون هناك منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من استخدامه  يتم إلغاء االعتراف عن بند الممتلكات واآلالت والمعدات عند
أي أرباح أو خسائر ناشئة عن استبعاد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات يتم تحديدها بمقارنة متحصالت استبعادها مع مبالغها  .أو استبعاده

  .ارةالدفترية ويتم االعتراف بها بالصافي ضمن الربح أو الخس

  األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  )و( 

 .ال يتم إهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ .يتم تسجيل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصا خسارة االنخفاض في القيمة، إن وجدت
لعقارية بمجرد اكتمال إنشاء األصول ضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ يعاد تصنيفها إما إلى الممتلكات واآلالت والمعدات أو االستثمارات ا

.اعتمادا على استخدامها ويتم إهالكها بمجرد وضعها قيد االستخدام
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  لموحدةالبيانات المالية اإيضاحات حول 

   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في  نةلسل

١٧ 
  

  )   السياسات المحاسبية الهامة (تابع)٣(

  ريةاالستثمارات العقا  (ز)

من العقارات االستثمارية تمثل األرض والمباني التي يتم شغلها بصورة كبيرة باستخدامها من أطراف ثالثة وتحتفظ بها المجموعة لجني إيراد 
 .او زيادة القيمة اإليجارات

عاما و يتم االعتراف  ٢٠يتم احتساب االهالك النخفاض قيمة تكلفة االستثمارات العقارية باستخدام طريقة القسط الثابت خالل العمر المتوقع 
  .بمصروف االهالك في الربح او الخسارة

  النفقات الالحقة

  .ة مصاحبة للنفقات إلى المجموعةتتم رسملة النفقات الالحقة فقط لو كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلي

  إلغاء االعتراف

يتم االعتراف  .يتم إلغاء االعتراف عن بند االستثمارات العقارية عندما يتم استبعادها أو عند عدم توقع منفعة اقتصادية مستقبلية من استبعاده
الربح أو ها مع قيمتها الدفترية ويتم االعتراف بها في باألرباح أو الخسائر من استبعاد بنود االستثمار العقاري بمقارنة متحصالت استبعاد

 .الخسارة

 األدوات المالية  )ح(

  البنود االتية:إلى المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية غير المشتقة  تقوم

 قروض وذمم مدينه - 
  استثمارات ماليه متاحه للبيع - 

  االعتراف وإلغاء االعتراف –الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المشتقة 

ويتم االعتراف بكافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى بشكل  .تعترف المجموعة مبدئيا بالقروض والذمم المدينة في تاريخ نشوئها
  .، عندما تكون المجموعة جزء من االلتزامات التعاقدية باألدوات الماليةمبدئي في تاريخ المتاجرة

لتدفقات النقدية من الموجود أو عند تنازلها عن الحقوق في لتقوم المجموعة بإلغاء االعتراف عن موجود مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية 
قوم وائد ملكية الموجودات المالية، أو أنها ال تعاستالم التدفقات النقدية التعاقدية من الموجود من خالل معاملة يتم فيها نقل كافة مخاطر و

أية مساهمة في هذه الموجودات  .بالتنازل عن وال االحتفاظ بجميع مخاطر وفوائد الملكية كما أنها ال تحتفظ بالسيطرة على الموجود المحول
  .كموجود أو مطلوب مالي منفصل ادراجهااالعتراف عنها يتم خلقها أو االحتفاظ بها من جانب المجموعة يتم  غاءلتم االمالية التي 

   .لمجموعة االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من التزاماتها التعاقدية أو عند إلغائها أو انتهاء مدتهاتلغي ا

ة تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم عرض القيمة الصافية في بيان المركز المالي فقط وحصرا عندما يكون لدى المجموع
 .الموجود وتسديد المطلوب في نفس الوقتب أو تعترفوي إما تسويتها على أساس الصافي حق قانوني في مقاصة المبالغ وتن

  القياس – غير المشتقة الموجودات المالية) ١(

  القروض والذمم المدينة

في عقب االعتراف المبدئي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام  .تكاليفأي يتم االعتراف بهذه الموجودات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها 
  .طريقة معدل الفائدة الفعلي

  موجودات مالية متاحة للبيع
عقب االعتراف المبدئي،  .يتم قياس هذه الموجودات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها أية تكاليف يمكن أن تنسب بصورة مباشرة إلى المعاملة

م يتم قياسها بالقيمة العادلة والتغيرات التي تطرأ عليها، بخالف خسائر انخفاض القيمة وفروق صرف العمالت األجنبية عن أدوات الدين، يت
ة تصنيف المكاسب عند الغاء االعتراف عن هذه الموجودات، تتم إعاد.االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر من احتياطي القيمة العادلة

.والخسائر المتراكمة في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة



                                          )               "وقود"( ع..ق.م.ش للوقود قطر شركة
  

  لموحدةالبيانات المالية اإيضاحات حول 
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١٨ 
  

  )   السياسات المحاسبية الهامة (تابع)٣(

 (تابع) األدوات المالية  (ح)

  القياس –المالية غير المشتقة  طلوباتالم) ٢(

عتراف يتم تصنيف مطلوب مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان يتم االحتفاظ به للمتاجرة أو أنه مخصص بهذه الصفة عند اال
بالقيمة  يتم قياس المطلوبات المالية .يتم االعتراف بالتكاليف التي تنسب بصورة مباشرة إلى المعاملة في الربح أو الخسارة عند تكبدها.المبدئي

الربح  العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة والتغيرات التي تطرأ عليها، بما في ذلك أية مصروفات فوائد، يتم االعتراف بها في
  .أو الخسارة

عقب االعتراف  .للمعاملة يتم قياس المطلوبات المالية غير المشتقة األخرى بالقيمة العادلة ناقصا أي تكاليف يمكن أن تنسب بصورة مباشرة
  .المبدئي، يتم قياس هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة

  انخفاض القيمة  )ط( 

  الموجودات المالية غير المشتقة
  

  .يتم تقييم الموجودات المالية في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة

  يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة األصول المالية ما يلي:

 إخالل أو تأخير من جهة المقترض 
  هحالة إفالس سيعلنمؤشرات على أن المقترض أو المصدر 
 تغيرات سلبية في حالة الدفع للمقترض أو المصدر 
 بسبب صعوبات مالية غياب السوق النشطة للورقة المالية 
  ن هناك انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المتوقعة من مجموعة الموجودات الماليةعلى أ ملحوظةبيانات. 

  الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة
  

يتم تقييم جميع الموجودات  .تقوم المجموعة بدراسة الدليل على انخفاض قيمة هذه الموجودات على مستوى الموجود الفردي أو المستوى الجماعي
من ثم يتم تقييم الموجودات التي لم يوجد فيها انخفاض في القيمة بصورة جماعية ألية خسارة  .الهامة بصفة فردية لغرض قياس انخفاض القيمة

يتم تجميعها لغرض تقييم خسارة بالنسبة للموجودات غير الهامة بصفة فردية فإنه  .انخفاض في القيمة تم تكبدها ولم  يتم تحديدها بصورة فردية
  .يتم إجراء التقييم الجماعي بتجميع الموجودات ذات خصائص المخاطر المتماثلة .االنخفاض في القيمة بصورة جماعية

سوية اذا عند تقييم الخسارة الجماعية، تستخدم المجموعة المعلومات التاريخية حول توقيت االسترداد ومبلغ الخسارة المتكبدة، وتقوم بإجراء ت
  .كان من المرجح أن يكون في الظروف االقتصادية واالئتمانية الحالية وجود خسائر فعلية أكثر أو أقل من االتجاهات التاريخية المقترحة

المقدرة مخصومة  ب خسارة االنخفاض في القيمة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية للموجود والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبليةايتم احتس
عندما تعتبر المجموعة  .يتم االعتراف بالخسائر في الربح أو الخسارة وإظهارها في حساب المخصص .بمعدل الفائدة الفعلي األصلي للموجود

ة ويمكن أن في الحالة التي تنقص فيها خسارة االنخفاض في القيم .أنه ليس هناك أفق فعلية السترداد الموجود يتم شطب المبالغ ذات الصلة
يعزى النقص بصورة موضوعية لحدث وقع بعد االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة عندها يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة المعترف 

  .بها سابقا من خالل الربح أو الخسارة

  موجودات مالية متاحة للبيع

قبل إعادة تصنيف الخسائر المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة للربح أو يتم إثبات خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع من 
تمثل القيم العاد تصنيفها الفرق بين تكلفة الشراء (صافي من القيمة االصلية المدفوعة واإلطفاء) والقيمة العادلة الحالية، ناقصا أي  .الخسارة

إذا كانت القيمة العادلة لسندات الدين المتاحة للبيع تزداد في وقت الحق ويمكن  .سارةخسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابقا في الربح أو الخ
أن تكون الزيادة ذات صلة موضوعية إلى حدث وقع بعد تسجيل خسارة انخفاض القيمة، يتم رد خسارة انخفاض القيمة من خالل الربح أو 

الربح أو الخسارة لالستثمار في أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع ال يتم عكسها  ال يتم ادراج خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في .الخسارة
  .من خالل الربح أو الخسارة
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١٩ 
  

  )   السياسات المحاسبية الهامة (تابع)٣(    

  انخفاض القيمة (تابع))  ط(

  الموجودات غير المالية 

) لتحديد ما إذا و المخزون المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير مالية (باستثناء االستثمارات العقاريةفي تاريخ كل تقرير، تقوم 
قيمة الشهرة  انخفاضيتم اختبار  .، يتم تقدير القيمة القابلة لالستردادالمؤشرفي حالة وجود مثل هذا  .كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة

  .سنويا

يتم تجميع الموجودات معا في مجموعات موجودات أصغر تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر  ،اختبار انخفاض القيمةألغراض 
الشهرة التي تنشأ من تجميع األعمال يتم  .وذلك بصورة مستقلة على نحو كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للوحدات المنتجة للنقد األخرى

   .ت المنتجة للنقد أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد التي يتوقع لها أن تستفيد من متالزمات تجميع األعمالتخصيصها للوحدا

تستند القيمة قيد  .القيمة القابلة لالسترداد لموجود أو لوحدة منتجة للنقد هي قيمته قيد االستخدام وقيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع، أيهما أكبر
لتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة الذي يعكس التقييمات االستخدام إلى ا

  .السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك الموجود أو الوحدة المنتجة للنقد

الة التي تزيد فيها القيمة الدفترية للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في الح 
يتم تخصيصها أوال لتخفيض القيمة الدفترية ألية شهرة مخصصة للوحدة المنتجة للنقد ومن ثم لتخفيض المبالغ الدفترية  .في الربح أو الخسارة

  .ة للنقد وذلك على أساس التناسبللموجودات األخرى في الوحدة المنتج

بالنسبة للموجودات األخرى يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال  .ال يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة
هالك واإلطفاء، لو لم يتم االعتراف بخسارة تزيد فيه القيمة الدفترية للموجود عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، بالصافي من اإل

  .انخفاض في القيمة

  المخزون (ي)

تعتبر التكاليف تلك المصروفات المتحملة للوصول بالمنتج الى الوضع و  .يقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل
تستند القيمة المستردة على سعر البيع المحتمل ناقصا أي تكاليف متوقعة الستكمال  .المكان الحالي و يتم قياسها على أساس المتوسط المرجح

  .عملية البيع

  (ك) العائدات على السهم

يحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح أو الخسارة  .تعرض المجموعة بيانات عائداتها األساسية والمخففة للسهم بالنسبة ألسهمها العادية
يتم تحديد العائد المخفف لألسهم بتسوية الربح  .المنسوبة لحاملي األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

م القائمة بآثار األسهم العادية المخففة المحتملة والتي تشتمل على أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسه
  .كمبياالت قابلة للتحويل وخيارات أسهم ممنوحة للموظفين، إن وجدت

  التعامالت بالعمالت األجنبية واألرصدة (ل) 

يتم االعتراف بفروق  .في تواريخ المعامالتيتم تحويل التعامالت بعمالت أجنبية إلى العملة الوظيفية لشركات المجموعة باألسعار السائدة 
  .صرف العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة
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٢٠ 
  

  )   السياسات المحاسبية الهامة (تابع)٣(    

  مكافأة نهاية خدمة الموظفين  )م(

وقانون الموارد البشرية القطري , قانون العمل القطري لشروطتقوم المجموعة بتكوين مخصص لمنافع نهاية الخدمة للموظفين األجانب وفقا 
تستحق هذه المنافع استنادا إلى الرواتب النهائية للموظفين، وعدد سنوات الخدمة شريطة إكمال  .و أي تعديالت الحقة عليه ٢٠١٦لعام  ١٥رقم 
  .يتم احتساب مخصص للتكاليف المتوقعة لهذه المنافع على مدى فترة العمل .أدنى من الخدمةحد 

  .فيما يتعلق بالموظفين القطريين، تقوم المجموعة بالمساهمة في صندوق الهيئة العامة للمعاشات محسوبة كنسبة مئوية من رواتب الموظفين

  المخصصات ) ن(

ات عندما يكون  ص ابق؛ من المحتمل أن يطلب تدفقات نقدية يتم االعتراف بالمخص تداللي) نتيجة لحدث س لدى المجموعة التزام (قانوني أو اس
   .خارجة للمنافع االقتصادية لسداد هذا االلتزام او من الممكن إجراء تقدير موثوق به للمبلغ المطلوب لاللتزام

داد ل تقدير للمبلغ المطلوب لس ص هو القيمة الحالية ألفض ل التقديرات  .االلتزام مبلغ المخص نويا لتعكس أفض ات س ص تتم مراجعة المخص
   .الحالية للنفقات المطلوبة لسداد االلتزامات

  (س) قياس القيمة العادلة 

"القيمة العادلة" هي السعر الذي يمكن استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه مقابل تحويل مطلوب في معاملة نظامية بين مشاركين في السوق في 
القيمة العادلة لمطلوب تعكس مخاطر  .تاريخ القياس لألصل، أو في حالة غيابه، في أفضل سوق يمكن للمجموعة الوصول إليه في ذلك التاريخ

  .تعثره

  .تتطلب عدد من السياسات المحاسبية واإلفصاحات للمجموعة قياس القيم العادلة لكل من األصول والمطلوبات المالية وغير المالية

يعتبر كون السوق نشطا لو  .فر أحدها، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداةعند تو
   .كانت المعامالت ألصل أو مطلوب تتم بتواتر وأحجام كافية لتوفير معلومات تسعير على نحو مستمر

جموعة باستخدام تقنيات تقييم تضاعف استخدام المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها، لو لم يكن هناك سعر مدرج في سوق نشط، تقوم الم
يدرج في تقنيات التقييم المختارة جميع العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق في  .وتقلص من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها

  اعتبارهم عند تسعير المعاملة

عندما  .ة العادلة ألداة مالية في تاريخ االعتراف المبدئي هو سعر المعاملة، أي القيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلمأفضل دليل على القيم
في تحدد المجموعة أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة وال يتم إثبات القيمة العادلة سواء بواسطة سعر مدرج 

ل أو لمطلوب مطابق أو باالستناد إلى تقنية تقييم يمكن أن يحكم بأن أية مدخالت ال يمكن مالحظتها على أنها غير هامة فيما سوق نشط ألص
ي وسعر يتعلق بالقياس، عندها تقاس األداة المالية مبدئيا بالقيمة العادلة معدلة بغرض تأجيل الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئ

في أعقاب ذلك يتم االعتراف بذلك الفرق في الربح أو الخسارة على أساس مناسب على مدى عمر األداة على أال يتخطى الوقت الذي  .المعاملة
   .يتم فيه دعم التقييم بالكامل ببيانات سوقية يمكن مالحظتها أو إقفال المعاملة

  التقارير القطاعية  (ع)

القطاع هو جزء مميز من المجموعة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات ذات صلة ( قطاع األعمال) أو ضمن بيئة اقتصادية معينة ( قطاع جغرافي 
يستند الشكل األساسي للمجموعة إعداد التقارير القطاعية إلى  .) والذي يخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بالقطاعات األخرى 

 .األعمال التي يتم تحديدها بناء على إدارة المجموعة وهيكل التقارير الداخليةقطاعات 
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  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا

   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في  نةلسل
  باأللف لایر قطري مالم تتم االشاره الى خالف ذلك تم عرض األرصده

٢١ 
  

  إدارة المخاطر المالية ورأس المال  )٤( 

  إدارة المخاطر المالية  (أ)

  تتعرض المجموعة للمخاطر التالية التي تنشأ من استخدامها لألدوات المالية:

 مخاطر االئتمان؛  
 مخاطر السيولة؛ و  
 مخاطر السوق. 

يعرض هذا اإليضاح المعلومات حول تعرض المجموعة لكل خطر من المخاطر أعاله وأهداف وسياسات وأساليب المجموعة في قياس وإدارة 
  .تم إدراج المزيد من االفصاحات الكمية ضمن هذه البيانات المالية الموحدة .المخاطر

يتم وضع سياسات  .واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعةالمسؤولية الكلية عن وضع المجموعة تقع على عاتق مجلس إدارة 
  .إدارة المخاطر بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع حدود وضوابط مخاطر مناسبة ورصد المخاطر

  
  مخاطر االئتمان 

  
 .عميل أو طرف مقابل في األداة المالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية على المجموعة في حال فشل

 

  تتمثل مخاطر االئتمان للمجوعه في الذمم التجاريه واألرصده المدينه األخرى، المستحق من أطراف ذات عالقه وأرصدة البنوك.
  

  ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 .) من الذمم التجارية المدينة٪٣٤: ٢٠١٦٪ (٣٥ يمثلون نسبةعمالء  ٥عميل) أكبر  ١٩٧٧: ٢٠١٦عميل ( ٣٤٠٤المجموعة أكثر من  لدى
 .لدى المجموعة سياسة صارمة لفحص االئتمان قبل تقديم الخدمات بصورة اجلة .وقد تمكن خطر التركيز من خالل تعزيز رصد وتتبع الدوري

تقوم اإلدارة بعمل تقييم ائتماني لكل عميل يطلب تسهيل في السداد ويتم  .جدارة االئتمانية لكل عميل قبل الدخول في عقودتقوم إدارة بتقييم ال
الموافقة عليه من قبل إدارة المجموعة، تسعى المجموعة بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق تحديد حد ائتماني لكل عميل، تقوم المجموعة 

تقوم اإلدارة ايضا بمراجعة دورية  .خاطر االئتمان الحصول على خطابات ضمان من البنك حسب سياستها اإلئتمانيةد من محال أيضا لغرض
لتحصيل الذمم التجارية والذمم الدينة األخرى ولديها سياسة تكوين مخصص الي قيمة تبين عدم احتمالية تحصيلها واعدام أي قيمة كديون 

ونتيجة لذلك، ترى اإلدارة أنه ال يوجد مخاطر ائتمان كبيره على الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى كما   .معدومة تبين تأكيد عدم صالحيتها
تحتفظ المجموعة بمخصص للذمم التجارية المشكوك في تحصيلها، يتم مراجعة تقييم ذلك المخصص بصفة دورية  .ورد في بيان المركز المالي

  .لجدول اعمار الديون للذمم التجارية المدينة ١١باإلشارة الى إيضاح رقم و يتم تحديده لكل حالة على حدا، 
  

  األرصدة لدى البنوك

لذا ترى اإلدارة أن مخاطر  .لدى المجموعة أرصدة لدى بنوك تتمتع بالمصداقية والسمعة الجيدة في دولة قطر وتملك تصنيفات ائتمانية عالية
  .االئتمان فيما يتعلق بهذه األرصدة في أدنى حدودها

  مخاطر السيولة

قدا أو مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبات في الوفاء بالتزاماتها المصاحبة لمطلوباتها المالية التي يتم سدادها إما بالدفع ن
في إدارة السيولة هو التأكد ما أمكن ذلك أنها تملك سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في  منهج اإلدارة .بواسطة موجود مالي آخر

  .ظل األوضاع العادية والصعبة معا، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة المجموعة

  .ت مصروفات التمويل وباستبعاد أثر اتفاقيات المقاصة، إن وجدتفيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية متضمنة مدفوعا

٢٠١٧ 
  باأللف لایر قطري)(

إجمالي تدفقات نقدية   القيمة الدفترية
  غير مخصومة تعاقدية

  سنة ٥-١  أقل من سنة

     
 - )٣٬٧٧٨٬٧٤٠( )٣٬٧٧٨٬٧٤٠( ٣٬٧٧٨٬٧٤٠ مستحق ألطراف ذات عالقة

 - )١٬٢٠٢٬٧٠١( )١٬٢٠٢٬٧٠١( ١٬٢٠٢٬٧٠١ اخرىذمم تجارية دائنة وارصدة دائنة 
  ٤٬٩٨١٬٤٤١( )٤٬٩٨١٬٤٤١( ٤٬٩٨١٬٤٤١( - 
  



                                          )               "وقود"( ع..ق.م.ش للوقود قطر شركة
  

  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا

   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في  نةلسل
  تم عرض األرصده باأللف لایر قطري مالم تتم االشاره الى خالف ذلك

٢٢ 
  

  إدارة المخاطر المالية ورأس المال (تابع)  )٤(

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  (أ)

  (تابع) مخاطر السيولة

 
٢٠١٦  

  باأللف لایر قطري)(
إجمالي تدفقات نقدية   القيمة الدفترية

  غير مخصومة تعاقدية
  سنة ٥-١  أقل من سنة

     
 - )٣٬٤٢٣٬٠٣٩( )٣٬٤٢٣٬٠٣٩( ٣٬٤٢٣٬٠٣٩ مستحق ألطراف ذات عالقة

 - )٤٩٧٬٧٨٩( )٤٩٧٬٧٨٩( ٤٩٧٬٧٨٩  ذمم تجارية دائنة وارصدة دائنة اخرى
  ٣٬٩٢٠٬٨٢٨( )٣٬٩٢٠٬٨٢٨( ٣٬٩٢٠٬٨٢٨( - 
  

  مخاطر السوق

أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار األسهم التي تؤثر على إيراد مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في أسعار السوق مثل 
هدف إدارة مخاطر السوق هو إدارة والسيطرة على التعرض لمخاطر السوق في إطار معايير  .المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية

  .مقبولة مع المحافظة على أفضل عائدات

  مخاطر سعر السهم) ١(

تقوم المجموعة بتقييم القيمة السوقية الحالية والعوامل  .تتعرض المجموعة لمخاطر سعر السهم فيما يتعلق بالموجودات المالية المتاحة للبيع
ر ياألخرى متضمنة التقلبات االعتيادية في سعر السهم لألوراق المالية المدرجة والعوامل األخرى ذات العالقة مثل التقارير الدورية من مد

  .االستثمار المتعلقة باألسهم غير المدرجة بغرض تقييم مخاطر السوق
  

في القيم السوقية لمحفظة االستثمارات المتاحة للبيع المدرجة للمجموعة، زيادة أو نقص  %١٠يتوقع أن ينتج عن الزيادة أو النقص بنسبة 
  .ات وحقوق الملكية للمجموعة) في الموجود٢٠١٦مليون لایر قطري في  ١٦٦مليون لایر قطري (١٦٣ بمبلغ

  مخاطر العمالت ) ٢(
عملة تنشأ مخاطر العمالت األجنبية عندما يتم تقييم المعامالت التجارية المستقبلية أو الموجودات أو المطلوبات المعترف بها بعملة ليست ال

 .من مختلف العمالت وبصفة أساسية الدوالر األمريكي تتعرض المجموعة إلى مخاطر صرف العمالت األجنبية  الناتجة .الوظيفية للمجموعة
ترصد اإلدارة تقلبات  .وحيث أن الدوالر األمريكي مربوط باللایر القطري فإن المجموعة غير معرضة لمخاطر عمالت عند تعاملها بهذه العملة

  .أسعار الصرف األجنبية على أساس مستمر وتتصرف بناء على ذلك

  ةمخاطر معدالت الفائد) ٣(

ترصد اإلدارة تقلبات أسعار الفائدة على  .تنتج مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة من أصول تحمل فائدة بطبيعتها وتتمثل في الودائع البنكية الثابتة
   .نحو مستمر وتتصرف بناء على ذلك

  إدارة رأس المال  (ب)

رأسمالية قوية لكي تدعم أعمالها والستمرارية تطور األعمال إن الهدف األساسي إلدارة المجموعة لرأس المال هو المحافظة على قاعدة 
   .ترصد اإلدارة هيكل رأس المال وإدخال تعديالت عليه في ضوء التغيرات في األحوال االقتصادية .مستقبالً 

  .ألي متطلبات رأسمالية خارجية علما بأن االستراتيجية العامة للمجموعة لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالسنة السابقة والمجموعة غير معرضة

  

  



  )"وقود"( ع..ق.م.ش للوقود قطر شركة
 ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتهية في   

ذلك خالف إلى اإلشارة تتم لم ما قطري لایر باأللف األرصدة عرض تم  

٢٣ 
  

  ومعدات وآالت ممتلكات .  ٥

    أراضي

  مباني

    ومعدات آالت   بنية تحتيةو
سيارات ومعدات 

    بواخر   مكتبية ومفروشات
مشروعات تحت 

 مجموع   التنفيذ

               التكلفة
 ٢٬٩٦٨٬٠٠٦  ٢٧٥٬٤٣٣  ٢٩٤٬٦٣٦  ٧٢٥٬٠٨٤  ٥٦٣٬٦٩٤  ١٬٠٦٠٬٥٢٢   ٤٨٬٦٣٧  ٢٠١٧ يناير ١في 

 ٢٠٣٬٢٩٦  ١١٠٬٣٦٥  ٢٤٬٦٤٣  ٣٠٬٨٣٥  ١٣٬٤٠١   ٢٤٬٠٥٢   -  إضافات
المحول من مشروعات تحت 

 -  )٢٤٢٬٥٣٤(  )٤٨(  ٣٥٬٨٧٢  ٣٣٬٣٣٦  ١٧٣٬٣٧٤   -  التنفيذ
 )١٢١٬٣٦٣(  )١٨٬٤١٢(  -  )٥٦٬٥٠٨(  )٩٬١٤٩(  )١٤٬٥٠٧(   )٢٢٬٧٨٧(  تتحويال / ستبعاداتإ

 ٣٬٠٤٩٬٩٣٩  ١٢٤٬٨٥٢  ٣١٩٬٢٣١  ٧٣٥٬٢٨٣  ٦٠١٬٢٨٢  ١٬٢٤٣٬٤٤١   ٢٥٬٨٥٠   ٢٠١٧ديسمبر ٣١في 
               

               اإلهالك المتراكم
 ١٬٢٢٢٬٦٠٣     -  ١٠٤٬٤٨٢   ٥٢٤٬٤٧٥   ٣٢٩٬١٩٠   ٢٦٤٬٤٥٦   -   ٢٠١٧ يناير ١في 

  ١٩٧٬٧٧٤    -  ١٠٬١٣٢  ٨٠٬٨٣٩  ٥٠٬٨٠٨  ٥٥٬٩٩٥  -  سنةاهالك ال
 )٧٧٬٨٧٥(   -  )٢٠(  )٦٢٬٣٥٠(  ١٣٬٨٣٤  )٢٩٬٣٣٩(  -  تحويالت/ ستبعاداتإ

  ١٬٣٤٢٬٥٠٢   -   ١١٤٬٥٩٤  ٥٤٢٬٩٦٤  ٣٩٣٬٨٣٢  ٢٩١٬١١٢   -  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
                     

                        صافي القيمة الدفترية
 ١٬٧٠٧٬٤٣٧   ١٢٤٬٨٥٢    ٢٠٤٬٦٣٧    ١٩٢٬٣١٩    ٢٠٧٬٤٥٠    ٩٥٢٬٣٢٩    ٢٥٬٨٥٠ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



  )"وقود"( ع..ق.م.ش للوقود قطر شركة
 ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتهية في   

ذلك خالف إلى اإلشارة تتم لم ما قطري لایر باأللف األرصدة عرض تم  

٢٤ 
  

(تابع)ومعدات  وآالت ممتلكات .  ٥

    أراضي

  مباني

    ومعدات آالت   بنية تحتيةو
ومعدات  سيارات

    بواخر   مكتبية ومفروشات
مشروعات تحت 

 مجموع   التنفيذ

  التكلفة
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ٢٬٥٤٣٬٤٨٨  ٢٤٤٬٩٣٨  ٢٧٧٬٨٧١  ٦٥٦٬٦٢٣  ٥٢٦٬٩٣٩  ٧٨٨٬٤٨٠  ٤٨٬٦٣٧  (المعدلة) ٢٠١٦ يناير ١في 
 ٥٠٦٬٣٧٣  ٤٠٦٬٣٥٧  -  ٤٢٬٠٨٢  ١٢٬٤٠١  ٤٥٬٥٣٣  -  إضافات

 -  )٣٧٢٬٦٣٢(  ٤٨٬٤٥٨  ٥٧٬٥٩٠  ٢٤٬٣٥٤  ٢٤٢٬٢٣٠  -  المحول من مشروعات تحت التنفيذ
 )٨١٬٨٥٥(  )٣٬٢٣٠(  )٣١٬٦٩٣(  )٣١٬٢١١(  -  )١٥٬٧٢١(  -  تحويالت / ستبعاداتإ

 ٢٬٩٦٨٬٠٠٦  ٢٧٥٬٤٣٣  ٢٩٤٬٦٣٦  ٧٢٥٬٠٨٤  ٥٦٣٬٦٩٤  ١٬٠٦٠٬٥٢٢  ٤٨٬٦٣٧  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
               

  اإلهالك المتراكم

               
 ١٬٠٧١٬٧٣٦   -  ١٠٦٬١٦٤   ٤٤٤٬٩٢١   ٣٠٠٬١٤٠   ٢٢٠٬٥١١   -  (المعدلة) ٢٠١٦ يناير ١في 

 )٢٠٬٥١١(  -  -  -  -  )٢٠٬٥١١(  -  اثر تعديل االخطاء 
 ١٬٠٥١٬٢٢٥  -  ١٠٦٬١٦٤  ٤٤٤٬٩٢١  ٣٠٠٬١٤٠  ٢٠٠٬٠٠٠  -  (المعدلة) ٢٠١٦ يناير ١في 

 ٢٢٢٬٥٣٤  -  ١٣٬٧٠٤  ١٠٢٬٩٤٨  ٢٩٬٠٥٠  ٧٦٬٨٣٢  -  سنةاهالك ال
 )٥١٬١٥٦(   -   )١٥٬٣٨٦(  )٢٣٬٣٩٤(  -  )١٢٬٣٧٦(  -  تحويالت / ستبعاداتإ

 ١٬٢٢٢٬٦٠٣   -   ١٠٤٬٤٨٢  ٥٢٤٬٤٧٥  ٣٢٩٬١٩٠  ٢٦٤٬٤٥٦  -   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
                  

                   صافي القيمة الدفترية
 ١٬٧٤٥٬٤٠٣   ٢٧٥٬٤٣٣   ١٩٠٬١٥٤   ٢٠٠٬٦٠٩   ٢٣٤٬٥٠٤   ٧٩٦٬٠٦٦   ٤٨٬٦٣٧  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



                                                )"وقود"( ع..ق.م.ش للوقود قطر شركة
  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا

                                                                                   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في  نةلسل

  اإلشارة الى خالف ذلكتم عرض األرصدة باأللف لایر قطري ما لم تتم 

٢٥ 
  

  (تابع) ومعدات وآالت ممتلكات .  ٥
  

واقعة في دولة قطر)، لغرض بناء وتشغيل محطات  ياراض قطعة ٤٢صول غير النقدية (األنقل  على شكلالمجموعة منح حكومية  استلمت
  .البنزين

 ٣٦وباقي  تم انتقال الملكية من وزارة البلدية والتخطيط العمراني للمجموعة لایر قطري) ١أراضي ( مسجلة بقيمة اسمية قطع  ٦فيما يخص  
  .قطع أراضي لدى المجموعة كحق انتفاع من وزارة البلدية و التخطيط العمراني

 
ملوكة لشركة وقود م .قآر، الالوقود الثقيل والتي تعمل بشكل رئيسي في تزويد السفن بالوقود  ) بواخر ٧: ٢٠١٦( بواخر ٨لدى المجموعة 

.شركة تابعة للشركة االم – .م.م.للخدمات البحرية ذ . 
 

عمومية بقيمة و ومصاريف إدارية) مليون لایر قطري ١٥١: ٢٠١٦لایر قطري ( مليون ١٦٥بقيمة  تكلفة المبيعات االهالك على تم توزيع
.)مليون لایر قطري ٢٧: ٢٠١٦لایر قطري ( مليون ٣٣  

 عقارية استثمارات .٦

2016    ٢٠١٧             

      
      

  التكلفة 
   يناير ١في        ٩٨٨٬٣٨٦   ٩٨٨٬٣٨٦

  إضافات       ٧٬٧٧٤   -
  ديسمبر  ٣١في        ٩٩٦٬١٦٠   ٩٨٨٬٣٨٦

       
  مجمع االهالك       
   يناير ١في      )٥٠٬٨٦٧(  )٢٠٬٥١١(
  إضافات     )٣٦٬١٧٢(  )٣٠٬٣٥٦(
  ديسمبر  ٣١في      )٨٧٬٠٣٩(  )٥٠٬٨٦٧(
         
  صافي القيمة الدفترية       

  ديسمبر ٣١في   ٩٠٩٬١٢١  ٩٣٧٬٥١٩
  
كل من عقود اإليجار يتضمن فترة أولية غير قابلة  .ف ثالثت التجارية التي يتم تأجيرها لطرالعقارات واالستثمارية عددا من العقارا وتشمل

   .سنوات ١٠-٢لإللغاء تتراوح بين 

بالتكلفة ناقصا االستهالك  قاسالتكلفة وت بطريقةهذه العقارات بالتغيرات في القيمة العادلة حيث ان المجموعة تقوم باالعتراف بال يتم االعتراف 
  .المتراكم

المؤهالت المهنية المعترف بها والتي تعد مناسبة، وخبرة  لديه لمستق خارجي عقاري ة لتلك االستثمارات من قبل مقيمتم تحديد القيمة العادل
  .يم العادلة للمحفظة االستثمارية العقارية للمجموعةاحتساب القب يقوم المقيم المستقل .حديثة في المواقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه

أساس راسملة لممتلكات على لنهج ، يتم تقدير القيمة العادلة ال هذا في إطار .الدخل المكتسببلغت قيمة العقارات االستثمارية باستخدام نهج 
 ٧٢٦ مبلغ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الية للملكية االستثمارات كما في بلغت القيمة العادلة اإلجم .صافي الدخل للعقار محل التقييم باستخدام عائد السوق

  .مليون لایر قطري) ٧٢٦: ٢٠١٦مليون لایر قطري (

  
  .على أساس أساليب التقييم المستخدمة للمدخالت ٣وقد تم تصنيف قياس القيمة العادلة لجميع العقارات االستثمارية كقيمة عادلة للمستوى 
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  اإلشارة الى خالف ذلكتم عرض األرصدة باأللف لایر قطري ما لم تتم 

٢٦ 
  

 موجودات مالية متاحة للبيع .٧
  
الختامية رصدة االفي تاريخ التقرير، كانت تفاصيل  .موجودات مالية متاحة للبيع استثمارات في أسهم الكيانات المدرجة في بورصة قطرتمثل 

  على النحو التالي:
  

    ٢٠١٦    ٢٠١٧  

 ١٬٤٠٤٬٩٥٤  ١٬٣٦٤٬٧٠٣    درجةم استثمارات في اسهم
 ٢٦٢٬٥٨٢  ٢٦٦٬٢١٦    استثمارات في الصكوك

    ١٬٦٦٧٬٥٣٦  ١٬٦٣٠٬٩١٩ 
  

  خالل السنة كما يلي: في الموجودات المالية المتاحة للبيعكانت الحركة 
 
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
       

 ١٬٦٤٧٬٢٥٩  ١٬٦٦٧٬٥٣٦   يناير ١الرصيد في 
 ٥٤١٬٠٠٣  ٤٤٧٬٤٠٧  إضافات خالل السنة

 )٤٨٧٬٢٨٥(  )١٥٣٬٠٨٩( استبعادات خالل السنة
 )١٢٬٩٩٣(  )٢٥٣٬٦٤٤(  )١٦صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة (إيضاح 

 )٢٠٬٤٤٨(  )٧٧٬٢٩١(  )٢٠خسائر انخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع (إيضاح 
 ١٬٦٦٧٬٥٣٦  ١٬٦٣٠٬٩١٩  ديسمبر ٣١الرصيد في 

  

  تدرج القيمة العادلة
  

 .تستخدم المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام أساليب التقييم
 

: مدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة١المستوى  . 
واء بشكل مباشر أو غير على القيمة العادلة المسجلة ملحوظة، س : تقنيات أخرى، والتي تكون جميع مدخالتها التي لها تأثير كبير٢المستوى 

 .مباشر
البيانات السوقية والتي يمكن  : التقنيات التي تستخدم مدخالت والتي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند الى٣المستوى 

 .مالحظتها
 

 األصول المالية
 

٣المستوى  ٢المستوى    ١ المستوى     2017   

 موجودات مالية متاحة للبيع   ١٬٦٣٠٬٩١٩  ١٬٦٣٠٬٩١٩  -  -

٣المستوى  ٢المستوى    ١المستوى      2016   
         

 موجودات مالية متاحة للبيع  ١٬٦٦٧٬٥٣٦  ١٬٦٦٧٬٥٣٦  -  -
  

 ,٢والمستوى  ١لم تكن هناك تحويالت بين قياسات القيمة العادلة المستوى  ,٢٠١٦ديسمبر ٣١و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ية في السنة المنته خالل
  .لقياس القيمة العادلة ٣ولم يكن هناك نقل من والى مستوى 
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 شهرةال .٨
٢٠١٧ ٢٠١٦ 

 المتعلقة بشركة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م (كيو جت) ٥٧٬٧٠٠  ٥٧٬٧٠٠
 المتعلقة بشركة وقود لفحص المركبات ذ.م.م (فاحص) ٧٥٬٢٣٥  ٧٥٬٢٣٥

١٣٢٬٩٣٥  ١٣٢٬٩٣٥ 

على البيانات ا بناءالتقييم تم  .٢٠١٧ديسمبر عام  ٣١كما في  قيمة الشهرة مؤشر انخفاض على للحصولتقييم داخلي  بحسابمجموعة قامت ال 
وبناء على هذه الدراسة، استنتجت اإلدارة ان لم يكن  .الشركات بالعمل بهاالتي تقوم المالية للشركات التابعة وأخذ في االعتبار بيئة األعمال 

  .كاملة النخفاض القيمةهناك أي مؤشر على انخفاض القيمة التي تستدعي مراجعة 

القيمه المستخدمه  ، االفتراضات الهامه المستخدمه في احتسابتدفقات النقديةالمستخدمه بناءا على توقعات الديد احتساب القيمه تم تح
  -تم تحديدها في الجدول التالي:

  
  .م.م.وقود لفحص السيارات ذ    .م.م.قطر لوقود الطائرات ذ    
    ٢٠١٦  ٢٠١٧    ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  %٦  %٦    %١٠٫٥  %١٠٫٥    النمو في اإليرادات
  %٨  %٨    %٣  %٣    النمو في المصروفات

  %١١  %١١    %٩  %٩    معدل الخصم
  

  .إعادة قياس الشهرة المحتسبة نتج عنهاوالتي سوف ت ٢٠١٨إن االدارة تشرف على أي تغييرات يمكن أن تحدث في عام 

 المخزون .٩

٢٠١٧ ٢٠١٦ 

 مخزون الوقود ٢١٩٬٧١٥  ٢١٧٬٦٨٩
 المواد وقطع الغيار ١٥١٬١٣٩  ٩٣٬٥٠٩
 ن البيع بالتجزئةوزمخ ٣٩٬٠٤٢  ٢٦٬٢٠٨
 خرىاألأصناف المخزون  ٥٬٧٦٦  ٧٬٩٦٦

٤١٥٬٦٦٢  ٣٤٥٬٣٧٢   
 مخصص لمخزون بطيء الحركة )١٬٣٤٦(  )٦٤٬٨٧٧(

٤١٤٬٣١٦  ٢٨٠٬٤٩٥ 
  كانت حركة المخزون بطيء الحركة خالل السنة كما يلي:     

 ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
     

 ٦٨٩  ٦٤٬٨٧٧  يناير  ١كما في 
 ٦٤٬١٨٨  ١٬٣٤٦  المكون خالل السنة 

 -  )٦٤٬٨٧٧(  مستردات خالل السنه
 ٦٤٬٨٧٧  ١٬٣٤٦ ديسمبر  ٣١كما في 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة .١٠
  

تدخل المجموعة في معامالت مع شركات وكيانات تندرج ضمن تعريف الطرف ذي العالقة كما هو وارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
للملکية المشترکة و / أو اإلدارة العامة والرقابة، وموظفي ، إفصاحات األطراف ذات العالقة. تتكون األطراف ذات العالقة من شرکات تابعة ٢٤

  اإلدارة العليا، والشرکات التي يمتلك فيها المساهمون حصص مسيطرة، شرکات تابعة، وأطراف أخرى ذات عالقة.
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 (تابع) معامالت مع أطراف ذات عالقة  .١٠
  

  (أ) معامالت مع أطراف ذات عالقة  

الشراء من  .تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بتنفيذ المعامالت مع قطر للبترول والتي تتكون من المشتريات العادية وتقديم خدمة
  تفاصيل المعامالت مع هذا الطرف ذي العالقة هي كما يلي: .شركة قطر للبترول وفقا للشروط التعاقدية المعتمدة من قبل ادارة المجموعة

  
  ٢٠١٦   ٢٠١٧ 

      

 ١٤٦٬٦٧٤  ١٣١٬٠٥٤  مبيعات –قطر للبترول 

 ١١٬٤٠١٬٣١٦  ١٤٬٤٠٣٬٧٦٥  مشتريات –قطر للبترول 
  

روط المماثلة لتلك الموجودة في المعامالت التي تبينت دة المعلقة في نهاية  حققت المبيعات لألطراف ذات العالقة وفقا للش من خالل األرص
مونة وبدون  نة والغير مض وية للنقدالس مانات مقدمة أو لم ت .فائدة وتس تلمةكن هناك أي ض ألية ذمم مدينة او دائنة مع األطراف ذات  مس

نة المنتهية في  .العالقة تحقة على األطراف ذات عالقة للس جل المجموعة أي انخفاض في قيمة الذمم المتعلقة بالمبالغ المس مبر  ٣١لم تس ديس
التقييم كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للطرف ذي عالقة والسوق الذي يعمل فيه طرف يتم عمل هذا  .: ال شيء)٢٠١٦(٢٠١٧

  .ذي عالقة
  

  (ب) المستحق من أطراف ذو عالقة 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
      

 ١٣٬٥٣٦  ٥٨٬٧٠٩  راس غاز
 ٢٬٩٣٨  ١٬٩٩٣  الخليج للمروحيات

 ٣٬٥٩٦  ٤٬٩٩٦  للحفر العالمية الخليج شركة
 ١٬٠١١  ٣٥٠  (ألومنيوم قطر") قطر لأللمنيوم

 ١٬٣٣١  ١٬٥٢٥  قطر ستيل شركة 
 ١٬٥١٠  ٩٦١  شركة قطر للبتروكيماويات ("قابكو")

 ٢٬٨٢٥  ٣٬٠٩٦  شركة قطر لإلضافات البترولية ("كفاك") 
 ٧٥٩  ٤٩٥  شركة قطر للكيماويات المحدودة ("كيوكيم")

 ١٬٣١٦  ١٬١٨٦  التموين لخدمات أمواج شركة
 ٢٦٠  ١١٩  لألسمدة ("قافكو") شركة قطر 

 ٨٢٨  ٢٠٤  جي تي ال أوريكس
 ٦٣١  ٥٬٩١٨  المحدودة كاتيكس شركة

 ٦  ٢ لخدمات االبارشركة الشاهين 
 ٤١  ٢٤ السيف المحدودة

 ١٣  ٣٢ غزال شركة
 ٥٣  - شركة قطر القابضة

 ٦٬٣١٤  ٣١٬٩٧٨ شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة
 ٣٣  ١٣٦ شركة قطر لتشغيل الغاز 

 ٤٤٧٬٢٦١  ٤١٧٬٣٧٨  قطر للبترول
 ٤٨٤٬٢٦٢  ٥٢٩٬١٠٢ 

 
  (ج) المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

  

  
  

 ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
      

 ٣٬٤٢٣٬٠٣٩  ٣٬٧٧٨٬٧٤٠  قطر للبترول
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة (تابع) .١٠
 

  مكافآت االدارة العليا (د)  

  ٢٠١٦   ٢٠١٧ 
      

 ٢٨٬٠٧٧   ٣٤٬٠١٩  رواتب مدراء تنفيذيين
 ١٣٬٦٠٠  ١٣٬٧٧٠  (أ)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 ٤٬٠٦٨   ٦٬٧١١  بدالت اعارة
 ١٬٦٩٨   ٩٠٨  بدالت أخرى للمدراء

  ٤٧٬٤٤٣    ٥٥٬٤٠٨ 
      

) بمثابة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لایر قطري ١٣٬٦٠٠٬٠٠٠: ٢٠١٦لایر قطري ( ١٣٬٧٧٠٬٠٠٠اقترح مجلس اإلدارة توزيع مبلغ   )أ(
، الجزء الخامس، بناء على اجتماع الجمعية العمومية العادي للشركة الذي ٤٦وفقا ألحكام المواد التشغيلية، والمادة رقم  ٢٠١٧عن عام 
 .٢٠١٧مارس  ٢٥عقد في 

 
  ذمم تجارية مدينة .١١

  ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
     

 ٢٬٤١١٬٥٠٥  ٢٬٣٢٦٬٣٥٧  ذمم تجارية مدينة
 )٨٣٬٣٩٨(  )٣٠٬٨٠٦(  ناقصا: مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة

  ٢٬٣٢٨٬١٠٧  ٢٬٢٩٥٬٥٥١ 
     

     كانت أعمار الذمم التجارية المدينة كالتالي:
  ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
     تحصيلها في مشكوك وغير متأخرة غير مدينة ذمم) ١

 ٣٨٨٬٩٧٩  ١٬٥٨٢٬٤١٦  ليست مستحقة بعد
 ٢٧٤٬٠٢٨  ٤١٨٬٦٧٢  يوم ٣٠أقل من 

 ١٠٦٬٢٢٠  ٧٠٬٩٥٧  يوم ٦٠الى  ٣١
 ٦٤٬١٦٩  ٥٣٬٦١٤  يوم ٩٠الى  ٦١
     
     ا) ذمم مدينة متأخرة وغير مشكوك في تحصيله٢

 ١٤٥٬٣٧٧  ٤٠٬٢١٧  يوم ١٨٠-٩١
     
     ) ذمم مدينة متأخرة ومشكوك في تحصيلها٣

 ١٬٤٣٢٬٧٣٢  ١٦٠٬٤٨١  يوم ١٨١ من أكثر
  ٢٬٤١١٬٥٠٥  ٢٬٣٢٦٬٣٥٧ 
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  (تابع) مدينة ذمم تجارية .١١
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  الذمم المدينة في االنخفاض) الحركة في ب
       

 ١٬٨٣٦   ٨٣٬٣٩٨  يناير ١الرصيد كما في 
 ٨١٬٥٦٢  ٣٥٬٨١٨  )٢٠المخصص خالل السنة (إيضاح 

 -  )٨٨٬٤١٠(  ديون معدومه
 ٨٣٬٣٩٨  ٣٠٬٨٠٦  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

     
 

تحقاقها أكثر من  تفيض  ٣٠تعتقد المجموعة أن المبالغ دون عوائق التي مر تاريخ اس لوك التاريخي دفع وتحليل مس اس الس يوما، على أس
أكثر من المستحقات المذكورة أعاله إما  .لمخاطر االئتمان للعمالء، بما في ذلك العمالء الكامنة وراء التصنيفات االئتمانية، عندما تكون متاحة

  .مضمونة مقابل كفالة مصرفية أو هي المستحقات من الجهات الحكومية
  

 مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى .١٢
 ٢٠١٦   ٢٠١٧ 
    

 ٦٣٬٩٤٢  ٣٤٬٦٥٧ لموظفيناالسلف وقروض 
 ١٥٬٨٨١  ٢٢٬٧٠٩ أوراق القبض
 ٣١٠٬٠١٠  ٣١٬٥٤٦  تأمينات ومصروفات مدفوعه مقدما ،دفعات مقدمة

 ١٣٦٬٥٠٠  ٣٢٧٬٦٠٠  ذمم مدينة من وزارة المالية
 ٦٩٬٠٥٢  ٧٤٬٤٧٠  ذمم مدينة أخرى

  ٥٩٥٬٣٨٥  ٤٩٠٬٩٨٢ 
 

  نقد وما في حكم النقد .١٣
 ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
    

  790   413 الصندوق في نقد
     أرصده لدى البنوك

 ٦٥٦٬٧٨٢  ٣٤١٬٦٦٢ جارية وتحت الطلب حسابات - 
 ٢٬٠٨٩٬٤٦٣  ٢٬٨٣٠٬٤٠٣ ودائع ثابتة  - 

 ٢٬٧٤٧٬٠٣٥  ٣٬١٧٢٬٤٧٨  وما يعادل النقدالنقد 
 ٤٢١٬٠٠٠  ١٬١٩٠٬٩٩٢  ودائع ثابتة تستحق بعد ثالثة شهور

 ٣٬١٦٨٬٠٣٥  ٤٬٣٦٣٬٤٧٠  النقد وأرصده لدى البنوك 
  

  رأس المال .١٤

 ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
       

  المعترف به:
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  لایر قطري للسهم ١٠سهم عادي بقيمة  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

سهم  ٩٩٬٤٢٥٬٥٧٦رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 
 ٩١٢٬١٦١  ٩٩٤٬٢٥٦  .رياالت قطرية ١٠سهم) قيمة السهم  ٩١٬٢١٦٬١٢٥: ٢٠١٦(

    
  قانوني احتياطي .١٥

 عن يقل ال ما تحويل على ينص والذي ٢٠١٥ لسنة ١١ رقم القطري التجارية الشركات قانون لمتطلبات وفقا قانوني باحتياطي الشركة تحتفظ
 هذا إن. المدفوع الشركة مال رأس من األقل على٪ ٥٠ االحتياطي هذا رصيد يصبح حتى القانوني حتياطياال إلى سنة كل في األرباح من٪ ١٠

   هالأع المذكور القانون في محددة تالحا في اال للتوزيع قابل غير حتياطيالا
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  القيمة العادلة احتياطي .١٦

  .او انخفاض قيمته بيعةحتي يتم  للبيعالمتاحة  للموجودات الماليةالقيمة العادلة يشمل التغير التراكمي في القيمة العادلة  احتياطي

  المتاحة للبيع كما يلي:للموجودات المالية الحركة على التغير في القيمة العادلة 

  
٢٠١٧ 

 
٢٠١٦  

  
 ١٣٨٬٥٦٢  ١٢٥٬٥٦٩  يناير ١كما في 

 )١٢٬٩٩٣(  )٢٥٣٬٦٤٤(  صافي التغير في القيمة العادلة
 ١٢٥٬٥٦٩  )١٢٨٬٠٧٥(  ديسمبر  ٣١كما في 

     
  موظفينالخدمة للنهاية  مكافأة .١٧

  ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
     

 ٩٠٬٦٠٤  ١٣٦٬٤١٢  يناير ١الرصيد كما في 
 ٥١٬٤٢٨  ٨٢٬١٢٩  المكون خالل السنة 
 )٥٬٦٢٠(  )٨٨٬٠٠٩( المدفوع خالل السنة

 ١٣٦٬٤١٢  ١٣٠٬٥٣٢ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
 

 وأرصدة دائنة أخرى ةدائنذمم تجارية  .١٨

  ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
     

 ١٠٩٬٧٩١  ٤٥٠٬٧٨٢  ذمم تجارية دائنة (الموردين والمقاولون الدائنون)
 ٤٦٬٩٤٥  ٣٦٬٨٦٤  مبالغ محتجزة
 ٣٤١٬٠٥٣  ٧١٥٬٠٥٥  دائنة اخرىوارصدة مخصصات مستحقات ، 

  ٤٩٧٬٧٨٩  ١٬٢٠٢٬٧٠١ 
 

 إيرادات .١٩

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
        

  ١٣٬٠٦٢٬٦٩٧  ١٦٬٢١٠٬٩٨٢  المنتجات البترولية المكررة وتوزيع بيع
 ٣٧٩٬٧٤٨  ٧١٤٬٣٤٥  منتجات غير بتروليهبيع 

 ٢٠٨٬١٥٦  ٢١٥٬٢٩٥  لمستلزماتمبيعات زيوت التشحيم وا
 ٧٣٬٦٣١  ٧٧٬٩٠٩  الفنياإليرادات من خدمات الفحص 

  ١٣٬٧٢٤٬٢٣٢  ١٧٬٢١٨٬٥٣١ 
  

 تكلفة إيرادات .٢٠

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
        

 ١٢٬٢٥٣٬٩٥٧   ١٥٬٨٥١٬٥٢٦  تكاليف البضاعه المباعه
 ١٥٠٬٥٥١  ١٦٥٬٠١٨  اهالك

 ١٦٥٬٢٦٨  ١٢٣٬٣٠٢  مصاريف أخرى
  ١٢٬٥٦٩٬٧٧٦  ١٦٬١٣٩٬٨٤٦ 
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 اإليرادات األخرى .٢١

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
        

 ٧٢٬٥٦١  ٦٣٬٠٧٩  توزيعات أرباح
 ٥٧٬٥٨٠  ١٠٣٬٨٠٠  ايرادات الفوائد

 ١٣٥٬٩٣٥  ١٤٤٬١٧٤  ايرادات االيجار
 ٢٬٩٧٢  ٣٤٬٣٣٩  أخرىايرادات 

 ٣٦٬٩٦٥  ٥٠٬٥٥١  ايرادات من الخدمات
  ٣٠٦٬٠١٣  ٣٩٥٬٩٤٣ 

 
 وعموميةمصاريف ادارية  .٢٢

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  

 ٢١٨٬١٠٦   ١٨٠٬٦٣٦  وبدالت أجور موظفيين 
 ٦٩٬٦٦٧    ٦٨٬٩٢٨  االهالك

 ٣١٬٣١٣    ٣٠٬٦٠٣  مكتبيهمصاريف 
 ٦٣٣    ٨٬٦٩٨  مصاريف قانونيه واتعاب مهنيه

 ٢٤٬٦٣٨    ٢٢٬٤٧١  مصاريف اداريه وعموميه اخرى
 ٨١٬٥٦٢    ٣٥٬٨١٨  )١١مخصص للذمم المدينه ( ايضاح 

 ٢٠٬٤٤٨    ٨٬٤٩٩  قيمه *الانخفاض 
 ٣٩٬٠٧٨    ٢٢٬٩٠٣  تسويقيه و بيعيهمصاريف 

  ٤٨٥٬٤٤٥   ٣٧٨٬٥٥٦  
  
  : الشيء).٢٠١٦مليون لایر قطري (  ٦٤٫٨٧٧يحتوي بند انخفاض القيمه على رد مخصص المخزون بطيء الحركه بقيمة  *

 العائد األساسي على السهم .٢٣

األسهم العادية القائمة خالل يتم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي ربح السنة المنسوب لمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد 
  السنة كما يلي:

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
    

 ٨٨٣٬١١٠  ٩٦٤٬١١٧ ربح السنة المنسوب لمالكي الشركة
 ٩٩٬٤٢٥  ٩٩٬٤٢٥ المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

  ٨٨،٨  ٧٠،٩  العائد األساسي للسهم الواحد (باللایر القطري)

     
المرجح لعدد األسهم كما يلي:تم احتساب المتوسط   

 ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
    

 ٩١٬٢١٦  ٩٩٬٤٢٥ االسهم في بداية السنة
 ٨٬٢٠٩  - ٢٠١٦أثر األسهم المجانية المصدرة لسنة 

 ٩٩٬٤٢٥  ٩٩٬٤٢٥  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
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 توزيعات االرباح .٢٤

اهمي  هم بإجمالي  ٧المجموعة على توزيع أرباح نقدية بقيمة وافق مس نة المنتهية  ٦٣٨لایر قطري للس مبر  ٣١ي فمليون لایر قطري للس ديس
 ٨٫٢دية بقيمة : توزيعات أرباح نق٢٠١٥سهم مملوكة في الشركة في الجمعية العامة السنوية ( ١٠٠أسهم مجانية لكل  ٩باإلضافة إلى  ٢٠١٦

  .سهم محتفظ به) ١٠٠أسهم مجانية لكل  ٨مليون لایر قطري باإلضافة إلى  ٦٩٢لي لایر قطري للسهم بإجما
  

ديسمبر  ٣١هية في مليون لایر قطري للسنة المنت ٧٩٥،٤ بإجماليلایر قطري للسهم الواحد   ٨ بمبلغ نقديةأرباح  عاقترح مجلس اإلدارة توزي
  .السنويةعليها في اجتماع الجمعية العامة سيتم تقديم توزيعات األرباح المقترحة للموافقة  .٢٠١٧

 
 القطاعات التشغيلية .٢٥

يارات ية في مجاالت بيع وتوزيع منتجات النفط المكرر والفحص الفني للس إن أكثر  .والنقل البحري تمارس المجموعة عملياتها بصورة أساس
ركة داخل دولة  .ةالبترولية المكررتوزيع المنتجات  قطاع واحد وهو من إيرادات المجموعة تنتج من بيع %٩٥من  إن القطاع الجغرافي للش

  .قطر فقط

   االلتزامات المحتملة واالرتباطات  .٢٦

  االرتباطات 

  المجموعة كمستأجر –االرتباطات التشغيلية 

متوسط عمر يبلغ ما بين دخلت المجموعة في اإليجارات التجارية على قطع معينة من األراضي وبعض العقارات السكنية. هذه اإليجارات لها 
ثالث إلى خمس سنوات مع عدم وجود خيارات تجديد المدرجة في العقود. ال توجد أية قيود المفروضة على البنك من جراء الدخول في هذه 

  اإليجارات.

هي على النحو  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الحد األدنى من االيجارات المستقبلية المستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما في 
 التالي.

 ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
    

 ٢٠٬٦٠٧  ١٦٬٢٤٧ خالل سنة واحدة
 ٣٨٬٠٧٧  ٣٩٬٥٨٢ بعد سنة واقل من خمس سنوات

 ٣٬٢٩٥  ٥٬٠٢٣ أكثر من خمس سنوات

  ٦١٬٩٧٩  ٦٠٬٨٥٢ 
  

  المجموعة كمؤجر  –االرتباطات التشغيلية 

في محطات الوقود وخزانات وقود الديزل، والمشاريع المشتركة المحلية والعمالء الدوليين. هذه دخلت المجموعة في تأجير المساحات التجارية 
إليجار العقود غير القابلة لإللغاء لديهم الشروط المتبقية أقل من سنة واحدة. تشمل جميع عقود اإليجار شرط لتمكين تعديل بالزيادة من قيمة ا

  ة.على أساس سنوي وفقا لظروف السوق السائد
 ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
    

 ١٤٩٬٨٧٩  ١٣٥٬٣٩٨ خالل سنة واحدة
 -  ٦٢٬٣٧٨  بعد سنة واقل من خمس سنوات

  ١٤٩٬٨٧٩  ١٩٧٬٧٧٦ 
 ارتباطات رأسمالية

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
    

 ١٨٥٬١٤٤  ٢٠٥٬٧٨١ ارتباطات رأسمالية
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    (تابع) واالرتباطات االلتزامات المحتملة .٢٦

 االلتزامات المحتملة 
 ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
    

 ٤٬٩٦١  ١١٬٣١٣ ضمانات بنكية
 ٥٧٬٩٦١  ٤٠٬٤٩٢ خطابات االتمان    

 
.ير العمل العاديتتوقع المجموعة أي التزامات مادية سوف تنشأ من خطابات الضمان واالعتمادات المذكورة أعاله، التي تصدر في سال   

 
 هامأمر  .٢٧

المجموعة  اعترفت .مورد واحد ناتج عن فروق األسعار للسنوات المالية السابقةمن  طالباتلم المجموعة تعرضت، ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
  .تلك المبيعات بشكل مختلف يسجل، في حين أن المورد ةالسعر المعتمد معادلةالمشتريات على أساس ب

ألي مطالبات إضافية،  أساسكما أنهم يعتقدون أن هذا المورد ال يوجد لديه  .لمجموعهإضافية على ا التزاماتهناك ال يوجد  هاإلدارة أنترى 
 .هذه المسألة يتم حل وسوف

  أرقام المقارنة .٢٨

ال تؤثر إعادة التصنيفات على  .تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة للسنة السابقة، متى كان ذلك ضروريا، لتتفق مع طريقة العرض للسنة الحالية
  .صافي الربح أو صافي الموجودات أو حقوق ملكية الصادر عنها التقرير سابقا
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