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 شركة قطر للوقود )وقود( ش.م.ق.ع.
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 تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل 
 

 المحترمين   أعضاء مجلس اإلدارة   /السادة
 ش.م.ق.ع.شركة قطر للوقود )وقود( 

 قطر  -الدوحة 
 

 المقدمـة 
لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة لشركة قطر للوقود )وقود( ش.م.ق.ع. )"الشركة"( وشركاتها  

  كلا ، و   2021يونيو    30( التي تتكون من بيان المركز المالي المختصر الموحد كما في  "بالمجموعة"  التابعة )ويشار إليها مجتمعة
،  من   الموحد  المختصر  الخسارة  أو  الربح  الشامل بيانبيان  ،  خر  اآل  الدخل  الموحد  الملكية  بيان  المختصر  في حقوق  التغيرات 

المحاسبية  لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وملخصاا للسياسات    وبيان التدفقات النقدية المختصرة الموحد  ،المختصر الموحد  
الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية وفقاا لمعيار 

"التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة    34المحاسبة الدولي رقم  
 المرحلية إستناداا على مراجعتنا.

 

 نطاق المراجعة  
المراجعة رقم ) لقد بعمليات  المتعلق  الدولي  للمعيار  المالية المرحلية من قبل مدقق  "(  2410قمنا بمراجعتنا وفقاا  البيانات  مراجعة 

يام بإجراء اإلستفسارات، بشكل رئيسي الحسابات المستقل للمنشأة". تتضمن مراجعة البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية الق
من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل 

تأكيد حول جميع األمور  جوهرياا عن نطاق القيام بالتدقيق وفقاا للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول على 
 الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق وبناءاا على ذلك، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها.

 
 خر ا  أمر 

البيانات تدقيق  و   2020يونيو    30تمت مراجعة البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  
يوليو   15تقرير المراجعة بتاريخ  أصدر  الذي و  ،آخر حسابات مدقق قبل  من 2020ديسمبر  31المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 ستنتاج ورأي غير معدلين، على التوالي. إب 2021يناير  20بتاريخ  التدقيق، وتقرير  2020
 

 اإلستنتاج  
يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية المرفقة لم يتم لم   مراجعتنا، أعمال إستناداا إلى

 .( "التقارير المالية المرحلية"34إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 قطر في  –الدوحة 

 2021يوليو   11
 عن ديلويت آند توش 

 فــــرع قــــطــــر 
 
 
 
 
 

 
 ـدحــــــت صـــالـحــــــه ــــم

 شـــــريـــــــــك 
 ( 257سجل مراقبي الحسابات رقم )

 سجل مدققي الحسابات لدى هيئة  
 قطر لألسواق المالية رقم  

(120156 ) 



 شركة قطر للوقود )وقود( ش.م.ق.ع.
 بيان المركز المالي المختصر الموحد 

 2021يونيو  30في  في كما
 (ذلك خلف إلى اإلشارة تتم لم ما قطري  ريال باأللف األرصدة عرض تم)
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 2020ديسمبر  31  2021يونيو  30   
 )مدققة(  مراجعة( (  إيضاح  الموجودات 

      الموجودات غير المتداولة 
 3,174,812  3,128,570  6 ممتلكات وآالت ومعدات 
 153,629  143,788   حق إستخدام موجودات 

 906,316  907,530  7 عقاريةاستثمارات 
 2,712,250  2,767,894  8 استثمارات  

 135,171  135,525  9 و موجودات غير ملموسة  شهرة
 7,082,178  7,083,307   إجمالي الموجودات غير المتداولة 

      الموجودات المتداولة 
 315,322  452,918   مخزون 
 176,126  261,383   من أطراف ذات علقة  مطلوب

 1,883,540  2,851,362  10 ذمم تجارية مدينة  
 127,197  163,075   دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى 

 2,250,729  2,274,900  11 بنوك نقد وأرصدة لدى 
 4,752,914  6,003,638   إجمالي الموجودات المتداولة 

 11,835,092  13,086,945   إجمالي الموجودات 
      

      حقوق الملكية والمطلوبات 
      الملكية حقوق 

 994,256  994,256  12 رأس المال 
 498,914  498,914   احتياطي قانوني

 158,339  144,119   احتياطي القيمة العادلة 
 511,713  511,713   فائض إعادة التقييم 

 6,267,782  6,281,699   مدورةأرباح 
 8,431,004  8,430,701   األم  الشركةإجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي 

 155,865  119,311   غير مسيطرة حصص 
 8,586,869  8,550,012   إجمالي حقوق الملكية 

 
 
 

 . فقط تعريفية ألغراض الحسابات مدقق قبل من ختمه وتم الشركة إدارة قبل من  البيان هذا إعداد تم
 
 

المرحلية  المختصرة الموحدة جزءاا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية  21إلى  10تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من 



 شركة قطر للوقود )وقود( ش.م.ق.ع.
 بيان الربح والخسارة المختصر الموحد 

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 (ذلك خلف إلى اإلشارة تتم لم ما قطري  ريال باأللف األرصدة عرض تم)
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 2020ديسمبر  31  2021يونيو  30    
 )مدققة(  مراجعة( (  إيضاح  المطلوبات 

      المطلوبات غير المتداولة 
 118,615  107,299   ةالتأجير التمويلي  مطلوبات

 90,108  94,914   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 23,425  24,011   مخصص إيقاف التشغيل 

 232,148  226,224   إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

      المطلوبات المتداولة 
 2,264,731  3,596,146   الى أطراف ذات علقة  مطلوب

 36,854  39,262   ةالتأجير التمويلي  مطلوبات
 714,490  675,301   دائنة أخرى  أرصدةذمم تجارية دائنة و 

  3,016,075  4,310,709   إجمالي المطلوبات المتداولة 
 3,248,223  4,536,933   إجمالي المطلوبات 

 11,835,092  13,086,945   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة قطر للوقود )وقود( ش.م.ق.ع.
 بيان الربح والخسارة المختصر الموحد 

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 (ذلك خلف إلى اإلشارة تتم لم ما قطري  ريال باأللف األرصدة عرض تم)
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 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في    
   2021  2020 
 )مراجعة(   )مراجعة(  إيضاح  
      

 7,117,906  8,297,634  15 إيرادات 
 (6,905,968)  (7,816,076)   تكلفة مبيعات
 211,938  481,558   إجمالي الربح 

      
  197,659  172,509   إيرادات أخرى 

 (127,838)  (180,009)  16 مصروفات عمومية وإدارية
  281,759  474,058   صافي ربح الفترة 

      
      منسوب إلى:

  270,176  461,137   الشركة مالكي
  11,583  12,921   مسيطرة غير  حصص

  281,759  474,058   صافي ربح الفترة 
 الواحد  للسهم  والمخفف األساسي العائد

 27،0  46،0  17 )بالريال القطري للسهم( 
      
 
 
 

 . فقط تعريفية ألغراض الحسابات مدقق قبل من ختمه وتم الشركة إدارة قبل من  البيان هذا إعداد تم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية  21إلى  10تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من 



 شركة قطر للوقود )وقود( ش.م.ق.ع.
   الدخل الشامل اآلخر المختصر الموحد بيان

 2021يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 
 (ذلك خلف إلى اإلشارة تتم لم ما قطري  ريال باأللف األرصدة عرض تم)
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 يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الستة     
    2021  2020 

 ( ة)مراجع  (ة)مراجع    
       

 281,759  474,058    الفترة  ربح صافي
       

       ى اآلخر  الشامل الدخلبنود 
       

 (164,415)  (5,557)    المالية  للستثمارات العادلة القيمة في التغير صافي
 (164,415)  (5,557)    للفترة  ى خر األ ةالشامل الخسارة
 117,344  468,501    للفترة  الشامل الدخل إجمالي

       
       :إلى منسوب
 111,630  457,055    الشركة مالكي
 5,714  11,446    مسيطرة  غير صحص

    468,501  117,344 

 
 
 
 

 . فقط تعريفية ألغراض الحسابات مدقق قبل من ختمه وتم الشركة إدارة قبل من  البيان هذا إعداد تم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية  21إلى  10تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من 



 شركة قطر للوقود )وقود( ش.م.ق.ع.
   التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحدبيان 

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 (ذلك خلف إلى اإلشارة تتم لم ما قطري  ريال باأللف األرصدة عرض تم)
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  .فقط تعريفية ألغراض الحسابات مدقق قبل من ختمه وتم الشركة إدارة قبل من  البيان هذا إعداد تم
 

 جزءاا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية  21إلى  10تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من 
 

 الشركة مالكيالمنسوب الى                                                     

  احتياطي قانوني   رأس المال  
احتياطي القيمة 

  العادلة 
إعادة  فائض 
  المجموع    مدورة أرباح   التقييم 

حصص غير  
  مسيطرة

إجمالي حقوق  
 الملكية 

                
 8,586,869  155,865  8,431,004  6,267,782  511,713  158,339  498,914  994,256 (مدقق)  2021يناير  1الرصيد في 

                إجمالي الدخل الشامل للفترة:
 474,058  12,921  461,137  461,137  -  -  -  - الفترةصافي ربح 

 (5,557)  (1,475)  (4,082)  10,138  -  (14,220)  -  - خرى للفترة الخسارة الشاملة األ بنود 
 468,501  11,446  457,055  471,275  -  (14,220)  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

                
  2020أرباح نقدية مدفوعة عن توزيعات 
 -  -  -  -   (13 رقم )إيضاح

 
(457,358)  (457,358)  -  (457,358) 

غير  للحصصتوزيعات أرباح مدفوعة 
 -  -  -  -   مسيطرةال

 
-  -  (48,000)  (48,000) 

 511,713  144,119  498,914  994,256 (مراجع ) 2021يونيو    30الرصيد في 
 

6,281,699  8,430,701  119,311  8,550,012 



 شركة قطر للوقود )وقود( ش.م.ق.ع.
 )تتمة(  التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحدبيان 

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 (ذلك خلف إلى اإلشارة تتم لم ما قطري  ريال باأللف األرصدة عرض تم)
 

7 

 

 
 

 .  فقط تعريفية ألغراض الحسابات مدقق قبل من ختمه وتم الشركة إدارة قبل من البيان هذا إعداد  تم          

المرحلية  المختصرة الموحدة جزءاا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية  21إلى  10تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من 

 الشركة مالكيالمنسوب الى      

  رأس المال  
احتياطي  

  قانوني 
احتياطي القيمة 

  العادلة 
فائض إعادة  

  المجموع    أرباح مدورة   التقييم 
حصص غير  

  مسيطرة
إجمالي حقوق  

 الملكية 
 8,702,112  207,405  8,494,707  6,402,369  526,013  73,155  498,914  994,256 )مدقق( 2020يناير  1الرصيد في 

                :للفترةالشامل  الدخل إجمالي
 281,759  11,583  270,176  270,176  -  -  -  - صافي ربح الفترة

 ( 164,415)  (5,869)  (158,546)  (91,186)  -  (67,360)  -  - للفترة  ةالشامل بنود الخسارة
 117,344  5,714  111,630  178,990  -  (67,360)  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

  2019توزيعات أرباح نقدية مدفوعة عن 
 -  -  -  - ( 13)إيضاح رقم 

 
(795,405)  (795,405) 

 
-  (795,405) 

غير  صللحصتوزيعات أرباح مدفوعة 
 -  -  -  -   مسيطرةال

 
-  - 

 
(80,000)  (80,000) 

 7,944,051  133,119  7,810,932  5,785,954  526,013  5,795  498,914  994,256 ( مراجع)  2020يونيو  30الرصيد في 



 شركة قطر للوقود )وقود( ش.م.ق.ع.
 التدفقات النقدية المختصر الموحد  بيان 

 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 (ذلك خلف إلى اإلشارة تتم لم ما قطري  ريال باأللف األرصدة عرض تم)
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 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو 
   2021  2020 
 )مراجعة(   )مراجعة(  إيضاح  

        يةنشطة التشغيلاأل التدفقات النقدية من  
 281,759  474,058   صافي ربح الفترة

      تسويات لـ:
 120,074  80,341   آالت ومعدات، هلك ممتلكاتست إ
 16,155  20,377   موجودات  ستخدامإحق  هلكست إ
 17,829  8,114   هلك استثمارات عقاريةست إ

 -  504   ملموسة إطفاء موجودات غير 
 ( 5,247)  56,045    مشكوك في تحصيلهاديون  )شطب( /مخصص
 557  586   إيقاف التشغيل  مخصص 

 16,229  8,660   نهاية الخدمة للموظفين أةمخصص مكاف
 607  25     ستخداماالحق وموجودات آالت ومعدات و  ممتلكات استبعاد من خسارة

 (80,795)  (60,832)   توزيعات أرباح  إيرادات 
 (71,123)  (59,641)   إيرادات فوائد 

   528,237  296,045 
      التغيرات في:

 140,241  (137,596)   مخزون  -
 93,427  (85,257)   من أطراف ذات علقة  مطلوب -
 (307,236)  (1,059,745)   مقدمة دفعاتو تجارية مدينة ذمم  -
 (139,670)  (39,189)   دائنة أخرى  أرصدةتجارية دائنة و ذمم  -
 (893,897)  1,331,415   الى أطراف ذات علقة  مطلوب -

 (811,090)  537,865   التشغيلية  األنشطة )المستخدمة في( من/ الناتجةالتدفقات النقدية 
 (7,597)  (3,854)   نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة أةمكاف

 71,123  59,641   مستلمةفوائد 
األنشطة   )المستخدمة في( من/ الناتجة صافي التدفقات النقدية

  التشغيلية 
 

593,652  
 

(747,564) 
 
 

.فقط تعريفية ألغراض الحسابات مدقق قبل من ختمه وتم الشركة إدارة قبل من  البيان هذا إعداد تم   
 

 
 المختصرة الموحدة المرحلية جزءاا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية  21إلى  10تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من 

 



 شركة قطر للوقود )وقود( ش.م.ق.ع.
 التدفقات النقدية المختصر الموحد )تتمة( بيان 

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 (ذلك خلف إلى اإلشارة تتم لم ما قطري  ريال باأللف األرصدة عرض تم)
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 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 يونيو 

   2021  2020 
 )مراجعة(   )مراجعة(  إيضاح  

      ية نشطة االستثمار األ التدفقات النقدية من  
 301  -   آالت ومعدات، ممتلكاتمتحصلت من بيع 

 (157,450)  (34,124)   ومعدات   آالت، شراء ممتلكات
 ( 33,242)  (9,328)   شراء استثمارات عقارية

 -  (858)   شراء موجودات غير ملموسة 
 80,795  60,832   توزيعات أرباح مستلمة

 71  (61,202)   ستثمارات  اال في التغيرصافي 
 33,765  (2,299)     الثابتة التغير في حسابات الودائعصافي 

 (75,760)  (46,979)   ية نشطة االستثمار األ المستخدمة في  صافي التدفقات النقدية
      ية نشطة التمويلاأل التدفقات النقدية من        

 (795,405)  (457,358)   مدفوعة توزيعات أرباح
 (80,000)  (48,000)   مسيطرة ال غير للحصصمدفوعة  توزيعات أرباح

 (16,778)  (19,443)   مدفوعات إيجار 
 (892,183)  (524,801)   ية نشطة التمويلاأل صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 

      
 (1,715,507)  21,872   شبه النقد في النقد و  التغير يصاف

 2,589,744  1,511,210   يناير 1في شبه النقد النقد و 

 11 يونيو  30في شبه النقد النقد و 
 

1,533,082  874,237 
      

 
 . فقط تعريفية ألغراض الحسابات مدقق قبل من ختمه وتم الشركة إدارة قبل من  البيان هذا إعداد تم
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 الرئيسية  الوضع القانوني واألنشطة 1
 

عامة تأســـســـت بموجب المرســـوم  قطرية  و "الشـــركة االم"( هي شـــركة مســـاهمة أشـــركة قطر للوقود ش.م.ق.ع. )"وقود"( )"الشـــركة"  
 .24872سجل تجاري رقم  بموجب  2002فبراير  10بتاريخ    2002( لسنة 5األميري رقم )

ــويق وتوزيع النفط والغاز والمنتجات النفطية  ــركات التابعة لها )"المجموعة"( هي بيع وتســـ ــركة األم مع الشـــ ــية للشـــ ــطة الرئيســـ االنشـــ
ونقـل النفط والغـاز بين الموانو والخـدمـات العقـارـية.    القـارالمكررة، وخـدمـات فحص المركـبات، تزوـيد الســــــــــــــفن ـبالوقود البحري، بيع  

ــركة وقو  ــســـت المجموعة شـ ــركة األم، وبالرغم من  أسـ ــتثمارات األجنبية للشـ ــؤوليه محدودة للقيام باالسـ ــركه ذات مسـ د العالمية وهي شـ
 ذلك تعمل المجموعة في دولة قطر بشكل أساسي.

ــمل البيانات المالية ــرة تشــــــ ــيطرة    المرحلية  الموحدة  المختصــــــ ــركات التابعة المســــــ للمجموعة على المعلومات المالية التي تخص الشــــــ
 التالية:

 النسبة المئوية للمساهمة الفعلية للمجموعة   
 2020 2021  بلد التأسيس  الشركة التابعة 

شركة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م.  
 )كيوجيت(

  قطر 
%60 

%60 

ذ.م.م.  المركباتشركة وقود لفحص 
 )فاحص( 

  قطر 
%100 

%100 

 100% 100%  قطر  شركة وقود للخدمات البحرية ذ.م.م.
 100% 100%  قطر  العالمية ذ.م.م.شركة وقود 

 100% 100%  المملكة العربية السعودية شركة وقود المملكة ذ.م.م.
 100% 100%  قطر  ذ.م.م.  العقاريةارض الخليج 

 100% 100%  عمان  بوالريس للخدمات البحرية ذ.م.م.
 100% 100%  جمهورية ليبيريا  للخدمات البحرية المحدودة النجمة 
 100% 100%  جمهورية ليبيريا  سدرة الوجبة للشحن شركة 

 100% 100%  جمهورية ليبيريا  أوشن للخدمات البحرية المحدودة 
 100% 100%  جمهورية ليبيريا  المجرة للخدمات البحرية المحدودة 
 100% 100%  جمهورية ليبيريا  أوربيت للخدمات البحرية المحدودة 

 100% 100%  جمهورية ليبيريا  شركة سدرة الرميلة للشحن 
 100% 100%  جمهورية ليبيريا  شركة سدرة مسيعيد للشحن

 100% 100%  جمهورية ليبيريا  هوريزون للخدمات البحرية المحدودة
 100% 100%  جمهورية ليبيريا  شركة سدرة الدوحة للشحن 
 100% 100%  جمهورية ليبيريا  شركة سدرة الخور للشحن

     
  2021يونيو    30المنتهية في    لستة أشهرلفترة ا  مجموعةلل   المرحلية  الموحدة  المختصرة  الموافقة على إصدار البيانات الماليةتمت  

 . 2021 يوليو  11من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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   محاسبةأسس ال 2

ــبة    2021يونيو   30لفترة الســـتة أشـــهر المنتهية في تم إعداد هذه البيانات المالية المختصـــرة الموحدة المرحلية  وفقاا لمعيار المحاسـ
"التقـارير المـاليـة المرحليـة" ويجـب أن تقرأ هـذه البيـانـات مع البيـانـات المـاليـة الموحـدة للمجموعـة كمـا في وللســــــــــــــنـة   34  رقم  الـدولي

)"البيانات المالية السنوية الموحدة األخيرة"(. ال تحتوي البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية  2020ديسمبر 31المنتهية في  
بيانات المالية بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية. برغم ذلك تم إدراج بعض اإليضـــــاحات التفســـــيرية  على المجموعة الكاملة لل

المختارة لتوضــــــــــــــيح األحداه والمعاملت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي للمجموعة وأدائها منذ البيانات المالية الســــــــــــــنوية 
 األخيرة.

وهي العملة الوظيفية للعرض للمجموعة. يتم تقريب جميع    القطري،يتم إعداد البيانات المالية المختصـــــــــرة الموحدة المرحلية بالريال  
 ذلك على وجه التحديد.غير ريال قطري ما لم يذكر  ألفالمعلومات المالية إلى أقرب 

   األحكام والتقديرات استخدام 3

ــرة الموحدة المرحلية البياناتهذه إعداد  إن  ــع   المالية المختصـــــ ــات التي تؤ ر  األحكام و يتطلب من اإلدارة وضـــــ التقديرات واالفتراضـــــ
ــروفات ــادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصــــ ــبية والمبالر الصــــ ــات المحاســــ ــياســــ قد تختلف  .على تطبيق الســــ

 .النتائج الفعلية عن هذه التقديرات

وأهداف ومصــــادر عدم التأكد من التقديرات  للمجموعةالمحاســــبية   الســــياســــات تطبيق عند اإلدارةها ت وضــــع التيالهامة  األحكامإن 
  31وسياسات إدارة المخاطر المالية هي نفسها التي تم تطبيقها على البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  

 .2020ديسمبر 

 السياسات المحاسبية الهامة  4

مع تلك المســتخدمة في إعداد المرحلية تتوافق الســياســات المحاســبية المســتخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المختصــرة الموحدة  
طبيق ، واإليضــاحات المرفقة بها ، باســتثناء ت   2020ديســمبر   31البيانات المالية الســنوية الموحدة للمجموعة للســنة المنتهية في 

 التي أصبحت سارية المفعول في الفترة الحالية على النحو المبين أدناه.الجديدة و المعدلة المعايير المعدلة  بعض

 تطبيق السياسات المحاسبية الهامة للمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة      

 المعايير المعدلة 
 المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة أدناه سارية ألول مرة ؛ خلل الفترة الحالية ، أصبحت 

  ( 16( ، )4)  ،(  7، )  (9تعديلت على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )  -إصلح معيار أسعار الفائدة )المرحلة الثانية (    -
 . (39رقم ) الدوليالمحاسبة  ومعيار

 يعد تعديلا لعقد اإليجار 19-ذا كان امتياز اإليجار المتعلق بـكوفيدتعديل لتمديد اإلعفاء من تقييم ما إ -
 

 للمجموعة.البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية لم يكن لتطبيق المعايير المعدلة أعله أي تأ ير جوهري على 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 4

 للمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة )تتمة(تطبيق السياسات المحاسبية الهامة      

 المعايير الصادرة التي لم يحن موعد تطبيقها بعد 
ويسمح بالتطبيق المبكر.    2021يناير    1يسري عدد من المعايير والتعديلت الجديدة على المعايير للفترات السنوية التي تبدأ بعد  

المجموعة مبكراا   تقم  الموحدة  لم  المختصرة  المالية  البيانات  إعداد هذه  القادمة في  المعدلة  أو  الجديدة  المعايير  بتطبيق أي من 
 المرحلية.

 القطاعات التشغيلية  5

ا للمعيـار الـدولي للتقـارير المـاليـة رقم ) ( 8إن المعلومـات المتعلقـة بـالقطـاعـات التي يجـب اإلبل  عنهـا للمجموعـة مبينـة أدنـاه وفقـا
( تحـدـيد القطـاعـات التي يجـب اإلبل  عنهـا على أســــــــــــــاس  8. يتطـلب المعـيار اـلدولي للتقـارير المـالـية رقم )"قطـاعـات التشــــــــــــــغـيل"

م مراجعتها بانتظام من قبل متخد القرار التشـــــــغيلي الرئيســـــــي للمجموعة واســـــــتخدامها لتخصـــــــيص الموارد  التقارير الداخلية التي تت 
 للقطاعات وتقييم أدائها.

ا لــذلــك ، حــددت المجموعــة من خلل  ألغراض اإلدارة ، تم تنظيم المجموعــة   وحــدات أعمــال بنــاءا على منتجــاتهــا وخــدمــاتهــا. وفقــا
ر ، أال وهو بيع وتوزيع المنتجات البترولية المكررة. يتم دمج جميع وحدات األعمال األخرى  قطاع تشــــــــــــغيلي واحد وارد في التقري 

 الجغرافي للشركة هو دولة قطر. القطاع مع بعضها البعض.

 تعرض الجداول التالية معلومات اإليرادات واألرباح المتعلقة بقطاعات تشغيل المجموعة على النحو التالي:

 )مراجعة(: 2021يونيو  30المنتهية في الفترة 

 

بيع منتجات   
الوقود والخدمات  

  أخرى   ذات الصلة

  إستبعادات
بين التوحيد 

 اإلجمالي     القطاعات
         

         اإليرادات 
 8,297,634  -  90,827  8,206,807  مبيعات خارجية 

 -  (86,799)  21,632  65,167  المبيعات بين القطاعات
 8,297,634  (86,799)  112,459  8,271,974  أجمالي اإليرادات  

         

         النتائج 
 474,058  (72,000)  86,319  459,739  ربح القطاع 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(   5

 )مراجعة(:  2020يونيو   30الفترة المنتهية في 

 

بيع منتجات   
الوقود والخدمات  

  أخرى   ذات الصلة

  إستبعادات
بين التوحيد 

 اإلجمالي     القطاعات
         اإليرادات 

 7,117,906  -  105,321  7,012,585  مبيعات خارجية 
 -  (83,853)  18,845  65,008  المبيعات بين القطاعات

 7,117,906  (83,853)  124,166  7,077,593  جمالي اإليرادات  إ
 

 النتائج 
        

 281,759  (120,000)  140,472  261,287  ربح القطاع 
 

 يعرض الجدول التالي موجودات القطاعات للقطاعات التشغيلية للمجموعة على النحو التالي: 

 

بيع منتجات   
الوقود والخدمات  

  أخرى   ذات الصلة

  إستبعادات
بين  التوحيد

 اإلجمالي     القطاعات
         الموجودات القطاعية 

  2021يونيو   30كما في 
 )مراجعة(

 10,663,522  2,709,675  (286,254) 
 

13,086,945 

ديسمبر   31كما في 
 )مدققة(2020

 9,641,859  2,478,723  (285,490)  11,835,092 
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 آالت ومعدات و ممتلكات  6

 
  2021يونيو  30

  )مراجعة(
  2020ديسمبر  31

 )مدققة( 
    التكلفة

 4,762,519  5,005,724 يناير  1كما في 
 308,611  34,124 إضافات 

 (14,300)  - إعادة التقييم 
 (1,580)  - القيمة تدني

 (49,526)  (59) تحويلت /استبعادات 
 5,005,724  5,039,789 كما في نهاية الفترة / السنة

    
    هالك المتراكم ست اإل

 1,681,146  1,830,912 يناير   1كما في 
 155,134  80,341 هلك للفترة / للسنةست إ

 -  -   ستخداماال حق موجودات لمحول 
 (5,368)  (34) تحويلت /استبعادات 

 1,830,912  1,911,219 الفترة / السنةكما في نهاية 
 3,174,812  3,128,570 صافي القيمة الدفترية 

 

واقعة في دولة قطر( لغرض بناء    قطعة أرض  90غير نقدية )  موجوداتاستلمت المجموعة منح حكومية على شكل نقل  
 . وتشغيل محطات البنزين على هذه األراضي

 

المحاسبة  ( قطعة أرض تم استلمها ، تم نقل صكوك ملكية سبع قطع من األرض إلى المجموعة وتم  90من بين تسعين )
 ثله و مانين قطعة أرض.باستخدام نموذج إعادة التقييم. منحت وزارة البلدية والتخطيط العمراني حق االنتفاع ب  عنها

 

 .والوقود الثقيلووقود السفن  لنفطباتعمل بشكل رئيسي في تزويد السفن  (10:  2020)سفن  10 لدى المجموعة

 

 . سفن األخرى مملوكة لبوالريس للخدمات البحرية ذ.م.مال خمسوال وقود للخدمات البحرية ذ.م.م.من السفن مملوكة لخمسة 
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 عقارية ستثماراتإ   7
من قبل مثمنين خارجيين مســـــــــــتقلين للعقارات ، ممن لديهم مؤهلت مهنية   لإلســـــــــــتثمار العقاري تم تحديد القيمة العادلة للعقار 

مـناســـــــــــــــبة معترف بهـا وخبرة حـديـثة في موقع وفـتة العـقار اـلذي يتم تقييمـه. يـقدم المقيمون المســــــــــــــتقلون القيمـة العـادـلة لمحفظة  
 للمجموعة. قاريةاإلستثمارات الع

 
 31تقـارب نفس القيمـة الواردة في    2021يونيو    30تعتقـد إدارة المجموعـة أن القيمـة العـادلـة للســــــــــــــتثمـارات العقـارـية كمـا في  

 .2020ديسمبر 
 

  حسـببناءا على المدخلت المذكورة  3كقيمة عادلة من المسـتوى اإلسـتثمارات العقارية تم تصـني  يياس القيمة العادلة لجميع 
 تقنية التقييم المستخدمة.

 
 إستثمارات مالية    8

كانت   التقرير،في تاريخ  كما  .  طويلة األجل  ودائعالمدرجة في بورصـــة قطر و  الشـــركاتتمثل االســـتثمارات اســـتثمار في أســـهم 
 :تفاصيل األرصدة الختامية كما يلي

 2020ديسمبر    31  2021يونيو    30  
 )مدققة(  )مراجعة(  

 1,382,133  1,668,999  رى خالدخل الشامل االا بنود استثمارات بالقيمة العادلة من خلل  
 253,851  22,775  جاري حساب االستثمارات 

 1,076,266  1,076,120  ودائع طويلة االجل 
2,712,250  2,767,894  

 .17 رقم تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لهذه االستثمارات في إيضاح

 ملموسة غير وموجودات ةشهر     9
 2020ديسمبر    31
 )مدققة(  

 2021يونيو    30 
 )مراجعة(    

  

 شهرة   132,935  132,935
 غير ملموسة موجودات   2,590  2,236

135,171  135,525   

ييمة الشهرة. تم التقييم بناءا على   على تدني  اتمؤشر لتحديد أي تقييم داخلي    بإجراءقامت المجموعة  2021  يونيو 30كما في 
ــتنتجت التقييموبناء على   ،البيانات المالية للشــــركات التابعة وأخذ في االعتبار بيتة األعمال التي تقوم الشــــركات بالعمل بها ، اســ

 القيمة. لتدنيستدعي مراجعة كاملة ي القيمة تدني  لم يكن هناك أي مؤشر على  هاإلدارة ان 
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 تجارية مدينة ذمم   10

   

 2021يونيو  30
 )مراجعة(

 2020ديسمبر  31 
 )مدققة(

 2,057,511  3,081,378  ذمم تجارية مدينة    
 (173,971)  (230,016)  ييمة الذمم المدينة تدني: مطروحاا 

  2,851,362  1,883,540 

 المدينة كما يلي: التجارية الذمم أعمار              

  
 

 2021يونيو  30
 )مراجعة(

 2020ديسمبر  31 
 )مدققة(

 503,463  973,575  جاري  
 379,518  415,465  يوم  30إلى  1

 332,388  507,431  يوم  60إلى  31
 307,943  521,802  يوم  90إلى  61
 325,379  454,580  يوم   180إلى  91

 208,820  208,525  يوم  181أكثر من 
   3,081,378  2,057,511 

 الذمم المدينة: ييمة تدنيالحركة في 

   

 2021يونيو  30
 )مراجعة(

 2020ديسمبر  31 
 )مدققة(

 112,966  173,971  يناير 1في       
 66,768  56,045  مخصص مكون خلل السنة       
 (5,763)  -    شطب      
 173,971  230,016  السنة   /الرصيد في نهاية الفترة       

 

يوماا ال تزال قابلة للتحصـــــــــــيل ، بناءا  30التي فات موعد اســـــــــــتحقاقها ألكثر من    المتدنية القيمةأن المبالر غير  المجموعةتعتقد  
التاريخي والتحليل الشـــــــامل لمخاطر ائتمان العملء ، بما في ذلك التصـــــــنيفات االئتمانية للعملء ، عند   التحصـــــــيلعلى ســـــــلوك 

 أنها مستحقة القبض من جهات حكومية. توفرها. إن غالبية الذمم المدينة المذكورة أعله إما مضمونة بضمان بنكي أو
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 وأرصدة لدى بنوك نقد     11
يونيو   30  

2021 
  ديسمبر 31 

2020   
 )مدققة(  )مراجعة(  
     

 386  647  نقد    
     :بنوكأرصدة لدي   
 124,201  108,059  حسابات جارية وتحت الطلب  -
 1,386,623  1,424,376    ودائع  ابتة -
 1,511,210  1,533,082  شبه النقد نقد و ال 
 739,519  741,818  أشهر  3ودائع  ابتة باستحقاق اكتر من   
 2,250,729  2,274,900  بنوك نقد وأرصدة لدى   

يتم تقييم األرصدة لدى البنوك على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة من التخلف عن السداد ألن هذه البنوك تخضع لرقابة  
عالية من قبل مصرف قطر المركزي لم يعد أي من األرصدة لدى البنوك في نهاية فترة التقرير متأخراا عن موعد استحقاقه ، 

  المجموعة يخية في التخلف عن السداد والتصنيفات االئتمانية الحالية للبنك ، فقد قدرت إدارة  ومع األخذ في االعتبار الخبرة التار 
 كبير في ييمة هذه األرصدة. تدنيأنه ال يوجد 

 رأس المال  12
 يونيو  30  

 2021 
ديسمبر   31 
2020 

 )مدققة(  )مراجعة(  
     المصرح 

 1,000,000  1,000,000   الواحدريال للسهم  1سهم عادي بقيمة  1,000,000,000
     المصدر 

 994,256  994,256  ريال للسهم الواحد 1سهم عادي بقيمة    994,255,760

 توزيعات االرباح        13

توزيع أرباح نقدية على    2021مارس  8في اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي المنعقد بتاريخ    المجموعةوافق مساهمي            
  2020ديسمبر  31نة المنتهية في ريال قطري للس مليون  457,4 ييمة ريال قطري لكل سهم للمساهمين بإجمالي  0,46بواقع 

مليون ريال قطري للسنة المالية   795,4بقيمة    بإجمالي  ريال للسهم  0,8  بواقع: وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية  2020)
 (. 2019ديسمبر  31المنتهية في 
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 إفصاحات األطراف ذات العالقة  14

العلقة كما هو وارد في المعيار  ذوتندرج ضـــــــــمن تعري  الطرف  مؤســـــــــســـــــــات  تدخل المجموعة في معاملت مع شـــــــــركات و 
، إفصاحات األطراف ذات العلقة. تتكون األطراف ذات العلقة من شرکات تابعة للملکية المشترکة 24المحاسبي الدولي رقم 
، شـــــرکات  مســـــيطرةحصـــــص   المســـــاهمون ، وموظفي اإلدارة العليا، والشـــــرکات التي يمتلك في ا والســـــيطرةو / أو اإلدارة العامة 

 تابعة، وأطراف أخرى ذات علقة.

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  أ( 

 للبترول   قطر  إلى  البيع   معاملت  تتم .  للبترول  قطر  مع  رئيسية  معاملت  بإجراء  ،  العادية  أعمالها   سياق  في  ،  المجموعة  تقوم
 .المعتمدة التعاقدية للشروط وفقاا تتم للبترول قطر من الشراء عمليات أن كما ، بحتة تجارية أسس على

 

 المختصر الموحد هي كالتالي:  الربح أو الخسارةمع األطراف ذات العلقة المدرجة في بيان الهامة المعاملت إن 

  
             يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في      

 

  
2021 

 )مراجعة(
 2020 

 )مراجعة(
     

 6,043,453  7,289,857  قطر للبترول / مشتريات

 52,847  64,953  قطر للبترول / مبيعات
     

 مكافآت كبار موظفي اإلدارة  (ب
 يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة   
  2021 

 )مراجعة(
 2020 

 )مراجعة( 
 

 13,178  16,318  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل ومنافع ما بعد التوظي 
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 إيرادات   15
 على النحو التالي: ةمعين  نقطة زمنيةتستمد المجموعة إيراداتها من العقود المبرمة مع العملء لنقل البضائع والخدمات في 

 يونيو  30المنتهية في الستة أشهر لفترة   
  2021 

 )مراجعة(
 2020 

 )مراجعة( 
     

 6,585,546  7,789,116  بيع وتوزيع منتجات بترولية 
 332,538  330,266  منتجات غير بترولية بيع 

 112,243  106,720  مبيعات زيوت تشحيم وتموين 
 87,579  71,532  إيرادات من خدمات فحص المركبات 

  8,297,634  7,117,906 
 مصروفات عمومية وإدارية  16

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

2020 
 (مراجعة)

 2020 
 ( مراجعة)

 86,187  88,372 األخرى  والمصروفات الموظفين تكالي 
 41,651  35,592 أخرى  وإدارية عمومية مصاري 
 -  56,045 (أ) التجارية المدينة الذمم مخصص

 
180,009  127,838 

 

 .10الرجوع إلى إيضاح رقم  الرجاء. المالية للتقارير   الدولية المعايير   متطلبات مع يتماشى بما  التجارية المدينة  للذمم مخصص تكوين  تم ( أ) 

 العائد األساسي والمخفف للسهم  17

على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية   المجموعة  مالكيلالعائد األساسي للسهم بقسمة صافي ربح الفترة العائد    يتم احتساب
 القائمة خلل الفترة كما يلي:

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   
  2021 

 )مراجعة(
 2020 

 )مراجعة( 
     

 270,176  461,137  المجموعةمالكي لفترة العائد الربح 
 994,256  994,256  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خلل الفترة 

  للسهم )بالريال القطري( والمخفف العائد األساسي
                            

46،0   
                

27،0  
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    والتعهداتااللتزامات المحتملة  18  

رأسمالية  تعهدات  
 2020 ديسمبر 31  2021يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 13,804  138,824 رأسمالية  تعهدات
    

 التزامات محتملة 

 2020ديسمبر  31  2021 يونيو 30  
 )مدققة(   )مراجعة(  

 101,319  127,724  ضمانات بنكية 
 769  -  اعتمادات مستنديه 

 
  جوهريةوال تتوقع المجموعة أي التزامات  اإلعتيادية  عمال  ة المذكورة أعله في سياق األار الضمانات واالعتمادات المستندي تم اصد
 منهما.  

 لألدوات الماليةالقيمة العادلة  19

متها  القيمة العادلة للنقد واألرصــــــدة لدى البنوك والذمم التجارية المدينة والذمم التجارية الدائنة والمطلوبات المتداولة األخرى تقارب يي 
 الدفترية إلى حد كبير بسبب االستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات.

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

 المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية من خلل أسلوب التقييم. تستخدم 
 

للمجموعة  :  1المستوى   يمكن  التي  المما لة  المطلوبات  أو  للموجودات  النشطة  األسواق  في  المعدلة(  )غير  المعروضة  األسعار 
 الوصول إليها في تاريخ القياس ؛

والتي يمكن ملحظتها بالنسبة لموجودات المطلوبات ، سواء    1المدخلت بخلف األسعار المعروضة ضمن المستوى    :2المستوى  
 بشكل مباشر أو غير مباشر ؛ و

 المدخلت غير المرصودة للموجودات أو المطلوبات.  :3المستوى 
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية 19

  31و    2021يونيو    30التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة في  يقدم الجدول  
 :2020ديسمبر 

2021يونيو  30   
 (مراجعة)

1المستوى   2المستوى    3المستوى     

        الموجودات:
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة 

 العادلة 
 

 
 

 
 

 
 

د  بنو القيمة العادلة من خلل  استثمارات ب 
 ى ر الدخل الشامل اآلخ

1,668,999 
 

1,668,999 
 

- 
 

- 

2020ديسمبر    31   
 (مدققة)

1المستوى   2المستوى    3المستوى     

        الموجودات:
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة 

 العادلة 
 

 
 

 
 

 
 

  بنود  القيمة العادلة من خللاستثمارات ب 
 ى ر الدخل الشامل اآلخ

1,382,133 
 

1,382,133 
 

 - 
 

 - 

 
 المالية   الموجودات

  2والمستوى    1، لم تكن هناك تحويلت بين المستوى    2020ديسمبر    31و    2021يونيو    30خلل الفترة / السنة المنتهية في  
 .3القيمة العادلة من المستوى من يياسات القيمة العادلة ، ولم يكن هناك تحويلت من وإلى يياسات 

 19-تأثير كوفيد    20

في تباطؤ األنشــــطة االقتصــــادية. شــــكل هذا الوضــــع مجموعة من التحديات التجارية والمالية للشــــركات   19-تســــببت جائحة كوفيد
ــادية في دولة قطر. ــتوى العالم وعبر مختلف القطاعات االقتصــ ــتمرار اتخذت اإلدارة جميع الخطوات اللزمة ل  على مســ ــمان اســ ضــ

أنه ال يوجد تأ ير مادي   المجموعةبناءا على جميع التقييمات وبعد النظر في جميع التعديلت ، ترى إدارة    ســـــلس وكاف ألعمالها.
قـامـت اإلدارة بتقييم اآل ـار المحـاســــــــــــــبيـة لهـذه   .2021يونيو    30على القيم الـدفتريـة للموجودات والمطلوبـات كمـا في    19-لكوفيـد

حيثما ينطبق ذلك ، بما في ذلك على ســــــــبيل المثال ال الحصــــــــر الممتلكات واآلالت المختصــــــــرة الموحدة المرحلية البيانات المالية 
ــاح ــاح6 رقم والمعدات )إيضـ ــتثمارات العقارية )إيضـ ــتخدام موجودات( حق  7 رقم ( ، واالسـ ــتثماراتوالقيمة العادلة لل  إسـ .  المالية  سـ

ييمة تدني  "األدوات المالية" و  9لتقارير المالية رقم لوالخسائر االئتمانية المتوقعة واأل ر على االلتزام المالي بموجب المعيار الدولي 
 )إيضاح ة  المحتمللتزامات واالغير المالية ، وصافي القيمة الممكن تحقيقها للمخزون    الموجوداتييمة  تدني  الملموسة و   الموجودات

 (.18 رقم


