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تاأ�ش�شت �شركة قطر للوقود  �ش.م.ق.ع. )»وقود«( يف عام 2002 مبوجب 

مر�شوم اأمريي بهدف توفري خدمات تخزين وتوزيع وت�شويق الوقود يف دولة 

قطر. وقد طرحت وقود اأ�شهمها لالكتتاب يف العام 2003 لت�شبح �شركة 

م�شاهمة قطرية عامة مدرجة يف بور�شة قطر واأ�شهمها متاحة للتداول العام.

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

اجلودة بطريقة مهنية باتباع املعايري الدولية وتوظيف اأحدث و�شائل 

التكنولوجيا كما جنري درا�شات مقارنة معيارية ل�شركتنا مع اأف�شل 

ال�شركات على م�شتوى العامل يف قطاع توزيع وت�شويق املنتجات البرتولية.

متثل منتجات الوقود قلب اأن�شطة �شركة وقود. وت�شمن وقود التزويد بالوقود 

لأية و�شيلة نقل على الأر�ش اأو يف املاء اأو يف اجلو عن طريق التزويد بالديزل 

واجلازولني للمركبات والوقود البحري لل�شفن العابرة للبحار والوقود اجلوي 

للطائرات. ولدى وقود م�شتودعات التوزيع اخلا�شة بها والتي توجد ب�شورة 

مالئمة يف اأبو هامور ورا�ش لفان.

قامت وقود بال�شتثمار ب�شورة كبرية يف جمموعة متنوعة من البنية 

التحتية املتيحة للتوزيع عرب اأ�شطول من �شاحنات وقود املخ�ش�شة و�شبكة 

مو�شعة من حمطات الوقود. ومتتلك وقود �شفًنا للتزويد بالوقود البحري 

يف اأعايل البحار. وتقوم وقود بت�شغيل مرافق تزويد الوقود يف مطار حمد 

الدويل جلميع الطائرات. وتقوم وقود بتوزيع اجلازولني غري املختلط وهي 

بذلك اأول دولة يف جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية تقوم بالتحول اإىل 

اجلازولني والديزل غري املختلط باأقل ن�شبة كربيت يف املنطقة.

وبالإ�شافة اإىل توزيع منتجات الوقود التقليدية، تقوم وقود بتوفري احتياجات 

الطاقة للم�شتخدمني يف املنازل واملن�شاآت التجارية وال�شناعية من خالل 

منتجات وقود حديثة و�شديقة للبيئة، مثل غاز البرتول امل�شال والغاز 

الطبيعي امل�شغوط حيث تقوم بتوفري غاز البرتول امل�شال للعمالء يف املنازل 

من خالل اأحدث حمطة لتعبئة غاز البرتول امل�شال با�شتخدام ا�شطوانات 

�شفاف. وتقوم وقود برتكيب خزانات غاز البرتول امل�شال يف املواقع التجارية 

للعمالء التجاريني وال�شناعيني.

كما متار�ش وقود اأن�شطة اإمداد البيتومني ل�شد كافة احتياجات  اأعمال 

متهيد الطرق والت�شييد يف دولة قطر.

هذا ومتتلك وقود اأنواع عدة من زيوت ال�شيارات وزيوت الت�شحيم ال�شناعية 

التي مت تطويرها لتنا�شب كافة اأنواع املركبات واملتطلبات ال�شناعية، وقد مت 

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

قامت �شركة وقود بتنويع اأن�شطتها يف جمال البيع بالتجزئة من خالل 

عالمتها التجارية �شدرة والتي ت�شتهدف حتقيق الراحة للعمالء من خالل 

توفري ت�شكيلة وا�شعة ومتنوعة من الب�شائع ال�شتهالكية وخدمات الأغذية 

وامل�شروبات. وقامت وقود موؤخًرا بعقد �شراكة مع عالمات جتارية دولية 

�شهرية لتوفري حل املحل ال�شامل من خالل حمطات البنزين متعددة 

الأغرا�ش التابعة لها.

ملحة عن �ل�شركة

وقود يف �إيجاز

23.2 مليار ريال �لعائد�ت للعام 2018

10.3 مليار لرت مبيعات �لوقود للعام 2018

13.8 مليار ريال �إجمايل �لأ�شول يف 31 دي�شمرب 2018
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“�أن نكون �ل�شركة �لر�ئدة يف جمال ت�شويق �ملنتجات

روؤيتنا �مل�شتقبلية

 �لبرتولية و�خلدمات �ملتعلقة بها على م�شتوى �ملنطقة”
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اإن جمموعة القيم واملثل التي ت�شعى »وقود« لتكري�شها وجت�شيدها واتخاذها �شعاًرا 

م�شتوحاة من اإحدى اأقوى رموز الرتاث القطري وهي �شجرة ال�شدر - ممثلة للبيئة 

القطرية - وال�شم�ش كم�شدر للطاقة. ف�شجرة ال�شدر مبثابة رمز التوطن يف قطر 

وتعرف ب�شالبتها وقدراتها على حتدي الظروف ال�شعبة والزدهار يف بيئة قطر 

ال�شحراوية القا�شية باأقل قدر ممكن من الرعاية.

ومثل �شعارنا ت�شعى »وقود« لبذل اأف�شل ما يف و�شعها يف اأ�شعب البيئات وحتقيق 

اأف�شل النتائج باأ�شا�شاتها القوية وح�شورها القوي يف العديد من جمالت الأعمال.

�شعارنا

�حلرفية 

اإن كل ما تقوم به �شركة »وقود« على ال�شعيدين الداخلي واخلارجي هو جت�شيد 

لالأ�شلوب احلريف واملهني يف التعامل. نحن نطمح لأن نكون ال�شركة الأكرث 

احرتافية يف قطر.

�ل�شالبة و�ملتانة 

»وقود« �شركة ت�شتند على قواعد واأ�ش�ش مالية �شلبة ورا�شخة. دعائمها وقوامها 

نوعية متميزة من خالل م�شاهميها. 

�لودّية 

»وقود« �شركة تتعامل بحميمية وتنتهج دوًما اأ�شلوًبا ودًيا عند التعامل مع عمالئها 

وكل اجلهات ذات العالقة.

�لتجديد و�لإبد�ع 

»وقود« تقود ال�شوق يف جمال املنتجات واخلدمات والعمليات املبتكرة.

روح �مل�شوؤولية

»وقود« م�شوؤولة م�شوؤولية كاملة عن كل ن�شاطاتها التجارية وخدماتها. 

قيمنا وُمُثلنا 

كلمة رئي�س 

جمل�س �لد�رة

ي�شرين ا�شالة عن نف�شي ونيابة عن زمالئي اأع�شاء جمل�ش الإدارة اأن 

ب بح�شراتكم، واأن اعر�ش عليكم التقرير ال�شنوي ملجل�ش الإدارة،  رحَّ
ُ
اأ

والذي ي�شتمل على عر�ش موجز باأهم موؤ�شرات الأداء والنتائج املالية 

ملجموعة »وقود« خالل العام 2018، اإ�شافة اىل اخلطط امل�شتقبلية املرحلية 

وال�شرتاتيجية للمجموعة.

ويجدر بي يف امل�شتهل الإ�شارة اىل اأن القت�شاد القطري مي�شي بثبات يف 

حتقيق الأهداف املر�شومة ومتجاوزا لتوقعات النمو وذلك نتيجة لل�شيا�شات 

احلكيمة للدولة بقيادة �شمو اأمري البالد املفدى حفظه اهلل.

واأما على �شعيد جمموعة »وقود« فلقد م�شت املجموعة خالل العام 2018 

قدما يف تكثيف جهودها لإجناز خططها الرامية اىل تر�شيخ مركزها كموزع 

ح�شري يف جمال التوزيع الداخلي، والعمل على زيادة ح�شتها يف �شوق نقل 

وتوزيع املنتجات البرتولية والغاز الطبيعي ووقود ال�شفن والبيتومني، من 

خالل بناء امل�شروعات املختلفة، وتوفري البنية التحتية والطر التعاقدية 

الالزمة. حيث عززت ال�شركة اأن�شطتها الرئي�شية يف توزيع وت�شويق املنتجات 

البرتولية والأن�شطة الأخرى امل�شاحبة يف جميع ارجاء الدولة المر الذي 

انعك�ش اإيجابا على موؤ�شرات الأداء املختلفة على النحو الوارد تف�شيال يف 

تقرير جمل�ش الإدارة.

اما فيما يتعلق بالأداء املايل لل�شركة يف ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 

2018، فقد م�شت »وقود« قدما يف جهودها لتطبيق �شيا�شة الرتقاء 

بالفعالية والكفاءة وتر�شيد النفقات، مما كان له اأكرب الأثر يف حت�شني 

النتائج املالية خالل العام املذكور، حيث بلغ �شايف اأرباح جمموعة »وقود« 

بعد ا�شتبعاد حقوق الأقلية مبلغ وقدره 1.160 مليون ريال مقارنة مببلغ 

وقدره 964 مليون ريال للعام 2017. وبلغ العائد على ال�شهم الواحد 11.7 

ريال مقارنة بـ9.7 ريال لنف�ش الفرتة من العام 2017.

بناء على النتائج املالية املحققة لهذه الفرتة، وبعد الخذ يف احل�شبان 

امل�شاريع الراأ�شمالية املزمع بناءها خالل الأعوام القادمة، فاإنه ي�شر جمل�ش 

الإدارة ان يقدم �شمن جدول اعمال جمعيتكم املوقرة تو�شية بتوزيع اأرباح 

نقدية قدرها 795 مليون ريال قطري بن�شبة 80% من قيمة را�ش املال 

ال�شمي املدفوع وبواقع 8 ريال لكل �شهم.

ويطيب يل اأن اغتنم هذه الفر�شة لأعرب عن ا�شمى اآيات ال�شكر والعرفان 

ملقام ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري البالد 

املفدى -حفظه اهلل-  لدعمه املت�شل وم�شاندته لوقود مما كان له عظيم 

الأثر يف تطور ال�شركة وازدهارها.

وختاما نتوجه بال�شكر مل�شاهمينا الكرام لثقتهم يف ال�شتثمار يف »وقود«، 

كما نوؤكد اعتزازنا وتقديرنا للعاملني بال�شركة، جلهودهم املخل�شة و�شعيهم 

الدوؤوب للنهو�ش بال�شركة والذي انعك�ش يف النتائج املالية املتميزة، وناأمل 

اأن يوا�شلوا م�شرية العطاء والبذل لتحقيق اهداف ال�شركة ملا فيه م�شلحة 

اجلميع.

�أحمد �شيف �ل�شليطي

رئي�س جمل�س الإدارة
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كلمة �لرئي�س 

�لتنفيذي
ي�شعدين اأن اأعر�ش عليكم فيما يلي اأبرز اإجنازات جمموعة وقود خالل 

ال�شنة املالية 2018، بالإ�شافة اىل خطط ال�شركة وم�شاريعها امل�شتقبلية، 

اإذ يعترب العام 2018 عاما متميزا اآخر يف م�شرية وقود احلثيثة يف �شلم 

ل اليجابي، حيث حققت معظم موؤ�شرات الأداء نتائج ممتازة  التطور والتحوَّ

جتدونها مدرجة ب�شورة تف�شيلية بالتقرير ال�شنوي.

ويجدر بي اأن اتناول ب�شورة موجزة اهم موؤ�شرات الأداء خالل العام 

املذكور، فعلى ال�شعيد املايل وكما اأو�شح ال�شيد الرئي�ش فلقد حققت 

ال�شركة منوا معتربا، حيث بلغ �شايف الدخل 1.160 مليون ريال مقارنة 

مببلغ 964 مليون ريال يف العام 2017 بن�شبة زيادة قدرها 20%، المر الذي 

ترتب عليه حتقيق منو موازي يف العائد على ال�شهم بن�شبة 20% مقارنة 

بالعام 2017.  

ويرجع الف�شل يف حتقيق هذه النتائج الإيجابية ب�شورة كبرية لل�شيا�شات 

التي انتهجتها ال�شركة خالل العامني ال�شابقني نحو الرتقاء مبعدلت 

الفعالية والكفاءة يف عملياتها املختلفة، وتر�شيد النفقات.

اما على �شعيد حمطات الوقود فكما تعلمون ان وقود قد افتتحت خالل 

العام 2018 عدد 32 حمطة، وهذا العدد يعادل ن�شبه 62% من عدد 

املحطات التي مت افتتاحها منذ ان�شاء �شركة وقود يف الن�شف الثاين من 

العام 2002. ويف هذا اخل�شو�ش اأود اأن اأ�شري اإىل اأن وقود مل تكتفي فقط 

ببناء حمطات الوقود، وامنا قامت اأي�شا بتعزيز كفاءة وفعالية املحطات، 

بزيادة عدد  امل�شخات باملحطات التي حتت الن�شاء بن�شبة 61%، مما �شاهم 

يف اخت�شار الكثري من الوقت واجلهد للعمالء  الكرام. 

ونود اأن نوؤكد باأن وقود �شوف تقوم ببناء وت�شغيل عدد 30 حمطة اأخرى 

خالل هذا العام 2019 يف مناطق خمتلفة من الدولة، ولقد مت بالفعل 

النتهاء من توقيع عقود بناء املحطات املذكورة على اأن يكتمل بناء جميع 

تلك املحطات يف العام احلايل 2019، وعليه تكون وقود قد �شاعفت عدد 

املحطات اململوكة لها عرب 14 عاما خالل عامني فقط، مما �شيكون له الأثر 

الإيجابي يف توفري اخلدمة للمواطنني واملقيمني وتعزيز حقوق امل�شاهمني.

وبناء على التو�شع يف بناء املحطات وامل�شخات على النحو املذكور فلقد 

زادت ح�شة وقود يف �شوق جتزئة املنتجات البرتولية اىل حوايل %70، 

وتزامن مع ذلك منو يف مبيعات �شدرة واخلدمات امل�شاحبة مبحطات 

الوقود.

 واأما م�شروع تو�شعة ت�شهيالت البيتومني فلقد اكتملت مرحلة بناء اخلزانات، 

والتي توفر �شعة تخزينية بواقع 15 األف طن مرتي. و�شوف ت�شمن التو�شعة 

لوقود الحتفاظ بح�شتها يف ال�شوق املحلي وبتوفري املنتج يف الأوقات 

املنا�شبة للعمالء وباأ�شعار تناف�شية، كما �شوف ت�شاهم يف تقليل خدمات 

التخزين على ظهور ال�شفن.

ويف جمال الفح�ش الفني لل�شيارات فلقد وا�شلت ال�شركة م�شريتها حيث 

قمنا ببناء وت�شغيل ثالثة مراكز جديدة لي�شبح العدد الإجمايل للمراكز 

العاملة اثنى ع�شر )12( مركزًا وذلك ت�شهيال على عمالئنا الكرام، 

وجتدر الإ�شارة اىل ان هنالك مركز حتت البناء �شيتم افتتاحه خالل العام 

احلايل، ومركز اآخر حتت الت�شميم.

ولأجل تعزيز ا�شتمرارية ال�شركة يف تقدمي اأعمالها وان�شطتها فقد اأجنزت 

ال�شركة عدة عقود واتفاقيات كالتايل:

•  وبخ�شو�ش عقود التوريد فلقد مت جتديد اتفاقية بيع و�شراء املنتجات 
البرتولية، وكذلك اتفاقية بيع و�شراء وقود الطائرات مع قطر للبرتول ملدة 

5 �شنوات، كما مت التوقيع على عقد توريد وقود ال�شفن ملدة �شنتني، علما باأن 

عقود توريد املنتجات متثل ن�شبة تزيد عن 80% من اإيرادات ال�شركة، هذا 

ويجري العمل حاليا على جتديد عقد توريد البوتاجاز.

•  واأما يف جمال الفح�ش الفني فلقد مت جتديد الرتخي�ش املمنوح ل�شركة 
»وقود« لفح�ش املركبات )فاح�ش( ملدة خم�ش )5( �شنوات.

•  واأما يف جمال المتياز احل�شري فلقد تقدمت خطوات جتديده بعد ان 
وافق جمل�ش الوزراء املوقر على جتديده ملدة خم�ش )5( �شنوات اأخرى.

وفيما يخت�ش مببيعات املنتجات البرتولية فلقد �شجلت جميع املوؤ�شرات 

زيادات متفاوتة مقارنة مع موؤ�شرات العام 2017، فيما عدا منتج البتيومني 

وم�شتقاته والتي �شجلت انخفا�شًا طفيفا ب�شبب عوامل العر�ش والطلب.

ولقد جاءت موؤ�شرات ال�شركات التابعة اإيجابية، حيث حققت وقود لفح�ش 

املركبات ايرادات بواقع 107 مليون مقارنة مببلغ 78 مليون ريال مت 

حتقيقها يف العام 2017 وبن�شبة زيادة بحوايل 37%، واأما وقود البحرية 

فلقد حققت اإيرادات قدرها 75 مليون ريال مقارنة بـ 80 مليون ريال عن 

العام 2017، ويعزى النخفا�ش الطفيف اىل خ�شوع بع�ش ال�شفن لل�شيانة 

الدورية، بينما حققت كيوجت ايرادات بواقع 9.9 مليار ريال قطري مقارنة 

مببلغ 6.8 مليار ريال مت حتقيقه يف العام 2017.

وقبل اأن اختم اود اأن ا�شري اىل اأن ال�شركة خالل العام 2018 قد قامت 

يف �شبيل تطوير اعمالها وعملياتها ب�شورة اآمنة وفعالة باإدخال العديد 

من الأنظمة التقنية واملحا�شبية، وجمموعة اأخرى من النظم وال�شيا�شات 

والإجراءات املنظمة ل�شري اعمال ال�شركة الداخلية، كما قامت على هدى 

احلوكمة باإعداد وحتديث جمموعة اأخرى من النظم والإجراءات والتي 

تتنا�شب مع و�شعيتها ك�شركة خدمية مدرجة.

كذلك فلقد حققتا خالل العام 2018 حت�شنا ملحوظا يف جمالت المن 

وال�شالمة وال�شحة والبيئة.

ويف اخلتام اأود اأن اأتقدم بال�شكر لل�شيد اأحمد �شيف ال�شليطي رئي�ش جمل�ش 

الإدارة وال�شادة اأع�شاء املجل�ش املحرتمني لتوجيهاتهم ال�شديدة ودعمهم 

املتوا�شل لل�شركة.

وال�شكر كذلك مو�شول اىل كافة اجلهات احلكومية، واملوؤ�ش�شات العامة 

واخلا�شة واىل م�شاهمينا الكرام، واىل جميع موظفي ال�شركة والعاملني 

فيها على جهودهم املقدرة خلدمة ال�شركة والنهو�ش بها. ونعد اجلميع 

باملزيد من العطاء واجلهد يف �شبيل حتقيق اهداف ال�شركة للمرحلة 

القادمة.

�شعد ر��شد �ملهندي

الرئي�س التنفيذي
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تقرير جمل�س

�لإد�رة 2018
�لبيئة و�ملجتمع 

و�حلوكمة
تلتزم »وقود« باإطار البيئة واملجتمع واحلوكمة. وكجزء من هذا الإطار، متنح ال�شركة الأولوية الق�شوى للجودة وال�شحة وال�شالمة والبيئة يف العمل. ويف 

2018، �شاعدت اإجراءات �شالمة العمليات اخلا�شة بنا على حتقيق ن�شبة وفيات بلغت �شفر يف املائة بني موظفينا ومقاولينا. وبالإ�شافة اإىل ذلك، تقل�ش 

معدل الإ�شابات املهدرة للوقت بن�شبة %19.

من حيث اجلودة، يهدف نظام اإدارة اجلودة اخلا�ش بال�شركة اإىل تقدمي اخلدمة و/ اأو املنتج باأرفع جودة ممكنة. وحققت »وقود« المتثال بنجاح ل�شهادة 

الأيزو منذ 2010 حتى الآن.

فيما يلي بع�ش الإجنازات الرئي�شية يف اأثناء العام:

    مل حتدث اإ�شابة مهدرة للوقت يف عمليات امل�شتودعات يف اأثناء 2018

    حملة التوعية بال�شالمة يف الطرق مل�شغل خزانات طرق وقود مت اإعداد فيديوهات وموجودة يف �شكل مادة توعية/تدريب

    فحو�شات طبية لل�شحة املهنية ومراقبة بيولوجية للموظفني يف العمل

    مت تن�شيط برنامج اإدارة �شغط احلرارة يف 1 اإبريل 2018

    تركيب نظام مراقبة بالدوائر التلفزيونية بالمتثال لوزارة الداخلية لعدد 21 حمطة وقود

    �شهادة نظام الإدارة املتكاملة م�شتمرة لوقود )اأيزو 9110 واأيزو 14001 و�شل�شلة تقييم ال�شحة وال�شالمة املهنية 18001( وفاح�ش )اأيزو 9001 واأيزو 

14001( وكيوجيت )اأيزو 9001(.

    نظام اإدارة الوثائق املتكامل مركزية الإدارة عر الإمتثال ل�شهادات اآيزو يف »وقود« وال�شركات التابعة

    تكليفات الإدارات لهيكل التنظيم اجلديد
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تبذل »وقود« اجلهود ب�شورة متوا�شلة لزيادة جودة و�شالمة 

منتجاتها وخدماتها للعمالء. ويف 2018، كان من اإجنازاتنا 

الرئي�شية النتهاء من �شحب ا�شطوانات الغاز امل�شال. ويتم 

خدمة البلد باأكمله حالًيا با�شطوانات "�شفاف" فقط وهي اأكرث 

ال�شطوانات اأماًنا وتقدًما يف ال�شوق. وبالإ�شافة اإىل ذلك، نلتزم 

جتاه عمالئنا بتوفري خزانات مزدوجة الطبقات ميكنها حتمل 

الظروف القا�شية واملحافظة على حمتوياتها من اأخطار مثل 

احلرائق.

بالإ�شافة �إىل ما ذكر �أعاله، فيما يلي بع�س �لأن�شطة 

�ملهمة �لتي بد�أتها »وقود« لر�حة عمالئها:

�إطالق خدمة 

مر�كز تركيب�لدفع �لإلكرتوين 

�للوحات �ملعدنية

تاأمني مو�رد

ب�شرية �إ�شافية 
حتويل �أكرث من 800 

عميل لـ»�شفاف« 

ت�شليم 100% من 

�لطلبات 

عن طريق نقاط �لبيع عرب بطاقات 

�لدفع يف حمطات »وقود«

طبقت يف مر�كز �لفح�س �لفني 

يف �ملنطقة �ل�شناعية و�لعقدة 

و�لوكري لأجل خف�س �لزدحام

بالتن�شيق مع قطر للبرتول ل�شتيفاء 

�لطلب على وقود �ل�شفن يف �ل�شوق

�إىل نظام �لطلب عرب �لإنرتنت 

)�لبو�بة �لإلكرتونية(

من عمالء �لغاز دون �إبطاء

2.25

2.87 2.84

1.76

2.13

1.22

201620172018

معدل �لإ�شابات �ملهدرة للوقت

�إجمايل معدل �حلالت �لقابلة للت�شجيل

�إجمايل معدل �حلالت
�لقابلة للت�شجيل

معدل �لإ�شابات
�ملهدرة للوقت
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ر�شا �لعمالء 

اأقامت »وقود« حدًثا مهنًيا خلريجي كلية الهند�شة. وكان احلدث فر�شة 

لوقود لتقدمي ال�شركة للطالب واملواطنني، وبخا�شة القطريني، وتعزيز 

ا للمر�شحني املرتقبني. ال�شبكات. ومنح احلدث فر�شً

ت�شاهم »وقود«، ك�شركة عامة، بن�شبة 2،5% من �شايف اأرباحها ال�شنوية يف 

�شندوق الهيئة الريا�شية. ومع ذلك، تتجاوز ذلك عن طريق دعم منظمات 

وموؤ�ش�شات تعليمية اأخرى غري هادفة للربح يف قطر من خالل الدعم العيني 

وبرامج التدريب.

�شاركت �شركة »وقود« لفح�ش املركبات 

يف الأ�شبوع املروري الرابع والثالثني هذا 

العام من خالل تقدمي الدعم لالإدارة 

العامة للمرور �شمن مبادرة وزارة الداخلية 

لتثقيف الأفراد ب�شاأن مهارات القيادة 

الآمنة خلف�ش معدلت حوادث الطرق. 

وقام ممثلو �شركة »وقود« لفح�ش املركبات 

ب�شرح املبداأ التوجيهي وراء �شعار �شركة 

»وقود« للفح�ش الفني للمركبات "متابعة 

�شالمتك". وبالإ�شافة اإىل ذلك، مت توجيه 

عربة حمطة متنقلة حيث كان يتم اإجراء 

عمليات الفح�ش على الهواء.

�شاركت �شركة »وقود« للفح�ش الفني للمركبات يف املوؤمتر الدويل لل�شالمة املرورية يف 

�شرياتون الدوحة يف 26 و27 نوفمرب 2018. ومت تنظيم احلدث من قبل كلية الهند�شة بجامعة 

قطر لتوفري فر�ش لالأفراد وال�شركات املهتمة بال�شالمة املرورية ملناق�شة التحديات الدولية 

الرئي�شية لل�شالمة املرورية وحلولها.

�شاركت »وقود« يف حملة التربع بالدم ملوظفيها بالتعاون مع �شركة اإت�ش اإم �شي واأوريك�ش جي تي اإل. وتتم املبادرة كل عام 

للرتويج ل�شحة وراحة املجتمع ون�شر التوعية ال�شحية بني املوظفني.

تلتزم »وقود« بامل�شوؤولية الجتماعية لل�شركة وت�شارك بن�شاط يف الأن�شطة وامل�شاريع التي تدعم البيئة واملجتمع املحلي. ويف 

اأثناء العام، �شاركت »وقود« يف اأحداث واأن�شطة متنوعة مثل:
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منو �ل�شبكةر�شا �لعمالء

يعد ر�شا العمالء اأهم اأهداف اأن�شطتنا التجارية ويتج�شد ذلك يف 

ا�شرتاتيجيتنا واإلهامنا لتكون اأف�شل �شركة للطاقة يف املنطقة. وقامت 

»وقود« بتطوير موؤ�شر لقيا�ش ر�شا العمالء ومراقبته با�شتمرار من خالل 

ا�شتبيان 

قدمت �شركة »وقود« للفح�ش الفني للمركبات نظاًما جديًدا لآراء العمالء 

يف اإبريل 2018 ومت دجمه مع تقرير الفح�ش الذي يتم ت�شليمه اإىل العمالء 

عن طريق خدمة الر�شائل الن�شية. كما قمنا باإجراء تقنية املت�شوق الغام�ش 

لقيا�ش كفاءة حمطاتنا يف تقدمي خدمات اأكرث كفاءة واأ�شرع لعمالئنا.

�شبكة حمطات �لبرتول:

قامت »وقود« بزيادة �شبكة حمطات البرتول اخلا�شة بها يف 2018 

عن طريق زيادة 32 حمطة برتول جديدة من بينها 11 حمطة 

برتول متنقلة. وبلغ عدد املحطات الإجمالية الآن 84 حمطة برتول. 

واأثبتت املحطات املتنقلة جناًحا كبرًيا يف تقدمي الوقود ملواقع ذات 

خيارات تزويد بالوقود حمدودة اأو منعدمة. وفيما يلي التفا�شيل:

اآراء العمالء. وت�شري الدرجة التي تزيد عن 4 يف املوؤ�شر اإىل ر�شا العميل 

ب�شورة ممتازة. وتو�شح الإح�شائيات البيانية التالية مدى التح�شن امل�شتمر 

الذي قمنا به يف 2018 

2018 ��شتبيان ر�شا �لعمالء

4.2 وقود )من �ل�شركات �إىل �لعمالء(

4.2 وقود )من �ل�شركات �إىل �ل�شركات(

4.4 وقود خلدمة �لفح�س �لفني للمركبات

تعد حمطات البرتول الثابتة اأحدث التقنيات املبتكرة وهي مزودة بالو�شائل احلديثة مبا يف ذلك حمل �شدرة وخدمة غ�شل 

ال�شيارات الآلية واليدوية ور�شيف الإطارات والزيوت وور�شة �شيانة املركبات وماكينات ال�شارف الآيل واأثبتت املحطات 

املتنقلة جناًحا كبرًيا يف تقدمي الوقود للمواقع التي تت�شم باأنها ذات خيارات تزويد بالوقود حمدودة اأو منعدمة.

منو �شبكة حمطات �لبرتول

65

19

8
4

1

1

44 43 32 24

2018

84

52
47

33

25

2017 2016 2015 2014

زيادة يف �ملحطات 

بن�شبة %62

حمطات برتول متنقلةحمطات برتول ثابتة
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مت افتتاح مركز فاح�ش جديد خلدمة املركبات يف 25 فرباير 2018 يف 

ال�شيحانية للمركبات اخلفيفة. واهتم املركز باحتياجات الفح�ش يف 

منطقة ال�شيحانية ودخان والريان. كما قامت �شركة الفح�ش الفني 

للمركبات بافتتاح حمطة فاح�ش على طريق �شلوى يف يناير 

2018 لتلبية طلبات العمالء. وبلغ عدد املراكز الإجمالية 

للفح�ش الفني للمركبات الآن 12 مركًزا من بينها 

حمطات متنقلة. وتخطط فاح�ش لفتتاح حمطة 

جديدة اأخرى يف 2019 لفح�ش املركبات الثقيلة.

تعد حمطات البرتول الثابتة اأحدث التقنيات املبتكرة وهي مزودة 

بالو�شائل احلديثة مبا يف ذلك حمل �شدرة وخدمة غ�شل ال�شيارات 

الآلية واليدوية ور�شيف الإطارات والزيوت وور�شة �شيانة املركبات 

وماكينات ال�شارف الآيل واأثبتت املحطات املتنقلة جناًحا كبرًيا 

يف تقدمي الوقود للمواقع التي تت�شم باأنها ذات خيارات 

تزويد بالوقود حمدودة اأو منعدمة. 

بالإ�شافة اإىل ما ذكر اأعاله، يتم التجهيز لعدد 70 

حمطة اأخرى يف مراحل متنوعة. وي�شمل ذلك 

22 حمطة قيد مرحلة الإن�شاء و23 حمطة 

يف مرحلة الت�شميم والعطاءات بينما 

هناك 25 حمطة اأخرى يف مرحلة 

تخ�شي�ش الأر�ش. وتخطط »وقود« 

لتو�شعة �شبكة حمطات البرتول 

اخلا�شة بها اإىل 154 

حمطة برتول بحلول 

 .2022

قامت »وقود« بتحقيق اإجنازات كبرية يف ت�شويق اأن�شطتها التجارية. وقامت 

ال�شركة بالتوقيع على عدد من العقود والتفاقيات الكربى على النحو 

التايل:

• عقد بيع و�شراء منتجات الوقود املنظمة مع �شركة قطر للبرتول ملدة 5 
�شنوات

• عقد بيع و�شراء وقود الطائرات النفاثة مع �شركة قطر للبرتول ملدة 5 
�شنوات

• عقد بيع و�شراء وقود ال�شفن مع �شركة قطر للبرتول ملدة �شنتني

• قامت »فاح�ش« بالتوقيع على عقد جديد مع وزارة ال�شتثمار )اإدارة 
املرور( ملدة 5 �شنوات

تلتزم »وقود« بتح�شني ح�شة امل�شاهمني وامل�شاهمة املجتمعية مبا يتفق مع 

روؤية قطر الوطنية 2030. وي�شمل ذلك احلد من تاأثرينا على البيئة من 

خالل تقنيات جديدة واإدارة و�شائل حم�شنة وتوجيه الأطراف املعنية

يتطلب منو »وقود« يف امل�شتقبل املحافظة على موقف الريادة يف ال�شوق يف 

الأعمال اجلوهرية وحتقيق منو جتاري ملمو�ش وم�شتدام يف الأعمال غري 

اجلوهرية.

من بني املبادرات الرئي�شية التي تعمل ال�شركة عليها حالًيا ال�شالمة وحت�شني 

العمليات التجارية وتو�شعة ال�شبكات وحت�شني التكاليف ومنو �شوق الزيوت 

واإ�شافة �شعة التخزين والتقطري.

تخطط ال�شركة للقيام يف العام 2019 بتقلي�ش معدل الإ�شابات املهدرة 

للوقت بن�شبة 15% وحتقيق 90% من المتثال للفح�ش الطبي املقرر و%100 

من المتثال للمعايري الأمنية ومعايري اجلودة املعتمدة.

��شرت�تيجية �لأعمال

 واأما م�شروع تو�شعة ت�شهيالت البيتومني فلقد اكتملت مرحلة بناء 

اخلزانات، والتي توفر �شعة تخزينية بواقع 15 األف طن مرتي. 

و�شوف ت�شمن التو�شعة لوقود الحتفاظ بح�شتها يف ال�شوق 

املحلي وبتوفري املنتج يف الأوقات املنا�شبة للعمالء وباأ�شعار 

تناف�شية.

woqod.com woqod.com29 28



�لأد�ء �ملايل

�لعائد لكل �شهم

حقوق ملكية �مل�شاهمني �لأ�شول �لثابتة

�شايف �لأرباح
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خطة تو�شعة حمطات �لبرتول

جدول ماكينات �لوقود

لدى »وقود« خطط متوا�شلة لزيادة ح�شتها يف �شوق التجزئة اإىل 85% بحلول العام 2020. ويف نهاية العام 2018، 

زادت ح�شة »وقود« يف �شوق التجزئة بن�شبة 12% )70% يف العام 2018 مقارنة بـ58% يف العام 2017( ب�شبب افتتاح 

حمطات جديدة )انظر الر�شم البياين اأدناه(. وتخطط ال�شركة لبناء 30 حمطة اأخرى يف العام 2019 وزيادة عدد 

م�شخات الوقود لتقليل التكد�ش يف حمطات البرتول.

من حيث حت�شني التكاليف، ت�شتهدف ال�شركة مبلًغا وقدره 100 مليون ريال من خالل مبادرات متنوعة تت�شمن 

حت�شني العمليات التجارية. وتخطط »وقود« لزيادة التقطري بن�شبة30% والتي تبلغ حاليا %39.

• زاد الدخل ال�شايف مل�شاهمي وقود بدافع ن�شبة 20% مقارنة بالعام 2017 ويعزى ذلك لزيادة معدل الفعالية يف عمليات ال�شركة وتر�شيد النفقات.

• انخف�شت امل�شروفات النقدية مبقدار 131 مليون ريال )13%( ب�شبب مبادرات حت�شني التكاليف وحت�شينات الكفاءة على الرغم من افتتاح حمطات 
برتول جديدة و ثالثة )3( مراكز فح�ش فني للمركبات.

• حت�شن العائد على النقد بن�شبة 93% يف 2018؛ وحت�شن بقدر 67 مليون ريال )كان العائد الفعلي يف 2018 ما قدره 137 مليون ريال مقابل 70 مليون ريال 
يف 2017( 

• حت�شنت قاعدة الأ�شول الثابتة بن�شبة 64% يف 2018 )2،8 مليار ريال مقابل الر�شيد يف 2017 وقدره 1،7 مليار ريال( نتيجة لإ�شافة اأ�شول جديدة 
ور�شملة تكاليف املالكني واإعادة تقييم الأر�ش بناًء على القيمة العادلة.
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تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

الراأي

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

املايل املوحد كما يف 31 دي�شمرب 2018 والبيانات املوحدة للربح اأو اخل�شارة، والربح اأو اخل�شارة والدخل ال�شامل الآخر، والتدفقات النقدية، والتغريات يف 

حقوق امللكية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ والإي�شاحات التي ت�شتمل على ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة واملعلومات التف�شريية الأخرى.

براأينا اأن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�شورة عادلة، من كافة اجلوانب اجلوهرية، املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 دي�شمرب 2018 

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

اأ�شا�ش الراأي

لقد قمنا باأعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق. قمنا مبزيد من التو�شيح مل�شوؤوليتنا وفقا لتلك املعايري يف اجلزء اخلا�ش مب�شوؤوليات املدقق 

عن تدقيق البيانات املالية املوحدة يف هذا التقرير. اإننا م�شتقلون عن املجموعة وفقا لقواعد ال�شلوك الأخالقي ال�شادرة عن جمل�ش املعايري الأخالقية 

الدولية للمحا�شبني واملتطلبات الأخالقية ذات ال�شلة باأعمال التدقيق التي نقوم بها على البيانات املالية املوحدة للمجموعة يف دولة قطر. وقمنا با�شتيفاء 

م�شوؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفقا لقواعد ال�شلوك الأخالقي ال�شادرة عن جمل�ش املعايري الأخالقية الدولية للمحا�شبني. اإننا نرى اأن اأدلة التدقيق التي 

ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتكوين اأ�شا�ش �شليم للراأي الذي تو�شلنا اإليه.

اأمور التدقيق الأ�شا�شية

اإن اأمور التدقيق الأ�شا�شية وفقا حلكمنا املهني هي تلك الأمور التي كان لها الأهمية الق�شوى يف اأعمال التدقيق التي قمنا بها للبيانات املالية املوحدة لل�شنة 

احلالية. لقد متت معاجلة اأمور التدقيق الأ�شا�شية يف �شياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ككل، وعند تكوين راأينا عنها، فاإننا ل نقدم راأيا منف�شال عن 

هذه الأمور.

تقرير مدقق �حل�شابات �مل�شتقل 

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

تقرير مدقق �حل�شابات �مل�شتقل 

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

راجع اإي�شاحات 2 و3 حول البيانات املالية املوحدة

كيفية تناول الأمر يف اأعمال التدقيقو�سف اأمور التدقيق الأ�سا�سية

النتقال وتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 »الأدوات املالية«

ركزنا على هذا الأمر نظرا لأن:  •

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 »الأدوات املالية« ) كما يذكر   •
“املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9”( الذي طبقته املجموعة يف 1 

يناير 2018:

يتطلب معاجلات حما�شبية معقدة، تت�شمن ا�شتخدام تقديرات واأحكام   •
ي�شتند عليها حتديد التعديالت التي يتم اإدخالها عند النتقال، و

نتج عنه تغري جوهري يف العمليات والبيانات وال�شوابط التي مل تخ�شع   •
�شابقا لالختبار.

كان التعديل الذي اأجري على الأرباح املدورة نتيجة لالنتقال للمعيار   •
الدويل للتقارير املالية رقم 9 مبلغ 118،381،862 ريال قطري كما يف 

1 يناير 2018، قامت املجموعة اأي�شا« بالعرتاف مببلغ 34،251،907 

مليون ريال قطري كخ�شائر ائتمانية متوقعة للموجودات املالية خالل 

2018 يف بيات الربح واخل�شارة املوحد نتيجة تطبيق املعيار الدويل 

للتقارير املالية رقم 9.

ت�سمنت اإجراءات التدقيق التي قمنا بها على هذا الأمر، من بني اأمور 

اأخرى، ما يلي:

تقييم مدى مالئمة اختيار الإدارة لل�شيا�شات املحا�شبية على اأ�شا�ش   •
متطلبات املعايري اجلديدة، وفهمنا لالأعمال واملمار�شات املتبعة يف 

هذا القطاع.

تقييم العملية التي تتبعها الإدارة يف اختيار نهج »اخل�شائر الئتمانية   •
املتوقعة«.

تقييم مدى معقولية افرتا�شات / اأحكام الإدارة الأ�شا�شية حول   •
قرارات الت�شنيف والقيا�ش.

اإ�شراك متخ�ش�شني يف اإدارة املخاطر املالية لتحدي الفرتا�شات   •
والحكام امل�شتخدمة يف هذا النهج.

تقييم مدى اكتمال ودقة ومالئمة املعلومات الرئي�شية التي ا�شتخدمتها   •
الإدارة يف اإعداد تعديالت النتقال واحت�شاب اخل�شائر الئتمانية 

املتوقعة خالل العام.

تقييم اكتمال ودقة ومالئمة الإف�شاحات بالرجوع اإىل متطلبات   •
املعايري املحا�شبية ذات ال�شلة.

تقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل - �شركة قطر لل�ق�د �س.م.ق.ع. )»�ق�د«( )تابع(
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راجع اإي�شاحات 2و3و 4 حول البيانات املالية املوحدة

كيفية تناول الأمر يف اأعمال التدقيقو�سف اأمور التدقيق الأ�سا�سية

املمتلكات والآلت واملعدات

ركزنا على هذا الأمر نظرا لأن:

حتديد الأعمار الإنتاجية وم�شروف الإهالك لبند البواخر �شمن   •
املمتلكات واّللت واملعدات يتطلب من الإدارة اإجراء اأحكام وتقديرات 

هامة؛

�شمن ر�شيد املمتلكات واّللت واملعدات، احتفظت املجموعة باأرا�شي   •
حتت منوذج اإعادة التقييم وعينت خبرًيا م�شتقاًل يف تقييم العقارات 

لتحديد قيمة العقارات كما يف 31 دي�شمرب 2018. وقد قام خبري 

التقييم با�شتخدام اأحكام خا�شة يف حتديد مناذج التقييم واملدخالت 

اإىل النماذج.

ت�شمنت اإجراءات التدقيق التي قمنا بها على هذا الأمر، من بني اأمور 

اأخرى، ما يلي:

تقييم عملية تقدير املجموعة لالأعمار النتاجية والقيم الباقية؛  •

مقارنة ومرجعية الأعمار النتاجية والقيم الباقية على اأ�شا�ش معرفتنا   •
بالقطاع لتحديد مالئمتها؛

تقييم معايري العرتاف املطبقة على التكاليف املتكبدة واملر�شملة   •
خالل ال�شنة املالية مقابل متطلبات املعايري املحا�شبية ذات ال�شلة،

تقييم منهجية الإهالك امل�شتخدمة، ومدى مالءمة الفرتا�شات   •
الرئي�شية بناء على معرفتنا بالقطاع،

اإعادة احت�شاب م�شروف الإهالك ومقارنته مب�شروف الإهالك الوارد   •
يف البيانات املالية املوحدة،

تقييم مو�شوعية وا�شتقاللية وكفاءة خبري التقييم الذي عينته   •
املجموعة،

اإ�شراك خربائنا يف التقييم العقاري لتقييم مدى مالءمة الفرتا�شات   •
التي ا�شتخدمها خبري التقييم، و

تقييم كفاية اإف�شاحات املجموعة يف البيانات املالية املوحدة متا�شيًا   •
مع املعايري املحا�شبية ذات ال�شلة.

راجع اإي�شاحات 2و3و 21 حول البيانات املالية املوحدة

كيفية تناول الأمر يف اأعمال التدقيقو�سف اأمور التدقيق الأ�سا�سية

العرتاف بالإيرادات

ركزنا على هذا الأمر لأن الإيرادات بلغت 23،149،150،005 ريال   •
قطري لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018 )2017: 17،371،858،012 

ريال قطري( بن�شبة منو %33

قامت المجموعة  بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15   •
يرادات« �شاري المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2018. »الإ

اليرادات هي مقيا�ش هام ت�شتخدم لتقييم اأداء املجموعة وينتج من   •
م�شادر متنوعة. يف حني اأن العرتاف وقيا�ش اليرادات لي�ش معقدا« 

بالن�شبة للمجموعة، فقد يتم الإعرتاف بالإيرادات ب�شكل غري مالئم 

من اأجل حت�شني نتائج الأعمال وحتقيق منو ايرادات مبا يتما�شى مع 

اأهداف املجموعة، مما يزيد من خطر الأخطاء اجلوهرية.

ت�شمنت اإجراءات التدقيق التي قمنا بها على هذا الأمر، من بني اأمور 

اأخرى، ما يلي:

تقييم مدى مالئمة اختيار ال�شيا�شات املحا�شبية على اأ�شا�ش متطلبات   •
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15، وفهمنا لالأعمال وممار�شات 

القطاع.

اإ�شراك خرباء تكنولوجيا املعلومات لدينا يف فح�ش عملية العرتاف   •
بالإيرادات، والتي ت�شمل اختبار ال�شوابط الألية، مبا يف ذلك مواجهة 

ال�شوابط بني اأنظمة تكنولوجيا املعلومات املختلفة وت�شميم وفعالية 

الت�شغيل على ت�شجيل معامالت الإيرادات.

تقييم ما اإذا كانت معامالت املبيعات من كل اجلوانب �شواء من جانب   •
تاريخ بيان املركز املايل وكذلك ا�شعارات اخل�شم ال�شادرة بعد نهاية 

ال�شنة مت ت�شجيلها يف الفرتة ال�شحيحة.

فح�ش القيود اليومية املدرجة يف ح�شابات الإيرادات، مع الرتكيز   •
ب�شكل خا�ش على التعديالت اليدوية واأي بنود غري عادية اأو غري 

منتظمة.

تقييم مدى اكتمال ودقة ومالئمة الإف�شاحات املطلوبة يف املعيار   •
الدويل للتقارير املالية رقم 15.

تقرير مدقق �حل�شابات �مل�شتقل 

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

تقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل - �شركة قطر لل�ق�د �س.م.ق.ع. )»�ق�د«( )تابع(

تقرير مدقق �حل�شابات �مل�شتقل 

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

تقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل - �شركة قطر لل�ق�د �س.م.ق.ع. )»�ق�د«( )تابع(
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تقرير مدقق �حل�شابات �مل�شتقل 

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

تقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل - �شركة قطر لل�ق�د �س.م.ق.ع. )»�ق�د«( )تابع(

تقرير مدقق �حل�شابات �مل�شتقل 

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

تقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل - �شركة قطر لل�ق�د �س.م.ق.ع. )»�ق�د«( )تابع(

معلومات اأخرى

اإن جمل�ش الإدارة امل�شوؤول عن املعلومات الأخرى. ت�شمل املعلومات الأخرى املعلومات الواردة يف التقرير ال�شنوي ولكنها ل ت�شمل البيانات املالية املوحدة 

وتقرير مدقق احل�شابات ال�شادر عنا عليها. قبل تاريخ تقرير مدقق احل�شابات، ح�شلنا على تقرير جمل�ش الإدارة الذي ي�شكل جزءا من التقرير ال�شنوي 

ويتوقع اأن تقدم لنا الأق�شام الباقية من التقرير ال�شنوي بعد هذا التاريخ.

ل يغطي راأينا حول البيانات املالية املوحدة املعلومات الأخرى ونحن ل نعرب عن اأي �شكل من اأ�شكال تاأكيد النتيجة يف هذا ال�شاأن.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة، فاإن م�شوؤوليتنا هي درا�شة املعلومات الأخرى املحددة اأعاله عندما ت�شبح متاحة، وللقيام بذلك، �شناأخذ يف 

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

التدقيق ي�شوبها اأخطاء جوهرية.

اإذا تو�شلنا، ا�شتنادا اإىل عملنا الذي قمنا باأدائه بناء على املعلومات الأخرى امل�شتلمة قبل تاريخ تقرير التدقيق، اإىل اأن هناك اأخطاء جوهرية يف تلك 

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

عند قراءة الأق�شام املتبقية من التقرير ال�شنوي، اإذا تو�شلنا اىل وجود اأخطاء جوهرية عندها يتحتم علينا الت�شال مبجل�ش الإدارة.

م�شوؤوليات جمل�ش الإدارة عن البيانات املالية املوحدة

اإن جمل�ش الإدارة م�شوؤول عن اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعر�شها ب�شكل عادل وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وعن الرقابة الداخلية التي 

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

عند اإعداد البيانات املالية املوحدة، فاإن جمل�ش الإدارة م�شوؤول عن تقييم قدرة املجموعة على ال�شتمرار وفقا ملبداأ ال�شتمرارية، والإف�شاح، ح�شب مقت�شى 

احلال، عن الأمور املتعلقة مببداأ ال�شتمرارية وا�شتخدام اأ�شا�ش املحا�شبة وفقا ملبداأ ال�شتمرارية ما مل يخطط جمل�ش الإدارة اإما لت�شفية املجموعة اأو 

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

م�شوؤوليات مدقق احل�شابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة

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

واإ�شدار تقرير مدقق احل�شابات الذي يت�شمن راأينا. التاأكيد املعقول هو تاأكيد على م�شتوى عال، ولكن ل ي�شمن اأن عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايري 

الدولية للتدقيق �شتك�شف دائما عن اأخطاء جوهرية عندما تكون موجودة. ميكن اأن تن�شاأ الأخطاء عن غ�ش اأو خطاأ، وتعترب هامة اإذا كان من املمكن، ب�شكل 

فردي اأو جماعي، اأن يتوقع ب�شكل معقول اأن توؤثر على القرارات القت�شادية التي يتخذها امل�شتخدمون على اأ�شا�ش هذه البيانات املالية املوحدة.

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

بتحديد وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية املوحدة، �شواء كانت ناجتة عن غ�ش اأو خطاأ، ون�شمم وننفذ اإجراءات التدقيق التي   •
ت�شتجيب لتلك املخاطر، ونح�شل على اأدلة تدقيق كافية ومنا�شبة لتكوين اأ�شا�ش لراأينا. اإن خطر عدم اكت�شاف اأية اأخطاء جوهرية ناجتة عن غ�ش هو 

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

باحل�شول على فهم للرقابة الداخلية ذات ال�شلة بالتدقيق من اأجل ت�شميم اإجراءات تدقيق منا�شبة ح�شب الظروف، ولكن لي�ش لغر�ش اإبداء راأي حول   •
فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

بتقييم مدى مالءمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�شبية والإي�شاحات ذات ال�شلة التي اتخذتها الإدارة.  •

م�شوؤوليات مدقق احل�شابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة )تابع(

باإبداء نتيجة على مدى مالءمة ا�شتخدام مبداأ ال�شتمرارية املحا�شبي، وا�شتنادا اإىل اأدلة التدقيق التي يتم احل�شول عليها، ما اإذا كانت هناك �شكوكا   •
جوهرية ذات �شلة باأحداث اأو ظروف ميكن اأن تثري �شكوكا كبرية حول مقدرة املجموعة على موا�شلة اأعمالها وفقا ملبداأ ال�شتمرارية. اإذا تو�شلنا اإىل اأن 

هناك �شكوكا جوهرية، فاإننا مطالبون بلفت النتباه يف تقرير مدقق احل�شابات اإىل الإف�شاحات ذات ال�شلة الواردة يف البيانات املالية املوحدة، اأو اإذا 

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

مدقق احل�شابات. ومع ذلك، فاإن الأحداث اأو الظروف امل�شتقبلية قد تت�شبب يف اأن تقوم املجموعة بالتوقف عن موا�شلة اأعمالها وفقا ملبداأ ال�شتمرارية.

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

باحل�شول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�شبة فيما يتعلق باملعلومات املالية من الكيانات اأو الأن�شطة التجارية داخل املجموعة لإبداء الراأي حول البيانات   •
املالية املوحدة. اإننا م�شوؤولون عن التوجيه والإ�شراف على واإجراء اأعمال التدقيق للمجموعة. و�شنظل نحن امل�شوؤولون الوحيدون عن راأينا حول التدقيق.

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

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

نقوم اأي�شا بتزويد جمل�ش الإدارة ببيان بالتزامنا باملتطلبات الأخالقية ذات ال�شلة ب�شاأن ال�شتقاللية، ونبلغهم عن جميع العالقات وامل�شائل الأخرى التي 

قد يعتقد ب�شكل معقول اأنها توؤثر على ا�شتقالليتنا وال�شمانات ذات ال�شلة، متى كان ذلك ممكنا.

من الأمور التي مت تقدميها ملجل�ش الإدارة، نحدد تلك امل�شائل التي كانت لها الأهمية الق�شوى يف تدقيق البيانات املالية املوحدة لل�شنة احلالية، وبالتايل 

فهي اأمور التدقيق الرئي�شية. نحن ن�شف هذه الأمور يف تقرير مدقق احل�شابات ما مل يحول قانون اأو لئحة دون الك�شف العلني عن م�شاألة اأو عندما، يف 

حالت نادرة جدا، نقرر عدم اإيراد م�شاألة ما يف تقريرنا نظرا لالآثار ال�شلبية التي قد تنجم عن القيام بذلك والتي قد يتوقع ب�شكل معقول اأن ترجح على 

امل�شلحة العامة يف حالة ورودها يف التقرير.

تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

لقد ح�شلنا على جميع الإي�شاحات واملعلومات التي اعتربنا اأنها �شرورية لأغرا�ش التدقيق. حتتفظ ال�شركة ب�شجالت حما�شبية منتظمة وتتفق بياناتها 

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

والذي �شوف يعر�ش �شمن التقرير ال�شنوي، واملعلومات املالية الواردة فيه تتفق مع دفاتر و�شجالت ال�شركة. مل يرد اإىل علمنا وقوع اأية خمالفات لقانون 

ال�شركات التجارية القطري رقم 11 ل�شنة 2015 اأو لبنود النظام الأ�شا�شي لل�شركة واأية تعديالت عليه خالل ال�شنة ميكن اأن يكون لها اأثر جوهري على بيان 

املركز املايل املوحد لل�شركة اأو اأدائها كما يف ولل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018.

يعقوب حبيقة25 فرباير 2019

كي بي اإم جيالدوحة

�شجل مراقبي احل�شابات القطري رقم )289(دولة قطر

برتخي�ش من هيئة قطر لالأ�شواق املالية: مدقق خارجي

رخ�شة رقم 120153
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�شركة قطر للوقود �س.م.ق.ع. )»وقود«(
بيان �ملركز �ملايل �ملوحد
كما يف 31 دي�شمرب 2018

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

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

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2018

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

20182017اإي�شاح
املوجودات

املوجودات غري املتداولة

62.661.1631.707.437ممتلكات واآلت ومعدات

7906.226909.121ا�شتثمارات عقارية

81.485.0151.630.919ا�شتثمارات مالية

9132.935132.935ال�شهرة

5.185.3394.380.412اإجمايل املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة

10422.450414.316خمزون

11433.896529.102)ب(م�شتحق من اأطراف ذات عالقة

122.517.5042.295.551ذمم جتارية مدينة 

13220.404448.395دفعات مقدمة واأر�شدة مدينة اأخرى

144.995.1864.363.470نقد واأر�شدة لدى البنوك

8.589.4408.050.834اإجمايل املوجودات املتداولة

13.774.77912.431.246اإجمايل املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات   

حقوق امللكية

15994.256994.256راأ�ش املال

16497.791497.128احتياطي قانوين

)128.075()7.485(17احتياطي القيمة العادلة

- 531.793فائ�ش اإعادة التقييم

6.014.8855.708.491اأرباح مدورة

8.031.2407.071.800حقوق امللكية املن�سوبة مل�ساهمي ال�سركة الأم

247.383290.060ح�ش�ش غري م�شيطرة

8.278.6237.361.860اإجمايل حقوق امللكية

املطلوبات

مطلوبات غري متداولة

-11232.776)ج(م�شتحق لأطراف ذات عالقة

-1825.441التزامات التاأجري التمويلي

1991.544130.532مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

349.761130.532اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

مطلوبات متداولة

114.396.5824.229.516)ج(م�شتحق لأطراف ذات عالقة

-186.325التزامات التاأجري التمويلي

20743.488709.338ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

5.146.3954.938.854اإجمايل املطلوبات املتداولة

5.496.1565.069.386اإجمايل املطلوبات

13.774.77912.431.246اإجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

اعتمد جمل�ش الإدارة هذه البيانات املالية املوحدة بتاريخ 25 فرباير 2019 ووقع عليها نيابة عن املجل�ش:

�سعد را�سد املهندياأحمد �سيف ال�سليطي

الرئي�ش التنفيذيرئي�ش جمل�ش الإدارة 

ت�شكل الإي�شاحات يف ال�شفحات من 43 اإىل 73 جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.ت�شكل الإي�شاحات يف ال�شفحات من 43 اإىل 73 جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

20182017اإي�شاح

2123.149.15017.371.858اليرادات 

)16.192.712()22.000.565(22تكلفة الإيرادات

1.148.5851.179.146اجمايل الربح

23466.956345.699اإيرادات اأخرى

)428.773()371.577(24م�شروفات عمومية واإدارية 

1.243.9641.096.072�سايف ربح ال�سنة

من�سوب اإىل:

1.160.112964.117امل�شاهمني بال�شركة

83.852131.955ح�ش�ش غري امل�شيطرة

1.243.9641.096.072�سايف ربح ال�سنة

العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد

2511،679،70 )بالريال القطري لل�شهم(
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�شركة قطر للوقود �س.م.ق.ع. )»وقود«(
بيان �لربح �أو �خل�شارة و�لدخل �ل�شامل �لآخر �ملوحد

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2018

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

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

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2018

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

201٨201٧

1.243.9641.096.072�سايف ربح ال�سنة 

بنود الدخل ال�سامل الآخر

بنود مت او �شوف يتم اإدراجها لحقا يف الربح اأو اخل�شارة

)262.120(-�شايف التغري يف القيمة العادلة لالإ�شتثمارات املالية
بنود لن يتم تبويبها لحقا يف الربح اأو اخل�شارة

-140.326�شايف التغري يف القيمة العادلة لالإ�شتثمارات املالية

-531.793فائ�ش اإعادة التقييم لل�شنة

)262.120(6٧2.119اإجمايل الدخل / )اخل�سارة( ال�ساملة الأخرى لل�سنة

1.916.0٨3833.952اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

من�سوب اإىل:

1.٨29.٧٧0710.473امل�شاهمني بال�شركة

86.313123.479ح�شة غري م�شيطرة

1.916.0٨3833.952

ت�شكل الإي�شاحات يف ال�شفحات من 43 اإىل 73 جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.ت�شكل الإي�شاحات يف ال�شفحات من 43 اإىل 73 جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

املن�سوب اإىل م�ساهمني ال�سركة

راأ�س املال

احتياطي

 قانوين

احتياطي

القيمة

 العادلة

فائ�س اإعادة 

الجمايلاأرباح مدورةالتقييم

ح�س�س غري 

م�سيطرة

اجمايل حقوق 

امللكية

5.500.0537.023.942258.4957.282.437-912.161486.159125.569الر�شيد يف 1 يناير 2017 
الدخل ال�شامل الآخر لل�شنه

964.117964.117131.9551.096.072----�شايف الربح لل�شنة
)262.120()8.476()253.644(--)253.644(--اخل�شارة ال�شاملة الخرى لل�شنه

964.117710.473123.479833.952-)253.644(--اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة
املحول اىل الحتياطي القانوين 

---)10.969(--10.969-)اإي�شاح 16(
---)82.095(---82.095اإ�شدار اأ�شهم جمانية

توزيعات اأرباح مدفوعة عن عام 

)638.513(-)638.513()638.513(----2016 )اإي�شاح 26(
امل�شاهمة يف ال�شندوق الجتماعي 

)24.102(-)24.102()24.102(----والريا�شي
توزيعات اأرباح مدفوعة للح�ش�ش 

)91.914()91.914(------غري امل�شيطرة
5.708.4917.071.800290.0607.361.860-)128.075(994.256497.128الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2017

5.708.4917.071.800290.0607.361.860-)128.075(994.256497.128الر�شيد يف 1 يناير 2018
تعديل عند التطبيق املبدئي للمعيار 

)43.683(2.965)46.648(118.383-)165.031(--الدويل للتقارير املالية رقم 9
5.826.8747.025.152293.0257.318.177-)293.106(994.256497.128الر�شيد يف 1 يناير 2018 )املعدل(

الدخل ال�شامل الخر لل�شنه

1.160.1121.160.11283.8521.243.964----�شايف الربح لل�شنة
669.6582.461672.119)147.756(285.621531.793--الدخل ال�شامل الخر لل�شنة

285.621531.7931.012.3561.829.77086.3131.916.083--اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة
726-63726--663-متح�شالت من بيع ك�شور الأ�شهم
توزيعات اأرباح مدفوعة عن عام 

)795.405(-)795.405()795.405(----2017 )اإي�شاح 26(
امل�شاهمة يف ال�شندوق الجتماعي 

)29.003(-)29.003()29.003(----والريا�شي
توزيعات اأرباح مدفوعة للح�ش�ش 

)131.955()131.955(------غري امل�شيطرة
531.٧936.014.٨٨5٨.031.24024٧.3٨3٨.2٧٨.623)٧.4٨5(994.25649٧.٧91الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2018
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20182017اإي�شاح
التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل 

1.243.9641.096.072�شايف ربح ال�شنة
ت�شويات لـ:

6190.417197.774اهالك ممتلكات واآلت ومعدات
732.34536.172اهالك ا�شتثمارات عقارية

13.46969.492�شايف خ�شائر انخفا�ش قيمة وربح من ا�شتثمارات مالية
1234.25235.818)ب(خم�ش�ش ديون م�شكوك يف حت�شيلها

105.9791.346خم�ش�ش خمزون بطيء احلركة
82.129)13.470(19)رد( / خم�ش�ش مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

1.49517.387خ�شائرمن بيع ممتلكات واآلت ومعدات
)63.079()82.612(23اإيرادات توزيعات اأرباح

)103.800()146.969(23اإيرادات فوائد
1.2٧٨.٨٧01.369.311

التغريات يف:

)135.167()14.113(-  املخزون
)44.840(95.206- امل�شتحق من اأطراف ذات عالقة

101.142)71.899(- ذمم جتارية مدينة ومدفوعة مقدما
61.016702.888-  ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى 

399.842355.700-  امل�شتحق لأطراف ذات عالقة
1.748.9222.349.034التدفقات النقدية الناجتة من اأن�سطة الت�سغيل

)88.009()25.518(19مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة
)22.078()24.102(امل�شاهمة املدفوعة لل�شندوق الجتماعي والريا�شي

1.699.3022.238.947�سايف التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل

التدفقات النقدية من اأن�سطة ال�ستثمار

1.3873.314متح�شالت من بيع ممتلكات واآلت ومعدات
)180.509()615.232(�شراء ممتلكات واآلت ومعدات

)7.774()29.450(7�شراء ا�شتثمارات عقارية
2382.61263.079توزيعات اأرباح م�شتلمة

23146.969103.800فوائد م�شتلمة
-726متح�شالت من بيع ك�شور الأ�شهم

)447.407()957.955(�شراء ا�شتثمارات مالية
1.230.717152.412متح�شالت من بيع ا�شتثمارات مالية

)769.992()639,800(�شايف احلركة يف ر�شيد الودائع الثابتة
)1.083.077()٧٨0,026(�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة ال�ستثمار

التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل

)638.513()795.405(26توزيعات اأرباح مدفوعة
)91.914()131.955(توزيعات اأرباح مدفوعة حل�ش�ش غري م�شيطرة

)730.427()92٧.360(�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة التمويل

425.443)8,084(�شايف )النق�ش(/الزيادة يف النقد وما يعادله خالل ال�شنة
3.172.4782.747.035النقد وما يعادله يف 1 يناير 

143.164,3943.172.478النقد وما يعادله يف 31 دي�سمرب 

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

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2018

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

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

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2018

)1( الو�سع القانوين والن�ساط الرئي�سي

�شركة قطر للوقود �ش.م.ق.ع. )»وقود«( )»ال�شركة« او »ال�شركة الم«( هي �شركة م�شاهمة عامة قطرية تاأ�ش�شت مبوجب املر�شوم الأمريي رقم )5( ل�شنة 

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

 

الن�شطة الرئي�شية لل�شركة الأم مع ال�شركات التابعة لها )»املجموعة«( هي بيع وت�شويق وتوزيع النفط والغاز واملنتجات النفطية املكررة، وخدمات فح�ش 

املركبات، تزويد ال�شفن بالوقود البحري، بيع القاآر ونقل النفط والغاز بني املوانئ واخلدمات العقارية. اأ�ش�شت املجموعة �شركة »وقود« العاملية وهي �شركة 

تابعة للقيام بال�شتثمارات الأجنبية لل�شركة الأم، وبالرغم من ذلك تعمل املجموعة يف دولة قطر ب�شكل اأ�شا�شي.

ت�شمل البيانات املالية املوحدة على املعلومات املالية التي تخ�ش ال�شركات التابعة امل�شيطرة التالية:

الن�سبة املئوية للم�ساهمة الفعلية للمجموعةبلد التاأ�سي�س ال�سركة التابعة

201٨2017
100%100%قطر�شركة »وقود« لفح�ش الليات ذ.م.م. )فاح�ش(

60%60%قطر�شركة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م. )كيوجيت(

100%100%قطر�شركة »وقود« للخدمات البحرية ذ.م.م.

100%100%قطر�شركة »وقود« العاملية ذ.م.م.

100%100%اململكة العربية ال�شعودية�شركة »وقود« اململكة ذ.م.م.

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

100%100%جمهورية ليبرييا�شركة �شدرة الغارية لل�شحن

100%100%جمهورية ليبرييا�شركة �شدرة الوجبة لل�شحن

100%100%جمهورية ليبرييا�شركة �شدرة الزبارة لل�شحن

100%100%جمهورية ليبرييا�شركة �شدرة را�ش لفان لل�شحن

100%100%جمهورية ليبرييا�شركة �شدرة الوكرة لل�شحن

100%100%جمهورية ليبرييا�شركة �شدرة الرميلة لل�شحن

100%100%جمهورية ليبرييا�شركة �شدرة م�شيعيد لل�شحن

100%100%جمهورية ليبرييا�شركة �شدرة قطر لل�شحن

متت املوافقة على اإ�شدار البيانات املالية املوحدة ل�شركة قطر للوقود )»وقود«( �ش.م.ق.ع. لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018 من قبل جمل�ش الإدارة 

بتاريخ 

25 فرباير 2019.

)2( اأ�سا�س الإعداد 

)اأ( فقرة اللتزام

مت اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة لل�شركة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية. هذه هي البيانات املالية الأوىل للمجموعة التي تت�شمن تطبيق املعيار 

الدويل للتقارير املالية رقم 9 - الأدوات املالية واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 - الإيرادات من العقود مع العمالء. مت تو�شيح التغريات على 

ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة يف الإي�شاح )4(.

)ب(اأ�سا�س القيا�س

مت اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية فيما عدا الإ�شتثمارات املالية والأرا�شي اململوكة التي يتم قيا�شها بالقيمة العادلة. 

)ج(العملة الوظيفية وعملة العر�س 

مت عر�ش هذه البيانات املالية املوحدة بالريال القطري وهو العملة الوظيفية للمجموعة. مت تقريب جميع املبالغ لأقرب األف ريال قطري، ما مل تتم الإ�شارة 

اإىل خالف ذلك.
ت�شكل الإي�شاحات يف ال�شفحات من 43 اإىل 73 جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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)2( اأ�سا�س الإعداد )تابع(

)د( ا�ستخدام التقديرات والأحكام

عند اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة تقوم الإدارة بو�شع اأحكام وتقديرات وافرتا�شات توؤثر على تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية وقيم املوجودات واملطلوبات 

والإيرادات وامل�شروفات ال�شادر عنها التقرير. قد تختلف القيم احلقيقية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات والفرتا�شات امل�شاحبة لها على نحو م�شتمر. التعديالت على التقديرات يتم العرتاف بها م�شتقبليا.

الأحكام

اإن املعلومات حول الأحكام يف تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية والتي لها تاأثري جوهري على املبالغ املعرتف بها للموجودات واملطلوبات يف البيانات املالية 

للمجموعة مدرجة يف الإي�شاحات التالية:

-   الإي�شاح 3 )ج( : العرتاف بالإيراد: ما اإذا كان العرتاف بالإيراد من بيع الب�شاعة عند وقت حمدد:

-   الإي�شاح3  )ع( : حتديد ما اإذا كان اتفاق ما يحتوي على اإيجار: 

-   الإي�شاح3  )ع( : ت�شنيف عقود الإيجار.

ا�ستخدام الفرتا�سات وتقديرات

اإن املعلومات املتعلقة بالفرتا�شات وتقديرات عدم التيقن يف 31 دي�شمرب 2018 والتي حتتوي على خماطر كبرية تتمثل يف اإجراء تعديل جوهري على القيمة 

الدفرتية لالأ�شول واملطلوبات يف ال�شنة املالية التالية يتم ت�شمينها يف املالحظات التالية:

-    الإي�شاح 3 )هـ(: النخفا�ش يف القيمة املتعلقة بال�شهرة: الفرتا�شات الرئي�شية يف ح�شاب القيمة القابلة لال�شرتداد

-    الإي�شاح 3 )هـ(: قيا�ش اخل�شائر الئتمانية املتوقعة للذمم التجارية املدينة والأر�شدة بالبنوك: الفرتا�شات الرئي�شية يف حتديد معدل خ�شارة   

املتو�شط املرجح

-    الإي�شاح 3 )ن(: العرتاف وقيا�ش املخ�ش�شات والإلتزامات املحتملة: الفرتا�شات الرئي�شية حول احتمال وحجم النفقات امل�شتقبلية املتوقعة.

قيا�س القيم العادلة

يتطلب عدد من ال�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة والإف�شاحات اإجراء قيا�ش للقيم العادلة لكل من املوجودات واملطلوبات املالية وغري املالية.

قامت املجموعة باإعداد اأحكام نظام العمل لتقييم القمة العادلة. يتم مراجعة التقييم للمدخالت اجلوهرية الغري ملحوظة وتعديالت القيم .يف حالة 

ا�شتخدام معلومات طرف ثالث مثل اأ�شعار الو�شيط اأو خدمات الت�شعري لقيا�ش القيمة العادلة عندها يتم تقييم الدليل الذي مت احل�شول عليه من اأطراف 

ثالثة لدعم النتيجة. عند قيا�ش القيمة العادلة ملوجود اأو مطلوب ت�شتخدم املجموعة بيانات ال�شوق التي ميكن مالحظتها ما اأمكن ذلك. ت�شنف القيم 

العادلة يف خمتلف امل�شتويات من ترتيب القيمة العادلة ا�شتنادا اإىل املدخالت امل�شتخدمة يف تقنيات التقييم على النحو التايل:

-    امل�شتوى 1: الأ�شعار املدرجة )غري معدله( يف اأ�شواق ن�شطة ملوجودات اأو مطلوبات مطابقة.

-    امل�شتوى 2: مدخالت بخالف الأ�شعار املدرجة امل�شمنة يف امل�شتوى 1 والتي ميكن مالحظتها بالن�شبة ملوجود اأو مطلوب اإما ب�شورة مبا�شرة اأو ب�شورة 

غري مبا�شرة.

-    امل�شتوى 3: املدخالت للموجود اأو املطلوب التي ل ت�شتند اإىل بيانات ال�شوق التي ميكن مالحظتها )املدخالت التي ل ميكن مالحظتها(.

لو كانت املدخالت امل�شتخدمة لقيا�ش القيمة العادلة ملوجود اأو مطلوب تقع �شمن م�شتويات خمتلف من ترتيب القيمة العادلة عندها ي�شنف قيا�ش القيمة 

العادلة يف جممله يف نف�ش م�شتوى ترتيب القيمة العادلة كاأدنى مدخل م�شتوى هام بالن�شبة للقيا�ش باأكمله.

تعرتف املجموعة بالتحويالت بني م�شتويات ترتيب القيمة العادلة يف نهاية فرتة التقرير التي حدث فيها التغيري.

)هـ( املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري

خالل ال�شنة احلالية، اأ�شبحت املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة والتف�شريات على املعايري املذكورة اأدناه �شارية للمرة الأوىل على البيانات 

املالية لل�شنوات املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018. 

)2( اأ�سا�س الإعداد )تابع(

)هـ( املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري)تابع(

-    املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 »اإيرادات العقود مع العمالء«

-     حتويل ال�شتثمارات العقارية: )تعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم 40(

-     املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 »الأدوات املالية«

-      تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 1 ومعيار املحا�شبة الدويل رقم 28 على اأ�شا�ش التح�شينات ال�شنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية 

دورة 2016-2014.

-      التف�شري رقم 22 من جلنة تف�شريات املعايري الدولية للتقارير املالية »املعامالت بالعمالت الأجنبية واملقابل املدفوع مقدما«

مل يكن لتطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة والتف�شريات على املعايري املذكورة اأعاله اأثر جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة، با�شتثناء املعيار 

الدويل للتقارير املالية رقم 9.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 »اإيرادات العقود مع العمالء«

يحل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 حمل معيار املحا�شبة الدويل رقم 11 »عقود الإن�شاءات« واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 18 »الإيرادات« 

والتف�شريات ذات ال�شلة وينطبق على جميع الإيرادات الناجتة عن العقود مع العمالء، ما مل تكن هذه العقود يف نطاق معايري اأخرى.

�شمم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 نهج من 5 خطوات لالعرتاف بالإيرادات الناجتة عن العقود مع العمالء.

مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15، يتم اإثبات الإيراد مببلغ يعك�ش املقابل الذي تتوقع اجلهة اأن حت�شل عليه يف مقابل حتويل الب�شائع اأو 

اخلدمات اإىل عميل. يتطلب املعيار من الهيئات ممار�شة الأحكام، مع الأخذ يف العتبار جميع احلقائق والظروف ذات ال�شلة عند تطبيق كل خطوة من 

النهج على العقود مع العمالء. كما يحدد املعيار املحا�شبة اخلا�شة بالتكاليف الإ�شافية للح�شول على العقد والتكاليف املرتبطة مبا�شرة بتنفيذ العقد.

قامت املجموعة بتبني املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 با�شتخدام منهج الأثر الرتاكمي )بدون ذرائع عملية(، بدءا من التطبيق املبدئي لهذا املعيار 

املعرتف به يف تاريخ التطبيق املبدئي يف 1 يناير 2018 .نتيجة لذلك، مل يتم تعديل البيانات املعرو�شة لعام 2017 ، ومت عر�شها كما مت عر�شها �شابقًا ،طبقا 

ملعيار املحا�شبة الدويل رقم 11 »عقود الإن�شاءات« ومعيار املحا�شبة الدويل رقم 18 »الإيرادات« والتف�شريات ذات ال�شلة.

اإن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 لي�ش له اأي تاأثري على الأداء الت�شغيلي والو�شع املايل للمجموعة.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 »الأدوات املالية«

اأدخل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9، الذي ا�شتبدل معيار املحا�شبة الدويل رقم 39 »الأدوات املالية: العرتاف والقيا�ش«.

اإن التعديالت الالحقة على معيار املحا�شبة الدويل رقم 1 »عر�ش البيانات املالية«، نتيجة لعتماد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9، يتطلب عر�ش 

انخفا�ش قيمة املوجودات املالية يف بند منف�شل يف بيان الربح اأو اخل�شارة والدخل ال�شامل الآخر. �شابقا، كان نهج املجموعة اإدراج انخفا�ش قيمة الذمم 

التجارية املدينة يف امل�شروفات الإدارية وامل�شروفات الأخرى.

نتج اأي�شا عن التعديالت الالحقة على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7 »الأدوات املالية: الإف�شاحات« مزيد من الإف�شاحات املف�شلة عن تعر�ش 

املجموعة للمخاطر الئتمانية يف �شنة 2018، ولكن مل يتم تطبيقها على اي�شاحات املقارنة.

يلخ�ش اجلدول التايل اأثر النتقال اإىل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 على الر�شيد الفتتاحي لالأرباح املدورة، احل�ش�ش غري امل�شيطرة واحتياطي 

القيمة العادلة.

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

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2018

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

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2018

woqod.com woqod.com45 44



)2( اأ�سا�س الإعداد )تابع(

)هـ( املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري)تابع(

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 »الأدوات املالية« )تابع(

البند املتاأثر يف

البيانات املالية

كما ورد يف 31 دي�سمرب 

2017

التعديالت املقدرة ب�سبب 

تطبيق املعيار الدويل 

للتقارير املالية رقم 9

الأر�سدة الفتتاحية 

املعدلة املقدرة كما يف 

1 يناير 2018

)293.106()165.031()128.075(احتياطي القيمة العادلة

5.708.491118.3835.826.874الأرباح املدورة

290.0602.965293.025ح�ش�ش غري امل�شيطرة

ت�سنيف وقيا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية

خر والقيمة  يت�شمن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 ثالث فئات ئي�شية للموجودات املالية: بالتكلفة المطفاأة والقيمةالعادلة من خالل الدخل ال�شامل الآ

عمال الذي يتم  العادلة من خالل الربح اأو الخ�شارة. ي�شتند ت�شنيف الموجودات املالية بموجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 ب�شكل عام اإىل نموذج الأ

اإدارة الموجودات املالية به وخ�شائ�ش التدفق النقدي التعاقدي. يلغي املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 الفئات ال�شابقة من املعيار المحا�شبي الدويل رقم 

39: المقتناة حتى تاريخ ال�شتحقاق والقرو�ش والذمم املدينة والموجودات املالية المتاحة للبيع

يحتفظ املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 على نحو كبري مبتطلبات معيار املحا�شبة الدويل رقم 39 لت�شنيف وقيا�ش املطلوبات املالية.

مل يكن لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 اأي اأثر على ت�شنيف وقيا�ش املطلوبات املالية للمجموعة.

)باأللف ريال قطري(

الت�سنيف الأ�سلي مبوجب 

معيار املحا�سبة الدويل 

رقم 39

الت�سنيف اجلديد مبوجب 

املعيار الدويل للتقارير 

املالية رقم 9

القيمة الدفرتية 

الأ�سلية مبوجب 

معيار املحا�سبة الدويل 

رقم 39

القيمة الدفرتية 

اجلديدة مبوجب 

املعيار الدويل للتقارير 

املالية رقم 9

املوجودات املالية

ا�شتثمارات مالية - حقوق 

ملكية
متاحة للبيع

بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل ال�شامل 

الآخر-حقوق ملكية

1.364.7031.364.703

ا�شتثمارات مالية -اأدوات 

دين
متاحة للبيع

بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل ال�شامل 

الآخر-اأدوات دين

266.216266.216

م�شتحق من اأطراف ذات 

عالقة
529.102529.102تكلفة مطفاأةقرو�ش وذمم مدينة

ذمم جتارية مدينة واأر�شدة 

مدينة اأخرى
2.743.9462.700.263تكلفة مطفاأةقرو�ش وذمم مدينة

4.363.4704.363.470تكلفة مطفاأةقرو�ش وذمم مدينةنقد واأر�شدة لدى البنوك

املطلوبات املالية

ذمم جتارية دائنة وذمم 

دائنة اأخرى
709.338709.338مطلوبات مالية اأخرىمطلوبات مالية اأخرى

4.229.5164.229.516مطلوبات مالية اأخرىمطلوبات مالية اأخرىم�شتحق لأطراف ذات عالقة

)2( اأ�سا�س الإعداد )تابع(

)هـ( املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري)تابع(

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 »الأدوات املالية« )تابع(

انخفا�س قيمة املوجودات املالية

ي�شتبدل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 منوذج »اخل�شارة املتكبدة« الوارد يف معيار املحا�شبة الدويل رقم 39 بنموذج »اخل�شائر الئتمانية املتوقعة«. 

�شيطبق منوذج انخفا�ش القيمة اجلديد على الأ�شول املالية بالتكلفة املطفاأة والعقود والإ�شتثمارات يف اأدوات الدين اأو القيمة العادلة من خالل الدخل 

ال�شامل الآخر، با�شتثناء ال�شتثمارات يف اأدوات حقوق امللكية. وفًقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9، يتم اإثبات خ�شائر الئتمان يف وقت �شابق عن 

املعيار املحا�شبي الدويل رقم 39.

�شول يف نطاق نموذج انخفا�ش القيمة وفًقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9، يتوقع ب�شكل عام اأن تزداد خ�شائر النخفا�ش يف القيمة  بالن�شبة لالأ

وت�شبح اأكرث تقلبًاً. خالل ال�شنة الوىل من النتقال اإىل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9، قامت المجموعة بتحديث تعديل اليوم الأول للر�شيد الإفتتاحي 

للخ�شائرالئتمانية املتوقعة الذي ُن�شر يف البيانات املالية املوحدة املرحلية من اإىل 43.7 مليون ريال قطري، ب�شبب التغري يف الفترا�شات ال�شا�شية وعر�شه 

رباح المدورة. من خالل تعديل الأ

31 دي�شمرب 2017خم�ش�ش انخفا�ش قيمة الذمم التجارية املدينة )باأللف ريال قطري(

30.806الر�شيد الفتتاحي

43.683خم�ش�ش اإ�شايف معرتف به يف 1 يناير 2018

74.489الر�سيد الفتتاحي املعدل

النتقال

مت تطبيق التغيريات يف ال�شيا�شات املحا�شبية الناجتة عن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9 باأثر رجعي عن طريق تعديل الر�شيد الإفتتاحي لالأرباح 

املدورة.

اأجريت التقييمات التالية على اأ�شا�ش احلقائق والظروف التي كانت موجودة يف تاريخ النتقال.

-    حتديد منوذج العمل الذي يتم مبوجبه الحتفاظ مبوجود مايل.

-    حتديد بع�ش ال�شتثمارات يف اأدوات حقوق امللكية غري امل�شنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر.

)و( املعايري اجلديدة والتعديالت والتغيريات امل�سدرة التي مل ت�سبح �سارية بعد

ي�شبح عدد من املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري �شاري املفعول لتبنيها مبكرا للفرتات ال�شنوية املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب2018، ولكن مل تقم 

املجموعة بالتبني املبكر للمعايري اجلديدة اأو املعدلة التالية عند اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 »الإيجارات:( �ساري املفعول لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2019(

يجب على املجموعة اأن تطبق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 ابتداًء من 1 يناير 2019. قيمت املجموعة الأثر املقدر الذي قد ينتج عن التطبيق الأويل 

ثار الفعلية لتبين تطبق املعيار الدويل للتقارير  للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 على بياناتها املالية املوحدة، وذلك على النحو املبني اأدناه. قد تتغري الآ

ويل. ن ال�شيا�شات املحا�شبية اجلديدة قابلة للتغيري حتى تقدم المجموعة اأول بيانات مالية ت�شمل تاريخ التطبيق الأ املالية رقم 16 يف 1 يناير 2019 لأ

يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 منوذجا حما�شبيا واحدا يف بيان املركز املايل لالإيجارات. يعرتف امل�شتاأجر بحق ا�شتخدام املوجودات التي 

متثل حقه يف ا�شتخدام املوجودات الأ�شا�شية ومطلوبات الإيجار التي متثل التزامه ب�شداد دفعات الإيجار. تتوقع املجموعة األ يكون هناك اأثر جوهري على 

الإيجارات التي تكون املجموعة فيها موؤجر. 

1(  الإيجارات التي تكون املجموعة فيها م�ستاأجرة

حاليا تقوم املجموعة بالإعرتاف مب�شروفات الإيجار الت�شغيلي على اأ�شا�ش الق�شط الثابت على مدى فرتة الإيجار، ومل تعرتف باملوجودات واملطلوبات اإل اإىل 

احلد الذي يوجد فيه فارق يف التوقيت بني دفعات الإيجار الفعلية وامل�شروفات املعرتف بها.

�شوف تعرتف املجموعة باملوجودات واملطلوبات اجلديدة لإيجاراتها الت�شغيلية. �شوف تتغري طبيعة امل�شروفات املتعلقة بهذه الإيجارات الآن لأن املجموعة 

�شوف تعرتف بتكلفة الإهالك ملوجودات حق ال�شتخدام وم�شروفات الفائدة على التزامات الإيجار.

بالإ�شافة اإىل ذلك، لن تعرتف املجموعة بعد الآن مبخ�ش�شات عقود الإيجار الت�شغيلية التي تقوم بتقييمها على اأنها مرهقة. وبدًل من ذلك، �شتقوم 

املجموعة بالإعرتاف باملبالغ امل�شتحقة مبوجب عقد الإيجار يف التزامات عقد التاأجري.

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

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2018

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

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2018
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)2( اأ�سا�س الإعداد )تابع(

)و( املعايري اجلديدة والتعديالت والتغيريات امل�سدرة التي مل ت�سبح �سارية بعد )تابع(

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 »الإيجارات: �ساري املفعول لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2019)تابع(

1(  الإيجارات التي تكون املجموعة فيها م�ستاأجرة )تابع(

بناًء على املعلومات املتاحة حالًيا، تقدر املجموعة اأنها �شوف تعرتف مبطلوبات اإيجار اإ�شافية مببلغ 49.4 مليون ريال قطري كما يف 1 يناير 2019. 

2(  الإيجارات التي تكون املجموعة فيها موؤجر

�شتقوم املجموعة باإعادة تقييم ت�شنيف عقود الإيجار الفرعية التي تكون فيها املجموعة موؤجرًا. ا�شتناًدا اإىل املعلومات املتوفرة حالًيا، ل ُيتوقع حدوث اأي 

تاأثري كبري على عقود الإيجار التي تكون فيها املجموعة موؤجرًا

3(  النتقال

تخطط املجموعة لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 مبدئيًا يف 1 يناير 2019 با�شتخدام النهج املعدل باأثر رجعي. ومن ثم، �شيتم العرتاف 

بالأثر الرتاكمي لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 كت�شوية على الر�شيد الفتتاحي لالأرباح املدورة يف 1 يناير 2019 دون اإجراء تعديل على 

معلومات املقارنة.

تخطط املجموعة لتطبيق الإجراء العملي لالإعفاء من تعريف عقد الإيجار عند النتقال. ويعني هذا اأنها �شتطبق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 على 

جميع العقود املربمة قبل 1 يناير 2019 واملعرفة باعتبارها عقود اإيجار وفًقا ملعيار املحا�شبة الدويل رقم 17 والتف�شري رقم 4

)اأ( املعايري التي ل يتوقع اأن يكون لتطبيقها اأثرا هاما على البيانات املالية املوحدة للمجموعة

التف�شري رقم 23 من جلنة تف�شريات املعايري الدولية للتقارير املالية »ال�شكوك حول طرق معاجلة ت�شري لل�شنة املنتهية بعد 31 دي�شمرب 2018  -

ال�شرائب«

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 حول مزايا املدفوعات مقدما ذات التعوي�ش ال�شلبي  -

التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم 28 حول احل�ش�ش طويلة الأجل يف ال�شركات ال�شقيقة   -

وامل�شاريع امل�شرتكة

التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم 19 تعديل اخلطة اأو تقلي�شها اأو ت�شويتها  -

التح�شينات ال�شنوية على دورة املعايري الدولية للتقارير املالية 2015-2017 - معايري خمتلفة  -

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 17 عقود التاأمني  -

)3(  ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

ال�شيا�شات املحا�شبية الأ�شا�شية للمجموعة التي مت تطبيقها عند اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة واردة اأدناه. 

)اأ( اأ�سا�س توحيد البيانات املالية 

)1( جتميع الأعمال

حتا�شب املجموعة عن جتميع الأعمال با�شتخدام طريقة القتناء عند حتويل ال�شيطرة اإىل املجموعة. عموماً يقا�ش املقابل املحول يف القتناء بالقيمة العادلة 

كما هو احلال بالن�شبة ل�شايف املوجودات املقتناة. اأية �شهرة تن�شاأ يتم اختبارها على نحو �شنوي لنخفا�ش القيمة.

)2( ال�شركات التابعة

ال�شركات التابعة هي �شركات ت�شيطر عليها املجموعة. ت�شيطر املجموعة على �شركة عندما تكون معر�شة اأو لديها احلقوق يف العائدات املتغرية من 

ا�شتثمارها يف ال�شركة ويكون لديها املقدرة على التاأثري على تلك العائدات من خالل �شلطتها على ال�شركة. يتم اإدراج البيانات املالية لل�شركات التابعة يف 

البيانات املالية املوحدة من التاريخ الذي تبداأ فيه تلك ال�شيطرة واإىل تاريخ توقفها.

)3( ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

)اأ( اأ�سا�س توحيد البيانات املالية )تابع(

)3( احل�س�س غري امل�سيطرة 

يتم قيا�ش ح�ش�ش غري امل�شيطرة بح�شتها التنا�شبية يف �شايف الأ�شول القابلة للتحديد لل�شركة املقتناة يف تاريخ القتناء. التغريات يف م�شاهمة املجموعة 

يف ال�شركة التابعة والتي ل ينتج عنها فقدان لل�شيطرة تتم املحا�شبة عنها على اأنها معامالت حقوق ملكية.

)4( فقدان ال�سيطرة

عندما تفقد املجموعة ال�شيطرة على �شركة تابعة، فاإنها تقوم باإلغاء العرتاف عن موجودات ومطلوبات ال�شركة التابعة، واأية م�شاهمات غري م�شيطرة ذات 

�شلة وغريها من عنا�شر حقوق امللكية. يتم اإثبات اأي مك�شب اأو خ�شارة ناجتة يف الربح اأو اخل�شارة. يتم قيا�ش اأي ح�شة حمتفظ بها يف ال�شركة التابعة 

ال�شابقة بالقيمة العادلة عند فقدان ال�شيطرة.

)5( املعامالت امل�ستبعدة عند التوحيد

يتم ا�شتبعاد الأر�شدة واملعامالت واأي دخل وم�شروف غري حمقق تن�شاأ عن املعامالت بني �شركات املجموعة. يتم ا�شتبعاد الأرباح غري املحققة الناجتة 

عن املعامالت مع ال�شركات امل�شتثمر فيها التي تتم املحا�شبة عنها بطريقة حقوق امللكية يف مقابل ال�شتثمار اإىل حد ح�شة املجموعة يف ال�شركة امل�شتثمر 

فيها. يتم ا�شتبعاد اخل�شائر غري املحققة بنف�ش الطريقة التي ت�شتبعد بها املكا�شب غري املحققة، ولكن فقط اإىل احلد الذي ل يوجد فيه دليل على انخفا�ش 

القيمة.

)ب( ال�سهرة

يتم قيا�ش ال�شهرة الناجتة عن ال�شتحواذ على ال�شركات التابعة بالتكلفة ناق�شا خ�شائر انخفا�ش القيمة املرتاكمة.

ِ)ج( العرتاف بالإيرادات 

ين�شئ املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 اإطار عمل �شامل لتحديد ما اإذا كان من املمكن اأن يتم العرتاف بالإيراد ومقدار هذا الإيراد ومتى يتم ذلك. 

يحل املعيار حمل معيار املحا�شبة الدويل رقم 18 »الإيرادات« ومعيار املحا�شبة الدويل رقم 11 »عقود الإن�شاءات« والتف�شريات ذات ال�شلة. مبوجب املعيار 

الدويل للتقارير املالية رقم 15، يتم العرتاف بالإيرادات عندما يح�شل عميل على ال�شيطرة على �شلع اأو خدمات. اإن حتديد توقيت انتقال ال�شيطرة عند 

وقت حمدد اأو على مدى الوقت يتطلب حكما.

قامت املجموعة بالتطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 با�شتخدام طريقة الأثر الرتاكمي يف 1 يناير 2018. نظرا اإىل طبيعة �شلع وخدمات 

مل يكن لتطبيق للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 مل يكن له اأثر جوهري على بيان املركز املايل املوحد للمجموعة.

بيع املنتجات البرتولية وغاز البرتول ال�سائل وغريها من املنتجات

يتم حتقيق ايرادات من بيع الب�شاعة عندما حتول خماطر ومنافع امللكية اإىل العميل، العائد من اليراد حمقق، التكاليف املتعلقة واملرجتعات من الب�شاعة 

ميكن قيا�شه بطريقة معقولة، ل توجد تدخالت من الإدارة فيما يخ�ش الب�شاعة وميكن قيا�ش قيمة اليراد بطريقة م�شمونة. يتم قيا�ش اليراد بعد خ�شم 

املرجتعات واخل�شوم والتخفي�شات للكميات.

تقدمي اخلدمات 

تقوم املجموعة بتقدمي خدمات تخ�ش فح�ش ال�شيارات ونقل النفط املكرر، يتم العرتاف بالإيرادات اخلا�شة بتلك اخلدمات عند اإمتام اخلدمة.

)د( الإيرادات الأخرى

)1( ايرادات الفوائد

ت�شجل ايرادات الفائدة با�شتخدام �شعر الفائدة الفعلي. اإن �شعر الفائدة الفعلي هو ال�شعر الذي تخ�شم بال�شبط مدفوعات اأو ايرادات التدفقات النقدية 

امل�شتقبلية على مدى العمر املتوقع لالأداة املالية اأو فرتة اأق�شر، اأيهما اأن�شب، للو�شول اإىل �شايف القيمة الدفرتية للموجودات اأو املطلوبات املالية. تدرج 

ايرادات الفوائد حتت بند ايرادات اأخرى.
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)3( ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

)د( الإيرادات الأخرى )تابع(

)2( ايرادات اليجارات

ايرادات اليجارات تن�شاأ من اليجارات ت�شغيلية على عقار ا�شتثماري وحتت�شب على اأ�شا�ش الق�شط الثابت على مدى مدة الإيجار وتدرج �شمن الإيرادات 

الخرى.

)3( توزيعات الرباح

يتم اإثبات اإيرادات توزيعات الأرباح عند اإثبات احلق كم�شاهم يف احل�شول على املدفوعات.

)هـ(  املمتلكات والآلت واملعدات

التحقق والقيا�ش

يتم العرتاف ببنود املمتلكات والآلت واملعدات بتكلفة القتناء ومن ثم تقا�ش بالتكلفة ناق�شا الإهالك املرتاكم واأية خ�شائر انخفا�ش يف القيمة مرتاكمة 

فيما عدا الأرا�شي اململوكة التي يتم قيا�شها بالقيمة العادلة. تت�شمن التكلفة امل�شروفات التي تن�شب ب�شفة مبا�شرة اإىل اقتناء الأ�شل. الربجميات امل�شرتاة 

والتي ت�شكل جزءا مكمال لوظيفة املعدة ذات ال�شلة تتم ر�شملتها كجزء من تلك املعدة. 

لو كان لأجزاء هامة من بنود املمتلكات والآلت واملعدات اأعمار اإنتاجية خمتلفة عندها تتم املحا�شبة عنها كبنود منف�شلة )مكونات رئي�شية( للممتلكات 

والآلت واملعدات. يتم العرتاف باخل�شائر اأو الأرباح املرتتبة عن بيع املمتلكات والآلت واملعدات يف الربح واخل�شارة.

النفقات الالحقة

تتم ر�شملة النفقات الالحقة فقط لو كان من املحتمل تدفق منافع اقت�شادية م�شتقبلية م�شاحبة للنفقات للمجموعة.

الإهالك

يتم احت�شاب الإهالك ل�شطب تكلفة بنود املمتلكات والآلت واملعدات ناق�شا قيمها الباقية املقدرة با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت على مدى عمرها 

الإنتاجي املقدر ويتم العرتاف بها يف الربح اأو اخل�شارة.

يتم اإهالك الأ�شول امل�شتاأجرة على مدة العقد اأو املدة الإنتاجية لالأ�شل اأيهما اأق�شر اإل اإذا كان من املحتمل اأن تقوم املجموعة باحل�شول على ملكية الأ�شل 

يف نهاية مدة الإيجار. ل يتم اإهالك الأرا�شي.

الأعمار الإنتاجية املقدرة لل�شنة احلالية وال�شنة املقارنة كما يلي:

10-20 �شنةمباين وبنية حتتية

10-20 �شنةاآلت ومعدات

5-10 �شنة�شيارات ومعدات مكتبية ومفرو�شات

25- 30 �شنةبواخر

تتم مراجعة طرق الإهالك والقيم الباقية والأعمار الإنتاجية يف تاريخ كل تقرير وتعديلها اإن كان ذلك مالئما.

اإلغاء العرتاف

يتم اإلغاء العرتاف عن بند املمتلكات والآلت واملعدات عند ا�شتبعاده اأو عندما ل تكون هناك منافع اقت�شادية م�شتقبلية متوقعة من ا�شتخدامه اأو 

ا�شتبعاده. اأي اأرباح اأو خ�شائر نا�شئة عن ا�شتبعاد بنود املمتلكات والآلت واملعدات يتم حتديدها مبقارنة متح�شالت ا�شتبعادها مع مبالغها الدفرتية ويتم 

العرتاف بها بال�شايف �شمن الربح اأو اخل�شارة.

)3( ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

)و(  الأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ

يتم ت�شجيل الأعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناق�شا خ�شارة النخفا�ش يف القيمة، اإن وجدت. ل يتم اإهالك الأعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ. 

مبجرد اكتمال اإن�شاء الأ�شول �شمن الأعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ يعاد ت�شنيفها اإما اإىل املمتلكات والآلت واملعدات اأو ال�شتثمارات العقارية اعتمادا على 

ا�شتخدامها ويتم اإهالكها مبجرد و�شعها قصيد ال�شتخدام. 

)ز(  ال�ستثمارات العقارية

العقارات ال�شتثمارية متثل الأر�ش واملباين التي يتم �شغلها ب�شورة كبرية با�شتخدامها من اأطراف ثالثة وحتتفظ بها املجموعة جلني اإيراد من الإيجارات او 

زيادة القيمة.

يتم احت�شاب الهالك لنخفا�ش قيمة تكلفة ال�شتثمارات العقارية با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت خالل العمر املتوقع 20 عاما ويتم العرتاف مب�شروف 

الهالك يف الربح او اخل�شارة.

النفقات الالحقة

تتم ر�شملة النفقات الالحقة فقط لو كان من املحتمل تدفق منافع اقت�شادية م�شتقبلية م�شاحبة للنفقات اإىل املجموعة.

اإلغاء العرتاف

يتم اإلغاء العرتاف عن بند ال�شتثمارات العقارية عندما يتم ا�شتبعادها اأو عند عدم توقع منفعة اقت�شادية م�شتقبلية من ا�شتبعاده. يتم العرتاف بالأرباح 

اأو اخل�شائر من ا�شتبعاد بنود ال�شتثمار العقاري مبقارنة متح�شالت ا�شتبعادها مع قيمتها الدفرتية ويتم العرتاف بها يف الربح اأو اخل�شارة.

)ح(  الأدوات املالية

)1( العرتاف مبدئيا والقيا�ش

يتم العرتاف مبدئيا بالذمم التجارية املدينة عندما تن�شاأ. يتم اإثبات جميع املوجودات املالية واملطلوبات املالية الأخرى يف البداية عندما ت�شبح املجموعة 

طرفا يف الأحكام التعاقدية لالأداة.

يتم قيا�ش موجود مايل)ما مل يكن ذمم جتارية مدينة بدون مكون متويلي جوهري( اأو مطلوب مايل مبدئيا بالقيمة العادلة بالإ�شافة اإىل، لعن�شر غري 

مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة، تكاليف املعامالت التي ميكن اأن تن�شب مبا�شرة اإىل ال�شتحواذ عليها اأو ا�شدارها. يتم قيا�ش ذمم 

جتارية مدينة بدون مكون متويلي كبري ب�شعر املعاملة.

)2( الت�شنيف والقيا�ش الالحق

املوجودات املالية - ال�شيا�شة املطبقة من 1 يناير 2018

عند الإعرتاف املبدئي يتم ت�شنيف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر، ا�شتثمارات يف اأدوات الدين، ا�شتثمارات -حقوق 

ملكية اأو بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة. ل يتم اإعادة ت�شنيف الموجودات املالية بعد العتراف المبدئي اإل اإذا قامت المجموعة بتغيري نموذج 

دارة الموجودات املالية، ويف هذه الحالة يتم اإعادة ت�شنيف جميع الموجودات املالية المتاأثرة يف اأول يوم من فترة التقرير الويل بعد التغيري يف  اأعمالها لإ

عمال. نموذج الأ

يتم قيا�ش املوجود املايل بالتكلفة املطفاأة اإذا ا�شتوفى ال�شرطني التاليني ومل يتم العرتاف به بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة:

-   يتم الحتفاظ به �شمن منوذج عمل يهدف اإىل الحتفاظ مبوجودات جلمع التدفقات النقدية التعاقدية؛ و

-   ال�شروط التعاقدية اخلا�شة بها تربز يف تواريخ حمددة للتدفقات النقدية التي متثل فقط مدفوعات اأ�شل املبلغ وفائدة على املبلغ الأ�شلي القائم.

عند الإعرتاف املبدئي باإ�شتثمار يف حقوق امللكية املحتفظ به بغر�ش املتاجرة قد تختار املجموعة ب�شكل ل رجعة فيه عر�ش التغيريات امل�شتقبلية يف القيمة 

العادلة لالإ�شتثمار يف الدخل ال�شامل الخر يتم هذا الختيار على اأ�شا�ش كل اإ�شتثمار على حدا.

يتم قياس جميع الموجودات املالية غري الم�شنفة بالتكلفة المطفاأة اأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر بالقيمة العادلة خالل الربح اأو 
الخ�شارة. عند العرتاف املبدئي يجوز للمجموعة اأن تعني ب�شكل غري قابل للتجزئة اأ�شاًل مالًيا بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة، والذي يفي 

مبتطلبات الإعرتاف بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر، اإذا اأدى ذلك اإىل اإزالة اأو تقليل ب�شكل جوهرها عدم التطابق 

املحا�شبي الذي قد تن�شاأ بخالف ذلك.
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)3( ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

)ح(  الأدوات املالية )تابع(

)2( الت�سنيف والقيا�س الالحق )تابع(

املوجودات املالية -تقييم منوذج الأعمال - ال�سيا�سة املطبقة من 1 يناير2018 )تابع(

تقوم املجموعة بتقييم هدف منوذج الأعمال الذي يحتفظ فيه مبوجود مايل على م�شتوى حمفظة لأن هذا يعك�ش ب�شكل اأف�شل الطريقة التي تدار بها الأعمال 

وتقدمي املعلومات لالإدارة. املعلومات التي توؤخذ يف العتبار تت�شمن:

-   ال�شيا�شات والأهداف املعلنة للمحفظة وتطبيق تلك ال�شيا�شات يف املمار�شة العملية 

-   كيفية تقييم اأداء املحافظ وتقدمي التقارير لإدارة املجموعة

-   املخاطر التي توؤثر على اأداء منوذج الأعمال وكيفية اإدارة تلك املخاطر؛

-   كيفية تعوي�ش مديري الأعمال   

-   وترية وحجم وتوقيت مبيعات املوجودات املالية يف الفرتات ال�شابقة

اإن عمليات نقل املوجودات املالية لأطراف ثالثة يف معامالت غري موؤهلة لإلغاء العرتاف ل تعترب مبيعات لهذا الغر�ش، وذلك مبا يتفق مع اعرتاف املجموعة 

امل�شتمر باملوجودات.

اإن املوجودات املالية املحتفظ بها بغر�ش املتاجرة اأو التي تتم اإدارتها والتي يتم تقييم اأدائها على اأ�شا�ش القيمة العادلة تقا�ش بالقيمة العادلة من خالل 

الربح اأو اخل�شارة.

املوجودات املالية: تقييم ما اإذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لي�ست اإل مدفوعات عن اأ�سل الدين والفائدة عليه - ال�سيا�سة 

املطبقة من 1 يناير2018

لأغرا�ش هذا التقييم، يتم تعريف »اأ�شل الدين« باأنه القيمة العادلة للموجود املايل عند العرتاف املبدئي. يتم تعريف »الفائدة« باأنها مقابل عن القيمة 

الزمنية للمال واملخاطر الئتمانية املرتبطة باملبلغ الأ�شلي القائم خالل فرتة معينة من الزمن وغريها من املخاطر الأ�شا�شية لالإقرا�ش والتكاليف )مثل 

خماطر ال�شيولة والتكاليف الإدارية(، وكذلك هام�ش الربح.

عند تقييم ما اإذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لي�شت �شوى مدفوعات عن اأ�شل الدين والفائدة عليه، تاأخذ املجموعة بال�شروط التعاقدية لالأداة. 

وي�شمل ذلك تقييم ما اإذا كان املوجود املايل يحتوي على �شرط تعاقدي ميكن اأن يغري توقيت اأو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ل ميكنه الوفاء بهذا 

ال�شرط.

املوجودات املالية - القيا�س الالحق والأرباح واخل�سائر - ال�سيا�سة املطبقة من 1 يناير 2018

يتم قيا�ش هذه املوجودات لحقا بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة

تقليل التكلفة املطفاأة بخ�شائر انخفا�ش القيمة. يتم العرتاف باإيرادات الفوائد )اإن 

وجدت(، واأرباح وخ�شائر اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية وانخفا�ش القيمة يف الربح اأو 

اخل�شارة. يتم العرتاف باأي ربح اأو خ�شارة من ا�شتبعاد يف الربح اأو اخل�شارة.

يتم قيا�ش هذه املوجودات لحقا بالقيمة العادلة. يتم العرتاف باإيراد الفائدة الذي اأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

يحت�شب با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية، واأرباح وخ�شائر حتويل عمالت اأجنبية 

وانخفا�ش القيمة يف الربح اأو اخل�شارة. يتم العرتاف ب�شايف الأرباح واخل�شائر الأخرى 

يف الدخل ال�شامل الآخر. عند اإلغاء العرتاف، تتم اإعادة ت�شنيف الأرباح واخل�شارة 

املرتاكمة يف الدخل ال�شامل الآخر اإىل الربح اأو اخل�شارة.

ال�شتثمارات يف حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل ال�شامل الآخر
يتم قيا�ش هذه املوجودات لحقا بالقيمة العادلة. يتم العرتاف بتوزيعات الأرباح كاإيراد 

يف الربح اأو اخل�شارة ما مل متثل توزيعات الأرباح ب�شكل وا�شح ا�شرتداد جزء من تكلفة 

ال�شتثمار. يتم العرتاف ب�شايف الأرباح واخل�شائر الأخرى يف الدخل ال�شامل الآخر ول 

يتم ا�شتبعادها اأبدا من الربح اأو اخل�شارة.

)3( ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

)ح(  الأدوات املالية )تابع(

)2( الت�سنيف والقيا�س الالحق )تابع(

املوجودات املالية- ال�سيا�سة املطبقة قبل 1 يناير 2018

يتم ت�شنيف املوجودات املالية اإىل ما يلي:

-   القرو�ش والذمم املدينة

-   موجودات مالية متاحة للبيع

يتم قيا�ش هذه املوجودات بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية.القرو�ش والذمم املدينة

يتم قيا�ش هذه املوجودات مبدئيا بالقيمة العادلة م�شافا اإليها اأية تكاليف ميكن اأن تن�شب ب�شورة موجودات مالية متاحة للبيع

مبا�شرة اإىل املعاملة. عقب العرتاف املبدئي، يتم قيا�شها بالقيمة العادلة والتغريات التي تطراأ عليها، 

بخالف خ�شائر انخفا�ش القيمة وفروق �شرف العمالت الأجنبية عن اأدوات الدين، يتم العرتاف بها 

يف الدخل ال�شامل الآخر من احتياطي القيمة العادلة.عند الغاء العرتاف عن هذه املوجودات، تتم 

اإعادة ت�شنيف املكا�شب واخل�شائر املرتاكمة يف حقوق امللكية اإىل الربح اأو اخل�شارة.

املطلوبات املالية - الت�سنيف والقيا�س الالحق والأرباح واخل�سائر

يتم ت�شنيف مطلوب مايل بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة. يتم ت�شنيف مطلوب مايل بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو 

اخل�شارة اإذا كان يتم الحتفاظ به بغر�ش املتاجرة اأو اأنه غري امل�شتقات اأو اأنه خم�ش�ش بهذه ال�شفة عند العرتاف املبدئي. يتم قيا�ش املطلوبات املالية 

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة بالقيمة العادلة والتغريات التي تطراأ عليها، مبا يف ذلك اأية م�شروفات فوائد، يتم العرتاف بها يف الربح اأو 

اخل�شارة.

يتم قيا�ش املطلوبات املالية الخرى عقب العرتاف املبدئي بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم العرتاف بخ�شائر م�شروف الفائدة 

واأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية واأي ربح اأو خ�شارة من الإ�شتبعاد يف الربح اأو اخل�شارة.

)3( اإلغاء العرتاف

املوجودات املالية

تقوم املجموعة باإلغاء العرتاف عن موجود مايل عند انتهاء احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من املوجود اأو عند تنازلها عن احلقوق يف ا�شتالم 

التدفقات النقدية التعاقدية من املوجود من خالل معاملة يتم فيها نقل كافة خماطر وعوائد ملكية املوجودات املالية، اأو اأنها ل تقوم بالتنازل عن ول 

الحتفاظ بجميع خماطر وفوائد امللكية كما اأنها ل حتتفظ بال�شيطرة على املوجود املايل.

املطلوبات املالية

تلغي املجموعة العرتاف عن مطلوب مايل عند التفرغ من التزاماتها التعاقدية اأو عند اإلغائها اأو انتهاء مدتها. كما تقوم املجموعة باإلغاء العرتاف 

باملطلوبات املالية عندما يتم تعديل �شروطها واإذا كانت التدفقات النقدية للمطلوب املعدل خمتلفة اختالفا كبريًا، ويف هذه احلالة يتم العرتاف مبطلوب 

مايل جديد على اأ�شا�ش ال�شروط املعدلة بالقيمة العادلة.

عند اإلغاء العرتاف مبطلوب مايل، يتم العرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية املطفاأة واملبلغ املدفوع )مبا يف ذلك اأي موجودات غري نقدية حمولة اأو 

مطلوبات متكبدة( يف الربح اأو اخل�شارة.

)4( املقا�سة

ل تتم مقا�شة املوجودات املالية واملطلوبات املالية ول يتم عر�ش �شايف املبلغ يف بيان املركز املايل املوحد اإل عندما يكون لدى املجموعة حق قانوين ملزم يف 

مقا�شة املبالغ، وتنوي اإما ت�شويتها على اأ�شا�ش ال�شايف اأو حتقيق املوجودات وت�شوية املطلوبات يف نف�ش الوقت.

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

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2018

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

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2018
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)3( ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

)ط( انخفا�س القيمة

1( املوجودات املالية غري امل�ستقة

ال�سيا�سة املطبقة من 1 يناير 2018

املوجودات املالية

تعرتف املجموعة مبخ�ش�شات اخل�شائر عن اخل�شائر الئتمانية املتوقعة من املوجودات املالية املقا�شة بالتكلفة املطفاأة.

تقوم املجموعة بقيا�ش خم�ش�شات اخل�شائر مببلٍغ م�شاٍو للخ�شائر الئتمانية املتوقعة مدى احلياة با�شتثناء ما ييل، والتي يتم قياسها مببلٍغ م�شاٍو للخ�شائر 

الئتمانية املتوقعة ملدة 12 �شهًرا.

- �شندات الدين التي يتم حتديدها على اأنها ذات خماطر ائتمانية منخف�شة يف تاريخ التقارير املالية.

- �شندات الدين الخرى والأر�شدة البنكية التي مل تزداد فيها خماطر الإئتمان )خماطر التق�شري التي حتدث على مدى العمر املتوقع لالأدوات املالية( 

ب�شكل كبري منذ االعرتاف املبدئي.

 

يتم قيا�ش خم�ش�شات اخل�شائر للذمم التجارية املدينة دائًما مببلغ للخ�شائر الئتمانية املتوقعة مدى احلياة.

عند حتديد ما اإذا كانت خماطر الئتمان لالأ�شل املايل قد زادت ب�شكل كبري منذ العرتاف الأويل وعند تقدير اخل�شائر الئتمانية املتوقعة، تعترب املجموعة 

املعلومات املعقولة والداعمة ذات ال�شلة واملتوفرة بدون التكلفة اأو اجلهد غري املربر. وي�شمل ذلك املعلومات والتحليالت الكمية والنوعية على حد �شواء، 

ا�شتنادًا اإىل اخلربة التاريخية للمجموعة والتقييم الئتماين املدرو�ش، مبا يف ذلك املعلومات التطلعية. تفرت�ش املجموعة اأن خماطر الئتمان لالأداة املالية 

قد زادت زيادة كبرية اإذا جتاوزت مدة ال�شتحقاق 360 يوًما.

تعترب املجموعة اأن لالأداة املالية ل ميكن ا�شرتدادها عندما:

- من غري املحتمل اأن يقوم املقرت�ش بدفع التزاماته الإئتمانية اإىل املجموعة بالكامل، دون اللجوء اإىل اإجراءات مثل ا�شتخدام ال�شمان )اإن وجد(؛ 

- التخلف عن ال�شداد اأو التاأخر عن ال�شداد اأكرث من 360 يومًا

اخل�شائر الئتمانية املتوقعة مدى احلياة هي اخل�شائر الئتمانية املتوقعة التي تنتج عن جميع الأحداث الفرتا�شية املحتملة على مدى العمر املتوقع لالأداة 

املالية.

تعترب تكلفة اخل�شائر الئتمانية املتوقعة ملدة 12 �شهًرا جزًءا من اخل�شائر الئتمانية املتوقعة التي تنتج عن الأحداث الفرتا�شية التي ميكن حتقيقها يف 

غ�شون 12 �شهًرا بعد تاريخ التقرير )اأو فرتة اأق�شر اإذا كانت العمر املتوقع لالأداة اأقل من 12 �شهًرا(.

الفرتة الق�شوى التي يتم اأخذها يف العتبار عند تقدير اخل�شائر الئتمانية املتوقعة هي احلد الأق�شى للفرتة التعاقدية التي تتعر�ش فيها املجموعة ملخاطر 

الئتمان.

قيا�س اخل�سائر الئتمانية املتوقعة

اخل�شائر الئتمانية املتوقعة هي تقدير مرجح بالحتمال خل�شائر الئتمان. تقا�ش خ�شائر الئتمان على اأنها القيمة احلالية جلميع حالت النق�ش يف النقد 

)اأي اأنها الفرق بني التدفقات النقدية امل�شتحقة لل�شركة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع ال�شركة ا�شتالمها(. يتم خ�شم اخل�شائر الئتمانية 

املتوقعة مبعدل الفائدة الفعلي للموجود املايل.

موجودات مالية انخف�ست قيمتها الئتمانية

يف تاريخ كل تقرير تقوم ال�شركة باإجراء تقييم للموجودات املالية امل�شجلة بالتكلفة املطفاأة و�شندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر. 

يعترب املوجود املايل على اأنه قد »انخف�شت قيمته الئتمانية« عند وقوع واحدة اأو اأكرث من الأحداث التي لها اأثر �شار على التدفقات النقدية امل�شتقبلية 

املقدرة للموجود املايل.

ت�شمن الدليل على انخفا�ش القيمة الئتمانية ملوجود مايل البيانات التالية التي ميكن مالحظتها:

- مواجهة العميل اأو املُ�شِدر �شعوبة مالية كبرية،

- اإخالل بعقد، مثل التخلف عن ال�شداد اأو التاأخر عن ال�شداد اأكرث من 360 يومًا،

- اإعادة هيكلة ال�شركة لقر�ش اأو �شلفة بناء على �شروط مل تكن ال�شركة لتاأخذ بغريها،

- يكون من املحتمل دخول العميل يف حالة اإفال�ش اأو حالة اإعادة تنظيم مايل اأخرى، اأو

- اختفاء �شوق ن�شطة لورقة مالية ب�شبب �شعوبات مالية.

)3( ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

)ط( انخفا�س القيمة )تابع(

)1( 1املوجودات املالية غري امل�ستقة )تابع(

ال�سيا�سة املطبقة من 1 يناير 2018)تابع(

املوجودات املالية )تابع(

قيا�س اخل�سائر الئتمانية املتوقعة)تابع(

عر�ش خم�ش�ش اخل�شائر الئتمانية املتوقعة يف بيانات املركز املايل

اإن خم�ش�شات اخل�شارة للموجودات املالية املقا�شة بالتكلفة املطفاأة يتم خ�شمها من اإجمايل القيمة الدفرتية للموجودات. بالن�شبة ل�شندات الدين بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر، يتم حتميل خم�ش�ش اخل�شارة على الربح اأو اخل�شارة ويتم ت�شجيله يف الدخل ال�شامل الآخر.

 

ال�سطب

يتم �شطب القيمة الدفرتية الإجمالية ملوجود مايل عندما ل يكون لدى املجموعة توقعات معقولة با�شرتداد موجود مايل باأكمله اأو جزء منه.

�شل املايل ما يزيد على �شنة واحدة ولي�ش  جمالية عندما يتجاوز الأ بالن�شبة للعمالء الفرديني، توجد لدى املجموعة �شيا�شة ل�شطب القيمة الدفرتية الإ

م�شموًنا بوا�شطة اأي �شمانات، بناًء على معلومات تاريخية ل�شرتداد املوجودات املماثلة. بالن�شبة للعمالء من ال�شركات، تقوم املجموعة ب�شكل فردي 

باإجراء تقييم فيما يتعلق بالتوقيت ومقدار ال�شطب بناًء على ما اإذا كان هناك توقع معقول لال�شرتداد. تتوقع املجموعة عدم حدوث ا�شرتداد ملحوظ من 

املبلغ امل�شطوب. ومع ذلك، ميكن لالأ�شول املالية التي مت �شطبها األ تظل تخ�شع لأن�شطة الإ�شرتداد من اأجل المتثال لإجراءات املجموعة ل�شرتداد املبالغ 

امل�شتحقة.

ال�سيا�سة املطبقة قبل 1 يناير 2018

)1( املوجودات املالية الغري م�ستقة

يتم تقييم املوجودات املالية التي لي�شت بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�شوعي على 

انخفا�ش القيمة. 

يت�شمن الدليل املو�شوعي على انخفا�ش قيمة املوجودات املالية ما يلي:

- اإخالل اأو تاأخري من جهة املدين،

- اإعادة جدولة املبلغ امل�شتحق للمجموعة وفقا لبنود ما كانت املجموعة لتاأخذ غريها يف العتبار،

- موؤ�شرات على اأن املدين �شيدخل يف حالة اإفال�ش،

- بيانات قابلة للمالحظة على اأن هناك انخفا�ش ميكن قيا�شه يف التدفقات النقدية املتوقعة من جمموعة املوجودات املالية.

- تغريات �شلبية يف حالة الدفع للمقرت�ش اأو امل�شدر

- غياب ال�شوق الن�شطة للورقة املالية ب�شبب �شعوبات مالية

بالن�شبة لإل�شتثمار يف اأداة حقوق امللكية، ي�شتمل الدليل املو�شوعي على انخفا�ش القيمة اإىل انخفا�ش جوهري اأو طويل يف قيمتها العادلة اإىل اأقل من 

تكلفتها. اعتربت املجموعة انخفا�شا بن�شبة 20% ليكون جوهريًا، وفرتة ت�شعة اأ�شهر لتكون طويلة.

املوجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة

تقوم املجموعة بدرا�شة الدليل على انخفا�ش قيمة هذه املوجودات على كال امل�شتويني الفردي واجلماعي للموجود. جميع املوجودات الهامة ب�شفة فردية 

يتم تقييمها ب�شفة فردية لنخفا�ش القيمة. من ثم يتم تقييم املوجودات التي مل يوجد فيها انخفا�ش يف القيمة ب�شورة جماعية لأي انخفا�ش يف القيمة 

مت تكبده ولكنه مل يتم حتديده ب�شورة فردية. بالن�شبة للموجودات غري الهامة ب�شفة فردية فاإنه يتم جتميعها لغر�ش تقييم خ�شارة النخفا�ش يف القيمة 

ب�شورة جماعية. يتم اإجراء التقييم اجلماعي بتجميع املوجودات ذات خ�شائ�ش املخاطر املتماثلة.

عند تقييم املخ�ش�ش اجلماعي، ت�شتخدم املجموعة املعلومات التاريخية حول توقيت ال�شرتداد ومبلغ اخل�شارة املتكبدة وتقوم باإجراء ت�شوية لو كان من 

املرجح اأن يكون يف الظروف القت�شادية والئتمانية احلالية خ�شائر فعلية اأكرث اأو اأقل من الجتاهات التاريخية املقرتحة.

حتت�شب خ�شارة النخفا�ش يف القيمة على اأنها الفرق بني القيمة الدفرتية للموجود والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة خم�شومة مبعدل 

الفائدة الفعلي الأ�شلي للموجود. يتم العرتاف باخل�شائر يف الربح اأو اخل�شارة واإظهارها يف ح�شاب املخ�ش�ش. عندما تعترب املجموعة اأنه لي�ش هناك اأفق 

فعلية ل�شرتداد املوجود يتم �شطب املبالغ ذات ال�شلة. يف احلالة التي تنق�ش فيها خ�شارة النخفا�ش يف القيمة وميكن اأن يعزى النق�ش ب�شورة مو�شوعية 

حلدث وقع بعد العرتاف بخ�شارة النخفا�ش يف القيمة عندها يتم رد خ�شارة النخفا�ش يف القيمة املعرتف بها �شابقا من خالل الربح اأو اخل�شارة.
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)3( ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

)ط( انخفا�س القيمة )تابع(

)1( 1املوجودات املالية غري امل�ستقة )تابع(

ال�سيا�سة املطبقة من 1 يناير 2018)تابع(

موجودات مالية متاحة للبيع

يتم اإثبات خ�شائر انخفا�ش قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع من قبل اإعادة ت�شنيف اخل�شائر املرتاكمة يف احتياطي القيمة العادلة للربح اأو اخل�شارة. 

متثل القيم العاد ت�شنيفها الفرق بني تكلفة ال�شراء )�شايف من القيمة ال�شلية املدفوعة والإطفاء( والقيمة العادلة احلالية، ناق�شا اأي خ�شائر انخفا�ش 

القيمة املعرتف بها �شابقا يف الربح اأو اخل�شارة. اإذا كانت القيمة العادلة ل�شندات الدين املتاحة للبيع تزداد يف وقت لحق وميكن اأن تكون الزيادة ذات �شلة 

مو�شوعية اإىل حدث وقع بعد ت�شجيل خ�شارة انخفا�ش القيمة، يتم رد خ�شارة انخفا�ش القيمة من خالل الربح اأو اخل�شارة. ل يتم ادراج خ�شائر انخفا�ش 

القيمة املعرتف بها يف الربح اأو اخل�شارة لال�شتثمار يف اأدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع ل يتم عك�شها من خالل الربح اأو اخل�شارة.

)2( املوجودات غري املالية 

يف تاريخ كل تقرير، تقوم املجموعة مبراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري مالية )با�شتثناء ال�شتثمارات العقارية و املخزون( لتحديد ما اإذا كان هناك 

اأي موؤ�شر على انخفا�ش القيمة. يف حالة وجود مثل هذا املوؤ�شر، يتم تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد. يتم اختبار انخفا�ش قيمة ال�شهرة �شنويا.

لأغرا�ش اختبار انخفا�ش القيمة، يتم جتميع املوجودات معا يف جمموعات موجودات اأ�شغر تنتج تدفقات نقدية داخلة من ال�شتخدام امل�شتمر وذلك ب�شورة 

م�شتقلة على نحو كبري عن التدفقات النقدية الداخلة للوحدات املنتجة للنقد الأخرى. ال�شهرة التي تن�شاأ من جتميع الأعمال يتم تخ�شي�شها للوحدات 

املنتجة للنقد اأو جمموعة الوحدات املنتجة للنقد التي يتوقع لها اأن ت�شتفيد من متالزمات جتميع الأعمال. 

القيمة القابلة لال�شرتداد ملوجود اأو لوحدة منتجة للنقد هي قيمته قيد ال�شتخدام وقيمته العادلة ناق�شا تكاليف البيع، اأيهما اأكرب. ت�شتند القيمة قيد 

ال�شتخدام اإىل التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة خم�شومة اإىل قيمتها احلالية با�شتخدام معدل اخل�شم ملا قبل ال�شريبة الذي يعك�ش التقييمات 

ال�شوقية احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املحددة لذلك املوجود اأو الوحدة املنتجة للنقد.

يتم العرتاف بخ�شائر النخفا�ش يف القيمة يف احلالة التي تزيد فيها القيمة الدفرتية للموجود اأو للوحدة املنتجة للنقد عن قيمته القابلة لال�شرتداد يف 

الربح اأو اخل�شارة. يتم تخ�شي�شها اأول لتخفي�ش القيمة الدفرتية لأية �شهرة خم�ش�شة للوحدة املنتجة للنقد ومن ثم لتخفي�ش املبالغ الدفرتية للموجودات 

الأخرى يف الوحدة املنتجة للنقد وذلك على اأ�شا�ش التنا�شب.

ل يتم رد خ�شارة النخفا�ش يف القيمة املتعلقة بال�شهرة. بالن�شبة للموجودات الأخرى يتم رد خ�شارة النخفا�ش يف القيمة فقط اإىل احلد الذي ل تزيد فيه 

القيمة الدفرتية للموجود عن القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها، بال�شايف من الإهالك والإطفاء، لو مل يتم العرتاف بخ�شارة انخفا�ش يف 

القيمة.

)ي( املخزون

يقا�ش املخزون بالتكلفة اأو �شايف القيمة املمكن حتقيقها، اأيهما اأقل. تعترب التكاليف تلك امل�شروفات املتحملة للو�شول باملنتج اىل الو�شع واملكان احلايل 

ويتم قيا�شها على اأ�شا�ش املتو�شط املرجح. ت�شتند القيمة امل�شرتدة على �شعر البيع املحتمل ناق�شا اأي تكاليف متوقعة ل�شتكمال عملية البيع.

)ك( العائدات على ال�سهم

تعر�ش املجموعة بيانات عائداتها الأ�شا�شية واملخففة لل�شهم بالن�شبة لأ�شهمها العادية. يحت�شب العائد الأ�شا�شي لل�شهم بق�شمة الربح اأو اخل�شارة املن�شوبة 

حلاملي الأ�شهم العادية لل�شركة على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل الفرتة.

)3( ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

)ل( التعامالت بالعمالت الأجنبية والأر�سدة

يتم حتويل التعامالت بعمالت اأجنبية اإىل العملة الوظيفية ل�شركات املجموعة بالأ�شعار ال�شائدة يف تواريخ املعامالت. يتم العرتاف بفروق �شرف العمالت 

الأجنبية يف الربح اأو اخل�شارة.

)م( مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

تقوم املجموعة بتكوين خم�ش�ش ملنافع نهاية اخلدمة للموظفني الأجانب وفقا ل�شروط قانون العمل القطري، وقانون املوارد الب�شرية القطري رقم 15 لعام 

2016 واأي تعديالت لحقة عليه. ت�شتحق هذه املنافع ا�شتنادا اإىل الرواتب النهائية للموظفني، وعدد �شنوات اخلدمة �شريطة اإكمال حد اأدنى من اخلدمة. 

يتم احت�شاب خم�ش�ش للتكاليف املتوقعة لهذه املنافع على مدى فرتة العمل.

فيما يتعلق باملوظفني القطريني، تقوم املجموعة بامل�شاهمة يف �شندوق الهيئة العامة للمعا�شات حم�شوبة كن�شبة مئوية من رواتب املوظفني.

)ن( املخ�س�سات

يتم حتديد املخ�ش�شات عن طريقة خ�شم التدفقات النقدية اخلارجة امل�شتقبلية باإ�شتخدام �شعر ما قبل ال�شريبة الذي يعك�ش التقييم احلايل لل�شوق 

للقيمة التاريخية للنقد واملخاطر املحددة لالإلتزام. يتم الإعرتاف باإ�شتبعاد اخل�شم كم�شروف متويلي.

)�س( التقارير القطاعية

القطاع هو جزء مميز من املجموعة يقوم بتقدمي منتجات اأو خدمات ذات �شلة )قطاع الأعمال( اأو �شمن بيئة اقت�شادية معينة )قطاع جغرايف( والذي 

يخ�شع ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بالقطاعات الأخرى. ي�شتند ال�شكل الأ�شا�شي للمجموعة اإعداد التقارير القطاعية اإىل قطاعات الأعمال التي 

يتم حتديدها بناء على اإدارة املجموعة وهيكل التقارير الداخلية. 

)ع( الإيجارات

حتديد ما اإذا كان التفاق يحتوي على اإيجار

عند البدء يف اتفاق، حتدد املجموعة ما اإذا كان هذا التفاق اإيجارا اأو يحتوي على اإيجار. عند بدء اأو اإعادة تقييم اتفاق يحتوي على اإيجار، تف�شل 

املجموعة بني املدفوعات واملقابل الآخر مبقت�شى التفاق اإىل تلك التي تكون لالإيجار وتلك التي للعنا�شر الأخرى على اأ�شا�ش قيمتها العادلة الن�شبية. اإذا 

ا�شتنتجت املجموعة اأن الإيجار التمويلي غري قابل لتطبيق الف�شل بني املدفوعات بطريقة موثوقة، يتم العرتاف بالأ�شل واملطلوب مببلغ ي�شاوي القيمة 

العادلة لالأ�شل املعني، وعقب ذلك، يتم تخفي�ش املطلوب كمدفوعات ويتم العرتاف بتكاليف التمويل املن�شوبة اإىل املطلوب با�شتخدام معدل القرتا�ش 

الرتاكمي للمجموعة.

الأ�سول امل�ستاأجرة

يتم ت�شنيف اإيجارات املمتلكات والآلت واملعدات التي حتول اإىل املجموعة ب�شكل جوهري جميع خماطر ومكافاآت امللكية كاإيجارات متويل. يتم قيا�ش 

الأ�شول امل�شتاأجرة مبدئيا مببلغ ي�شاوي قيمتها العادلة والقيمة احلالية للحد الأدنى ملدفوعات الإيجار، اأيهما اأقل. عقب العرتاف املبدئي، تتم املحا�شبة 

عن الأ�شول وفقا ل�شيا�شة املحا�شبة املطبقة على هذا الأ�شل. يتم ت�شنيف الأ�شول امل�شجلة مبوجب اإيجارات اأخرى كاإيجارات ت�شغيلية ول يتم العرتاف بها 

يف بيان املركز املايل للمجموعة.

مدفوعات الإيجار

يتم العرتاف باملدفوعات التي تتم مبوجب اإيجارات ت�شغيلية يف الربح اأو اخل�شارة على اأ�شا�ش الق�شط الثابت على مدى مدة الإيجار. يتم العرتاف بحوافز 

الإيجار كجزء ل يتجزاأ من اإجمايل م�شروفات الإيجار على مدى فرتة الإيجار. يتم توزيع احلد الأدنى للمدفوعات التي متت مبوجب اإيجارات متويل بني 

م�شروفات متويل وانخفا�ش املطلوب القائم. يتم تخ�شي�ش م�شروف التمويل لكل فرتة خالل فرتة الإيجار من اأجل اإنتاج معدل فائدة ثابت ب�شكل دوري 

على الر�شيد املتبقي للمطلوب.
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)4( التغيريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة 

قامت املجموعة بتطبيق للمرة الأوىل املعيار الدويل للتقارير املالية 15 واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9منذ1 يناير2018 بالإ�شافة لعدة معايري اأخرى. 

مل يكن لتطبيق املعايري اأثر جوهري على البيانات املالية للمجموعة كما مت �شرحه يف اإي�شاح )2هـ(.

معيار املحا�سبة الدويل رقم 16: املمتلكات والآلت واملعدات

خالل ال�شنة، قامت املجموعة بتغيري �شيا�شتها العرتاف ببند الأر�ش اململوكة من منوذج التكلفة اإىل منوذج اإعادة التقييم مبوجب بموجب معيار املحا�شبة 

الدويل رقم16 . مت تطبيق هذه ال�شيا�شة باأثر م�شتقبلي، ب�شبب ال�شعوبات العملية يف احل�شول على معلومات موثوق بها لفرتات التقاريرال�شابقة. 

يلخ�ش اجلدول التايل تاأثري هذا التغيري يف ال�شيا�شة املحا�شبية:

البند املتاأثر يف البيانات املالية

)باأللف ريال قطري(

الر�سيد اخلتامي

 قبل التعديل

الر�سيد املعدلالتعديل

2.239.194531.7932.770.987ممتلكات واآلت ومعدات
531.793531.793-فائ�ش اإعادة التقييم

مت تقييم الأرا�شي من قبل مقيم خارجي، الذي اأ�شدر تقريره يف 2 يناير 2019. 

)5( اإدارة املخاطر املالية وراأ�س املال 

)اأ( اإدارة املخاطر املالية

تتعر�ش املجموعة للمخاطر التالية التي تن�شاأ من ا�شتخدامها لالأدوات املالية:

- خماطر الئتمان؛

- خماطر ال�شيولة؛ و

- خماطر ال�شوق.

)1( اإطار اإدارة املخاطر

تقع على عاتق جمل�ش اإدارة املجموعة امل�شوؤولية الكلية عن و�شع والإ�شراف على اإطار عمل اإدارة املخاطر باملجموعة.

مت اإن�شاء قطاع اإدارة املخاطر والذي بدوره م�شوؤول عن تطوير ومراقبة وتقدمي تقارير ب�شكل منتظم اإىل جمل�ش الإدارة. ت�شرف جلنة التدقيق باملجموعة 

على كيفية مراقبة الإدارة الإلتزام ب�شيا�شات واجراءت املخاطر باملجموعة ومراجعة مالءمة اإطار اإدارة املخاطر.

)2( خماطر الئتمان 

خماطر الئتمان هي خماطر اخل�شارة املالية على املجموعة يف حال ف�شل عميل اأو طرف مقابل يف الأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية والتي تن�شاأ 

مبدئيًا من الذمم التجارية للمجموعة مع العمالء.

ذمم جتارية مدينة واأر�شدة مدينة اأخرى وم�شتحقات من اأطراف ذات عالقة

لدى املجموعة اأكرث من 5،233عميل )2017: 3404 عميل( اأكرب 5 عمالء ميثلون ن�شبة 81.7% )2017: 35%( من الذمم التجارية املدينة. وقد متكن خطر 

الرتكيز من خالل تعزيز ر�شد التتبع الدوري. لدى املجموعة �شيا�شة �شارمة لفح�ش الئتمان قبل تقدمي اخلدمات ب�شورة اجلة.

تقوم الإدارة بعمل تقييم ائتماين لكل عميل يطلب ت�شهيل يف ال�شداد ويتم املوافقة عليه من قبل اإدارة املجموعة، ت�شعى املجموعة باحلد من خماطر الئتمان 

عن طريق حتديد حد ائتماين لكل عميل، تقوم املجموعة اأي�شا لغر�ش احلد من خماطر الئتمان احل�شول على خطابات �شمان من البنك ح�شب �شيا�شتها 

الإئتمانية. تقوم الإدارة اي�شا مبراجعة دورية لتح�شيل الذمم التجارية والذمم الدينة الأخرى ولديها �شيا�شة تكوين خم�ش�ش لي قيمة تبني عدم احتمالية 

حت�شيلها واعدام اأي قيمة كديون معدومة تبني تاأكيد عدم �شالحيتها.  ونتيجة لذلك، ترى الإدارة اأنه ل يوجد خماطر ائتمان كبريه على الذمم التجارية 

والذمم املدينة الأخرى كما ورد يف بيان املركز املايل. حتتفظ املجموعة مبخ�ش�ش للذمم التجارية امل�شكوك يف حت�شيلها، يتم مراجعة تقييم ذلك 

املخ�ش�ش ب�شفة دورية ويتم حتديده لكل حالة على حدا، بالإ�شارة اىل اإي�شاح رقم 16 جلدول اعمار الديون للذمم التجارية املدينة.

)5( اإدارة املخاطر املالية وراأ�س املال )تابع(

)اأ( اإدارة املخاطر املالية )تابع(

2( خماطر الئتمان )تابع(

يف 31 دي�شمرب 2018، كان التعر�ش ملخاطر الئتمان للمدينني التجاريني ح�شب نوع الطرف املقابل كما يلي:

20182017

1.799.4391.627.876�شركات حكومية
826.715698.481�شركات غري حكومية

2.626.1542.326.357

الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة الأخرى غري م�شنفة با�شتثناء العمالء احلكوميني.

مت الإف�شاح عن التغريات يف خم�ش�ش انخفا�ش القيمة للذمم التجارية املدينة يف الإي�شاح 12. ت�شتخدم املجموعة م�شفوفة خم�ش�شات لقيا�ش اخل�شائر 

الئتمانية املتوقعة للذمم التجارية املدينة من عمالء غري حكوميني، والتي تتكون من عدد كبري من الأر�شدة. 

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

اإىل ال�شطب. يتم احت�شاب �شايف معدلت التدفق ب�شكل منف�شل للتعر�شات يف قطاعات خمتلفة بناًء على خ�شائ�ش خماطر الئتمان امل�شرتكة التالية 

-احلكومية وغري احلكومية.

يقدم اجلدول التايل معلومات حول التعر�ش ملخاطر الئتمان واخل�شائر الئتمانية املتوقعة للذمم التجارية املدينة من العمالء غري احلكوميني كما يف 31 

دي�شمرب 2018.

منخف�س القيمة الئتمانيةخم�س�س اخل�سارةالقيمة الدفرتية الإجماليةمعدل متو�سط  اخل�سارة املرجح

ال2.88361.69910.427%لي�شت م�شتحقة بعد
ال4.06263.08610.691%1-30 يوم تاأخر يف ال�شداد

ال18.0856.25210.168%31-60 يوم تاأخر يف ال�شداد
ال32.7030.4369.953%61-90 يوم تاأخر يف ال�شداد
ال33.0045.33514.962%91-180 يوم تاأخر يف ال�شداد
ال54.1928.15915.260%181-360 يوم تاأخر يف ال�شداد
ال60.0041.74825.049%اأكرث من 365 يوم تاأخر يف ال�شداد

٨26.٧1596.510
ت�شتند معدلت اخل�شارة اإىل جتربة اخل�شارة الئتمانية الفعلية على مدى الثالث �شنوات املا�شية. يتم �شرب هذه املعدلت بعوامل م�شتقبلية لتعك�ش الفروق 

بني الظروف القت�شادية خالل الفرتة التي مت خاللها جمع البيانات التاريخية والظروف احلالية وروؤية املجموعة لالأو�شاع القت�شادية على مدى العمر 

املتوقع للذمم املدينة.

الأر�شدة لدى البنوك

حتد املجموعة من تعر�شها ملخاطر الئتمان على الأر�شدة البنكية من خالل احلفاظ على الأر�شدة لدى البنوك التي لديها ت�شنيفات ائتمانية عالية.

)3 ( خماطر ال�سيولة

خماطر ال�شيولة هي خماطر مواجهة املجموعة ل�شعوبات يف الوفاء بالتزاماتها امل�شاحبة ملطلوباتها املالية التي يتم �شدادها اإما بالدفع نقدا اأو بوا�شطة 

موجود مايل اآخر. منهج الإدارة يف اإدارة ال�شيولة هو التاأكد ما اأمكن ذلك اأنها متلك �شيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند ا�شتحقاقها، يف ظل الأو�شاع 

العادية وال�شعبة معا، دون تكبد خ�شائر غري مقبولة اأو املخاطرة بالإ�شرار ب�شمعة املجموعة. حتتفظ املجموعة باحتياطيات كافية عن طريق املراقبة 

امل�شتمرة للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية ومطابقة تواريخ ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات املالية.

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

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2018

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

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2018
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)5( اإدارة املخاطر املالية وراأ�س املال )تابع(

)اأ( اإدارة املخاطر املالية )تابع(

)3 ( خماطر ال�سيولة )تابع(

حتتفظ املجموعة باحتياطيات كافية عن طريق املراقبة امل�شتمرة للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية ومطابقة تواريخ ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات 

املالية. فيما يلي ال�شتحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية مت�شمنة مدفوعات م�شروفات التمويل وبا�شتبعاد اأثر اتفاقيات املقا�شة، اإن وجدت.

تدفقات نقدية تعاقدية

2018

)بالألف ريال قطري(

اأكرث من 5 �سنة2-5 �سنةاأقل من �سنةاإجمايل القيمة الدفرتية

-)25.441()6.325()31.677(31.766التزامات التاأجري التمويلي
-)232.776()4.396.582()4.629.358(4.629.358م�شتحق لأطراف ذات عالقة

--)743.488()743.488(743.488ذمم جتارية دائنة وار�شدة دائنة اأخرى
5.404.612)5.404.612()5.146.395()25٨.21٧(-

2017

)بالألف ريال قطري(

--)4.229.516()4.229.516(4.229.516م�شتحق لأطراف ذات عالقة
--)709.338()709.338(709.338ذمم جتارية دائنة وار�شدة دائنة اخرى

4.938.854)4.938.854()4.938.854(--
4( خماطر ال�سوق

خماطر ال�شوق هي خماطر التغريات يف اأ�شعار ال�شوق مثل اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية واأ�شعار الفائدة واأ�شعار الأ�شهم التي توؤثر على اإيراد املجموعة اأو 

قيمة ما حتتفظ به من اأدوات مالية. هدف اإدارة خماطر ال�شوق هو اإدارة وال�شيطرة على التعر�ش ملخاطر ال�شوق يف اإطار معايري مقبولة مع املحافظة على 

اأف�شل عائدات.

)1( خماطر �سعر ال�سهم

تتعر�ش املجموعة ملخاطر �شعر ال�شهم فيما يتعلق باأ�شهم امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الخر 2017)موجودات مالية متاحة للبيع(. 

تقوم املجموعة بتقييم القيمة ال�شوقية احلالية والعوامل الأخرى مت�شمنة التقلبات العتيادية يف �شعر ال�شهم لالأوراق املالية املدرجة والعوامل الأخرى ذات 

العالقة مثل التقارير الدورية من مدير ال�شتثمار املتعلقة بالأ�شهم غري املدرجة بغر�ش تقييم خماطر ال�شوق. تقوم الإدارة مبراقبة تغيريات �شعر ال�شهم 

ب�شفة م�شتمرة وتت�شرف بناًء على ذلك.

يتوقع اأن ينتج عن الزيادة اأو النق�ش بن�شبة 10% يف القيم ال�شوقية ملحفظة ال�شتثمارات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر، زيادة 

اأو نق�ش مببلغ 147 مليون ريال قطري )163 مليون ريال قطري يف 2017( يف املوجودات وحقوق امللكية للمجموعة.

)2( خماطر العمالت 

تن�شاأ خماطر العمالت الأجنبية عندما يتم تقييم املعامالت التجارية امل�شتقبلية اأو املوجودات اأو املطلوبات املعرتف بها بعملة لي�شت العملة الوظيفية 

للمجموعة. تتعر�ش املجموعة اإىل خماطر �شرف العمالت الأجنبية  الناجتة من خمتلف العمالت وب�شفة اأ�شا�شية الدولر الأمريكي. وحيث اأن الدولر 

الأمريكي مربوط بالريال القطري فاإن املجموعة غري معر�شة ملخاطر عمالت عند تعاملها بهذه العملة. تر�شد الإدارة تقلبات اأ�شعار ال�شرف الأجنبية على 

اأ�شا�ش م�شتمر وتت�شرف بناء على ذلك.

)3( خماطر معدلت الفائدة

تنتج خماطر اأ�شعار الفائدة للمجموعة من اأ�شول حتمل فائدة بطبيعتها وتتمثل يف الودائع البنكية الثابتة. تر�شد الإدارة تقلبات اأ�شعار الفائدة على نحو 

م�شتمر وتت�شرف بناء على ذلك.  

)ب( اإدارة راأ�س املال

اإن الهدف الأ�شا�شي لإدارة املجموعة لراأ�ش املال هو املحافظة على قاعدة راأ�شمالية قوية لكي تدعم اأعمالها ول�شتمرارية تطور الأعمال م�شتقباًل. تر�شد 

الإدارة هيكل راأ�ش املال واإدخال تعديالت عليه يف �شوء التغريات يف الأحوال القت�شادية. علما باأن ال�شرتاتيجية العامة للمجموعة مل يطراأ عليها اأي تغيري 

مقارنة بال�شنة ال�شابقة واملجموعة غري معر�شة لأي متطلبات راأ�شمالية خارجية. 

)6( ممتلكات واآلت ومعدات

اأرا�سي

مباين

اآلت ومعداتوبنية حتتية

�سيارات 

ومعدات مكتبية 

بواخرومفرو�سات

م�شروعات حتت 

جمموعالتنفيذ

التكلفة

25.8501.243.441601.282735.283319.231124.8523.049.939في 1 يناير 2018
37.08425.38954.8921.407496.460615.232-اإ�شافات

531.793-----531.793اإعادة تقييم
املحول من م�شروعات حتت 

-)448.897(-351.18775.10722.603-التنفيذ
)7.598(-28.0441.999)6.429()31.212(اإ�شتبعادات / حتويالت

55٧.6431.600.500695.349٨40.٨22322.63٧1٧2.4154.1٨9.366في 31 ديسمبر 201٨ 

اإلهالك المتراكم
1.342.502 -291.112393.832542.964114.594-في 1 يناير 2017 

190.417-68.47548.19363.08010.669-اهالك السنة
)4.716(-20.786332)2.440()23.394(-إستبعادات /تحويالت

1.528.203-336.193439.585626.830125.595-في 31 ديسمبر 201٨ 

صافي القيمة الدفترية
55٧.6431.264.30٧255.٧64213.99219٧.0421٧2.4152.661.163في 31 ديسمبر 201٨ 

التكلفة

48.6371.060.522563.694725.084294.636275.4332.968.006يف 1 يناير ٢٠١٧
24.05213.40130.83524.643110.365203.296-اإ�شافات

املحول من م�شروعات 

-)242.534()48(173.37433.33635.872-حتت التنفيذ
)121.363()18.412(-)56.508()9.149()14.507()22.787(اإ�شتبعادات / حتويالت
25.8501.243.441601.282735.283319.231124.8523.049.939يف 31 دي�شمرب ٢٠١٧

الإهالك املرتاكم

 1.222.603-264.456329.190524.475104.482-يف 1 يناير ٢٠١٧
197،774-55،99550،80880،83910،132-اهالك ال�شنة

)77،875(-)20()62،350(13،834)29،339(-اإ�شتبعادات / حتويالت
1.342.502-291.112393.832542.964114.594-يف 31 دي�شمرب ٢٠١٧ 

�شايف القيمة الدفرتية

25.850952.329207.450192.319204.637124.8521.707.437يف 31 دي�شمرب 201٧

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

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2018

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

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2018

مت عر�س الأر�شدة باأللف ريال قطري ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك
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)6( ممتلكات واآلت ومعدات )تابع(

ا�شتلمت املجموعة منح حكومية على �شكل نقل الأ�شول غري نقدية )67 قطعة ارا�شي واقعة يف دولة قطر(، لغر�ش بناء وت�شغيل حمطات البنزين.

فيما يخ�ش 7 قطع اأرا�شي ) م�شجلة بالقيمة العادلة 531.8 مليون ريال قطري( مت انتقال امللكية من وزارة البلدية والتخطيط العمراين للمجموعة  و مت 

تقييمها ح�شب منوذج اإعادة التقييم. وح�شلت املجموعةعلى حق انتفاع من وزارة البلدية والتخطيط العمراين لعدد 60 قطع اأرا�شي. 

لدى املجموعة 8 بواخر )2017: 8 بواخر( التي تعمل ب�شكل رئي�شي يف تزويد ال�شفن بالوقود والوقود الثقيل والقاآر.

كل البواخر مملوكة ل�شركة »وقود« للخدمات البحرية ذ.م.م. - �شركة تابعة لل�شركة الم.

مت توزيع الهالك على تكلفة املبيعات بقيمة 169 مليون ريال قطري )2017: 165 مليون ريال قطري( وم�شاريف اإدارية وعمومية بقيمة 21 مليون ريال 

قطري )2017: 33 مليون ريال قطري(.

ت�شتاأجر املجموعة عدد من املركبات مبوجب عقود الإيجار التمويلي. يف 31 دي�شمرب 2018 ، بلغ �شايف القيمة الدفرتية للمركبات امل�شتاأجرة 31.77  مليون 

ريال قطري. )2017: ل �شيء(. بالإ�شارة اىل اإي�شاح رقم 18 بالن�شبة لتق�شيم التزامات اليجار التمويلي اىل التزامات متداولة وغري متداولة.

خالل ال�شنة، مت تغيري �شيا�شة الأرا�شي اململوكة من منوذج التكلفة اإىل منوذج اإعادة التقييم واأ�شفرت عن فائ�ش اإعادة تقييم مببلغ 531.8 مليون ريال 

قطري )2017: ل �شيء(. مت ت�شنيف قيا�ش القيمة العادلة لكافة قطع الأرا�شي اململوكة كقيمة عادلة �شمن امل�شتوى 3.

)7( ا�ستثمارات عقارية

2017 201٨   

التكلفة 

988.386 996.160 يف 1 يناير 

7.774 29.450 اإ�شافات

996.160 1.025.610 يف 31 دي�شمرب 

جممع الهالك

)50.867( )87.039( يف 1 يناير 

)36.172( )32.345( اإ�شافات

)87.039( )119.3٨4( يف 31 دي�شمرب 

�سايف القيمة الدفرتية

909.121 906.226 يف 31 دي�سمرب

تتكون ال�شتثمارات العقارية من عددا من العقارات التجارية وال�شكنية بغر�ش التاأجري.

ل يتم العرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة حيث ان املجموعة تقوم بالعرتاف بهذه العقارات بطريقة التكلفة وتقا�ش بالتكلفة ناق�شا الإهالك املرتاكم.

مت حتديد القيمة العادلة لتلك ال�شتثمارات من قبل مقيم عقاري خارجي م�شتقل لديه املوؤهالت املهنية املعرتف بها والتي تعد منا�شبة، وخربة حديثة يف 

املواقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه. يقوم املقيم امل�شتقل باحت�شاب القيم العادلة للمحفظة ال�شتثمارية العقارية للمجموعة.

بلغت قيمة العقارات ال�شتثمارية با�شتخدام نهج الدخل املكت�شب. يف اإطار هذا النهج، يتم تقدير القيمة العادلة للممتلكات على اأ�شا�ش را�شملة �شايف الدخل 

للعقار حمل التقييم با�شتخدام عائد ال�شوق. بلغت القيمة العادلة الإجمالية للملكية ال�شتثمارات كما يف 31 دي�شمرب 2018 مبلغ   1.302مليون ريال قطري 

)2017: 726 مليون ريال قطري(.

وقد مت ت�شنيف قيا�ش القيمة العادلة جلميع العقارات ال�شتثمارية كقيمة عادلة للم�شتوى 3 على اأ�شا�ش اأ�شاليب التقييم امل�شتخدمة للمدخالت. 

)8( ال�ستثمارات املالية

متثل ال�شتثمارات املالية ال�شتثمارات يف اأ�شهم ال�شركات املدرجة يف بور�شة قطرو�شندات ال�شكوك واإ�شتثمارات م�شاريع اأخرى. يف تاريخ التقرير، كانت 

تفا�شيل الأر�شدة اخلتامية على النحو التايل:

201٨2017
-1.469.011ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

1.630.919-موجودات مالية متاحة للبيع
-16.004ا�شتثمارات بالتكلفة مطفاأة

1.4٨5.0151.630.919

كانت احلركة يف ال�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر خالل ال�شنة كما يلي:

201٨ 2017
1.630.9191.667.536الر�شيد يف 1 يناير 

957.955447.407اإ�شافات خالل ال�شنة
)153.089()1.384.177(ا�شتبعادات خالل ال�شنة

)253.644(280.318�شايف احلركة يف احتياطي القيمة العادلة 
)77.291(-خ�شائر النخفا�ش يف القيمة خالل ال�شنة 

1.4٨5.0151.630.919الر�شيد يف 31 دي�شمرب

تدرج القيمة العادلة

ت�شتخدم املجموعة التدرج لتحديد والإف�شاح عن القيمة العادلة لالأدوات املالية با�شتخدام اأ�شاليب التقييم كما هو مو�شع باي�شاح رقم 2 )د(.

كما يف 31 دي�شمرب 2018 و2017، كانت م�شتويات ال�شتثمارات املالية للمجموعة بالقيمة العادلة كما يلي:

الأ�سول املالية

امل�ستوى 3 امل�ستوى 2 امل�ستوى 1 201٨
- - 1.469.011 1.469.011 ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل ال�شامل الآخر

امل�شتوى 3 امل�شتوى 2 امل�شتوى 1 2017

- - 1.630,919 1.630,919 موجودات مالية متاحة للبيع

خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018 و31 دي�شمرب 2017، مل تكن هناك حتويالت بني م�شتويات القيمة العادلة امل�شتوى 1 وامل�شتوى 2، ومل يكن هناك 

نقل من واىل م�شتوى 3 لقيا�ش القيمة العادلة.
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)9( ال�سهرة

2017 201٨
57.700 57.700 املتعلقة ب�شركة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م )كيو جت(

75.235 75.235 املتعلقة ب�شركة »وقود« لفح�ش املركبات ذ.م.م )فاح�ش(

132.935 132.935

 قامت املجموعة بح�شاب تقييم داخلي للح�شول على موؤ�شر انخفا�ش قيمة ال�شهرة كما يف 31 دي�شمرب عام 2018. مت التقييم بناءا على البيانات املالية 

لل�شركات التابعة واأخذ يف العتبار بيئة الأعمال التي تقوم ال�شركات بالعمل بها. وبناء على هذه الدرا�شة، ا�شتنتجت الإدارة ان مل يكن هناك اأي موؤ�شر على 

انخفا�ش القيمة التي ت�شتدعي مراجعة كاملة لنخفا�ش القيمة.

مت حتديد احت�شاب القيمه امل�شتخدمه بناءا على توقعات التدفقات النقدية، الفرتا�شات الهامة امل�شتخدمه يف احت�شاب القيمه امل�شتخدمه مت حتديدها يف 

اجلدول التايل: -

»وقود« لفح�س ال�سيارات ذ.م.م.قطر لوقود الطائرات ذ.م.م.

201٨2017201٨2017
6%10%10.5%10%النمو يف الإيرادات

8%3%3%3%النمو يف امل�شروفات

11%5%9%5%معدل اخل�شم

اإن الدارة ت�شرف على اأي تغيريات ميكن اأن حتدث يف عام 2019 والتي �شوف تنتج عنها اإعادة قيا�ش ال�شهرة املحت�شبة.

)10( املخزون

2017 201٨
219.715 234.326 خمزون الوقود

151.139 120.993 املواد وقطع الغيار

39.042 41.477 خمزون البيع بالتجزئة

5.766 32.979 بنود املخزون الأخرى

415.662 429.775
)1.346( )7.325( خم�ش�ش ملخزون بطيء احلركة

414.316 422.450

كانت حركة املخزون بطيء احلركة خالل ال�شنة كما يلي:

201٨2017
1.34664.877كما يف 1 يناير 

5.9791.346املكون خالل ال�شنة 
)64.877(-رد خم�ش�ش خالل ال�شنه

٧,3251.346كما يف 31 دي�شمرب 

)11( معامالت مع اأطراف ذات عالقة

تدخل املجموعة يف معامالت مع �شركات وكيانات تندرج �شمن تعريف الطرف ذي العالقة كما هو وارد يف املعيار املحا�شبي الدويل رقم 24، اإف�شاحات 

الأطراف ذات العالقة. تتكون الأطراف ذات العالقة من �شركات تابعة للملكية امل�شرتكة و / اأو الإدارة العامة والرقابة، وموظفي الإدارة العليا، وال�شركات 

التي ميتلك فيها امل�شاهمون ح�ش�ش م�شيطرة، �شركات تابعة، واأطراف اأخرى ذات عالقة.

)اأ( معامالت مع اأطراف ذات عالقة  

تقوم املجموعة يف �شياق الأعمال العتيادية بتنفيذ املعامالت مع قطر للبرتول والتي تتكون من امل�شرتيات العادية وتقدمي خدمة. ال�شراء من �شركة قطر 

للبرتول وفقا لل�شروط التعاقدية املعتمدة من قبل ادارة املجموعة. تفا�شيل املعامالت مع هذا الطرف ذي العالقة هي كما يلي:

201٨2017
10٧.٨06131.054قطر للبرتول - مبيعات

20.4٨3.54٨14.403.765قطر للبرتول - م�شرتيات
٨٨1.235108.984�شركة قطر غاز- مبيعات
2٨633�شركة قطر غاز- خدمات

150.٨6٨55.213�شركة نفط ال�شمال - مبيعات
64.11٨211.419را�ش غاز- مبيعات

2٧.1٧022.689�شركة اخلليج العاملية للحفر - مبيعات
25.64920.155�شركة اأمواج خلدمات التموين- مبيعات
21.٨52299�شركة اأمواج خلدمات التموين- خدمات

11.23220.366اأوريك�ش جي تي ال- مبيعات
10.٨998.202�شركة قطر �شتيل- مبيعات

9.3٨213.704ناقالت للوكالت املالحية املحدودة - مبيعات
2.56٨474ناقالت للوكالت املالحية املحدودة - خدمات

٨.٧439.365�شركة كاتيك�ش املحدودة- مبيعات
٨.0٧16.541قطر لالأملنيوم )»األومنيوم« قطر( - مبيعات

٧.2٧16.758دولفني للطاقة - مبيعات
4.95411.856�شركة قطر لتطوير البرتول - مبيعات

3.0٧32.886�شركة قطر للكيماويات - »كيوكيم«  - مبيعات
2.3432.363�شركة قطر لالإ�شافات البرتولية )»كفاك«(- مبيعات

1.3331.087�شركة قطر لطالء املعادن- مبيعات
2.٧٨01.756�شركات اأخرى

الأر�شدة امل�شتحقة يف نهاية ال�شنة غري م�شمونة وبدون فوائد ويتم ت�شويتها نقًدا. ل توجد �شمانات مقدمة اأو م�شتلمة للمبالغ م�شتحقة من او اىل الأطراف 

ذات العالقة.
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)11( معامالت مع اأطراف ذات عالقة )تابع(

)ب( امل�ستحق من اأطراف ذو عالقة 

210٨2017
322.397417.378قطر للبرتول

57.45431.978�شركة قطر غاز للت�شغيل املحدودة
23.13358.709را�ش غاز

-8.722�شركة نفط ال�شمال
-5.273ناقالت للوكالت املالحية املحدودة

5.1724.996�شركة اخلليج العاملية للحفر
2.7833.096�شركة قطر لالإ�شافات البرتولية  

2.4611.993اخلليج للمروحيات
-1.617دولفني املحدودة للطاقة

1.002961�شركة قطر للبرتوكيماويات 
748350قطر لالأملنيوم  )»األومنيوم« قطر( 

7421.186�شركة اأمواج خلدمات التموين
-608�شركة قطر غاز املحدودة للنقل

-525�شركة قطر لتطوير البرتول
5101.525�شركة قطر �شتيل 

387495�شركة قطر للكيماويات املحدودة 
98119�شركة قطر لالأ�شمدة 

-92�شركة قطر لطالء املعادن
45136�شركة قطر لت�شغيل الغاز 

-41�شركة قطر للفينيل املحدودة
40204اأوريك�ش جي تي ال

3532�شركة غزال
624ال�شيف املحدودة

52�شركة ال�شاهني خلدمات البار
5.918-�شركة كاتيك�ش املحدودة

433.٨96529.102

)11( معامالت مع اأطراف ذات عالقة )تابع(

)ج( امل�ستحق اإىل اأطراف ذات عالقة

 

201٨2017
4.629.3274.229.516قطر للبرتول

-31�شركة كاتيك�ش املحدودة
4,629.35٨4.229.516

201٨2017
-232.776جزء غري متداول

4.396.5824.229.516جزء متداول
4,629.35٨4.229.516

)د(  مكافاآت الدارة العليا

201٨2017

8.6409.765رواتب مدراء تنفيذيني
9.87013.770مكافاأة اأع�شاء جمل�ش الإدارة )اأ(

8.2106.711بدلت اعارة
455908بدلت جلان اأخرى

2٧.1٧531.154

)اأ( اقرتح جمل�ش الإدارة توزيع مبلغ 9.87 مليون ريال قطري )2017: 13.77 مليون ريال قطري( مبثابة مكافاأة اأع�شاء جمل�ش الإدارة عن عام 2018 

وفقا لأحكام املواد الت�شغيلية،  بناء على اجتماع اجلمعية العمومية العادي لل�شركة الذي عقد يف 25 مار�ش 2019.

)ب ( بداية من عام 2018، ت�شتمل الإدارة العليا على الرئي�ش التنفيذي ومعاونيه املبا�شرين.

)12(  ذمم جتارية مدينة

201٨2017

2.626.1542.326.357ذمم جتارية مدينة
)30.806()108.650(ناق�شا: خم�ش�ش انخفا�ش قيمة الذمم التجارية املدينة

2.51٧.5042.295.551
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)12(  ذمم جتارية مدينة )تابع(

كانت اأعمار الذمم التجارية املدينة كالتايل:

201٨2017

1.997.6341.626.905لي�شت م�شتحقة بعد
228.266376.999اأقل من 30 يوم
3179.71658.973 اىل 60 يوم
6149.45836.001 اىل 90 يوم

91٧9.9٧٧6٢.4٢١ اىل 180 يوم

1808٠.١546٠.44٧ اىل 365 يوم

110.949104.611اأكرث من 365 يوم
2.626.1542.326.357

201٨2017ب( احلركة يف النخفا�ش يف الذمم املدينة

30.80683.398الر�شيد كما يف 1 يناير
-43.683تعديل عند تطبيق للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9

34.25235.818املخ�ش�ش خالل ال�شنة )اإي�شاح 24(*
)88.410()91(ديون معدومه

10٨.65030.806الر�شيد كما يف 31 دي�شمرب

* ي�شتمل خم�ش�ش ال�شنة على خم�ش�ش عام بقيمة 12 مليون ريال بالإ�شافة اإىل ح�شاب اخل�شائر الئتمانية املتوقعة كما هو مو�شح يف الإي�شاح رقم 5.

تعتقد املجموعة اأن املبالغ بدون خم�ش�شات التي مر تاريخ ا�شتحقاقها اأكرث من 30 يوما، على اأ�شا�ش النمط التاريخي للدفع وحتليل �شامل ملخاطر الئتمان 

للعمالء، مبا يف ذلك الت�شنيفات الئتمانية للعمالء ، عندما تكون متاحة. معظم امل�شتحقات املذكورة اأعاله اإما م�شمونة مقابل كفالة م�شرفية اأو متثل 

م�شتحقات من اجلهات احلكومية.

)13( مدفوعات مقدما وذمم مدينة اأخرى

201٨2017

29.04434.388ال�شلف وقرو�ش املوظفني
61.22832.176دفعات مقدمة، تاأمينات وم�شروفات مدفوعه مقدما

64.986327.600ذمم مدينة من وزارة املالية
65.14654.231ذمم مدينة اأخرى

220.404448.395

)14( نقد وما يف حكم النقد

201٨2017
62413نقد يف ال�شندوق

اأر�شده لدى البنوك

471.851341.662- ح�شابات جارية وحتت الطلب
2.692,4812.830.403- ودائع ثابتة 

3.164,3943.172.478النقد وما يعادل النقد
1,830,7921.190.992ودائع ثابتة ت�شتحق بعد ثالثة �شهور

4.995.1٨64.363.470النقد واأر�سده لدى البنوك 

)15( راأ�س املال

 

201٨2017
املعرتف به:

100،000،0001,000,0001,000,000 �شهم عادي بقيمة 10 ريال قطري لل�شهم
راأ�ش املال امل�شرح به وامل�شدر واملدفوع بالكامل 99،425،576 �شهم 

994,256994,256)٢٠١٧: 99.425.576 �شهم( قيمة ال�شهم 10 ريالت قطرية.

)16( احتياطي قانوين

حتتفظ ال�شركة باحتياطي قانوين وفقا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية القطري رقم 11 ل�شنة 2015 والذي ين�ش على حتويل ما ل يقل عن 10% من 

ااألرباح يف كل �شنة اإىل الحتياطي القانوين حتى ي�شبح ر�شيد هذا ااحلتياطي 50% على الأقل من راأ�ش مال ال�شركة املدفوع. اإن هذا الحتياطي غري قابل 

للتوزيع ال يف حالت حمددة يف القانون املذكور اأعاله. 

)17( احتياطي القيمة العادلة

احتياطي القيمة العادلة ي�شمل التغري الرتاكمي يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخرحتي يتم بيعة. 

احلركة على التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر كما يلي:

201٨2017
125.569)128.075(كما يف 1 يناير

-)165.031(تعديل تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9
)253.644(285.621�شايف التغري يف القيمة العادلة

)128.075()٧.4٨5(كما يف 31 دي�سمرب 
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)18( التزامات التاأجري التمويلي

التزامات التاأجري التمويلي م�شتحقة الدفع كما يلي.

دفعات اليجار امل�ستقبلية
الفائدة

القيمة احلالية لدفعات 

اليجار امل�ستقبلية

201٨2017201٨2017201٨2017

-6,325-1,444-7,769اأقل من �شنة
-25,441-2,399-27,840من �شنة اىل 5 �شنوات

35,609-3,٨43-31,766-

خالل ال�شنة، قامت المجموعة بالدخول يف اتفاقيات التمويل التاأجريي لتوريد 74 �شاحنة وقود لمدة خم�ش �شنوات. تتم ر�شملة الأ�شول كجزء من املركبات 

بال�شارة اىل اي�شاح رقم 6 املمتلكات واّللت واملعدات. يتم حتديد القيمة احلالية للحد الأدنى من مدفوعات الإيجار با�شتخدام �شعر معدل بن�شبة 5 %.

)19( مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

201٨2017
130.532136.412الر�شيد كما يف 1 يناير

82.129)13.470()رد( / املكون خالل ال�شنة 
)88.009()25.518(املدفوع خالل ال�شنة

91.544130.532الر�شيد كما يف 31 دي�شمرب

)20( ذمم جتارية دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى

201٨2017

90.685121.120ذمم جتارية دائنة )املوردين واملقاولون الدائنون(
49.38140.850مبالغ حمتجزة

603.422547.368م�شتحقات، خم�ش�شات وار�شدة دائنة اخرى
٧43.4٨٨709.338

)21( اإيرادات

201٨2017

21.842.84516.211.282بيع وتوزيع املنتجات البرتولية املكررة
826.733714.300بيع منتجات غري برتوليه

209.259215.407مبيعات زيوت الت�شحيم وامل�شتلزمات
107.34277.909الإيرادات من خدمات الفح�ش الفني

58.95848.448الإيرادات من اخلدمات
104.013104.512الإيرادات من ر�شوم التخزين

23.149.15017.371.858

)22( تكلفة املبيعات

201٨2017

21.830.79716.027.694تكاليف الب�شاعه املباعه
169.768165.018اهالك

22.000.56516.192.712

)23( الإيرادات الأخرى

201٨2017

82.61263.079توزيعات اأرباح
146.969103.800ايرادات الفوائد
139.984144.174ايرادات اليجار

97.39134.646ايرادات اأخرى
466.956345.699
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)24( م�ساريف ادارية وعمومية

201٨2017
158.654177.357اأجور موظفيني وبدلت 

52.92469.262الهالك
24.06729.544م�شاريف مكتبيه

4.2898.698م�شاريف قانونيه واتعاب مهنيه
34.77626.530م�شاريف اداريه وعموميه اخرى

85.04694.476خم�ش�ش للذمم املدينه 
11.82122.906م�شاريف بيعيه و ت�شويقيه

3٧1.5٧٧428.773

)25( العائد الأ�سا�سي على ال�سهم

يتم احت�شاب ربحية ال�شهم بق�شمة �شايف ربح ال�شنة املن�شوب مل�شاهمي ال�شركة على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم العادية القائمة خالل ال�شنة كما يلي:

201٨ 2017
1.160.112964.117ربح ال�شنة املن�شوب ملالكي ال�شركة

99,42599,425املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة
11,6٧9,70العائد الأ�شا�شي لل�شهم الواحد )بالريال القطري(

مل تكن هناك اأ�شهم خمففة حمتملة معلقة يف اأي وقت خالل ال�شنة، وبالتايل، فاإن العائد املخفف لل�شهم ي�شاوي العائد الأ�شا�شي لل�شهم الواحد.

)26( توزيعات الرباح

وافق م�شاهمي املجموعة على توزيع اأرباح نقدية بقيمة 8 ريال قطري لل�شهم باإجمايل 795.4 مليون ريال قطري لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 يف 

اجلمعية العامة ال�شنوية املنعقدة يف 25 مار�ش 2018. )2016: توزيعات اأرباح نقدية بقيمة 7ريال قطري لل�شهم باإجمايل 638 مليون ريال قطري بااإل�شافة 

اإىل 9 اأ�شهم جمانية لكل 100 �شهم حمتفظ به(.

اقرتح جمل�ش الإدارة توزيع اأرباح نقدية مببلغ 8  ريال قطري لل�شهم الواحد باإجمايل 795.4 مليون ريال قطري لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018. 

�شيتم تقدمي توزيعات الأرباح املقرتحة للموافقة عليها يف اجتماع اجلمعية العامة ال�شنوية.

)27( القطاعات الت�سغيلية

متار�ش املجموعة عملياتها ب�شورة اأ�شا�شية يف جمالت بيع وتوزيع منتجات النفط املكرر والفح�ش الفني لل�شيارات والنقل البحري. اإن اأكرث من 95% من 

اإيرادات املجموعة تنتج من بيع قطاع واحد وهو توزيع املنتجات البرتولية املكررة. اإن القطاع اجلغرايف لل�شركة داخل دولة قطر فقط.

)28( اللتزامات املحتملة والرتباطات   

الرتباطات 

الرتباطات الت�سغيلية - املجموعة كم�ستاأجر

دخلت املجموعة يف الإيجارات التجارية على قطع معينة من الأرا�شي وبع�ش العقارات ال�شكنية. هذه الإيجارات لها متو�شط عمر يبلغ ما بني ثالث اإىل 

خم�ش �شنوات مع عدم وجود خيارات جتديد املدرجة يف العقود. ل توجد اأية قيود املفرو�شة على البنك من جراء الدخول يف هذه الإيجارات.احلد الأدنى 

من اليجارات امل�شتقبلية امل�شتحقة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية غري القابلة لالإلغاء كما يف 31 دي�شمرب 2018 هي على النحو التايل.

201٨2017
25.15116.247خالل �شنة واحدة

34.46739.582بعد �شنة واقل من خم�ش �شنوات
36.1715.023اأكرث من خم�ش �شنوات

95.٧٨960.852

الرتباطات الت�سغيلية - املجموعة كموؤجر 

دخلت املجموعة يف تاأجري امل�شاحات التجارية يف حمطات الوقود وخزانات وقود الديزل، وامل�شاريع امل�شرتكة املحلية والعمالء الدوليني. هذه العقود غري 

القابلة لالإلغاء لديهم ال�شروط املتبقية اأقل من �شنة واحدة. ت�شمل جميع عقود الإيجار �شرط لتمكني تعديل بالزيادة من قيمة الإيجار على اأ�شا�ش �شنوي 

وفقا لظروف ال�شوق ال�شائدة.

201٨2017

120.009135.398خالل �شنة واحدة
205.14562.378بعد �شنة واقل من خم�ش �شنوات

325.154197.776

ارتباطات راأ�سمالية

201٨2017
216.09٧205.781ارتباطات راأ�شمالية

اللتزامات املحتملة 

201٨2017

99.5٨٧11.313�شمانات بنكية
2.34٨40.492خطابات المتان    

ل تتوقع املجموعة اأي التزامات مادية �شوف تن�شاأ من خطابات ال�شمان والعتمادات املذكورة اأعاله، التي ت�شدر يف �شري العمل العادي.

)29( اأرقام املقارنة

متت اإعادة ت�شنيف اأرقام املقارنة لل�شنة ال�شابقة، متى كان ذلك �شروريا، لتتفق مع طريقة العر�ش لل�شنة احلالية. ل توؤثر اإعادة الت�شنيفات على �شايف 

الربح اأو �شايف املوجودات اأو حقوق ملكية ال�شادر عنها التقرير �شابقا.
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