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١٠

ملحة عن

قطر للوقود “وقود”



١١

“وقود” بتوفري  “وقود” هي �رشكة م�شاهمة حملية مدرجة على الئحة بور�شة قطر منذ عام ٢٠٠٢. تقوم  قطر للوقود 

وتوزيع كل اأنواع الوقود داخل دولة قطر.

 ”QP بداأت “وقود” م�شريتها من خمزون الوقود وتوزيع امل�شتقات البرتولية اململوكة يف ذلك الوقت من ِقبَل “قطر للبرتول

حتت ا�شم “وقود” )ال�رشكة الوطنية لتوزيع الزيوت(. 

وقد امتلكت “نودكو” م�شتودع قطر لتوزيع الوقود الكائن يف منطقة م�شيمري، حيث عملت على تاأمني الديزل واجلازولني 

م�شتودع  اإىل  الوقود  اأنواع  جميع  توريد  ويتم  ال�شهاريج.  من  متكامل  اأ�شطول  خالل  من  قطر  لدولة  الطائرات  ووقود 

الدوحة من خالل خطوط اأنابيب من م�شفاة “قطر للبرتول” يف مدينة م�شيعيد.

قطر للوقود “وقود” هي امل�شوؤولة ح�رشياً عن تاأمني احتياجات قطر من الطاقة، �شواءً من الديزل واجلازولني للمركبات 

والقوارب وال�شناعة، اأو وقود الطائرات ملطار حمد الدويل اجلديد. وذلك كله من خالل اأ�شطول يفوق اأكرث من ٦٠٠ �شهريجاً 

ناقالً للوقود. وتقوم اأي�شا باأن�شطة تزويد ال�شفن بالوقود داخل املياه القطرية، وا�شترياد مادة البيتومني وت�شويقها من 

اأجل تعبيد الطرق اجلديدة، وتوزيع الغاز امل�شتخدم للطبخ وا�شتعماالت اأخرى، وتوفري زيوت املحركات اخلا�شة بـ“وقود”، 

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

متتلك قطر للوقود “وقود” خم�ص �رشكات:

قطر لوقود الطائرات )كيوجت(، وقود لفح�ص املركبات )فاح�ص(، وقود للخدمات البحرية ووقود الدولية واأر�ص اخلليج العقارية.

“وقود” منذ البداية منواً مطرداً مثرياً لالإعجاب، حيث كانت ال�رشكة القطرية االأوىل التي حققت  اأ�شهم  ولقد حققت 

االأرباح منذ البواكري االأوىل لتاأ�شي�شها ويف ال�شنة املالية االأوىل لها. ولقد �شاهم يف حتقيق ذلك االأداء املتميز لـ“وقود” توُفّر 

قاعدة �شلبة من امل�شاهمني، باالإ�شافة اإىل الدور املوؤثر الذي يلعبه كبري امل�شاهمني “قطر للبرتول” والدعم الذي تقّدمه 

قطر للبرتول لقطر للوقود “وقود”.

من اأهداف “وقود” اأن تكون ال�رشكة املتميزة والرائدة يف جمال توفري الطاقة يف املنطقة، على اأ�شا�ص تقدمي اأف�شل اخلدمات، 

وذلك لنيل ر�شا املوظفني والزبائن وامل�شاهمني. 

ولتحقيق ذلك، فاإن “وقود” م�شتمرة يف التخطيط والعمل على العديد من م�شاريع النمو التي متهد لتو�شعها اإقليمياً ودولياً.

مـقـدمــــة
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“ اأن نكون ال�رشكة الرائدة يف جمال ت�سويق املنتجات 
البرتولية واخلدمات املتعلقة بها على م�ستوى املنطقة ”

١٢



١٣

الودية  روح  ت�شودها  ومن خالل خدمات  عالية  ومهنية  بحرفية  عليها  يعتمد  مبتكرة  العمالء حلوالً  لكل  نوفر  اأن   •
والراحة والتميز.

اأن نربهن على التعامل بروح امل�شوؤولية واخل�شوع للم�شاءلة يف كل جوانب ن�شاطاتنا.  •
ومن اأجل حتقيق ما ن�شبو اإليه من روؤية ور�شالة م�شتقبلية نقوم بتدريب وتاأهيل كفاءات كوادرنا والعاملني لدينا على   •

جميع امل�شتويات لكي نثبت با�شتمرار اأننا االأف�شل يف جمال عملنا يف عموم املنطقة.

�شنوا�شل جهودنا للو�شول اإىل ن�شبة تقطري يف حدود 5٠٪ مع نهاية ٢٠١٨.  •
التقليل اإىل احلد االأدنى من حجم التاأثري يف التوازن البيئي من خالل تقدمي تقنيات جديدة وفق اأحدث املعايري العاملية.  •

ر�ســـــالتنـا



اإن جمموعة القيم واملثل التي ت�شعى “وقود” لتكري�شها وجت�شيدها واتخاذها �شعاراً م�شتوحاة من اإحدى اأقوى رموز 

الرتاث القطري وهي �شجرة ال�شدرة - ممثلة للبيئة القطرية - وال�شم�ص كم�شدر للطاقة. ف�شجرة ال�شدرة مبثابة رمز 

التوطن يف قطر وتعرف ب�شالبتها وقدراتها على حتدي الظروف ال�شعبة واالزدهار يف بيئة قطر ال�شحراوية القا�شية 

باأقل قدر ممكن من الرعاية. 

الوارف  التي قا�شمته احلياة يف فناء بيته م�شتفيداً من ظلها  ال�شجرة  اإىل جانب هذه  االإن�شان القطري احلياة  وعرف 

ومتمتعاً مب�شحة اجلمال التي ت�شفيها على حياته. اإن �شعارنا احلديث �شيمكننا من املناف�شة على امل�شتوى العاملي 

ويبقى يف الوقت ذاته عامل تذكري لنا مبوطن جذورنا.

١٤

�ســـــعـارنـا



احلرفيـة

اإن كل ما تقوم به �رشكة “وقود” على ال�شعيدين الداخلي واخلارجي هو جت�شيد لالأ�شلوب احلريف واملهني يف التعامل. نحن 

نطمح الأن نكون ال�رشكة االأف�شل اإدارة يف قطر.

ال�سالبـة واملتانـة

“وقود” �رشكة ت�شتند على قواعد واأ�ش�ص مالية �شلبة ورا�شخة، دعائمها وقوامها نوعية متميزة من امل�شاهمني.

الودّيـة

“وقود” �رشكة تتعامل بحميمية وتنتهج دوماً اأ�شلوباً وديّاً عند التعامل مع عمالئها وكل اجلهات ذات العالقة.

التجديـد والإبـداع

“وقود” �شتكون رائدة ال�شوق يف جمال املنتجات واخلدمات والعمليات املبتكرة.

�سـيادة روح امل�سـوؤولية واخل�سوع للم�سـاءلة

“وقود” م�شوؤولة م�شوؤولية كاملة عن كل ن�شاطاتها التجارية وخدماتها.

١5

قيمنا وُمُثلنا



١6

بـ: االلتزام  خالل  من  عليه  واملحافظة  العمليات  يف  االمتياز  لتحقيق  متكامالً  نهجاً  وقود  �رشكة   تعتمد 

احلّد من املخاطر على موظفينا و�رشكائنا. •

حماية البيئة التي نعمل فيها. •

املحافظة على �شالمة عملياتنا و�شالمة اأ�شولنا. •

تقدمي خدمات ومنتجات ذات جودة عالية لعمالئنا. •

التي تنطبق  • والدولية  االإقليمية  والربوتوكوالت واالتفاقيات  القطرية  واالأنظمة  والقواعد  االمتثال للقوانني 

على عملياتنا.

امل�شاهمة بالتنمية االجتماعية يف دولة قطر باعتبار وقود �رشكة وطنية. •

بهدف الوفاء بااللتزامات اأعاله والتح�شني امل�شتمر يف اأداء اجلودة وال�شحة وال�شالمة واالأمن والبيئة، يجب علينا 

اأن نطور نظاماً اإدارياً متكامالً واملحافظة عليه، وذلك وفق معايري وتوجيهات نظام االإدارة الدويل املتعلقة بـ:

اجلودة. •

ال�شحة وال�شالمة املهنية. •

�شالمة االأ�شول و�شالمة والعمليات. •

االأمن. •

باجلودة  املتعلقة  اأهدافها  وقود  اإدارة  حتّدد  وخارجها،  ال�رشكة  داخل  املعنيني،  امل�شلحة  اأ�شحاب  مع  بالت�شاور 

ثقافة  وتن�رش  بالعمليات بكفاءة عالية،  وتتحكم  املطلوبة،  املوارد  وتوفر  والبيئة،  واالأمن  وال�شالمة  وال�شحة 

االأمان خالل العمل، وتراقب االأداء، وتراجع دورياً نظام االإدارة وحت�ّشنه مبا يتنا�شب مع ال�رشكة وكفاءتها وفعاليتها.

ومقاولينا  موظفينا  على  وكذلك  واملنتجات  واخلدمات  واالأن�شطة  املرافق  جميع  على  ال�شيا�شة  هذه  تّطبق 

الذين يعملون بالنيابة عّنا يف دولة قطر.

�ســيا�ســة الإدارة املتكاملـة



١7

نواكب التمّيز

يف الت�سـغيل



ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف اخللق واملر�سلني

اأ�سحاب ال�سعادة،

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام، احل�سور الأفا�سل،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

باالأ�شالة عن نف�شي، ونيابة عن اأخواين اأع�شاء جمل�ص االإدارة املحرتمني، ي�رشين اأن اأرحب بكم جميعاً مبنا�شبة انعقاد 

اجلمعية العامة لقطر للوقود واأن اأعر�ص على ح�رشاتكم التقرير ال�شنوي الرابع ع�رش ملجل�ص االإدارة مت�شمناً عر�شاً 

موجزاً الأداء ال�رشكة املايل خالل العام ٢٠١٦.

انعك�ص على  الرئي�شية، كما  العاملية  االقت�شادات  العديد من  االقت�شادي يف  النمو  تراجع معدالت  العام ٢٠١٦  �شهد 

جميع دول جمل�ص التعاون اخلليجي والتي �شجلت جميعها عجزاً ملمو�شاً يف موازناتها العامة، وجلوء بع�ص هذه الدول 

اإىل اإجراءات احرتازية وتق�شفية لرت�شيد نفقاتها العامة، مع اإعطاء االأولوية لتنفيذ م�شاريعها الراأ�شمالية املخطط لها.

اأما بالن�شبة للو�شع يف دولة قطر، فقد متكنت بعون الّله ثم حكمة قيادتنا الر�شيدة، من اال�شتمرار يف حتقيق النمو 

االقت�شادي امل�شتدام الذي اعتدنا عليه خالل ال�شنوات املا�شية حيث �شجل منو الناجت املحلي االإجمايل )GDP( وباالأ�شعار 

اإيجابية ممتازة مقارنة مبتو�شط معدالت النمو للدول امل�شدرة للبرتول يف ال�رشق االأو�شط، وذلك وفقاً  الثابتة معدالت 

العامل،  يف  االأعلى  بني  من  وهو  االئتماين  ت�شنيفها  على  قطر  حافظت  كما   ،)IMF( الدويل  النقد  �شندوق  لتقديرات 

وحتقيق مراكز متقدمة يف موؤ�رشات التناف�شية العاملية لتحتل املرتبة الثانية يف منطقة ال�رشق االأو�شط. 



ح�سرات امل�ساهمني الكرام،

كانت  فقد  القادم،  للعام  امل�شتقبلية  وخططها   ٢٠١٦ العام  خالل  للوقود  قطر  حققتها  التي  االإجنازات  بخ�شو�ص 

التي  ال�شعوبات  كافة  رغم  حتقيقها  على  ال�رشكة  اإدارة  حتر�ص  التي  امل�شتدامة  التنمية  مل�شرية  وا�شتمراراً  اإيجابية 

تعرت�ص م�شريتها. فمن حيث امل�شاريع التي مت اإجنازها خالل العام ٢٠١٦ فقد و�شل عدد املحطات اململوكة لقطر للوقود 

النهائية  بانتظار املوافقات  اإىل املحطات اجلديدة �شبه املكتملة  اإ�شافة  اإىل )5٦( حمطة، مبا فيها املحطات املتنقلة، 

لت�شغيلها خالل العام ٢٠١7 واملواقع التي مت تخ�شي�شها للم�شاريع اجلديدة، اإ�شافة اإىل امل�شاريع االأخرى التي اكتملت 

و املنتجات اجلديدة التي مت طرحها كـ»وقودي« وغريها من االإجنازات والتي جتدونها مف�ّشلة يف تقرير االإدارة التنفيذية يف 

كتاب التقرير ال�شنوي ٢٠١٦.

وفيما يتعلق باالأداء املايل لل�رشكة لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٦ فيمكن اإيجازه على النحو التايل:

اإاّل اأّن قطر للوقود متكنت من حتقيق نتائج  رغم الظروف االقت�شادية واملالية ال�شعبة التي رافقت العام املايل ٢٠١٦، 

 ٢٠١5 للعام  ريال  مليون  بـ١٫١5٠  مقارنة  ريال  مليون   ٩75 )املجموعة(  االأم  لل�رشكة  العام  اأرباح  جتاوزت  حيث  ممتازة 

عائد  ي�شبح  بحيث  ريال  مليون   ٨٨3 االأرباح جتاوزت  فاإن �شايف  االأقلية  ا�شتبعاد حقوق  وبعد   .٪١5٫٢ قدره  وبانخفا�ص 

ال�شهم الواحد )EPS( ٩٫7 ريال مقارنًة بـ١١٫5 لنف�ص الفرتة من العام املا�شي.

ح�سرات امل�ساهمني الكرام،

وانعكا�شاتها  النفط  واأ�شعار  العاملي  االقت�شاد  لتطورات  وتوقعاتنا  الفرتة،  لهذه  املحققة  املالية  النتائج  على  بناءً 

ي�رشّ  فاإنه  التمويلية،  واحتياجاتها  امل�شتقبلية  ال�رشكة وخططها  على م�شاريع  وبناءً  والعاملية م�شتقبالً،  االإقليمية 

جمل�ص االإدارة اأن يقدم �شمن جدول اأعمال جمعيتكم املوقرة تو�شية بتوزيع اأرباح نقدية قدرها ٦3٨ مليون ريال قطري 

لكل  اأ�شهم   ٩ اأي  اأ�شهم جمانية   ٪ ٩ و  �شهم  لكل  ريال   7 وبواقع  املدفوع  اال�شمي  املال  راأ�ص  قيمة  7٠ ٪ من  بن�شبة 

١٠٠ �شهم مملوك بتاريخه، اآخذين بعني االعتبار امل�شاريع الراأ�شمالية التي تعتزم ال�رشكة اإكمالها خالل العام ٢٠١7.

�سكر وتقدير 

ويف اخلتام يطيب يل اأن اأغتنم هذه الفر�شة الأعرّب عن اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير واالحرتام ملقام ح�رشة �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري البالد املفدى واإىل ح�رشة �شاحب ال�شمو االأمري الوالد ال�شيخ حمد بن خليفة اآل ثاين 

و�شمو نائب االأمري ال�شـيخ عبد الّله بن حمد بن خليفة اآل ثاين لدعمهم املتوا�شل وتوجيهاتهم ال�شديدة، وم�شاندتهم 

امل�شتمرة لوقود مما كان له اأكرب االأثر يف جناح ال�رشكة وازدهارها خالل م�شرية ال�شنوات املا�شية.

وال�شكر كذلك مو�شول لكافة امل�شوؤولني يف املوؤ�ش�شات احلكومية الر�شمية واالأهلية على جهودهم املخل�شة لدعم 

م�شاريع ال�رشكة وتقدمي كل م�شاعدة ممكنة.

املتوا�شل خلدمة  بالعمل  التزامنا  لل�رشكة وجندد لهم  واإخال�شهم  بنا  الكرام على ثقتهم  كذلك ن�شكر م�شاهمينا 

م�شاحلهم وتنمية ا�شتثماراتهم.

واأخرياً ولي�ص اآخراً، نثمن جهود العاملني يف ال�رشكة على تفانيهم واإخال�شهم وتعاونهم والذي انعك�ص يف تلك النتائج املالية 

املتميزة، اآملني منهم املزيد من البذل والعطاء ملواجهة كافة التحديات ولتحقيق اأهداف ال�رشكة ملا فيه م�شلحة اجلميع.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اأمتنى لكم التوفيق جميعاً،

�سعود بن عبد الرحمن اآل ثاين 

رئي�ص جمل�ص االإدارة
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ا�ستمرارية البتكار
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�سري امل�سروعات الرئي�سية لقطر للوقود

اأولً: حمطات الوقود وامل�سروعات الأخرى 

حمطات اكتملت ومت ت�شغيلها خالل   1-1

العام 2016: 

وت�شغيل  افتتاح   ٢٠١٦ العام  خالل  للوقود  قطر  ا�شتطاعت 

١٩حمطة جديدة، مبا فيها املحطات املتنقلة )Mobile( يف مناطق 

خمتلفة من الدولة وعلى النحو التايل:

1- حمطة وقود �سودا نثيل: 

هي املحطة االأوىل التي افتتحتها وقود خالل العام ٢٠١٦ وتتميز 

بتخ�شي�ص م�شخات عالية ال�رشعة لتعبئة الديزل لل�شاحنات. 

ممرات  �شتة  وت�شم  م٢   ١٠٫٠٠٠ حوايل  املحطة  م�شاحة  تبلغ 

لتعبئة الوقود باالإ�شافة اإىل متجر �شدرة وحمالت كنار وخدمات 

ت�شليح وغ�شيل ال�شيارات وبيع اأ�شطوانات الغاز. وتوفر املحطة 

اجلديدة خدماتها على مدار ال�شاعة ملنطقة �شودا نثيل واملناطق 

املجاورة على طريق �شلوى الدويل.

حمطة وقود �سودا نثيل

ح�سـرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام:

ي�رشين اأن اأعر�ص على ح�رشاتكم تقريرنا املف�شل الأهم اإجنازات ال�رشكة ونتائجها املالية املحققة خالل ال�شنة املالية ٢٠١٦ اإ�شافة 

اإىل خططها وم�شاريعها احلالية وامل�شتقبلية وذلك على النحو التايل.

٢١

تقرير الإدارة التنفيذية

عن اأن�سطة ال�رشكة ونتائجها املالية للعام 2016 وخططها امل�ستقبلية



2- حمطة وقود �سمي�سمة: 

مت افتتاح حمطة وقود �شمي�شمة يف �شهر يناير ٢٠١٦ �شمن خطة 

الدولة.  اأرجاء  التي تنتهجها وقود يف خمتلف  املتوا�شلة  التو�شع 

تبلغ م�شاحة املحطة اجلديدة ١3٫٢٠٠ مرت مربع وت�شم ثالثة ممرات 

منف�شل  وخمرج  مبدخل  الديزل  لتعبئة  وم�شار  الوقود  لتعبئة 

ال�شيارات  وغ�شيل  ت�شليح  وخدمات  �شدرة  متجر  اإىل  باالإ�شافة 

وم�شلى وبيع اأ�شطوانات الغاز، باالإ�شافة اإىل حمالت كنار.

حمطة وقود �سمي�سمة

3- حمطة وقود عني �سنان: 

يناير  �شهر  يف  افتتاحها  ومت  ال�شمال  طريق  على  املحطة  تقع 

٢٠١٦ و تبلغ م�شاحة املحطة١٠٫٠٠٠ مرت مربع وت�شم �شتة ممرات 

لتعبئة الوقود وم�شارين لتعبئة الديزل مبدخل وخمرج منف�شل 

ال�شيارات  اإىل متجر �شدرة وخدمات ت�شليح وغ�شيل  باالإ�شافة 

وم�شلى وبيع اأ�شطوانات الغاز، باالإ�شافة اإىل حمالت كنار.

حمطة وقود عني �سنان

4- حمطة وقود الثميد: 

تبلغ م�شاحة املحطة حوايل ٩٫4٠٠ مرت مربع وتقع يف ال�شمال 

وقد مت افتتاحها يف �شهر نوفمرب ٢٠١٦.

الزيوت وخدمة  وتبديل  ال�شيارات  ت�شم املحطة خدمة غ�شيل 

االإطارات، اإ�شافة اإىل �شدرة وامل�شجد.

٢٢

حمطة وقود الثميد

5- حمطة وقود مدينة ال�سمال: 

تقع املحطة يف ال�شمال وتبلغ م�شاحتها حوايل ١٠٫٠٠٠ مرت مربع 

ومت افتتاحها يف �شهر دي�شمرب ٢٠١٦. تقدم املحطة خدمات غ�شيل 

ال�شيارات وتبديل الزيوت واالإطارات اإ�شافة اإىل �شدرة وحمالت جتارية.

حمطة وقود مدينة ال�سمال

القـــدمي  الغـــامن  احلجـم(:  )�سغرية  حمطـات   3  -6

واملنتــــزه: والبـــدع 

تقع املحطات الثالث و�شط مدينة الدوحة ومت افتتاحها جميعاً يف 

�شهر نوفمرب ٢٠١٦. ومتتاز هذه املحطات ب�شغر حجمها ن�شبياً والتي 

ال تتجاوز م�شاحتها ١٫55٠ - ٢٫75٠ مرت مربع وتقت�رش خدماتها على 

بيع املنتجات البرتولية االأ�شا�شية، اإ�شافة اإىل خدمات �شدرة.

حمطة وقود الغامن القدمي

حمطة وقود املنتزه

تقرير الإدارة التنفيذية )تتمة( 
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حمطة وقود البدع

7- حمطة وقود الريان القدمي:

تقع يف منطقة الريان وتبلغ م�شاحتها حوايل ٦٫٠٠٠ مرت مربع ومت 

افتتاحها يف �شهر دي�شمرب ٢٠١٦.

وتبديل  ال�شيارات  كغ�شيل  االأ�شا�شية  اخلدمات  جميع  تقدم 

الزيوت وخدمة االإطارات، اإ�شافة اإىل �شدرة للتجزئة.

حمطة وقود الريان القدمي

8- حمطة وقود الوكري: 

تعترب حمطة الوكري من اأكرب املحطات م�شاحة والتي مت افتتاحها 

م�شاحتها  وتتجاوز  الوكري  منطقة  يف  تقع   .٢٠١٦ العام  خالل 

٢٢٫٢5٠ مرت مربع. تقدم املحطة جميع اخلدمات املذكورة �شابقاً، 

اإ�شافة اإىل مركز فاح�ص الذكي وامل�شجد.

حمطة وقود الوكري

 

حمطة وقود فاح�ص الوكري

9- حمطة وقود امل�ساف:

وتقع �شمال الوكري وتبلغ م�شاحتها حوايل ١٠٫٠٠٠ مرت مربع. مت 

افتتاحها يف �شهر دي�شمرب ٢٠١٦ وتقدم جميع اخلدمات املذكورة، 

مبا فيها �شدرة وامل�شجد.

حمطة وقود امل�ساف

10 - حمطة وقود جنوب الوكرة:

 ١٠٫٠٠٠ حوايل  م�شاحتها  وتبلغ  الوكرة  جنوب  املحطة  تقع 

مرت مربع ومت افتتاحها يف �شهر دي�شمرب ٢٠١٦. ت�شم املحطة 

جميع اخلدمات االأ�شا�شية املذكورة، اإ�شافة اإىل حمالت جتارية.

حمطة وقود جنوب الوكرة

11 - املحطات املتنقلة:

يف  ت�شهم  حيث  كبرياً  جناحاً  املتنقلة  املحطات  جتربة  �شجلت 

من  تعاين  التي  للمناطق  االأ�شا�شية  البرتولية  املنتجات  توفري 

ب�شبب  اأو  املحطات  توافر  ب�شبب عدم  اإما  املنتجات  نق�ص هذه 

اإغالق بع�ص املحطات االأهلية التي كانت تزود هذه املناطق. متتاز 

هذه املحطات باأنها �شهلة و�رشيعة الرتكيب وتقدم جميع اأنواع 

املحروقات التي يحتاجها العمالء يف تلك املناطق.

تقدم املحطات املتنقلة حالياً خدماتها يف املناطق التالية: �شيلني 

ورو�شة  وال�شمال  وجليعة  وال�شد  الوكرة  وم�شت�شفى  واخلرارة 

اخليل. و�شيتم تغطية معظم املناطق التي حتتاج هذه املحطات.

منوذج من املحطات املتنقلة 

تقرير الإدارة التنفيذية )تتمة( 
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منوذج من املحطات املتنقلة 

حمطات يف مراحل احل�شول على   2-1

الـرتاخي�ص اأو يف مرحلة الإن�شاء: 

العام  خالل  وت�شغيلها  افتتاحها  مت  التي  املحطات  اإىل  اإ�شافة 

٢٠١٦، هنالك ٩ حمطات جديدة يف مرحلة احل�شول على الرتاخي�ص 

النهائية يف مناطق: العقلة - لو�شيل يف �شمال الدوحة والعقدة 

يف اخلور واأبو نخلـة على طريق �شــلوى واأبا ال�شليل على الطريق 

اجلنوبي ومطار حمد الدويل واأم غويلينا و�شط الدوحة. كما ي�شري 

العمل قدماً يف حمطات ا�شلطة اجلديدة والثمامة وجبل ثعيلب 

اإ�شدار  بعد  املحطات  هذه  افتتاح  يتوقع  لو�شيل.  منطقة  يف 

الرتاخي�ص النهائية خالل العام ٢٠١7. 

حمطات يف مرحلة املناق�شة   3-1

والت�شميم: 

هناك 4 م�شاريع يف مراحل املناق�شة و3 اأخرى حتت الت�شميم 

يف مناطق اأم قرن واخلليج الغربي والكرعانة وا�شلطة القدمية 

ورا�ص لفان واملدينة التعليمية �شمال ومدينة املواتري.

حمطات قيد التخ�شي�ص:   4-1

مت تخ�شي�ص 3٦ موقعاً الإقامة م�شاريع جديدة تقع يف مناطق 

التخطيط  هيئة  مع  التن�شيق  ويتم  الدولة.  من  خمتلفة 

العمراين ال�شتكمال االإجراءات املتعلقة بذلك متهيداً لل�رشوع 

يف اإقامة تلك امل�شاريع. 

تو�شعة ملحطات قائمة:   5-1

مت االنتهاء من 5 م�شاريع تو�شعة خالل العام ٢٠١٦ يف حمطات 

واملنا�شري،  ال�شناعية  واملدينة  ف�شيلة  وبو  والهالل  الظعاين 

كما اأن هناك 5 م�شاريع اأخرى يف مراحل املناق�شة والت�شميم 

�رشق  وم�شيمري  وال�شيلية  البنات  ووادي  الغربي  اخلليج  يف 

والغرافة ويتوقع اكتمال م�شاريع التو�شعة خالل العام ٢٠١7.

مراكز الفح�ص الفني )فاح�ص(:   6-1

م�ساريع فاح�س: 

اإ�شافة اإىل مراكز فاح�ص التي تعمل حالياً، هنالك 3 مراكز 

قيد االإن�شاء يف ال�شحانية واخلور والوكري وجميع هذه املراكز 

مزودة بور�ص لت�شنيع وتركيب لوحات اأرقام ال�شيارات، ويتوقع 

اكتمالها خالل الن�شف االأول من العام ٢٠١7. كما اأن هناك 

4 مراكز اأخرى قيد التخ�شي�ص يف املزروعة ومدينة ال�شمال 

والوجبة وم�شيمري جنوب ويتوقع اكتمالها مع نهاية العام ٢٠١7.

م�شاريع �شدرة:   7-1

اإ�شافة اإىل مراكز �شدرة العاملة حالياً، هنالك �شدرة برج اأعمال 

بانتظار الت�شغيل بعد اأن مت اإ�شدار الرخ�شة التجارية لذلك.

اأحدث مراكز �سدرة يف برج اأعمال 

ثانياً: الن�ساطات الت�سويقية 

ن�شاطات التجزئة:   1-2

وت�شم خدمة غ�شيل ال�شيارات وغيار الزيوت وور�ص االإ�شالح 

واالإطارات و�شل�شلة �شدرة.

التجزئة  ن�شاطات  اإيرادات  اإجمايل  يف  منواً   ٢٠١٦ العام  �شهد 

التي تقدمها وقود يف حمطاتها اأو مراكز �شدرة خارج املحطات 

بن�شبة١٠٪  الن�شاطات  جلميع  االإجمالية  اإيراداتها  منت  حيث 

وارتفعت اإىل 3٢5٫7 مليون ريال عام ٢٠١٦. بلغت اإيرادات مركز 

خدمة  احتلت  كما   .٢٠١٦ العام  يف  ريال  ١٦٠ مليون  �شدرة 

غ�شيل ال�شيارات اليدوي املركز االأول يف منو مبيعاتها ال�شنوية 

بن�شبة 33٫3٪ يليها ور�ص االإ�شالح واالإطارات بن�شبة ١7٪ للعام 

املذكور. ويو�شح الر�شم البياين االأن�شطة املذكورة للعام ٢٠١٦.

٢٠١٦ 

١٦٠٫٠٠

١4٠٫٠٠

مليون

ريال

ن�ساطات التجزئة

٨٠٫٠٠

٦٠٫٠٠

١٢٠٫٠٠

١٠٠٫٠٠

4٠٫٠٠

٢٠٫٠٠

٠٫٠٠

�شل�شلة �شدرة

١٦٠ ١53

٢٠١5 

ور�ص االإ�شالح

7٦ ٦5

غيار الزيوت

4١ 3٩

غ�شيل يدوي

3٦ ٢7

غ�شيل اآيّل

١3 ١3
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ومما يجدر ذكره بهذا اخل�شو�ص اأن خدمات قطر للوقود وخا�شة 

ور�ص الزيوت واالإ�شالح تلقى اإقباالً متزايداً وحتظى بثقة العمالء 

فنيون  يقدمها  عالية  جودة  ذات  املقدمة  املنتجات  باعتبار 

متخ�ش�شون بكفاءة عالية وتقدم يف بيئة عمل نظيفة.

هند�سـة التفوق يف الأداء

البوتاجاز:   2-2

�شهد العام ٢٠١٦ منواً يف مبيعات البوتاجاز االإجمالية جتاوز ١4٪ 

املبيعات  ارتفعت  حيث   ٢٠١5 املا�شي  العام  مببيعات  مقارنة 

مقارنة   ٢٠١٦ للعام  مرتي  طن  اىل١3٩٫١7٠  البوتاجاز  من 

بـ١٢١٫777 طن مرتي للفرتة ال�شابقة ٢٠١5. 

وميكن تف�شيل ذلك على النحو التايل: 

:Bulk البوتاجاز بالكميات •

ارتفعت مبيعات البوتاجاز بالكميات بن�شبة ١7٪ خالل العام ٢٠١٦ 

مقارنة بالعام املا�شي حيث و�شلت الكميات املباعة اإىل 4٢٫٦٩٦ طن 

مرتي لعام ٢٠١٦ مقارنة ب3٦٫5٦5 طن مرتي للعام ٢٠١5.

حتر�ص وقود على تطبيق اأف�سل معايري ال�سالمة العاملية يف نقل وتوزيع البوتاجاز

القطاعات  ح�شب  بالكميات  البوتاجاز  مبيعات  وبخ�شو�ص 

االقت�شادية فيو�شحها اجلدول التايل:

مبيعات وقود من البوتاجاز بالكميات ح�شب القطاعات 

االقت�شادية )طن مرتي(

القطاع
٢٠١5

)طن مرتي(

٢٠١٦

)طن مرتي(
٪ التغري

١٫٠3٩١٫١57١١القطاع ال�شكني

٢٨٫5٦١33٫٨5١١٩القطاع التجاري

٦٫٩٦57٫٦٨٨١٠القطاع ال�شناعي

36.56542.69617الإجمايل

القطاع  يليه   ،٢٠١٦ ل�شنة   ٪١٩ بن�شبة  معدل  اأعلى  التجاري  القطاع  �شجل 

ال�شكني ثم ال�شناعي.

• البوتاجاز بالأ�سطوانات:

لالأ�شطوانات  االإحالل  خطة   ٢٠١٦ العام  خالل  وقود  وا�شلت 

املعدنية ب�شفاف والتي مت تطبيقها منذ مدة وب�شكل تدريجي 

ومرن حتى ال حُتدث اإرباكاً يف ال�شوق املحلي ومت منح حوافز للعمالء 

با�شتبدال  يقوم  من  لكل  ريال   ١٠٠ اإعطاء  يف  ا�شتمرت  حيث 

ذلك  الرغم من  وعلى  باأ�شطوانة �شفاف.  املعدنية  االأ�شطوانة 

نالحظ اأن هناك زيادة يف معدل املبيعات لالأ�شطوانات املعدنية 

اإال اأن هذه الزيادة يف تناق�ص مقارنة بالعام املا�شي ٢٠١5، ومن 

املتوقع االنتهاء من عملية االإحالل خالل العام ٢٠١7حيث يتم 

بعدها اإلغاء و�شحب االأ�شطوانات املعدنية نهائياً.

املعدنية  االأ�شطوانات  مبيعات  التايل  البياين  الر�شم  ويو�شح 

و�شفاف التي متت تعبئتها خالل تلك الفرتة.

5٠
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معدنية 12 كغم�سفاف 12 كغم�سفاف 6 كغم

4٠

١٫75٠
5٫٠5٠

45

٢٫٢5٠

5٫5٠٠

5٫٢٠٠

5٫35٠

35

١٫5٠٠

4٫٩٠٠

3٠١٫٠٠٠4٫75٠

٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦

5٦٫٩٢٫٦3٨5٫43٩ 45٫5١٫٨٨35٫٢43

٢٠١5٢٠١5٢٠١5

١٫٢5٠

٢٫٠٠٠

٢٫75٠

55

٦٠

مت  التي  كغم(   ١٢( �شفاف  اأ�شطوانات  اأن  البياين  الر�شم  يظهر 

 ٢٫٦ حوايل  لت�شل   ٪4٠ بن�شبة  ارتفعت  قد  الفرتة  خالل  بيعها 

مليون اأ�شطوانة لعام ٢٠١٦ بينما منت مبيعات �شفاف )٦ كغم( 

اأ�شطوانة مت تعبئتها وبيعها  األف  اإىل 5٦٫٩  بن�شبة ٢5٪ لت�شل 

خالل العام ٢٠١٦ مقارنة بـ45٫5 األف اأ�شطوانة للعام ٢٠١5.

تقرير الإدارة التنفيذية )تتمة( 
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الغاز الطبيعي  3-2 

 :)CNG ال�شناعي وامل�شغوط(

يو�شح اجلدول التايل مبيعات وقود من الغاز الطبيعي ال�شناعي 

وامل�شغوط:

)MMBTU( مبيعات الغاز الطبيعي باملليون وحدة حرارية

ن�شبة التغري ٪٢٠١5٢٠١٦القطاع

4٨٢٫٦١٢743٫4٦٢54ال�شناعات

-5١٫7٨٩3١٫٦٩٢3٩حمطة قطر للبرتول

534٫4٠١775٫١5445االإجمايل

ارتفعت مبيعات الغاز الطبيعي بن�شبة 45 ٪ خالل العام ٢٠١٦ 

كما يو�شح اجلدول املذكور. تخطط قطر للوقود لتو�شيع نطاق 

ا�شتخدامات الغاز الطبيعي امل�شغوط وخا�شة لو�شائط النقل 

ويتم  القادمة،  الفرتة  خالل  جديدة  حمطات  اإقامة  خالل  من 

املزود  باعتبارها  للبرتول  قطر  مع  الفني  التعاون  من خالل  ذلك 

الرئي�شي للغاز الطبيعي يف دولة قطر.

اإحدى حمطات وقود لتعبئة الغاز الطبيعي امل�سغوط

البيتومني:   4-2

العادي  )بنوعية  االإجمالية  البيتومني  مبيعات  حققت 

واملح�شن( منواً بن�شبة ٢٦٪ للعام ٢٠١٦ حيث و�شلت الكميات 

املباعة من النوعني اإىل ٨٦٫٩٦٩ طن مرتي لعام ٢٠١٦ مقارنة 

بـ ٦٨٫٩٢7 لعام ٢٠١5.

واملح�شن  العادي  البيتومني  مبيعات  التايل  اجلدول  ويو�شح 

خالل الفرتة املذكورة.

مبيعات البيتومني للعام ٢٠١٦ )طن مرتي(

املنتج
٢٠١5

)طن مرتي(

٢٠١٦

)طن مرتي(
التغري )٪(

5٩٫٨٩٠7٦٫١٠٨٢7البيتومني ٦٠ /7٠

٩٫٠37١٠٫٨٦١٢٠البيتومني املح�شن

٦٨٫٩٢7٨٦٫٩٦٩٢٦املجموع

ومما يجدر ذكره اأن مبيعات البيتومني تلقى مناف�شة حادة يف 

وقود  ت�شتوردها  التي  املنتجات  واأن  خا�شة  املحلية  االأ�شواق 

لدى  قبوالً  وتلقى  عاملية  مبوا�شفات  تتمتع  املحلي  لل�شوق 

املقاولني وامل�شاريع احلكومية. تعمل وقود حالياً على ا�شتكمال 

مما  م�شيعيد  منطقة  يف  للبيتومني  االإ�شافية  اخلزانات  بناء 

امل�شاريع  متطلبات  لتلبية  التخزينية  الطاقة  بزيادة  ي�شمح 

من  العامة  االأ�شغال  هيئة  بها  تقوم  التي  وخا�شة  املحلية 

�شبكات طرق وبنى حتتية.

ثالثاً: ال�سركات اململوكة والتابعة لوقود

وقود لفح�ص املركبات )فاح�ص(:   1-3

�شهد العام ٢٠١٦ تطوراً كبرياً يف عدد املركبات التي خ�شعت 

مقارنة  �شيارة  األف  و٢4  املليون  جتاوزت  بحيث  للفح�ص 

كذلك   .٪١١ جتاوزت  وبزيادة   ٢٠١5 للعام  �شيارة  بـ ٩٢١٫47٢ 

العام  والتي مت طرحها خالل  ال�رشيعة  االإ�شالح  تطورت خدمة 

لتقدمي اخلدمة ال�رشيعة لل�شيارات التي مل جتتاز الفح�ص الفني 

بنجاح الأ�شباب ب�شيطة تتعلق بخدو�ص �شغرية اأو تغيري م�شباح 

اأو عطل يف البطارية حيث يتم على الفور ت�شليح هذه االأعطال 

والوقت على  اجلهد  يوفر  مما  اللحظة  نف�ص  الفح�ص يف  واإعادة 

العميل وحتقيق اإيرادات لل�رشكة مقابل تقدمي هذه اخلدمات.

املناطق  يف  الفني  للفح�ص  مراكز   3 بناء   ٢٠١٦ العام  �شهد 

التالية وهي جاهزة بانتظار املوافقات النهائية لالفتتاح:

مركز الوكرة: وي�شم 4 خطوط لل�شيارات اخلفيفة وخط . 1

اآخر لل�شاحنات.

مركز ال�سحانية: وي�شم نف�ص اخلطوط كما يف مركز الوكرة.. 2

مركز العقدة: وي�شم 3 خطوط لل�شيارات اخلفيفة واآخر . 3

لل�شاحنات.

ويتوقع ت�شغيل هذه املراكز خالل الن�شف االأول من العام ٢٠١7.

ا�ستخدام اأحدث الأنظمة واملعدات للفح�ص الفني

اأحد مراكز فاح�ص احلديثة

تقرير الإدارة التنفيذية )تتمة(  
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TOTAL CONTROL  تـحـكـــم كـامــــل

- ي�سبط النظام م�سرتيات العميل

- مينع التالعب بالفواتري

- يقلل من وقت التعبئة

- يخفف من الزدحام يف املحطة

٢7
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وقود للخدمات البحرية:   2-3

�شدرة  ماعدا  حالياً  تعمل  �شفن   ٨ حالياً  وقود  اأ�شطول  ي�شم 

قطر والتي اأو�شك بنائها على االكتمال ومتوقع الت�شليم خالل 

الربع االأول من ٢٠١7.

ال�شفن اململوكة لوقود البحرية

ال�شعة )طن مرتي(النوعاال�شم

34٫٦7١ناقلة زيوت�شدرة را�ص لفان١.

3٫7١3ناقلة بيتومني�شدرة م�شيعيد٢.

4٫١73ناقلة بيتومني�شدرة الوجبة3.

3٫3٩4ناقلة بيتومني�شدرة الوكرة4.

٨4٢ناقلة زيوت وماء�شدرة الرميلة5.

7٫٠47ناقلة زيوت�شدرة الزبارة٦.

3٫3٩4ناقلة بيتومني�شدرة الغارية7.

4٫٠٠٠ناقلة بيتومني�شدرة قطر٨.

بالعديد من  ال�رشكة  والت�شغيلي قامت  الفني  ال�شعيد  وعلى 

لبع�ص  والتاأهيل  وال�شيانة  الرتخي�ص  باإعادة  املتعلقة  االإجنازات 

اإيراداتها  تزداد  اأن  يتوقع  والتي  التاأجري  لغايات  العاملة  ال�شفن 

خالل الفرتة القادمة.

�سدرة الوكرة

�سدرة الرميلة

قطر لوقود الطائرات )كيوجت(:   3-3

املكلفة  الوحيدة  ال�رشكة  )كيوجت( هي  الطائرات  لوقود  قطر 

بتزويد الطائرات التي ت�شتخدم مطار حمد الدويل اجلديد بالوقود 

من  العاملية  للموا�شفات  املطابق   Jet-A1 التجاري  النوع  من 

حيث اجلودة وال�شالمة. تتعامل ال�رشكة مع ما يزيد عن٦٠ �رشكة 

االأخرى  اخلدمات  �رشكات  اإىل  باالإ�شافة  املطار،  ت�شتخدم  طريان 

وحتتل اخلطوط اجلوية القطرية املرتبة االأوىل من حيث االأهمية يف 

قائمة عمالء ال�رشكة. قامت ال�رشكة خالل العام ٢٠١٦ بتحديث 

دليل االإجراءات وال�شيا�شات وهياكلها االإدارية، اإ�شافة اإىل و�شع 

عدد  واجتذاب  منتجاتها  ت�شويق  وكفاءة  فعالية  لزيادة  خطط 

اأكرب من عمالئها.

تزويد اأحدث الطائرات يف املطار اجلديد

اإحدى من�ساآت قطر لوقود الطائرات )كيوجت(

رابعاً: اإدارة ال�سوؤون الإدارية

االإدارية  ال�شوؤون  �شعيد  على  هامة  تطورات   ٢٠١٦ العام  �شهد 

واإدارة املوارد الب�رشية حيث اأكملت ال�رشكة حتديث هياكلها االإدارية 

ال�شيا�شات  دليل  بتحديث  قامت  كما  جديدة،  اإدارات  اإن�شاء  ومت 

واالإجراءات االإدارية بالتعاون مع �رشكة ا�شت�شارية متخ�ش�شة.

تقرير الإدارة التنفيذية )تتمة( 
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وميكن تلخي�ص اأهم االإجنازات للعام ٢٠١٦ على النحو التايل:

1- برنامج التدريب ال�سيفي:

يتيح التدريب ال�شيفي امليداين الذي تقدمه وقود للطلبة القطريني 

درا�شتهم  من  العملي  اجلانب  لتطوير  فر�شة  القطريني  وغري 

واكت�شاب خربات وجتارب جديدة يف خمتلف التخ�ش�شات.

طلبة اإحدى اجلامعات الأجنبية يف قطر اأثناء التدريب ال�سيفي

2- برامج تدريبية للكوادر القطرية:

التدريبية  الدورات  عقد  وقود  يف  االإدارية  ال�شوؤون  وا�شلت 

ارتفعت  وقد  وخارجها  قطر  دولة  داخل  القطريني  للموظفني 

ن�شبة التقطري لت�شبح حوايل ٩٠٪ لالإدارات العليا وحوايل ٪4٠ 

امليدانية  الوظائف  بع�ص  هنالك  باأن  علماً  املتو�شطة،  لالإدارات 

تعتمد  التي  املهن  من  وغريها  وال�شائقني  املحطات  عمال  مثل 

قطر  جلهود  وتقديراً  اأ�شا�شي.  ب�شكل  الوافدة  العمالة  على 

للوقود يف جمال التقطري فقد مت منحها �شهادة تقدير من وزارة 

الطاقة وال�شناعة على جهودها امللمو�شة يف هذا املجال.

م�سوؤولة ق�سم التقطري يف حوار مع �سعادة وزير التعليم والتعليم العايل

يف  املقامة  املهنية  املعار�س  يف  وقود  م�ساركة   -3

دولة قطر: 

تقنية  مدار�ص  نظمتها  مهنية  معار�ص  عدة  يف  وقود  �شاركت 

واأكادميية خمتلفة خالل العام ٢٠١٦.

م�ساركة قطر للوقود يف املعار�ص املدر�سية

م�ساركة قطر للوقود يف املعار�ص املهنية

4- توظيف وتدريب ذوي الحتياجات اخلا�سة:

ذوي  من  وموظفة  ١٢ موظفاً  بتعيني  للوقود  قطر  قامت 

من  طالب   5 وتدريب  دائمة  بوظائف  اخلا�شة  االحتياجات 

�شقل  على  وم�شاندتهم  م�شاعدتهم  بهدف  ال�شفلح  مركز 

مهاراتهم وقدراتهم لي�شبحوا اأفراداً فاعلني يف املجتمع.

5- متابعة الطلبة املبتعثني يف اخلارج:

للفعاليات  ودعمها  االجتماعية  قطر  م�شوؤولية  من  انطالقاً 

الثقافية واالجتماعية وغريها مت اإيفاد عدد من الطلبة القطريني 

لدرا�شة البكالوريو�ص يف تخ�ش�شات خمتلفة يف اخلارج. وتقوم 

على  للوقوف  املبتعثني  لهوؤالء  االأكادميي  االأداء  مبتابعة  وقود 

م�شاكلهم بهدف تذليل العقبات التي يواجهونها.

متابعة وقود لالأداء الأكادميي للمبتعثني

تقرير الإدارة التنفيذية )تتمة( 
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)IT( خام�ساً: اإدارة تقنية املعلومات

تكنولوجيا  �شعيد  على  ملمو�شة  تطورات   ٢٠١٦ العام  �شهد 

املعلومات كان اأهمها االنتهاء من تطبيق نظام الدفع االإلكرتوين 

»وقودي« لل�رشكات يف بداية العام ولالأفراد خالل الربع االأخري من 

بدفع  واالأفراد  لل�رشكات  »وقودي«  نظام  ي�شمح  املذكور.  العام 

اإلكرتونياً يف حمطات  البرتولية  قيمة م�شرتياتهم من املنتجات 

وقود دون احلاجة اإىل ا�شتخدام النقد اأو بطاقات االئتمان اأو طلب 

الفواتري. ويتم ذلك من خالل �رشيحة اإلكرتونية يتم تركيبها يف 

خزان وقود ال�شيارة يتم من خاللها ر�شد م�شرتيات العميل من 

ي�شمح  وقود.  لدى  املعتمد  ح�شابه  يف  وت�شجيلها  املحروقات 

من  �شهر  كل  نهاية  امل�شرتيات  قيمة  بت�شديد  اجلديد  النظام 

الغ�ص  مينع  كذلك  ال�رشكة.  لدى  املعتمد  العميل  ر�شيد  خالل 

اأو  لل�رشكات  بالن�شبة  للعميل  امل�شرتيات  فواتري  يف  التالعب  اأو 

ال�شائقني بالن�شبة لالأفراد الأنه ال يحتاج اإىل ا�شتخدام النقد يف 

ذلك. بلغ عدد املركبات العاملة بنظام »وقودي« مع نهاية العام 

كبري  ب�شكل  العدد  ازدياد  ويتوقع  مركبة   5٠٫٠٠٠ حوايل   ٢٠١٦

خالل العام القادم ٢٠١7.

بتطوير  املعلومات  تقنية  اإدارة  قامت  �شبق،  ما  اإىل  اإ�شافة 

االأنظمة االأمنية على خوادم ال�رشكة ورفع كفاءتها الت�شغيلية، 

ومنع  ال�رشكة  �شبكات  احلماية على  اأنظمة  تطوير  اإىل  اإ�شافة 

اأي اخرتاق لها، خا�شة بعد اأن ازدادت عمليات االخرتاق على نطاق 

اإقليمي وعاملي.

اجلديدة  املحطات  ربط  على  املذكور  العام  خالل  االإدارة  عملت 

 )Oracle Retail( البيع  باأنظمة  وجتهيزها  افتتاحها  مت  التي 

واأجهزة جرد املخزون وحتفيز البنية التحتية للمحطات املذكورة.

وتعبئة  الربط  اأنظمة  تطوير  مت  وقود،  حمطات  اإىل  واإ�شافة 

الطائرات يف �رشكة قطر لوقود الطائرات )كيوجت( وربطها مع 

�رشكة وقود االأم.

واأخرياً مت اإطالق موقع وقود االإلكرتوين لل�رشكة االأم بحلته اجلديدة، 

بناء  العاملية يف  والربجميات  التقنيات  اأحدث  ا�شتخدام  حيث مت 

الثانية من  املرحلة  ا�شتكمال  على  العمل حالياً  ويجري  املوقع 

امل�رشوع الذي يقدم خدمات اإلكرتونية متنوعة لعمالء ال�رشكة.

ور�سة تدريبية يف اإدارة تقنية املعلومات

والبيئة  وال�سحـة  ال�سـالمة  اإدارة  �سـاد�سـاً: 

)QHSSE( والأمـن واجلـودة

 )QHSSE( تاأ�ش�شت اإدارة ال�شالمة وال�شحة والبيئة واالأمن واجلودة

خالل العام ٢٠١5. تهدف االإدارة ل�شمان �شالمة وجودة العمليات 

واخلدمات يف وقود وال�رشكات التابعة لها ح�شب املعايري املعتمدة 

عاملياً. اإ�شافة اإىل �شمان تطبيق القوانني والتعليمات ال�شادرة من 

الهيئات القطرية الر�شمية واالأهلية بهذا اخل�شو�ص.

قامت االإدارة خالل العام ٢٠١٦ بعدة اإجنازات اأهمها ما يلي: 

للعام . ١ بنجاح  اجلودة  اإدارة  لنظام  واملراقبة  املراجعة  اإجراء  مت 

وقود  يف  العمليات  مناطق  معظم  يغطي  والذي   ،٢٠١٦

وال�رشكات التابعة لها.

القيادة يف . ٢ اأثناء  العامة  بال�شالمة  برامج توعية تتعلق  عقد 

حالة الطق�ص الرديء )اأثناء املطر اأو ال�شباب(.

العامة . 3 بال�شالمة  متعلقة  خمتلفة  تدريبية  دورات  عقد 

وحماية البيئة وال�شحة طبقاً للمعايري العاملية لتعزيز وعي 

املوظفني وكفاءتهم.

مراجعة اخلطط االأمنية وتطويرها يف وقود وال�رشكات التابعة لها.. 4

مواقع . 5 يف  احلريق  ومكافحة  االإنذار  اأنظمة  وتفعيل  تطوير 

خمتلفة من مناطق العمل.

ال�رشكة . ٦ مواقع  جلميع  دوري  وتفتي�ص  تدقيق  برامج  تطبيق 

بال�شالمة  املتعلقة  االأمور  جميع  يف  لها  التابعة  وال�رشكات 

وحماية البيئة واإدارة اجلودة بنجاح لعام ٢٠١٦.

يف . 7 اال�شتقبال  �شالة  يف  لوقود  التعريفي  الفيديو  و�شع  مت 

برج وقود والذي ير�شد �شيوف الربج بقواعد ال�شالمة العامة 

خطط  �شمن  الكوارث  اأو  احلريق  حالة  يف  الت�رشف  وكيفية 

االإخالء املعتمدة. 

تقرير الإدارة التنفيذية )تتمة( 



٣١

تدريبات على �سوؤون ال�سالمة والإطفاء

والفعاليات  الجتماعية  امل�سوؤولية  �سابعاً: 

الوطنية والريا�سية والثقافية

تعدُّ امل�شوؤولية االجتماعية اإحدى اأهم الركائز االأ�شا�شية للنجاح 

امل�شتمر للفرد واملجتمع يف �رشكة قطر للوقود. فال�رشكة حتر�ص 

لت�شجيع  �شّباقة  هي  وبالتايل  الفرد،  يف  اال�شتثمار  على  دائماً 

ودعم كافة امل�شاريع التي ت�شاهم يف التنمية والتطوير ا�شتناداً 

للوقود عدد كبري من  ولدى قطر  الوطنية ٢٠3٠.  روؤية قطر  اإىل 

املبادرات يف هذا املجال، اأهمها ما يلي:

1- القيادة يف امل�سوؤولية الجتماعية:

ح�شلت ال�رشكة على جائزة القيادة يف امل�شوؤولية االجتماعية 

للم�شوؤولية  ال�شنوي  التقرير  اإطالق  حفل  يف  لل�رشكات 

االجتماعية ٢٠١5 والذي حمل ا�شم »روؤية القيادة«، والذي اأقيم 

يف جامعة قطر يف منت�شف العام ٢٠١٦.

القيادة يف امل�سوؤولية الجتماعية

2- ال�سالمة املرورية من الأولويات:

�شاركت وقود لفح�ص املركبات )فاح�ص( والتابعة ل�رشكة قطر 

للوقود يف فعاليات اأ�شبوع املرور اخلليجي التي اأقيمت حتت رعاية 

وزارة الداخلية يف دولة قطر. تهدف ال�رشكة من هذه امل�شاركة 

اإىل زيادة الوعي حول �رشورة ال�شالمة املرورية من خالل خدمات 

الفح�ص الفّني لكافة ال�شيارات، حيث تنت�رش مراكز فاح�ص يف 

�شائقي  قبل  من  اإليها  الو�شول  لت�شهيل  قطر  اأنحاء  خمتلف 

ال�شيارات من املواطنني واملقيمني.

فعاليات ال�سالمة املرورية

3- توقيع مذكرة تفاهم مع مركز قطر التطوعي:

قطر  مركز  مع  تفاهم  مذكرة  )وقود(  للوقود  قطر  وقعت 

بتوفري  املركز  مبوجبها  يقوم   ،٢٠١٦ يناير  �شهر  يف  التطوعي 

حتتاج  فعالية  لكل  عالية  ومهارات  كفاءات  ذوي  متطوعني 

فيها وقود اإىل املتطوعني.

توقيع مذكرة تفاهم مع مركز قطر التطوعي

4- م�ساركة وقود يف يوم الريا�سة الوطني:

ي�شادف  والذي  الريا�شي  باليوم  قطر  دول  حتتفل  عام  كل  يف 

الثالثاء من ثاين اأ�شبوع من �شهر فرباير، ويكون هذا اليوم عطلة 

بالفعاليات  للم�شاركة  حتفيزهم  اأجل  من  للجميع  ر�شمية 

االإن�شان.  ل�شحة  الريا�شة  باأهمية  الوعي  وزيادة  الريا�شية 

واأن�شطة  فعاليات  يف  امل�شاركني  اأبرز  من  للوقود  قطر  وتعترب 

الذي  االأمر  وعائالتهم،  موظفيها  مع  �شنوياً  الريا�شي  اليوم 

يزيد من ن�شاط وكفاءة اأفراد املجتمع من ال�شغار وكبار ال�شن. 
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قطر للوقود ت�سارك يف يوم الريا�سة الوطني

5- تكرمي متطوعني من وقود يف درب ال�ساعي:

للمتطوعني  تكرمي  حفل   ٢٠١٦ يناير  �شهر  يف  وقود  اأقامت 

الرئي�شي يف جناح جناح وقود يف مهرجان  الدور  الذين كان لهم 

وقود  م�شاركة  لقيت  وقد   .٢٠١5 املا�شي  للعام  ال�شاعي  درب 

ا�شتح�شان اجلمهور من االأطفال والكبار.

رئي�ص جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي يكرمون املتطوعني يف درب ال�ساعي

6- حملة للتربع بالدم يف برج وقود:

قامت  ال�شحية،  املبادرات  دعم  على  وقود  �رشكة  من  حر�شاً 

�شهر  اوريك�ص يف  و�رشكة  الطبية  موؤ�ش�شة حمد  بالتعاون مع 

مايو ٢٠١٦ بامل�شاركة يف حملة التربع بالدم. دعت وقود موظفيها 

للتربع بالدم للمر�شى املحتاجني حيث القت الدعوة جتاوباً كبرياً 

من موظفي ال�رشكة، كما �شاهمت احلملة يف تغذية بنك الدم 

بف�شائل الدم النادرة لديه.

م�ساركة وقود يف حملة التربع بالدم

7- وقود راعي حلملة فينا خري:

بيد  »يداً  �شعارها  كان  والتي  خري«  »فينا  حملة  وقود  رعت   

واالأخالق  القيم  غر�ص  اإىل  احلملة  تهدف  الغد«.  جيل  بناء  يف 

على  �شواء  منها  جزءاً  التطوعي  العمل  ميثل  والتي  الفا�شلة 

الهوية  لتعزيز  احلملة  ت�شعى  كما  املهارات.  اأو  املعرفة  نطاق 

االإ�شالمية والوطنية لدى اأبناء املجتمع.

8- فعاليات رم�سانية وخريية:

�شهر  خالل  اخلريية  الفعاليات  من  العديد  يف  وقود  �شاركت 

رم�شان املبارك ٢٠١٦. كما قدمت ال�رشكة دعماً مادياً للمركز 

امل�شنني،  رعاية  ومركز  لل�شم  االجتماعي  الثقايف  القطري 

ووفرت  حمطاتها  يف  ال�شائم  اإفطار  وجبات  اأي�شاً  وقدمت 

�شاركت  كما  ال�شائم.  الإفطار  اأي�شاً  املتنقل  البا�ص  خدمة 

حيث  راف  �رشكة  مع  و�شاهمت  القرنقعوه  يوم  يف  الفرحة 

كانت اأحد الرعاة لربنامج ب�شائر الرحمة.

م�ساركة وقود يف فعاليات رم�سان اخلريية

م�ساركة وقود يف يوم القرنقعوه
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9- قطر للوقود �رشيك اأ�سا�سي يف الربنامج املدر�سي 

لبيئة خ�رشاء:

للتعليم  االأعلى  املجل�ص  برعاية  ينظم  الذي  الربنامج  خالل 

حول  طالبها  لتوعية  امل�شاركة  املدار�ص  زيارة  تنظيم  يتم 

الق�شايا البيئية وكيفية املحافظة عليها من خالل تزويدهم 

اختيار  يتم  الربنامج  نهاية  ويف  ذلك.  امل�شاعدة على  باالأدوات 

عدد من املدار�ص الفائزة بلقب »املدر�شة البيئية«. وقد اأقيمت 

الن�شخة االأخرية من الربنامج خالل �شهر مايو ٢٠١٦.

نحو بيئة خ�سراء

10- حما�رشة يف الإ�سعافات الأولية )الإنعا�س الرئوي(:

اأح�شن  اإذا  للمري�ص،  النجاة  طوق  االأولية  االإ�شعافات  تعترب 

الت�رشف ب�شكل �شليم خالل الدقائق االأوىل حلني و�شول �شيارة 

 ،٢٠١٦ اأبريل  �شهر  يف  للوقود  قطر  �شاركت  وقد  االإ�شعاف. 

توعوية  حما�رشة  يف  الطبية  حمد  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون 

ملوظفيها حول االإنعا�ص الرئوي.

حما�سرة يف الإنعا�ص الرئوي

القطرية  املوؤ�س�سة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع   -11

لل�رشطان:

تتعاون قطر للوقود واجلمعية القطرية لل�رشطان من اأجل العمل 

ذلك  ويتم  ال�رشطان.  مر�ص  حول  املجتمع  يف  الوعي  ن�رش  على 

ودورات  مبحا�رشات  للقيام  اجلمعية  اأعمال  ت�شـهيل  طريق  عن 

تدريبية وور�شات عمل للموظفني يف �رشكة وقود، باالإ�شافة اإىل 

الك�شف املبكر عن ال�رشطان. وقد مت توقيع اتفاقية التعاون يف 

�شهر اأكتوبر ٢٠١٦ يف برج وقود بالدفنة.

توقيع مذكرة تفاهم مع املوؤ�س�سة القطرية لل�سرطان

ثامناً: اإدارة التدقيق الداخلي:

من  العديد   ٢٠١٦ العام  خالل  الداخلي  التدقيق  اإدارة  اأكملت 

والرئي�ص  االإدارة  جمل�ص  قبل  من  بها  تكليفها  مت  التي  املهام 

التدقيق  جلنة  اجتماعات  يف  امل�شاركة  اإىل  اإ�شافة  التنفيذي، 

ومتابعة التقارير املتعلقة بذلك.

واإ�شافة لتلك املهام، فقد اأجنزت اإدارة التدقيق ما يلي:

• )ERP( تدقيق االأ�شول الثابتة ومراجعة نظام تخطيط املوارد

يف �رشكة فاح�ص.

املخزون  • واإدارة  ال�شفن  زيوت  ملبيعات  �شاملة  درا�شة  اإعداد 

املتعلقة بذلك.

اإعداد درا�شات �شاملة لكل من مبيعات البوتاجاز بالكميات  •

واأن�شطة ال�شيانة يف حمطات وقود.

مراجعة دليل ال�شيا�شات واالإجراءات يف ال�رشكة. •

�شمان  على  االإدارة  عملت  الداخلي  التدقيق  �شيا�شة  و�شمن 

واالإجراءات  ال�شيا�شات  مع  لتتطابق  والبيانات  املعلومات  �رشية 

التدقيق  اأنظمة  تطوير  ل�شمان  املعتمدة  والقوانني  واالأنظمة 

اال�شتخدام  �شمان  بهدف  ال�رشكة  اأ�شول  وحماية  الداخلي 

االأمثل ملوارد ال�رشكة ومنع التالعب اأو �شوء اال�شتخدام لها.

تا�سعاً: اإدارة العمليات والإمداد والتوزيع:

مبختلف  البرتولية  املنتجات  من  للوقود  قطر  مبيعات  �شجلت 

اإيجابياً جتاوز ١١٫5٪ خالل العام ٢٠١٦ حيث جتاوزت  اأنواعها منواً 

املبيعات االإجمالية ٩٫33١ مليون ليرت.

بحوايل  الطائرات  وقود  مبيعات  بنمو   ٢٠١٦ احلايل  العام  ومتيز 

٢4٫7٪ حيث و�شلت اإىل 4٫٠١٠ مليون ليرت تليها مبيعات البنزين 

العادي بن�شبة ١٦٫٦٪ والديزل بن�شبة ٢٫٨٪ بينما �شهدت مبيعات 

البنزين ال�شوبر تراجعاً بن�شبة 5٫٨٪ خالل الفرتة املذكورة. 

وترجع اأ�شباب هذا الرتاجع اإىل قيام قطر للبرتول منت�شف العام 

البنزين  من  �شنفني  على  اخلليجية  املوا�شفات  بتطبيق   ٢٠١٦

النوعني  واإلغاء  ٩5 اأوكتني  وال�شوبر  ٩١ اأوكتني  العادي  هما 

٩٠ اأوكتني و٩7 اأوكتني. ونظراً ملطابقة هذين النوعني من البنزين 

للموا�شفات العاملية واخلليجية فقد حدث حتّول من النوع ال�شوبر 
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اإىل  اأوكتني   ٩٠ العادي  ومن  اأوكتني   ٩5 ال�شوبر  نحو  ٩7 اأوكتني 

العادي ٩١ اأوكتني مما رفع من مبيعات العادي على ح�شاب ال�شوبر.

٢٠١٦ 

مليون

ليرت

مبيعات املنتجات البرتولية للعام ٢٠١٦

4٫5٠٠

3٫٠٠٠

١٫5٠٠

٠

البنزين العادي

٢٠١5 

البنزين ال�شوبر الديزل وقود الطائرات

3٫٢١54٫٠١٠٢٫٨43١٫33٨٩75 ٢٫٩٢4١٫٢٦٠١٫١37

 ٪3 بحوايل  منت  فقد  بالكميات  الديزل  مبيعات  بخ�شو�ص  اأما 

عدد  ارتفع  كما   ٢٠١5 املا�شي  بالعام  مقارنة   ٢٠١٦ العام  خالل 

اخلزانات املوؤجرة للديزل بحوايل 3٩٪ خالل الفرتة املذكورة.

وميكن اإيجاز اأن�شطة اإدارة التوزيع املختلفة خالل العام ٢٠١٦ على 

النحو التايل:

للقيام . ١ وال�شناعة  الطاقة  وزارة  قبل  من  وقود  تكليف  مت 

الدولة  يف  العاملة  الوقود  حمطات  مع  التن�شيق  مبهمة 

اجلديد  الت�شعري  نظام  لتطبيق  التنفيذية  االإجراءات  التخاذ 

للم�شتقات البرتولية والذي مت العمل به منذ �شهر اأبريل ٢٠١٦.

٢ . ٢4 �شعة  الطائرات  وقود  ملنتج  التزويد  خط  عطاء  منح  مت 

حمد  مطار  م�شتودعات  اإىل  لفان  را�ص  م�شفاة  من  بو�شة 

ويتوقع  للبرتول  قطر  مع  بالتن�شيق  وذلك  اجلديد  الدويل 

اكتمال امل�رشوع خالل الربع الثالث من العام ٢٠١٩.

يتوقع . 3 والذي  البيتومني  خزانات  بناء  م�رشوع  عطاء  منح  مت 

اكتماله خالل الربع االأول من العام ٢٠١7.

خفيـف، شـــفاف وآمـن

ا�سـتبدل الأ�سطوانة احلديدية بـ“�سـفـاف”

تقرير الإدارة التنفيذية )تتمة( 
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ويف اخلتام تتقدم “وقود” باأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير ملقام ح�رشة �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين 

اأمري البالد املفدى لدعمه املتوا�شل لـ“وقود”. كما ن�شكر �شاحب ال�شعادة ال�شيخ �شعود بن عبد الرحمن اآل ثاين 

رئي�ص جمل�ص االإدارة ونائبه واأع�شاء املجل�ص املحرتمني لتوجيهاتهم ال�شديدة ون�شائحهم البناءة الر�شيدة.

وال�شكر كذلك مو�شول اإىل كافة اجلهات احلكومية والر�شمية واملوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة واإىل م�شاهمينا 

الكرام واإىل كافة موظفي ال�رشكة والعاملني فيها على جهودهم امللمو�شة خلدمة ال�رشكة وتطويرها، ونعد 

اجلميع ببذل املزيد من اجلهد والعطاء لتحقيق اأهداف ال�رشكة املر�شومة وملواجهة التحديات القادمة.

وال�شالم عليكم ورحمة الّله وبركاته،

املهند�س/ اإبراهيم جهام الكواري

الرئي�ص التنفيذي

تقرير الإدارة التنفيذية )تتمة( 
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اإىل ال�سادة امل�ساهمني يف �رشكة قطر للوقود )وقود( �ش.م.ق.

تقرير حول البيانات املالية املوحدة

الراأي

)»املجموعة«(،  لها  التابعة  وال�رشكات  )»ال�رشكة«(  �ش.م.ق.  )وقود(  للوقود  قطر  ل�رشكة  املوحدة  املالية  البيانات  دققنا  لقد 

والتي تت�سمن بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 دي�سمرب 2016 والبيانات املوحدة للربح اأو اخل�سارة، والربح اأو اخل�سارة والدخل 

ال�سامل الآخر، وللتدفقات النقدية، والتغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ والإي�ساحات التي ت�ستمل 

على ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واملعلومات التف�سريية الأخرى.

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

الدولية  للمعايري  التاريخ وفقاً  النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك  واأدائها املايل املوحد وتدفقاتها  يف 31 دي�سمرب 2016 

للتقارير املالية.

اأ�سا�س الراأي

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

لقواعد  وفقا  املجموعة  اإننا م�ستقلون عن  التقرير.  املوحدة يف هذا  املالية  البيانات  تدقيق  املدققني عن  اخلا�ش مب�سوؤوليات 

باأعمال  ال�سلة  ذات  الأخالقية  واملتطلبات  للمحا�سبني  الدولية  الأخالقية  املعايري  جمل�ش  عن  ال�سادرة  الأخالقي  ال�سلوك 

التدقيق التي نقوم بها على البيانات املالية املوحدة للمجموعة يف دولة قطر. وقمنا با�ستيفاء م�سوؤولياتنا الأخالقية الأخرى 

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

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

تاأكيد على اأمر

دون التحفظ على راأينا، نود اأن نلفت النتباه اإىل الإي�ساح 28 على البيانات املالية املوحدة، الذي يو�سح حقيقة اأن لدى ال�رشكة 

مطالبات قائمة من اأحد املوردين. اعرت�ست ال�رشكة على هذه املبالغ لدى املورد نف�سه. ترى الإدارة اأنه لي�ش هناك حاجة اإىل 

تكوين خم�س�سات لقاء هذه املطالبات يف البيانات املالية املوحدة.

اأمور اأخرى

مت تدقيق البيانات املالية املوحدة لل�رشكة كما يف 31 دي�سمرب 2015 من قبل مدقق اآخر والذي اأعرب يف تقريره بتاريخ 15 فرباير 

2016 عن راأي غري معدل على تلك البيانات املالية املوحدة.

اأمور التدقيق الأ�سا�سية

اإن اأمور التدقيق الأ�سا�سية وفقا حلكمنا املهني هي تلك الأمور التي كان لها الأهمية الق�سوى يف اأعمال التدقيق التي قمنا 

بها للبيانات املالية املوحدة لل�سنة احلالية. لقد متت معاجلة اأمور التدقيق الأ�سا�سية يف �سياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة 

ككل، وعند تكوين راأينا عنها، فاإننا ل نقدم راأيا منف�سال عن هذه الأمور.

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل



٤٠

راجع اإي�شاحات رقم ٢ و3 و١١ على البيانات املالية املوحدة

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

لقد ركزنا على هذا اجلانب نظرا الأن:• 

ريال •   3٫3٢٨٫١٠7٫٢٨7 مببلغ  مدينة  ذمم  لديها  املجموعة 

ما  وهو   ،)٢٠١5 يف  قطري  ريال   ١٫7٦٨٫١٨4٫74١( قطري 

املجموعة كما يف 3١  اإجمايل موجودات  ميثل ٢١٪ من 

دي�شمرب ٢٠١٦.

يعتمد خم�ش�ص انخفا�ص القيمة على حكم املجموعة • 

يف التقدير عند حدوث حالة من حاالت انخفا�ص القيمة 

النقدية  للتدفقات  احلالية  القيمة  تكون  وعندما 

اأمر  وهو  الدفرتية،  القيمة  اأقل من  املتوقعة م�شتقبال 

غري موؤكد يف حد ذاته.

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

ما يلي:

لت�شجيل •  االإعداد  عملية  على  املطبقة  الرئي�شية  ال�شوابط  اختبار 

العمالء و�شبط حدود االئتمان وال�شمانات وحت�شيل االإي�شاالت،

اختبار تقادم الذمم املدنية على اأ�شا�ص العينة،• 

اأخذ •  النقدية مع  التدفقات  ب�شاأن توقعات  افرتا�شات املجموعة  اختبار 

معلومات ال�شوق احلالية يف االعتبار،

القدمية •  املدينة  الذمم  قيمة  انخفا�ص  تقييم مدى معقولية خم�ش�ص 

وامل�شكوك يف حت�شيلها،

انخفا�ص •  مبخ�ش�شات  يتعلق  فيما  املجموعة  اإف�شاح  كفاية  تقييم 

القيمة بالرجوع اإىل متطلبات املعايري املحا�شبية ذات ال�شلة.

راجع اإي�شاحات رقم ٢و3و 5 و٦ على البيانات املالية املوحدة

كيفية تناول تدقيقنا لالأمراإهالك املمتلكات واالآالت واملعدات واال�شتثمارات العقارية

لقد ركزنا على هذا اجلانب نظرا الأن:

بنود املمتلكات واالآالت واملعدات واال�شتثمارات العقارية • 

املدرجة يف بيان املركز املايل املوحد متثل ٢4٪ من اإجمايل 

موجودات املجموعة.

نظرا الأن احلكم امل�شتخدم يف تقدير االأعمار االإنتاجية • 

واالأهمية الن�شبية للقيمة الدفرتية للممتلكات واالآالت 

واملعدات، فاعتربنا اأن اإهالك املمتلكات واالآالت واملعدات 

التدقيق  اأمور  من  اأمر  متثل  العقارية  واال�شتثمارات 

االأ�شا�شية.

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

ما يلي:

واالآالت •  املمتلكات  عملية  على  املفرو�شة  الرئي�شية  ال�شوابط  تقييم 

االأعمار  وتقدير  البيانات  قاعدة  على  العقارية  واال�شتثمارات  واملعدات 

االإنتاجية والقيم الباقية،

تقييم معايري االعرتاف املطبقة على التكاليف املتكبدة واملر�شملة خالل • 

ال�شنة املالية مقابل متطلبات املعايري املحا�شبية ذات ال�شلة،

االفرتا�شات •  معقولية  ومدى  امل�شتخدمة،  االإهالك  منهجية  تقييم 

االأ�شا�شية بناء على معرفتنا بهذا املجال،

اإعادة ح�شاب م�رشوفات االإهالك ومقارنتها مب�رشوفات االإهالك الواردة يف • 

البيانات املالية املوحدة،

تقييم كفاية اإف�شاح املجموعة فيما يتعلق باإهالك املمتلكات واالآالت • 

ال�شيا�شات  متطلبات  اإىل  بالرجوع  العقارية  واال�شتثمارات  واملعدات 

املحا�شبية ذات ال�شلة.

راجع اإي�شاحات رقم ٢و3 و٩ على البيانات املالية املوحدة

كيفية تناول تدقيقنا لالأمرتقييم املخزون وخم�ش�ص املخزون بطيء احلركة

لقد ركزنا على هذا اجلانب نظراً الأن:

خم�ش�ص املخزون بطيء احلركة الذي يبلغ ٦4٫١٨٨٫٠47 • 

العمومية  امل�رشوفات  اإجمايل  ريال قطري ميثل ٦٪ من 

واالإدارية للمجموعة.

املجموعة ت�شع اأحكاما هامة يف تقدير �شايف القيمة • 

تقييم  اإىل  باالإ�شافة  للمخزون،  للتحقق  القابلة 

يتعلق  فيما  املطلوب  املخزون  خم�ش�ص  م�شتوى 

باملخزون بطيء احلركة.

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

ما يلي:

تقييم ال�شوابط الرئي�شية املفرو�شة على عملية حتديد املخزون بطيء • 

احلركة وتقييمات املحزون،

اختبار تقادم املخزون على اأ�شا�ص العينة،• 

تقييم مدى معقولية �شيا�شات تكوين املخ�ش�شات باملجموعة بالرجوع • 

اإىل املمار�شات املتبعة يف القطاع ومقارنة توافقها مع البيانات التاريخية 

لتكوين املخ�ش�شات،

اختبار املبيعات عقب نهاية ال�شنة لعينة من بنود املخزون للتحقق مما • 

اإذا كان �شعر البيع اأعلى/اأقل من القيم الدفرتية الواردة يف التقرير لبنود 

املخزون تلك،

تقييم كفاية اإف�شاح املجموعة فيما يتعلق بتقييم املخزون بالرجوع اإىل • 

متطلبات املعايري املحا�شبية ذات ال�شلة.

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل )تتمة(  
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معلومات اأخرى

اإن جمل�ص االإدارة امل�شوؤول عن املعلومات االأخرى. ت�شمل املعلومات االأخرى املعلومات الواردة يف التقرير ال�شنوي لل�رشكة ل�شنة 

٢٠١٦ )»التقرير ال�شنوي«( ولكنها ال ت�شمل البيانات املالية املوحدة وتقرير مدقق احل�شابات ال�شادر عنا عليها. قبل تاريخ تقرير 

مدقق احل�شابات، ح�شلنا على تقرير جمل�ص االإدارة الذي ي�شكل جزءا من التقرير ال�شنوي ويتوقع اأن تقدم لنا االأق�شام الباقية من 

التقرير ال�شنوي بعد تاريخ التدقيق هذا.

ال يغطي راأينا حول البيانات املالية املوحدة املعلومات االأخرى ونحن ال 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 االأخرى املحددة اأعاله عندما ت�شبح متاحة، 

وللقيام بذلك، �شناأخذ يف اعتبارنا ما اإذا كانت املعلومات االأخرى 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 االأخرى امل�شتلمة قبل تاريخ تقرير املدققني هذا، اإىل اأن هناك 

اأخطاء جوهرية يف تلك املعلومات االأخرى، فاإنه ينبغي علينا االإبالغ عن تلك احلقيقة. لي�ص لدينا ما نبلغ عنه يف هذا ال�شدد.

م�سوؤوليات جمل�س الإدارة عن البيانات املالية املوحدة

اإن جمل�ص االإدارة م�شوؤول عن اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعر�شها ب�شكل عادل وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية وعن 

الرقابة الداخلية التي حتدد االإدارة اأنها �رشورية للتمكن من اإعداد البيانات املالية املوحدة اخلالية من اأية معلومات جوهرية خاطئة 

�شواء كانت ناجتة عن غ�ص اأو خطاأ.

عند اإعداد البيانات املالية املوحدة، فاإن جمل�ص االإدارة م�شوؤول عن تقييم قدرة املجموعة على اال�شتمرار وفقا ملبداأ اال�شتمرارية، 

واالإف�شاح، ح�شب مقت�شى احلال، عن االأمور املتعلقة مببداأ اال�شتمرارية وا�شتخدام اأ�شا�ص املحا�شبة وفقا ملبداأ اال�شتمرارية ما مل 

يخطط جمل�ص االإدارة اإما لت�شفية املجموعة اأو اإيقاف عملياتها اأو مل يكن لديه بديل واقعي خالفا للقيام بذلك.

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

اإن اأهدافنا هي احل�شول على تاأكيد معقول عما اإذا كانت البيانات املالية املوحدة ككل خالية من اأخطاء جوهرية، �شواء كانت 

ناجتة عن غ�ص اأو خطاأ، واإ�شدار تقرير مدققي احل�شابات الذي يت�شمن راأينا. التاأكيد املعقول هو تاأكيد على م�شتوى عال، ولكن ال 

ي�شمن اأن عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايري الدولية للتدقيق �شتك�شف دائما عن اأخطاء جوهرية عندما تكون موجودة. 

ميكن اأن تن�شاأ االأخطاء عن غ�ص اأو خطاأ، وتعترب هامة اإذا كان من املمكن، ب�شكل فردي اأو جماعي، اأن يتوقع ب�شكل معقول اأن توؤثر 

على القرارات االقت�شادية التي يتخذها امل�شتخدمون على اأ�شا�ص هذه البيانات املالية املوحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق، نحن منار�ص حكماً مهنياً ونبقي على ال�شكوك املهنية يف جميع اأعمال 

التدقيق. كما اإننا نقوم:

بتحديد وتقييم خماطر االأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية املوحدة، �شواء كانت ناجتة عن غ�ص اأو خطاأ، ون�شمم وننفذ اإجراءات • 

التدقيق التي ت�شتجيب لتلك املخاطر، ونح�شل على اأدلة تدقيق كافية ومنا�شبة لتكوين اأ�شا�ص لراأينا. اإن خطر عدم اكت�شاف 

اأية اأخطاء جوهرية ناجتة عن غ�ص هو اأعلى من تلك الناجتة عن خطاأ، نظرا الأن الغ�ص قد ينطوي على تدلي�ص وتزوير، اأو حذف 

متعمد اأو حماوالت 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�ص لغر�ص اإبداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

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

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل )تتمة(  



٤٢

باإبداء نتيجة على مدى مالءمة ا�شتخدام مبداأ اال�شتمرارية املحا�شبي، وا�شتنادا اإىل اأدلة التدقيق التي يتم احل�شول عليها، ما • 

اإذا كانت هناك �شكوكاً جوهرية ذات �شلة باأحداث اأو ظروف ميكن اأن تثري �شكوكا كبرية حول مقدرة املجموعة على موا�شلة 

اأعمالها وفقا ملبداأ اال�شتمرارية. اإذا تو�شلنا اإىل اأن هناك �شكوكاً جوهرية، فاإننا مطالبون بلفت االنتباه يف تقرير مدققي احل�شابات 

اإىل االإف�شاحات ذات ال�شلة الواردة يف البيانات املالية املوحدة، اأو اإذا كان االإف�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 مدققي احل�شابات. ومع ذلك، فاإن 

االأحداث اأو الظروف امل�شـتقبلية قد تت�شبب يف اأن تقوم املجموعة بالتوقف عن موا�شلة اأعمالها وفقـاً ملبداأ اال�شتمرارية.

بتقييم العر�ص العام للبيانات املالية وهيكلها وحمتواها، مبا يف ذلك االإف�شاحات، وفيما اإذا كانت البيانات املالية املوحدة متثل • 

املعامالت واالأحداث ذات العالقة بالطريقة التي حتقق العر�ص العادل.

باحل�شول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�شبة فيما يتعلق باملعلومات املالية من الكيانات اأو االأن�شطة التجارية داخل املجموعة • 

الإبداء الراأي حول البيانات املالية املوحدة. اإننا م�شوؤولون عن التوجيه واالإ�رشاف على واإجراء اأعمال التدقيق للمجموعة. و�شنظل 

نحن امل�شوؤولون الوحيدون عن راأينا حول التدقيق.

اإننا نتوا�شل مع جمل�ص االإدارة 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�ص االإدارة ببيان بالتزامنا باملتطلبات االأخالقية ذات ال�شلة ب�شاأن اال�شتقاللية، ونبلغهم عن جميع العالقات 

وامل�شائل االأخرى التي قد يُعتقد ب�شكل معقول اأنها توؤثر على ا�شتقالليتنا وال�شمانات ذات ال�شلة، متى كان ذلك ممكناً.

م�سوؤوليات مدقق احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة )تابع(

من االأمور التي مت تقدميها ملجل�ص االإدارة، نحدد تلك امل�شائل التي كانت لها االأهمية الق�شوى يف تدقيق البيانات املالية املوحدة 

لل�شنة احلالية، وبالتايل فهي اأمور التدقيق الرئي�شية. نحن ن�شف هذه االأمور يف تقرير مدققي احل�شابات ما مل يحول قانون اأو 

الئحة دون الك�شف العلني عن م�شاألة اأو عندما، يف حاالت نادرة جداً، 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 االإي�شاحات واملعلومات التي اعتربنا اأنها �رشورية الأغرا�ص التدقيق. حتتفظ ال�رشكة ب�شجالت حما�شبية 

منتظمة وتتفق بياناتها املالية املوحدة مع تلك ال�شجالت. قمنا باإجراء اجلرد الفعلي ملخزون ال�رشكة وفقا للمبادئ املقررة. وقمنا 

بقراءة تقرير جملـ�ص االإدارة والذي �شوف يعر�ص �شمن التقرير ال�شنوي، واملعلومات املالية الواردة فيه تتفق مع دفاتر و�شجالت 

ال�رشكة. مل يرد اإىل علمنا وقوع اأية خمالفات لقانون ال�رشكات التجارية القطري رقم ١١ ل�شنة ٢٠١5 اأو لبنود النظام االأ�شا�شي 

لل�رشكة واأية تعديالت عليه خالل ال�شنة ميكن اأن يكون لها اأثر جوهري �شلبي على بيان املركز املايل املوحد لل�رشكة اأو اأدائها كما 

يف ولل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٦.

يعقوب حبيقة١٦ فرباير ٢٠١7

كي بي اإم جيالدوحة

�شجل مراقبي احل�شابات القطري رقم )٢٨٩(دولة قطر

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل )تتمة(  
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نوفر جميع احتياجاتكم
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بيان املركز املايل املوحد

كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٦

31 دي�سمرب 2015 31 دي�سمرب 2016

)املعدلة(

1 يناير 2015 )املعدلة(

ريال قطريريال قطريريال قطري�إي�ضاح

املوجودات غري املتداولة

51.769.515.6981.492.264.3181.394.326.296ممتلكات واآالت ومعدات

6913.406.962967.875.178172.345.726ا�ستثمارات عقارية

71.667.535.8671.647.258.9191.406.239.626موجودات مالية متاحة للبيع

8132.935.132132.935.132132.935.132ال�سهرة

4.483.393.6594.240.333.5473.105.846.780اإجمايل املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة

9280.495.030370.788.026412.630.652خمزون

10484.262.131360.702.302211.626.415)�أ(م�ستحق من اأطراف ذات عالقة

112.328.107.2871.768.184.7412.515.303.879ذمم جتارية مدينة 

12595.385.088440.771.106284.958.006دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى

133.168.034.7962.400.286.9293.937.702.865نقد واأر�سدة لدى البنوك

6.856.284.3325.340.733.1047.362.221.817اإجمايل املوجودات املتداولة

11.339.677.9919.581.066.65110.468.068.597اإجمايل املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات  

حقوق امللكية

14912.161.250844.593.750844.593.750راأ�س املال

15456.080.625428.250.269422.296.875احتياطي قانوين

30.078.23430.078.23430.078.234احتياطي عام

16125.568.778138.561.858267.400.889احتياطي القيمة العادلة

5.500.053.4245.426.985.6835.168.387.385اأرباح مدورة

7.023.942.3116.868.469.7946.732.757.133حقوق امللكية املن�سوبة مل�ساهمي ال�رشكة

258.495.739271.288.186255.458.524ح�س�س غري م�سيطرة

7.282.438.0507.139.757.9806.988.215.657اإجمايل حقوق امللكية

املطلوبات

مطلوبات غري متداولة

17136.412.11690.604.66176.294.853مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

136.412.11690.604.66176.294.853اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

مطلوبات متداولة

18497.788.536471.708.1982.058.573.215ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

103.423.039.2891.878.995.8121.344.984.872)ب(م�ستحق لأطراف ذات عالقة

3.920.827.8252.350.704.0103.403.558.087اإجمايل املطلوبات املتداولة

4.057.239.9412.441.308.6713.479.852.940اإجمايل املطلوبات

11.339.677.9919.581.066.65110.468.068.597اإجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

اعتمد جمل�س االإدارة هذه البيانات املالية املوحدة بتاريخ 16 فرباير 2017 ووقع عليها نيابة عن املجل�س:

�سعود بن عبد الرحمن اآل ثاين

رئي�س جمل�س االإدارة

اإبراهيم جهام الكواري

الرئي�س التنفيذي

جابر علي الهدفة

رئي�س القطاع املايل واالإداري

البيانات املالية املوحدة



٤5

بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد

لل�سنة املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٦

٢٠١5 )املعدلة(2016

ريال قطريريال قطرياإي�شاحات

١٩١3٫٨43٫٩43٫٢٠٢١3٫١٨7٫5٠١٫5٨7االإيرادات 

)١١٫4٨5٫7٩4٫٦٢٢()١٢٫٢54٫٨٦4٫٠١5(تكلفة االإيرادات

١٫5٨٩٫٠7٩٫١٨7١٫7٠١٫7٠٦٫٩٦5اإجمايل الربح

٢١475٫١٦٨٫5١54٩٦٫٨٩٩٫3٢٠اإيرادات اأخرى

)١٫٠4٨٫٦35٫١١٢()١٫٠٨٩٫٢٢3٫4٩5(٢٠م�رشوفات عمومية واإدارية 

975.024.207١٫١4٩٫٩7١٫١73�سايف ربح ال�سنة

من�سوب اإىل:

٨٨3٫١١٠٫٢٢٨١٫٠5٠٫٠٦٠٫٦4٦امل�شاهمني بال�رشكة

٩١٫٩١3٫٩7٩٩٩٫٩١٠٫5٢7ح�ش�ص غري امل�شيطرة

975.024.207١٫١4٩٫٩7١٫١73�سايف ربح ال�سنة

٢٢9.68١١٫5١العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد

بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر املوحد

لل�سنة املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٦

٢٠١5 )املعدلة(2016اإي�شاح

ريال قطريريال قطري

975.024.207١.١٤٩.٩7١.١7٣�سايف ربح ال�سنة 

بنود الدخل ال�سامل الآخر

بنود مت اأو �شوف يتم اإدراجها الحقاً يف الربح اأو اخل�شارة

)١4٠٫٩١٩٫٨٩٦()١7٫٦٩٩٫5٠٦(�شايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع

)١4٠٫٩١٩٫٨٩٦()17.699.506(اإجمايل اخل�سارة ال�سامل الآخر لل�سنة

957.324.701١٫٠٠٩٫٠5١٫٢77اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

من�سوب اإىل:

٨7٠٫١١7٫١4٨٩٢١٫٢٢١٫٦١5امل�شاهمني بال�رشكة

٨7٫٢٠7٫553٨7٫٨٢٩٫٦٦٢ح�شة غري م�شيطرة

957.324.701١٫٠٠٩٫٠5١٫٢77

البيانات املالية املوحدة )تتمة(  



بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

لل�سنة املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٦

املن�سوبة اإىل م�ساهمني ال�رشكة

اإحتياطي راأ�س املال

قانوين

اإحتياطي اإحتياطي عام

القيمة 

العادلة

ح�س�س الإجمايلاأرباح مدورة

امل�ساهمني

اإجمايل 

حقوق 

امللكية

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

الر�شيد يف ١ يناير ٢٠١5 كما مت 

٨44٫5٩3٫75٠4٢٢٫٢٩٦٫٨753٠٫٠7٨٫٢34٢٦7٫4٠٠٫٨٨٩5٫١٩٩٫5٢5٫١١٨٦٫7٦3٫٨٩4٫٨٦٦٢55٫45٨٫5٢47٫٠١٩٫353٫3٩٠اإ�شداره �شابقاً

)3١٫١37٫733(-)3١٫١37٫733()3١٫١37٫733(----اأثر ت�شحيح اخلطاأ

الر�شيد يف ١ يناير ٢٠١5 

٨44٫5٩3٫75٠4٢٢٫٢٩٦٫٨753٠٫٠7٨٫٢34٢٦7٫4٠٠٫٨٨٩5٫١٦٨٫3٨7٫3٨5٦٫73٢٫757٫١33٢55٫45٨٫5٢4٦٫٩٨٨٫٢١5٫٦57)املعّدل(

الدخل ال�سامل الآخر

١٫٢53٫١١٨٫٩١3١٫٢53٫١١٨٫٩١3١٠3٫٦٠٩٫٩٠3١٫35٦٫7٢٨٫٨١٦----�شايف الربح لل�شنة

اأثر ت�شحيح االأخطاء 

)٦٩٫٨٦4٫٨44()3٫٦٩٩٫37٦()٦٦٫١٦5٫4٦٨()٢٠3٫٠5٨٫٢٦7(١3٦٫٨٩٢٫7٩٩---)اإي�شاح ٢7(

١3٦٫٨٩٢٫7٩٩١٫٠5٠٫٠٦٠٫٦4٦١٫١٨٦٫٩53٫445٩٩٫٩١٠٫5٢7١٫٢٨٦٫٨٦3٫٩7٢---�شايف الربح لل�شنة )املعّدل(

)٢77٫٨١٢٫٦٩5()١٢٫٠٨٠٫٨٦5()٢٦5٫73١٫٨3٠(-)٢٦5٫73١٫٨3٠(---اخل�شارة ال�شاملة االأخرى 

اإجمايل الدخل ال�سامل 

١٫٠5٠٫٠٦٠٫٦4٦٩٢١٫٢٢١٫٦١5٨7٫٨٢٩٫٦٦٢١٫٠٠٩٫٠5١٫٢77)١٢٨٫٨3٩٫٠3١(---لل�سنة

توزيعات اأرباح مدفوعة عن عام 

)7٦٠٫١34٫375(-)7٦٠٫١34٫375()7٦٠٫١34٫375(----٢٠١4 )اإي�شاح ٢3(

امل�شاهمة يف ال�شندوق 

)3١٫3٢7٫٩73(-)3١٫3٢7٫٩73()3١٫3٢7٫٩73(----االجتماعي والريا�شي

املحول اإىل االإحتياطي القانوين 

5٫٩53٫3٩4-5٫٩53٫3٩4---5٫٩53٫3٩4-)اإي�شاح ١5(

توزيعات اأرباح مدفوعة 

للح�شة غري امل�شيطرة من 

)7٢٫٠٠٠٫٠٠٠()7٢٫٠٠٠٫٠٠٠(------�رشكة تابعة

الر�شيد يف 3١ دي�شمرب ٢٠١5 

٨44٫5٩3٫75٠4٢٨٫٢5٠٫٢٦٩3٠٫٠7٨٫٢34١3٨٫5٦١٫٨5٨5٫4٢٦٫٩٨5٫٦٨3٦٫٨٦٨٫4٦٩٫7٩4٢7١٫٢٨٨٫١٨٦7٫١3٩٫757٫٩٨٠)املعّدل(

الر�شيد يف ١ يناير ٢٠١٦ 

٨44٫5٩3٫75٠4٢٨٫٢5٠٫٢٦٩3٠٫٠7٨٫٢34١3٨٫5٦١٫٨5٨5٫4٢٦٫٩٨5٫٦٨3٦٫٨٦٨٫4٦٩٫7٩4٢7١٫٢٨٨٫١٨٦7٫١3٩٫757٫٩٨٠)املعّدل(

الدخل ال�سامل الآخر 

٨٨3٫١١٠٫٢٢٨٨٨3٫١١٠٫٢٢٨٩١٫٩١3٫٩7٩٩75٫٠٢4٫٢٠7----�شايف الربح لل�شنة

)١7٫٦٩٩٫5٠٦()4٫7٠٦٫4٢٦()١٢٫٩٩3٫٠٨٠(-)١٢٫٩٩3٫٠٨٠(---اخل�شارة ال�شاملة االأخرى 

اإجمايل الدخل ال�سامل 

٨٨3٫١١٠٫٢٢٨٨7٠٫١١7٫١4٨٨7٫٢٠7٫553٩57٫3٢4٫7٠١)١٢٫٩٩3٫٠٨٠(---لل�سنة

املحول اإىل االحتياطي القانوين 

---)٢7٫٨3٠٫35٦(--٢7٫٨3٠٫35٦-)اإي�شاح ١5(

---)٦7٫5٦7٫5٠٠(---٦7٫5٦7٫5٠٠اإ�شدار اأ�شهم جمانية

توزيعات اأرباح مدفوعة عن عام 

)٦٩٢٫5٦٦٫٨75(-)٦٩٢٫5٦٦٫٨75()٦٩٢٫5٦٦٫٨75(----٢٠١5 )اإي�شاح ٢3(

امل�شاهمة يف ال�شندوق 

)٢٢٫٠77٫75٦(-)٢٢٫٠77٫75٦()٢٢٫٠77٫75٦(----االإجتماعي والريا�شي

توزيعات اأرباح مدفوعة 

للح�شة غري امل�شيطرة من 

)١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠()١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(------�رشكة تابعة

 الر�سيد يف 

31912.161.250456.080.62530.078.234125.568.7785.500.053.4247.023.942.311258.495.7397.282.438.050 دي�سمرب 2016
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بيان التدفقات النقدية املوحد

لل�سنة املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٦

٢٠١5 )املعدلة(2016اإي�شاح

ريال قطريريال قطري

التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل 

٩75٫٠٢4٫٢٠7١٫١4٩٫٩7١٫١73�شايف ربح ال�شنة

ت�شويات لـ:

5١٩٨٫4٢٢٫4٨٦١7١٫44١٫٨١5اإهالك ممتلكات واآالت ومعدات

٦54٫4٦٨٫٢١٦٦٫٩7٨٫١5٨اإهالك ا�شتثمارات عقارية

-٢٠١4٫3٩١٫٠75انخفا�ص قيمة ممتلكات واآالت ومعدات

7٢٠٫44٨٫٢٠5١3٦٫٨٩٢٫7٩٩خ�شائر انخفا�ص قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع

١١٨١٫5٦٢٫53٨773٫57٢)د(خم�ش�ص ديون م�شكوك يف حت�شيلها

٩٦4٫١٨٨٫٠47١33٫7٩٨خم�ش�ص خمزون بطيء احلركة

١75١٫4٢7٫٨5١١٩٫7٦3٫١7٠مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

)١3٫٢٦3٫٠7٢(١٢٫٦73٫٢4٩)خ�شائر(/ اأرباح من بيع ممتلكات واآالت ومعدات

)4٦٫7١3٫٨٦5(-٢١اأرباح بيع موجودات مالية متاحة للبيع

)٨٢٫4٩7٫١٢4()٨٩٫43٠٫٢٠4(٢١اإيرادات توزيعات اأرباح

)4٩٫٦4٢٫٨٢3()5٩٫74٨٫٦33(٢١اإيرادات فوائد

١٫3٢3٫4٢7٫٠37١٫٢٩3٫٨37٫٦٠١

التغريات يف:

٢٦٫١٠4٫٩4٩4١٫7٠٨٫٨٢٨- املخزون

)١4٩٫٠75٫٨٨7()١٢3٫55٩٫٨٢٩(- امل�شتحق من اأطراف ذات عالقة

55٩٫٢٠4٫4٩4)7٩٦٫٠٩٩٫٠٦٦(- ذمم جتارية مدينة ومدفوعة مقدما

4٫٠٠٢٫5٨٢١٦5٫١5٦٫47٦- ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى )4( 

)١٫٢١٨٫٠١٠٫553(١٫544٫٠43٫477- امل�شتحق الأطراف ذات عالقة

١٫٩77٫٩١٩٫١5٠٦٩٢٫٨٢٠٫٩5٩التدفقات النقدية الناجتة من الت�سغيل

)5٫453٫3٦٢()5٫٦٢٠٫3٩٦(١7مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة

٢١5٩٫74٨٫٦334٩٫٦4٢٫٨٢3فوائد م�شتلمة 

2.032.047.387737٫٠١٠٫4٢٠�سايف التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل

التدفقات النقدية من اأن�سطة ال�ستثمار

3٫٦34٫4٢35٠٫١7٠٫٠٠٠متح�شالت من بيع ممتلكات واآالت ومعدات

4٨٢٫57٨٫75٢537٫7١٩٫١٩٢متح�شالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع)١(، )٢(

)3٠٦٫٢٨٦٫7٦٦()5٠٦٫37٢٫٦١3(5�رشاء ممتلكات واآالت ومعدات

)٨٠٢٫5٠7٫٦١٠(-٦�رشاء ا�شتثمارات عقارية

٨٩٫43٠٫٢٠4٨٢٫4٩7٫١٢4املتح�شل من توزيعات اأرباح

5٫٩53٫3٩4-املتح�شل من بيع ك�شور االأ�شهم 

)١٫٠٠٩٫٨37٫3١5()54١٫٠٠3٫3١١(7املدفوع ل�رشاء موجودات مالية متاحة للبيع

)١٫44٢٫٢٩١٫٩٨١()471.732.545(�سايف التدفقات النقدية من اأن�سطة ال�ستثمار

التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل

)7٦٠٫١34٫375()٦٩٢٫5٦٦٫٩75(٢3توزيعات اأرباح مدفوعة

)7٢٫٠٠٠٫٠٠٠()١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(توزيعات اأرباح مدفوعة حل�شة غري م�شيطرة )٢(

)٨3٢٫١34٫375()792.566.975(�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة التمويل

)١٫537٫4١5٫٩3٦(7٦7٫747٫٨٦7�شايف الزيادة / )النق�ص( يف النقد وما يعادله خالل ال�شنة

٢٫4٠٠٫٢٨٦٫٩٢٩3٫٩37٫7٠٢٫٨٦5النقد وما يعادله يف ١ يناير 

١33.168.034.796٢٫4٠٠٫٢٨٦٫٩٢٩النقد وما يعادله يف 31 دي�سمرب 

املعامالت غري النقدية

12.993.080٢٦5٫73١٫٨3٠)١( التغري يف احتياطي القيمة العادلة )اإي�شاح ١٦(

4.706.426١٢٫٠٨٠٫٨٦5)٢( تاأثري االحتياطي على القيمة العادلة على احل�شة غري م�شيطرة

-67.567.500)3( توزيع اأ�شهم جمانية لزيادة راأ�ص املال

22.077.7563١٫3٢7٫٩73)4( امل�شاهمة يف ال�شندوق االجتماعي والريا�شي
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١- الو�سع القانوين والن�ساط الرئي�سي

�رشكة قطر للوقود )"وقود"( �ص.م.ق )"ال�رشكة" اأو "ال�رشكة االأم"( هي �رشكة م�شاهمة قطرية تاأ�ش�شت مبوجب املر�شوم االأمريي رقم 

)5( ل�شنة ٢٠٠٢ بتاريخ ١٠فرباير ٢٠٠٢ وقيدت بال�شجل التجاري رقم )٢4٨7٢(.

االأن�شطة الرئي�شية لل�رشكة االأم مع ال�رشكات التابعة لها )"املجموعة"( هي بيع وت�شويق وتوزيع النفط والغاز واملنتجات النفطية 

املكررة، والتي يتم �شقلها من قبل، ونقلها من قطر للبرتول وخدمات فح�ص املركبات، لتزويد ال�شفن بالوقود البحري ونقل النفط 

والغاز بني املوانئ واخلدمات العقارية. تعمل املجموعة يف دولة قطر من خالل خطوط اإنتاجها. اأن�شاأت املجموعة اأي�شا �رشكة وقود 

العاملية وهي �رشكه ذات م�شوؤوليه حمدودة اأن�شاأت الإجراء اال�شتثمارات االأجنبية لل�رشكة االأم. �رشكة وقود اململكة هي �رشكة تابعة 

لوقود العاملية وقامت موؤخرا باإجراء م�رشوع الإن�شاء حمطات البنزين وامل�شاحات التجارية يف اململكة العربية ال�شعودية. 

وت�شمل البيانات املالية املوحدة للمجموعة على املعلومات املالية التي تخ�ص ال�رشكات التابعة امل�شيطرة التالية:

بلد التاأ�سي�س ال�رشكة التابعة
الن�سبة املئوية للم�ساهمة 

الفعلية للمجموعة

2016٢٠١5

١٠٠٪١٠٠٪قطر�رشكة وقود لفح�ص املركبات )فاح�ص( ذ.م.م.

٦٠٪٦٠٪قطر�رشكة قطر لوقود الطائرات )كيوجت( ذ.م.م.

١٠٠٪١٠٠٪قطر�رشكة وقود للخدمات البحرية ذ.م.م.

١٠٠٪١٠٠٪قطر�رشكة وقود العاملية ذ.م.م.

١٠٠٪١٠٠٪اململكة العربية ال�شعودية�رشكة وقود اململكة ذ.م.م.

١٠٠٪١٠٠٪قطراأر�ص اخلليج للعقارات ذ.م.م.

١٠٠٪١٠٠٪جمهورية ليبرييا�رشكة �شدرة لل�شحن )الغارية(

١٠٠٪١٠٠٪جمهورية ليبرييا�رشكة �شدرة لل�شحن )الوجبة(

١٠٠٪١٠٠٪جمهورية ليبرييا�رشكة �شدرة لل�شحن )الزبارة(

١٠٠٪١٠٠٪جمهورية ليبرييا�رشكة �شدرة لل�شحن )را�ص لفان(

١٠٠٪١٠٠٪جمهورية ليبرييا�رشكة �شدرة لل�شحن )الوكرة(

١٠٠٪١٠٠٪جمهورية ليبرييا�رشكة �شدرة لل�شحن )الرميلة(

١٠٠٪١٠٠٪جمهورية ليبرييا�رشكة �شدرة لل�شحن )م�شيعيد(

متت املوافقة على اإ�شدار البيانات املالية املوحدة ل�رشكة قطر للوقود )"وقود"( �ص.م.ق. )"ال�رشكة" اأو "ال�رشكة االأم"( و�رشكاتها التابعة 

)ي�شـار اإليها جميعاً بـ "املجموعة"( لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٦ من جمل�ص االإدارة بتاريخ ١٦ فرباير ٢٠١7.

٢- اأ�سا�س الإعداد

)اأ( فقرة اللتزام

مت اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة لل�رشكة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية. 

)ب( اأ�سا�س القيا�س

مت اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفقاً ملبداأ التكلفة التاريخية املعدل فيما عدا املوجودات املالية املتاحة للبيع التي يتم قيا�شها 

بالقيمة العادلة. 

)ج( عملة الوظيفية وعملة العر�س 

مت عر�ص هذه البيانات املالية املوحدة بالريال القطري وهو العملة الوظيفية للمجموعة. مت تقريب جميع املبالغ الأقرب ريال قطري، 

ما مل تتم االإ�شارة اإىل خالف ذلك.

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٦

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة



٤٩

)د( ا�ستخدام التقديرات والأحكام

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

املوجودات واملطلوبات واالإيرادات وامل�رشوفات ال�شادر عنها التقرير. قد تختلف القيم احلقيقية عن هذه التقديرات.

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

اإن املعلومات حول املجاالت التي توجد بها درجة عالية من االأحكام اأو التعقيدات اأو املجاالت التي ينتج فيها عن االفرتا�شات والتقديرات 

خماطر هامة الإجراء تعديالت كبرية على املبالغ املعرتف بها يف البيانات املالية املوحدة كما يلي:

مبداأ ال�ستمرارية

قامت االإدارة باإجراء تقييم ملقدرة املجموعة على موا�شلة اأعمالها كموؤ�ش�شة م�شتمرة وهي مقتنعة باأن لدى املجموعة امل�شادر 

اأ�شول ومركز كل من  اأرباحا ولديها �شايف  التجارية يف امل�شتقبل القريب. ظلت املجموعة حتقق  اأعمالها  التي متكنها من توا�شل 

راأ�ص املال العامل و التدفق النقدي كما يف نهاية العام. اإ�شافة اإىل ذلك، ال تعلم االإدارة عن اأي �شكوك جوهرية قد تاأثر على مقدرة 

املجموعة على موا�شلة اأعمالها كموؤ�ش�شة م�شتمرة. لذا ي�شتمر اإعداد البيانات املالية املوحدة على اأ�شا�ص مبداأ اال�شتمرارية.

اإهالك املمتلكات والآلت واملعدات

اال�شتخدام  االإنتاجية على  االأعمار  املقدرة. ي�شتند حتديد  االإنتاجية  اأعمارها  واملعدات على مدى  واالآالت  املمتلكات  بنود  اإهالك  يتم 

املتوقع لالأ�شل والبلى والتقادم الفعلي والتقادم التقني والتجاري وتلك التي توؤثر على م�رشوف االإهالك ال�شنوي املعرتف به يف البيانات 

امل�شتقبلي  االإهالك  تعديل م�رشوف  يتم  قد  االأ�شول.  لهذه  االإنتاجية  واالأعمار  الباقية  للقيم  �شنوية  مبراجعة  االإدارة  تقوم  املالية. 

ب�شورة هامة عندما ترى االإدارة اأن االأعمار االإنتاجية تختلف عن التقديرات ال�شابقة.

ت�سنيف العقارات اإىل ا�ستثمارات عقارية

يتطلب االأمر القيام بحكم لتحديد ما اإذا كان عقار حمدد موؤهل كا�شتثمار عقاري. ا�شتناداً اإىل التقييم الذي جتريه االإدارة فاإن بع�ص 

عقارات املجموعة التي ت�شتمل على اأر�ص ومباين قد مت ت�شنيفها كا�شتثمارات عقارية على اأ�شا�ص اأنها غري م�شغورة ب�شكل كبري 

بوا�شطة املجموعة اأو لت�شغيلها كما اأنها لي�شت للبيع يف اإطار الن�شاط االعتيادي ولكنه يتم االحتفاظ بها ب�شفة اأ�شا�شية جلني 

اإيراد اإيجار. 

تقدير انخفا�س قيمة ال�سهرة

تقوم املجموعة على نحو �شنوي باختبار ما اإذا كانت قيمة ال�شهرة قد انخف�شت وفقا لل�شيا�شة املحا�شبية املذكورة باالإي�شاح 

رقم 3. تتطلب عمليات االحت�شاب هذه ا�شتخدام تقديرات وافرتا�شات هامة حول امل�شتقبل كما هو مف�شح عنه باالإي�شاح رقم ٨ 

مما قد يوؤثر على اإعادة تقييم ال�شهرة والنتيجة املتمثلة يف عدم احلاجة ملخ�ش�ص خل�شارة االنخفا�ص يف قيمة ال�شهرة. 

انخفا�س قيمة الأ�سول غري املالية )بخالف املخزون(

تتم مراجعة القيم الدفرتية لالأ�شول غري املالية )املمتلكات واالآالت واملعدات واالأعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ( للمجموعة يف تاريخ 

كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�رش على االنخفا�ص يف قيمتها. يتطلب حتديد ما ميكن اعتباره على اأنه قد انخف�شت قيمته 

ا�شتخدام التقديرات. كما يف تاريخ التقرير، مل تقم االإدارة بتحديد اأي دليل من التقرير الداخلي ي�شري اإىل انخفا�ص قيمة اأ�شل اأو فئة 

االأ�شول ومل يكن هناك تغريات جوهرية �شلبية يف ال�شوق كان ميكن اأن يكون لها اأثر �شلبي على موجوداتها. يف حالة وجود هذا املوؤ�رش 

يتم اإجراء اختبار النخفا�ص القيمة من قبل االإدارة. يتطلب حتديد ما ميكن اعتباره على اأنه قد انخف�شت قيمته وحتديد املبالغ القابلة 

لال�شرتداد من االإدارة القيام باإجراء اأحكام وتقديرات وافرتا�شات هامة.

انخفا�س قيمة املخزون

عندما ي�شبح املخزون قدمي اأو متقادم يتم اإجراء تقدير ل�شايف قيمته القابلة للتحقق. بالن�شبة للمبالغ الهامة ب�شفة فردية يتم 

اإجراء هذا التقدير على اأ�شا�ص فردي. املبالغ غري الهامة ب�شفة فردية ولكنها قدمية اأو متقادمة يتم تقديرها ب�شفة جماعية وو�شع 

خم�ش�ص لها وفقا لنوع املخزون ودرجة تقادمه اأو هجره ا�شتناداً اإىل اأ�شعار البيع التاريخية. تتطلب �رشورة و�شع خم�ش�ص للمخزون 

بطيء احلركة واملتقادمة درجة كبرية من االأحكام.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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انخفا�س قيمة الذمم التجارية املدينة والأر�سدة املدينة الأخرى

تتم مراجعة القيم الدفرتية للذمم التجارية املدينة واالأر�شدة املدينة االأخرى يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�رش 

على انخفا�ص القيمة. يف حالة وجود مثل هذا املوؤ�رش يتم اإجراء اختبار النخفا�ص القيمة من جانب االإدارة. ت�شتخدم االإدارة اأحكاما 

هامة لتقدير اأية مبالغ غري قابلة ال�شرتداد من الذمم املدينة ويتم حتديد ذلك بالرجوع اإىل حاالت التق�شري ال�شابقة من جانب الطرف 

املقابل وحتليل للو�شع املايل للطرف املقابل. 

خم�س�س مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

قامت االإدارة بتقدير التزامات املجموعة فيما يخ�ص مكافاآت نهاية خدمة املوظفني بناءً على قوانني العمل ذات ال�شلة، مل تقم 

االإدارة بعمل تقييم اكتواري كما هو مطلوب ح�شب معيار املحا�شبة الدويل رقم ١٩ "منافع املوظفني" حيث اأنها تتوقع اأن طريقة 

التقييم تلك لن ينتج عنها اختالفات جوهرية يف م�شتوى املخ�ش�ص املطلوب احت�شابه، تقوم االإدارة مبراجعة املخ�ش�ص يف نهاية كل 

عام، ويتم تعديل اأي اختالف يف القيمة املتوقعة اللتزامات منافع املوظفني �شمن خم�ش�ص مكافاأة نهاية اخلدمة يف الربح و اخل�شارة. 

املخ�س�سات واملطلوبات الأخرى

يتم االعرتاف باملخ�ش�شات واملطلوبات االأخرى خالل الفرتة فقط اإىل احلد الذي تعترب فيه االإدارة اأنه من املحتمل اأن يكون هناك تدفق 

نقدي م�شتقبلي خارج لالأموال ناجت من عمليات اأو اأحداث �شابقة وميكن قيا�ص مبلغ التدفق النقدي اخلارج ب�شورة موثوق بها. يتطلب 

توقيت االعرتاف ومقدار االلتزام تطبيق اأحكام على احلقائق والظروف القائمة والتي قد تخ�شع للتغيري. حيث اأن التدفقات النقدية 

اخلارجة الفعلية قد تقع يف �شنوات الحقة فاإنه تتم مراجعة القيم الدفرتية للمخ�ش�شات وااللتزامات ب�شورة منتظمة وت�شويتها 

لتاأخذ يف االعتبار احلقائق والظروف املتغرية. �شينتج عن التغيري يف تقدير املخ�ش�ص اأو االلتزام املعرتف به تغيريا يف االإيداع يف الربح اأو 

اخل�شارة يف الفرتة التي يحدث فيها التغيري.

اللتزامات املحتملة

يتم حتديد االلتزامات املحتملة برتجيح وقع حدث م�شتقبلي اأو اأكرث غري موؤكد من عدم حدوثه. يرتبط تقييم االلتزامات املحتملة 

ب�شورة ل�شيقة بو�شع افرتا�شات وتقديرات هامة متعلق بنتائج مثل تلك االأحداث امل�شتقبلية. 

)هـ( املعايري والتعديالت والتف�سريات اجلديدة التي اأ�سبحت �سارية املفعول 

خالل ال�شنة تبنت املجموعة املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة املذكورة اأدناه والتعديالت والتف�شريات على املعايري ذات ال�شلة 

بعملياتها الت�شغيلية وت�شبح �شارية املفعول لل�شنة املالية ابتداءً من ١ يناير ٢٠١٦:

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 14 "احل�سابات النظامية املوؤجلة"

�شدر املعيار الدويل للح�شابات النظامية من قبل جمل�ص معايري املحا�شبة الدولية يف 3٠ يناير عام ٢٠١4. ويوفر التوجيه املوؤقت على 

عر�ص االأر�شدة النظامية املوؤجلة لل�رشكة التي �شوف تتبناه للمرة االأوىل. يف حني يعترب جمل�ص املعايري املحا�شبة الدولية توجيهات 

اأ�شمل على املحا�شبة عن االآثار املرتتبة على تنظيم معدل. وكان اعتماد هذا املعيار اأي تاأثري جوهري على البيانات املالية املوحدة 

للمجموعة.

املحا�سبة عن اقتناء م�ساهمات يف عمليات م�سرتكة )تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 11(

توفر التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ١١ توجيهات حول كيفية املحا�شبة عن اال�شتحواذ على عملية م�شرتكة 

ت�شكل اأعماال جتارية وفقا للتعريف الوارد للكلمة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 اخلا�ص بتجميع االأعمال. تن�ص التعديالت 

على اأنه يجب تطبيق املبادئ ذات ال�شلة عند املحا�شبة عن جتميع االأعمال يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 واملعايري االأخرى. 

يناير ٢٠١٦.  اأو بعد ١  تبداأ يف  التي  ال�شنوية  باأثر م�شتقبلي للفرتات  املالية رقم ١١ تطبق  للتقارير  الدويل  املعيار  التعديالت على 

ي�شمح بالتبني املبكر.

لي�ص لتبني هذه التعديالت اأثرا هاما على البيانات املالية املوحدة.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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اإي�ساحات للطرق املقبولة لالإهالك والإطفاء )تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 16 ومعيار املحا�سبة 

الدويل رقم 38(

حتظر التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم ١٦ على الكيانات ا�شتخدام طريقة االإهالك امل�شتند اإىل االإيراد لبنود املمتلكات 

واالآالت واملعدات. تدخل التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم 3٨ افرتا�شا قابال للدح�ص باأن االإيراد لي�ص اأ�شا�شا منا�شبا الإطفاء 

املوجود غري امللمو�ص. ميكن دح�ص هذا االفرتا�ص فقط لو كان املوجود غري امللمو�ص معرب عنه كمقيا�ص لالإيراد اأو عندما ميكن اإثبات اأن 

اإيراد املنافع االقت�شادية من املوجود غري امللمو�ص وا�شتهالكها مرتابطان ب�شكل كبري.

تطبق التعديالت باأثر م�شتقبلي للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد ١ يناير ٢٠١٦. ي�شمح بالتبني املبكر.

لي�ص لتبني هذه التعديالت اأثرا هاما على البيانات املالية املوحدة.

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 16 ومعيار رقم 41 حول الزراعة

معيار املحا�سبة املالية رقم 27: ح�سابات ال�ستثمار

اأجرى جمل�ص معايري املحا�شبة الدولية تعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم ٢7 حول البيانات املالية املنف�شلة، والذي ي�شمح 

وامل�شاريع  التابعة  ال�رشكات  يف  اال�شتثمارات  لقيا�ص  املنف�شلة  املالية  بياناتها  يف  امللكية  حقوق  طريقة  ت�شتخدم  اأن  للكيانات 

امل�شرتكة وال�رشكات ال�شقيقة.

التابعة وامل�شاريع امل�شرتكة وال�رشكات  اأن تقي�ص ا�شتثماراتها يف ال�رشكات  يتيح حاليا معيار املحا�شبة الدويل رقم ٢7 للكيانات 

ثالث. ميكن  التعديالت طريقة حقوق امللكية كخيار  املالية املنف�شلة. تدخل  بياناتها  اأو كاأ�شل مايل يف  بالتكلفة  اإما  ال�شقيقة 

االختيار ب�شكل م�شتقل لكل فئة من فئات اال�شتثمار )�رشكات تابعة، م�شاريع م�شرتكة، و�رشكات �شقيقة(.

تطبق التعديالت باأثر م�شتقبلي للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد ١ يناير ٢٠١٦. ي�شمح بالتبني املبكر.

التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2012-2014 - معايري خمتلفة

تت�شمن التح�شينات ال�شنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة ٢٠١٢-٢٠١4 عدد من التعديالت على خمتلف املعايري الدولية 

للتقارير املالية. �شوف تطبق غالبية التعديالت باأثر م�شتقبلي على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد ١ يناير ٢٠١٦، مع ال�شماح 

بتبنيها مبكرًا )بجانب ال�رشط االنتقايل اخلا�ص يف كل حالة(، ويف هذه احلالة �شيتعني اأي�ًشا تطبيق التعديالت ذات ال�شلة املرتتبة 

على املعايري الدولية للتقارير املالية االأخرى.

مبادرة الإف�ساح )تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 1(

يتم اإجراء التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم ١ حول عر�ص البيانات املالية يف �شياق مبادرة االإف�شاح ال�شادرة عن جمل�ص 

معايري املحا�شبة الدولية، والذي يبحث كيفية حت�شني عملية االإف�شاح عن البيانات املالية. تعطي التعديالت تو�شيحات ب�شاأن عدد 

من االأمور، مبا يف ذلك:

االأهمية - يجب اأال يقوم كيان ما بتجميع اأو توزيع املعلومات بطريقة حتجب املعلومات املهمة. عندما تكون البنود ذات اأهمية، • 

يجب تقدمي معلومات كافية لتف�شري التاأثري على املركز املايل اأو االأداء.

التوزيع واالإجمايل الفرعي -قد يتعني توزيع البنود املحددة يف معيار املحا�شبة الدويل رقم ١ حينما يكون هذا ذي �شلة بفهم املركز • 

املايل اأو اأداء الكيان. هناك اأي�شا اإر�شادات جديدة ب�شاأن ا�شتخدام االإجماليات الفرعية.

االإي�شاحات - التاأكيد على عدم احلاجة اإىل عر�ص االإي�شاحات يف ترتيب معني.• 

الدخل ال�شامل االآخر النا�شئ عن اال�شتثمارات التي تتم املحا�شبة عنها وفًقا لطريقة حقوق امللكية - يتم جتميع ح�شة الدخل • 

ال�شامل االآخر النا�شئة عن اال�شتثمارات التي متت املحا�شبة عنها وفًقا لطريقة حقوق امللكية على اأ�شا�ص ما اإذا كان �شيتم بعد 

ذلك، اأو لن يتم، اإعادة ت�شنيف البنود اإىل الربح اأو اخل�شارة. يجب بعد ذلك اأن يتم عر�ص كل جمموعة كبند منفرد يف بيان الدخل 

ال�شامل االآخر.

وفًقا للن�شو�ص االنتقالية، فاإن االإف�شاحات يف معيار املحا�شبة الدويل رقم ٨ ب�شاأن اعتماد معايري / �شيا�شات حما�شبية جديدة 

لي�شت مطلوبة لهذه التعديالت. لي�ص لتبني هذه التعديالت اأثرا هاما على البيانات املالية املوحدة.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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)و( املعايري والتعديالت والتف�سريات اجلديدة امل�سدرة والتي مل ت�سبح �سارية املفعول بعد

املعايري الدولية للتقارير املالية اأدناه والتعديالت والتف�شريات على املعايري التي ت�شبح متاحة للتطبيق املبكر لل�شنة املنتهية يف 3١ 

دي�شمرب ٢٠١٦ مل ت�شبح �شارية املفعول حتى فرتة الحقة ومل يتم تطبيقها يف اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة. 

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 "الأدوات املالية" )لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018(

مت ن�رش املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٩ يف يوليو ٢٠١4 وهو ي�شتبدل معيار املحا�شبة الدويل رقم 3٩ "االأدوات املالية: التحقق 

املالية مت�شمنا  االأدوات  وقيا�ص  ت�شنيف  رقم ٩ موجهات منقحة حول  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  يت�شمن  القائم.  والقيا�ص" 

منوذج خ�شائر ائتمان متوقعة جديد الحت�شاب انخفا�ص قيمة املوجودات املالية ومتطلبات حما�شبة التحوط العامة اجلديدة. كما 

اأنه يرحل اأي�شا موجهات االعرتاف واإلغاء االعرتاف لالأدوات املالية من معيار املحا�شبة الدويل رقم 3٩. ي�شبح معيار التقارير املالية 

الدويل رقم ٩ �شاري املفعول لفرتات التقارير التي تبداأ يف اأو بعد ١ يناير ٢٠١٨ مع ال�شماح بتبنيه مبكرا. تقوم املجموعة بتقييم االأثر 

املحتمل على بياناتها املالية والناجت من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٩. 

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 - "اإيراد العقود مع العمالء" )لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018(

اإذا كان من املمكن اأن يتم االعرتاف باالإيراد ومقدار هذا  ين�شئ املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ١5 اإطار عمل �شامل لتحديد ما 

االإيراد ومتى يتم ذلك. يحل املعيار حمل موجهات االعرتاف باالإيرادات احلالية مبوجب معيار املحا�شبة الدويل رقم ١٨ "االإيرادات" ومعيار 

املحا�شبة الدويل رقم ١١ "عقود االإن�شاء" والتف�شري من جلنة تف�شري املعايري الدولية للتقارير املالية رقم ١3 "برامج والء العمالء". 

ي�شبح املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ١5 �شاري املفعول لفرتات التقارير ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد ١ يناير ٢٠١٨ مع ال�شماح 

بتبنيه مبكراً. تقوم املجموعة بتقييم االأثر املحتمل على بياناتها املالية والناجت من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ١5. 

النتقال

تخطط املجموعة لتبني املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ١5 يف بياناتها املالية لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٨ با�شتخدام 

منهج االأثر الرجعي. نتيجة لذلك �شتقوم املجموعة بتطبيق جميع متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ١5 لكل فرتة مقارنة 

معرو�شة باالإ�شافة اإىل ت�شوية بياناتها املالية املوحدة.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 "الإيجارات" )لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019(

يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ١٦ منوذجا حما�شبياً واحداً يف امليزانية العمومية لالإيجارات. يعرتف امل�شتاأجر بحق ا�شتخدام 

هناك  االإيجار.  دفعات  ب�شداد  التزامه  متثل  التي  االإيجار  ومطلوبات  االأ�شا�شية  املوجودات  ا�شتخدام  يف  حقه  متثل  التي  املوجودات 

ا�شتثناءات اختيارية على االإيجارات ق�شرية االأجل واالإيجارات من البنود ذات القيمة املنخف�شة. تبقى حما�شبة املوؤجر مماثلة للمعيار 

احلايل، اأي ي�شتمر املوؤجرون يف ت�شنيف االإيجارات كاإيجارات متويلية اأو ت�شغيلية.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ١٦ ي�شتبدل التوجيه احلايل اخلا�ص باالإيجارات، مبا يف ذلك معيار املحا�شبة الدويل رقم ١7 االإيجارات 

وتف�شري جلنة تف�شريات التقارير املالية الدولية رقم 4 حول حتديد ما اإذا كان اتفاق ما يحتوي على اإيجار، وتف�شري جلنة املعايري رقم ١5 

اإيجارات ت�شغيلية - احلوافز، وتف�شري جلنة املعايري رقم ٢7 حول تقييم جوهر املعامالت التي تنطوي على ال�شكل القانوين لعقد االإيجار.

ي�رشي املعيار للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد ١ يناير ٢٠١٩. ي�شمح بالتطبيق املبكر للكيانات التي تطبق املعيار الدويل للتقارير 

املالية رقم ١5 االإيرادات من العقود مع العمالء يف اأو قبل تاريخ التطبيق االأويل للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ١٦.

ال تتوقع املجموعة اأن ينتج تاأثري جوهري على بياناتها املالية املوحدة.

مبادرة الإف�ساح )التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 7(

تتطلب التعديالت اإف�شاحات متكن م�شتخدمي البيانات املالية )املوحدة( من تقييم التغيريات يف املطلوبات النا�شئة عن اأن�شطة 

التمويل، مبا يف ذلك التغريات النا�شئة عن التغريات يف التدفقات النقدية وغري النقدية.

ت�رشي التعديالت للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد ١ يناير ٢٠١7. وي�شمح بالتطبيق املبكر.

لتلبية متطلبات االإف�شاحات اجلديدة، تعتزم املجموعة تقدمي ت�شوية بني اأر�شدة االفتتاح واالإقفال للمطلوبات مع التغريات النا�شئة 

عن االأن�شطة التمويلية.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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لل�شنة  املوحدة  املالية  البيانات  يف   )7 رقم  الدويل  املحا�شبة  معيار  على  )التعديالت  مبكرا  االإف�شاح  مبادرة  املجموعة  تطبق  مل 

املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٦.

العرتاف باأ�سول ال�رشيبة املوؤجلة للخ�سائر غري املحققة )التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 12(

ت�سنيف وقيا�س معامالت املدفوعات امل�ستندة اإىل اأ�سهم )تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 2(

3- ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

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

)اأ( اأ�سا�س توحيد البيانات املالية 

جتميع الأعمال

حتا�شب املجموعة عن جتميع االأعمال با�شتخدام طريقة االقتناء عند حتويل ال�شيطرة اإىل املجموعة. عموما يقا�ص املقابل املحول يف 

االقتناء بالقيمة العادلة كما هو احلال بالن�شبة ل�شايف املوجودات املقتناة. اأية �شهرة تن�شاأ يتم اختبارها على نحو �شنوي النخفا�ص 

القيمة )اأنظر الق�شم حول "املوجودات غري املالية" حتت "انخفا�ص القيمة"(.

االأعمال املاأخوذة بعني االعتبار ال ت�شمل املبالغ املتعلقة بت�شوية العالقات القائمة من قبل. يتم التعرف على هذه املبالغ عادة يف 

الربح اأو اخل�شارة.

اإذا كان االلتزام بدفع مبالغ املحتملة التي تعّرف االأداة املالية  اأي مقابل حمتمل بالقيمة العادلة يف تاريخ اال�شتحواذ.  يتم قيا�ص 

كحقوق ملكية، ثم ال يعاد قيا�ص ذلك ويتم احت�شاب الت�شوية �شمن حقوق امللكية. خالف ذلك، يعاد قيا�ص املبالغ املحتملة االأخرى 

بالقيمة العادلة يف تاريخ كل تقرير ويتم التعرف على تغيريات الحقة يف القيمة العادلة للمقابل املحتمل يف الربح اأو اخل�شارة.

اإذا كانت هناك حاجة لتوزيع اجلوائز على �شكل اأ�شهم )جوائز ا�شتبدال( التي يتم تبادلها لتوزيع اجلوائز الذي عقد من قبل موظفي 

�رشكة امل�شتحوذ عليها )جوائز �رشكة امل�شتحوذ عليها(، ثم كل اأو جزء من املبلغ من اجلوائز ا�شتبدال امل�شتحوذ غري املدرجة يف قيا�ص 

النظر نقل يف االأعمال التجارية مزيج. وي�شتند هذا القرار على مقيا�ص القائمة على ال�شوق من اجلوائز ا�شتبدال مقارنة مع التدبري 

القائم على ال�شوق من اجلوائز يف �رشكة امل�شتحوذ عليها ومدى اجلوائز ا�شتبدال تتعلق قبل جمموعة اخلدمة.

ال�رشكات التابعة

ال�رشكات التابعة هي �رشكات ت�شيطر عليها املجموعة. ت�شيطر املجموعة على �رشكة عندما تكون معر�شة اأو لديها احلقوق يف 

العائدات املتغرية من ا�شتثمارها يف ال�رشكة ويكون لديها املقدرة على التاأثري على تلك العائدات من خالل �شلطتها على ال�رشكة. 

يتم اإدراج البيانات املالية لل�رشكات التابعة يف البيانات املالية املوحدة من التاريخ الذي تبداأ فيه تلك ال�شيطرة واإىل تاريخ توقفها.

امل�ساهمات غري امل�سيطرة

يتم قيا�ص امل�شاهمات غري امل�شيطرة بح�شتها التنا�شبية يف �شايف االأ�شول القابلة للتحديد لل�رشكة املقتناة يف تاريخ االقتناء. 

التغريات يف م�شاهمة املجموعة يف ال�رشكة التابعة والتي ال ينتج عنها فقدان لل�شيطرة تتم املحا�شبة عنها على اأنها معامالت 

حقوق ملكية.

فقدان ال�سيطرة

واأية  التابعة،  ال�رشكة  االعرتاف عن موجودات ومطلوبات  باإلغاء  فاإنها تقوم  تابعة،  ال�شيطرة على �رشكة  املجموعة  عندما تفقد 

م�شاهمات غري م�شيطرة ذات �شلة وغريها من عنا�رش حقوق امللكية. يتم اإثبات اأي مك�شب اأو خ�شارة ناجتة يف الربح اأو اخل�شارة. يتم 

قيا�ص اأي ح�شة حمتفظ بها يف ال�رشكة التابعة ال�شابقة بالقيمة العادلة عند فقدان ال�شيطرة..

املعامالت امل�ستبعدة عند التوحيد

يتم ا�شتبعاد االأر�شدة واملعامالت واأي دخل وم�رشوف غري حمقق تن�شاأ عن املعامالت بني �رشكات املجموعة. يتم ا�شتبعاد االأرباح غري 

املحققة الناجتة عن املعامالت مع ال�رشكات امل�شتثمر فيها التي تتم املحا�شبة عنها بطريقة حقوق امللكية يف مقابل اال�شتثمار 

اإىل حد ح�شة املجموعة يف ال�رشكة امل�شتثمر فيها. يتم ا�شتبعاد اخل�شائر غري املحققة بنف�ص الطريقة التي ت�شتبعد بها املكا�شب 

غري املحققة، ولكن فقط اإىل احلد الذي ال يوجد فيه دليل على انخفا�ص القيمة.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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)ب(  التعامالت بالعمالت الأجنبية والأر�سدة 

يتم حتويل التعامالت بعمالت اأجنبية اإىل العملة الوظيفية ل�رشكات املجموعة باالأ�شعار ال�شائدة يف تواريخ املعامالت. يعاد حتويل 

املوجودات واملطلوبات النقدية بعمالت اأجنبية اإىل الريال القطري اإىل العملة الوظيفية ب�شعر ال�رشف يف تاريخ التقرير. 

املوجودات واملطلوبات املالية التي تقا�ص بالقيمة العادلة بعملة اأجنبية حتول اإىل العملة الوظيفية ب�شعر ال�رشف عندما يتم حتديد 

القيمة العادلة. يتم االعرتاف بفروق �رشف العمالت االأجنبية يف الربح اأو اخل�شارة وال يتم قيا�ص البنود غري النقدية التي تقا�ص ا�شتنادا 

اإىل التكلفة التاريخية بالعملة االأجنبية.

)ج(  العرتاف بالإيرادات 

العمالء يقدر، واحل�شومات  االإيرادات عن عوائد  امل�شتحق. يتم تخفي�ص  اأو  امل�شتلم  العادلة للمقابل  بالقيمة  االإيرادات  يتم قيا�ص 

والبدالت االأخرى املماثلة. ويجب اأي�شا اأن ت�شتويف املعايري املحددة التالية قبل اأن يتم االعرتاف باالإيراد.

بيع املنتجات البرتولية وغاز البرتول ال�سائل وغريها من املنتجات  .1

يتم حتقيق اإيرادات من بيع الب�شاعة عندما حتول خماطر ومنافع ملكية الب�شاعة اإىل امل�شرتي، يف العادة عند ت�شليم الب�شاعة.   

اأعمالها يف جتارة التجزئة، تعمل املجموعة يف بيع منتجات النفط املكرر والغاز والتي تقا�ص بالقيمة العادلة للمبالغ  �شمن 

امل�شتلمة اأو امل�شتحقة اال�شتالم، بعد خ�شم املرجتعات واخل�شوم والتخفي�شات للكميات.

تقدمي اخلدمات  .2

فح�ص  خدمة  املجموعة  تقدم  للعمالء.  الفح�ص  خدمات  تقدمي  عند  اخل�شارة  اأو  الربح  يف  الفح�ص  من  االإيرادات  حتقيق  يتم   

ال�شيارات وخدمات اأخرى يف حمطات وقود لل�شيارات.

اإيرادات الفوائد  .3

ت�شجل اإيرادات الفائدة با�شتخدام �شعر الفائدة الفعلي. اإن �شعر الفائدة الفعلي هو ال�شعر الذي تخ�شم بال�شبط مدفوعات   

اأو اإيرادات التدفقات النقدية امل�شتقبلية على مدى العمر املتوقع لالأداة املالية اأو فرتة اأق�رش، اأيهما اأن�شب، للو�شول اإىل �شايف 

القيمة الدفرتية للموجودات اأو املطلوبات املالية. تدرج اإيرادات الفوائد حتت بند اإيرادات فوائد يف بيان الدخل املوحد.

اإيرادات توزيعات اأرباح  .4

تدرج اإيرادات توزيعات اأرباح عندما ين�شاأ حق املجموعة الإ�شتخدام قيمة االأرباح وهو عموماً عندما ي�شادق امل�شاهمون على   

توزيع االأرباح.

اإيرادات الإيجارات  .5

اإيرادات االإيجارات تن�شاأ من االإيجارات ت�شغيلية على عقار ا�شتثماري وحتت�شب على اأ�شا�ص الق�شط الثابت على مدى مدة االإيجار   

وتدرج �شمن االإيرادات االأخرى.

املنح احلكومية  )د( 

تعرتف املجموعة باملنح احلكومية غري امل�رشوطة املرتبطة ب�شعر الوقود يف بيان االأرباح واخل�شائر االأخرى يف بند االإيرادات االأخرى عند 

ا�شتحقاقها. يتم االعرتاف باملنح احلكومية االأخرى كاإيراد موؤجل بالقيمة العادلة يف حالة وجود تاأكيد معقول على ا�شتالمها وعلى اأن 

املجموعة �شوف ت�شتويف على ال�رشوط املرتبطة بهذه املنحة لوجود ذلك يتم االعرتاف بها عن بيان الربح اأو اخل�شارة على عمر االأ�شل.

يتم االعرتاف باملنح التي تعو�ص املجموعة يف بيان الربح اأو اخل�شارة عن الفرتات التي يتم االعرتاف بامل�رشوف فيها.

املمتلكات والآلت واملعدات )هـ( 

التحقق والقيا�س

يتم االعرتاف ببنود املمتلكات واالآالت واملعدات بالتكلفة ناق�شاً االإهالك املرتاكم وخ�شائر االنخفا�ص يف القيمة املرتاكمة ومن ثم 

تقا�ص بالتكلفة ناق�شا االإهالك املرتاكم واأية خ�شائر انخفا�ص يف القيمة مرتاكمة. 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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تت�شمن التكلفة امل�رشوفات التي تن�شب ب�شفة مبا�رشة اإىل اقتناء االأ�شل. الربجميات امل�شرتاة والتي ت�شكل جزءاً مكمالً لوظيفة 

اإنتاجية  اأعمار  واملعدات  واالآالت  املمتلكات  بنود  الأجزاء هامة من  لو كان  املعدة.  تلك  ر�شملتها كجزء من  تتم  ال�شلة  ذات  املعدة 

خمتلفة عندها تتم املحا�شبة عنها كبنود منف�شلة )مكونات رئي�شية( للممتلكات واالآالت واملعدات.

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 االإهالك ل�شطب تكلفة بنود املمتلكات واالآالت واملعدات ناق�شا قيمها الباقية املقدرة با�شتخدام طريقة الق�شط 

الثابت على مدى عمرها االإنتاجي املقدر ويتم االعرتاف بها يف الربح اأو اخل�شارة. ال يتم اإهالك االأر�ص.

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

�شنة١٠ - ٢٠ مباين واإن�شاءات

�شنة١٠ - ٢٠ اآالت ومعدات

�شنوات5 - ١٠ �شيارات ومعدات مكتبية ومفرو�شات

�شنة٢٠ بواخر

تتم مراجعة طرق االإهالك والقيم الباقية واالأعمار االإنتاجية يف تاريخ كل تقرير وتعديلها اإن كان ذلك مالئماً.

اإلغاء العرتاف

يتم اإلغاء االعرتاف عن بند املمتلكات واالآالت واملعدات عند ا�شتبعاده اأو عندما ال 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 واالآالت واملعدات يتم حتديدها مبقارنة متح�شالت 

ا�شتبعادها مع مبالغها الدفرتية ويتم االعرتاف بها بال�شايف �شمن الربح اأو اخل�شارة.

الأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ )و(  

االأعمال  اإهالك  يتم  اإن وجدت. ال  القيمة،  االنخفا�ص يف  ناق�شا خ�شارة  بالتكلفة  التنفيذ  الراأ�شمالية قيد  االأعمال  يتم ت�شجيل 

الراأ�شمالية قيد التنفيذ. مبجرد اكتمال اإن�شاء االأ�شول �شمن االأعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ يعاد ت�شنيفها اإما اإىل املمتلكات 

واالآالت واملعدات اأو اال�شتثمارات العقارية اعتمادا على ا�شتخدامها ويتم اإهالكها مبجرد و�شعها قيد اال�شتخدام.

)ز( ال�سهرة

يتم قيا�ص ال�شهرة مبدئيا بالتكلفة والتي متثل الزيادة يف اإجمايل املقابل املحول واملبلغ املعرتف بها للح�ش�ص غري امل�شيطرة، واأي 

ح�شة مملوكه �شابقاً على �شايف االأ�شول املحددة املقتناة واملطلوبات املتوقعة. اإذا كانت القيمة العادلة ل�شايف املوجودات امل�شرتاة 

املكت�شبة  االأ�شول  اإجمايل  اإذا كان قد مت حتديد ب�شكل �شحيح  ما  تقيم  باإعادة  املجموعة  تقوم  املحول،  املقابل  اإجمايل  يزيد عن 

وجميع املطلوبات املحتملة وتقوم مبراجعة االإجراءات امل�شتخدمة لقيا�ص املبالغ التي يجب االعرتاف بها يف تاريخ ال�رشاء. اإذا كانت 

اإعادة تقييم ما زال يوؤدي اإىل وجود فائ�ص يف القيمة العادلة ل�شايف االأ�شول املكت�شبة على اإجمايل املقابل املحول، يتم التعرف على 

الزيادة يف الربح اأو اخل�شارة.

بعد الت�شجيل املبدئي، يتم قيا�ص ال�شهرة بالتكلفة ناق�شا خ�شائر انخفا�ص القيمة املرتاكمة. لغر�ص اختبار انخفا�ص القيمة، 

يتم توزيع ال�شهرة املكت�شبة يف دمج االأعمال، من تاريخ التملك، على كل الوحدات املولدة للنقد للمجموعة والتي من املتوقع اأن 

ت�شتفيد من جتميع االأعمال، وبغ�ص النظر عما اإذا املوجودات اأو املطلوبات االأخرى لل�رشكة امل�شرتاة هي املخ�ش�شة لهذه الوحدات.

حيث مت تخ�شي�ص ال�شهرة على وحدة توليد النقد وجزء من العملية �شمن تلك الوحدة يتم ا�شتبعاد ال�شهرة املرتبطة بالعملية 

اأو اخل�شارة الناجتة عن ا�شتبعادها. يتم قيا�ص ال�شهرة  امل�شتبعدة يتم ت�شمينها يف القيمة الدفرتية للعمليات عند حتديد الربح 

امل�شتبعدة يف هذه الظروف على اأ�شا�ص القيم الن�شبية لعملية اال�شتبعاد منها وجزء من الوحدة املولدة للنقد املحتفظ بها.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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)ح(  ال�ستثمارات العقارية

العقارات اال�شتثمارية متثل االأر�ص واملباين التي يتم �شغلها ب�شورة كبرية با�شتخدامها من اأطراف ثالثة وحتتفظ بها املجموعة جلني 

اإيراد من االإيجارات.

العرتاف والقيا�س

يتم االعرتاف باال�شتثمار العقاري مبدئيا بتكلفة االقتناء مت�شمنة اأية تكاليف للمعاملة وتقا�ص فيما بعد بالقيمة العادلة والتي 

متثل قيمة ال�شوق املفتوح املحدد �شنويا من قابل مقيمني خارجيني. يتم االعرتاف باأي تغيري يف القيمة العادلة يف الربح اأو 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

من  م�شتقبلية  اقت�شادية  منفعة  توقع  عدم  عند  اأو  ا�شتبعادها  يتم  عندما  العقارية  اال�شتثمارات  بند  عن  االعرتاف  اإلغاء  يتم 

ا�شتبعاده. يتم االعرتاف باالأرباح اأو اخل�شائر من ا�شتبعاد بنود اال�شتثمار العقاري مبقارنة متح�شالت ا�شتبعادها مع قيمتها الدفرتية 

ويتم االعرتاف بها يف الربح اأو اخل�شارة.

)ط(  الأدوات املالية

تقوم املجموعة بت�شنيف موجوداتها املالية غري امل�شتقة اإىل البنود االآتية: قرو�ص، ذمم مدينة وا�شتثمارات مالية متاحة للبيع.

املوجودات املالية واملطلوبات املالية غري امل�ستقة - العرتاف واإلغاء العرتاف

تعرتف املجموعة مبدئيا بالقرو�ص والذمم املدينة يف تاريخ ن�شوئها. ويتم االعرتاف بكافة املوجودات املالية واملطلوبات املالية االأخرى 

ب�شكل مبدئي يف تاريخ املتاجرة، عندما تكون املجموعة جزء من االلتزامات التعاقدية باالأدوات املالية.

تقوم املجموعة باإلغاء االعرتاف عن موجود مايل عند انتهاء احلقوق التعاقدية للتدفقات 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 ال تقوم بالتنازل عن وال االحتفاظ بجميع خماطر وفوائد امللكية كما اأنها ال حتتفظ بال�شيطرة على املوجود املحول. اأية م�شاهمة 

يف هذه املوجودات املالية التي مت اإلغاء االعرتاف عنها يتم خلقها اأو االحتفاظ بها من جانب املجموعة يتم اإدراجها كموجود اأو مطلوب 

مايل منف�شل.

تلغي املجموعة االعرتاف عن مطلوب مايل عند التفرغ من التزاماتها التعاقدية اأو عند اإلغائها اأو انتهاء مدتها. 

تتم مقا�شة املوجودات املالية واملطلوبات املالية ويتم عر�ص القيمة ال�شافية يف بيان املركز املايل فقط وح�رشا عندما يكون لدى 

املجموعة حق قانوين يف مقا�شة املبالغ وتنوي اإما ت�شويتها على اأ�شا�ص ال�شايف اأو تعرتف باملوجود وت�شديد املطلوب يف نف�ص الوقت.

املوجودات املالية غري امل�ستقة - القيا�س

القرو�س والذمم املدينة

اأي تكاليف. يف عقب االعرتاف املبدئي يتم قيا�شها بالتكلفة  اإليها  يتم االعرتاف بهذه املوجودات مبدئيا بالقيمة العادلة م�شافا 

املطفاأة با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

موجودات مالية متاحة للبيع

املعاملة. عقب  اإىل  مبا�رشة  ب�شورة  تن�شب  اأن  تكاليف ميكن  اأية  اإليها  العادلة م�شافا  بالقيمة  مبدئيا  املوجودات  قيا�ص هذه  يتم 

االعرتاف املبدئي، يتم قيا�شها بالقيمة العادلة والتغريات التي تطراأ عليها، بخالف خ�شائر انخفا�ص القيمة وفروق �رشف العمالت 

هذه  عن  االعرتاف  اإلغاء  عند  العادلة.  القيمة  احتياطي  من  االآخر  ال�شامل  الدخل  يف  بها  االعرتاف  يتم  الدين،  اأدوات  عن  االأجنبية 

املوجودات، تتم اإعادة ت�شنيف املكا�شب واخل�شائر املرتاكمة يف حقوق امللكية اإىل الربح اأو اخل�شارة.
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الذمم التجارية

تدرج الذمم التجارية املدينة مببلغ الفاتورة االأ�شلي ناق�شا خم�ش�ص اأي مبالغ غري قابلة للتح�شيل. يتم تقدير الديون امل�شكوك يف 

حت�شيلها عندما يكون حت�شيل كامل املبلغ مل يعد ممكنا. ويتم �شطب الديون املعدومة عندما ال يكون هناك اإمكانية حت�شيلها.

تظهر اأوراق القب�ص امل�شتحقة من العمالء كبند م�شتقل يف بيان املركز املايل املوحد با�شتثناء تلك التي لها فرتة ا�شتحقاق اأقل من 

�شنة واحدة، والتي يتم اإدراجها �شمن الذمم التجارية واملدفوعات املقدمة.

النقدية وما يف حكمها

بغر�ص اإعداد بيان التدفقات النقدية املوحد، ت�شتمل النقدية وما يف حكمها على النقدية لدى البنوك ونقدية اخلزينة وودائع ق�شرية 

االأجل ذات ا�شتحقاق مبداأي خالل ثالثة �شهور اأو اأقل.

اأنه خم�ش�ص بهذه  اأو  اإذا كان يتم االحتفاظ به للمتاجرة  اأو اخل�شارة  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  يتم ت�شنيف مطلوب مايل 

ال�شفة عند االعرتاف املبدئي.

املالية  املطلوبات  يتم قيا�ص  اخل�شارة عند تكبدها.  اأو  الربح  املعاملة يف  اإىل  تن�شب ب�شورة مبا�رشة  التي  بالتكاليف  االعرتاف  يتم   

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

بها يف الربح اأو اخل�شارة.

يتم قيا�ص املطلوبات املالية غري امل�شتقة االأخرى بالقيمة العادلة ناق�شا اأي تكاليف ميكن اأن تن�شب ب�شورة مبا�رشة للمعاملة. عقب 

االعرتاف املبدئي، يتم قيا�ص هذه املطلوبات بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة الفائدة الفعالة.

ذمم جتارية وم�رشوفات م�ستحقة

يتم االعرتاف باأي مبالغ امل�شتحقة الدفع يف امل�شتقبل للب�شائع اأو اخلدمات امل�شتلمة �شواء مت ا�شتالم الفاتورة من املورد اأم ال.

انخفا�س القيمة )ك(  

املوجودات املالية غري امل�ستقة

يتم تقييم املوجودات املالية يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�شوعي على انخفا�ص القيمة.

يت�شمن الدليل املو�شوعي على انخفا�ص قيمة االأ�شول املالية ما يلي:

اإخالل اأو تاأخري من جهة املقرت�ص• 

اإعادة جدولة املبلغ امل�شتحق للمجموعة وفقا لبنود ما كانت املجموعة لتاأخذها يف االعتبار • 

موؤ�رشات على اأن املقرت�ص اأو امل�شدر �شيعلن حالة اإفال�شه• 

تغريات �شلبية يف حالة الدفع للمقرت�ص اأو امل�شدر• 

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

بيانات ملحوظة على اأن هناك انخفا�ص ميكن قيا�شه يف التدفقات النقدية املتوقعة من جمموعة املوجودات املالية.• 

لال�شتثمار يف اأ�شهم امللكية، ي�شمل الدليل املو�شوعي على انخفا�ص القيمة انخفا�شاً كبرياً اأو لفرتة طويلة يف القيمة العادلة اإىل 

اأقل من تكلفتها. وتعترب املجموعة انخفا�شا بن�شبة ٢٠٪ اأن تكون كبرية فرتة ت�شعة اأ�شهر على فرتات طويلة.

املوجودات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطفاأة

تقوم املجموعة بدرا�شة الدليل على انخفا�ص قيمة هذه املوجودات على م�شتوى املوجود الفردي اأو امل�شتوى اجلماعي. يتم تقييم 

جميع املوجودات الهامة ب�شفة فردية لغر�ص قيا�ص انخفا�ص القيمة. من ثم يتم تقييم املوجودات التي مل يوجد فيها انخفا�ص يف 

القيمة ب�شورة جماعية الأية خ�شارة انخفا�ص يف القيمة مت تكبدها ومل يتم حتديدها ب�شورة فردية. بالن�شبة للموجودات غري الهامة 

ب�شفة فردية فاإنه يتم جتميعها لغر�ص تقييم خ�شارة االنخفا�ص يف القيمة ب�شورة جماعية. يتم اإجراء التقييم اجلماعي بتجميع 

املوجودات ذات خ�شائ�ص املخاطر املتماثلة.
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عند تقييم اخل�شارة اجلماعية، ت�شتخدم املجموعة املعلومات التاريخية حول توقيت اال�شرتداد ومبلغ اخل�شارة املتكبدة، وتقوم باإجراء 

ت�شوية اإذا كان من املرجح اأن يكون يف الظروف االقت�شادية واالئتمانية احلالية وجود خ�شائر فعلية اأكرث اأو اأقل من االجتاهات التاريخية 

للتدفقات  احلالية  والقيمة  للموجود  الدفرتية  القيمة  بني  الفرق  اأنها  على  القيمة  يف  االنخفا�ص  خ�شارة  احت�شاب  يتم  املقرتحة. 

النقدية امل�شتقبلية املقدرة خم�شومة مبعدل الفائدة الفعلي االأ�شلي للموجود. يتم االعرتاف باخل�شائر يف الربح اأو اخل�شارة واإظهارها 

يف ح�شاب املخ�ش�ص. عندما تعترب املجموعة اأنه لي�ص هناك اأفق فعلية ال�شرتداد املوجود يتم �شطب املبالغ ذات ال�شلة. يف احلالة التي 

تنق�ص فيها خ�شارة االنخفا�ص يف القيمة وميكن اأن يعزى النق�ص ب�شورة مو�شوعية حلدث وقع بعد االعرتاف بخ�شارة االنخفا�ص يف 

القيمة عندها يتم رد خ�شارة االنخفا�ص يف القيمة املعرتف بها �شابقاً من خالل الربح اأو اخل�شارة.

موجودات مالية متاحة للبيع

يتم اإثبات خ�شائر انخفا�ص قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع من قبل اإعادة ت�شنيف اخل�شائر املرتاكمة يف احتياطي القيمة العادلة 

للربح اأو اخل�شارة. متثل القيم العادلة ت�شنيفها الفرق بني تكلفة ال�رشاء )�شايف من القيمة االأ�شلية املدفوعة واالإطفاء( والقيمة 

العادلة احلالية، ناق�شاً اأي خ�شائر انخفا�ص القيمة املعرتف بها �شابقاً يف الربح اأو اخل�شارة. اإذا كانت القيمة العادلة ل�شندات الدين 

املتاحة للبيع تزداد يف وقت الحق وميكن اأن تكون الزيادة ذات �شلة مو�شوعية اإىل حدث وقع بعد ت�شجيل خ�شارة انخفا�ص القيمة، يتم 

رد خ�شارة انخفا�ص القيمة من خالل الربح اأو اخل�شارة. ال يتم اإدراج خ�شائر انخفا�ص القيمة املعرتف بها يف الربح اأو اخل�شارة لال�شتثمار 

يف اأدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع ال يتم عك�شها من خالل الربح اأو اخل�شارة.

املوجودات غري املالية

واملخزون(  العقارية  اال�شتثمارات  )با�شتثناء  املالية  غري  للموجودات  الدفرتية  القيمة  مبراجعة  املجموعة  تقوم  تقرير،  كل  تاريخ  يف 

لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�رش على انخفا�ص القيمة. يف حالة وجود مثل هذا املوؤ�رش، يتم تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد. يتم 

اختبار انخفا�ص قيمة ال�شهرة �شنوياً.

الأغرا�ص اختبار انخفا�ص القيمة، يتم جتميع املوجودات معا يف جمموعات موجودات اأ�شغر تنتج تدفقات نقدية داخلة من اال�شتخدام 

امل�شتمر وذلك ب�شورة م�شتقلة على نحو كبري عن التدفقات النقدية الداخلة للوحدات املنتجة للنقد االأخرى. ال�شهرة التي تن�شاأ 

من جتميع االأعمال يتم تخ�شي�شها للوحدات املنتجة للنقد اأو جمموعة الوحدات املنتجة للنقد التي يتوقع لها اأن ت�شتفيد من 

متالزمات جتميع االأعمال

القيمة القابلة لال�شرتداد ملوجود اأو لوحدة منتجة للنقد هي قيمته قيد اال�شتخدام وقيمته العادلة ناق�شاً تكاليف البيع، اأيهما 

با�شتخدام معدل  احلالية  قيمتها  اإىل  املقدرة خم�شومة  امل�شتقبلية  النقدية  التدفقات  اإىل  اال�شتخدام  قيد  القيمة  ت�شتند  اأكرب. 

اخل�شم ملا قبل ال�رشيبة الذي يعك�ص التقييمات ال�شوقية احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املحددة لذلك املوجود اأو الوحدة 

املنتجة للنقد. يتم االعرتاف بخ�شائر االنخفا�ص يف القيمة يف احلالة التي تزيد فيها القيمة الدفرتية للموجود اأو للوحدة املنتجة 

الأية �شهرة خم�ش�شة  الدفرتية  القيمة  لتخفي�ص  اأوالً  يتم تخ�شي�شها  اخل�شارة.  اأو  الربح  لال�شرتداد يف  القابلة  للنقد عن قيمته 

للوحدة املنتجة للنقد ومن ثم لتخفي�ص املبالغ الدفرتية للموجودات االأخرى يف الوحدة املنتجة للنقد وذلك على اأ�شا�ص التنا�شب.

ال يتم رد خ�شارة االنخفا�ص يف القيمة املتعلقة بال�شهرة. بالن�شبة للموجودات االأخرى يتم رد خ�شارة االنخفا�ص يف القيمة فقط اإىل 

احلد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفرتية للموجود عن القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها، بال�شايف من االإهالك واالإطفاء، لو 

مل يتم االعرتاف بخ�شارة انخفا�ص يف القيمة.

املخزون )ل(  

يقا�ص املخزون بالتكلفة اأو �شايف القيمة املمكن حتقيقها، اأيهما اأقل. ت�شتند تكلفة املخزون اإىل قاعدة الوارد اأواًل ي�رشف اأواًل. بالن�شبة 

اأ�شا�ص القدرة  التنفيذ، تت�شمن التكلفة ح�شة منا�شبة من تكاليف الت�شنيع غري املبا�رشة على  للمخزون امل�شنع واالأعمال قيد 

الت�شغيلية العادية.

)م( مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

تقوم املجموعة بتكوين خم�ش�ص ملنافع نهاية اخلدمة للموظفني االأجانب وفقاً ل�رشوط قانون العمل القطري. ت�شتحق هذه املنافع 

ا�شتناداً اإىل الرواتب النهائية للموظفني، وعدد �شنوات اخلدمة �رشيطة اإكمال حد اأدنى من اخلدمة. يتم احت�شاب خم�ش�ص للتكاليف 

املتوقعة لهذه املنافع على مدى فرتة العمل.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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فيما يتعلق باملوظفني القطريني، تقوم املجموعة بامل�شاهمة يف �شندوق الهيئة العامة للمعا�شات حم�شوبة كن�شبة مئوية من 

رواتب املوظفني. التزامات املجموعة حمدودة بهذه امل�شاهمات التي يتم �رشفها عند موعد ا�شتحقاقها.

)ن( املخ�س�سات

يتم حتديد املخ�ش�شات بخ�شم التدفقات النقدية املتوقعة م�شتقبال مبعدل خ�شم ما قبل ال�رشيبة الذي يعك�ص تقييمات ال�شوق 

احلالية للقيمة النقدية للزمن واملخاطر اخلا�شة باملطلوب. يتم االعرتاف بحل اخل�شم كتكلفة مالية.

)�س( قيا�س القيمة العادلة

"القيمة العادلة" هي ال�شعر الذي ميكن ا�شتالمه مقابل بيع اأ�شل اأو دفعه مقابل حتويل مطلوب يف معاملة نظامية بني م�شاركني 
يف ال�شوق يف تاريخ القيا�ص لالأ�شل، اأو يف حالة غيابه، يف اأف�شل �شوق ميكن للمجموعة الو�شول اإليه يف ذلك التاريخ. القيمة العادلة 

ملطلوب تعك�ص خماطر تعرثه.

تتطلب عدد من ال�شيا�شات املحا�شبية واالإف�شاحات للمجموعة قيا�ص القيم العادلة لكل من االأ�شول واملطلوبات املالية وغري املالية.

عند توفر اأحدها، تقوم املجموعة بقيا�ص القيمة العادلة لالأداة با�شتخدام ال�شعر املدرج يف �شوق ن�شط لتلك االأداة. يعترب كون ال�شوق 

ن�شطا لو كانت املعامالت الأ�شل اأو مطلوب تتم بتواتر واأحجام كافية لتوفري معلومات ت�شعري على نحو م�شتمر. 

لو مل يكن هناك �شعر مدرج يف �شوق ن�شط، تقوم املجموعة با�شتخدام تقنيات تقييم ت�شاعف ا�شتخدام املدخالت ذات ال�شلة التي 

ميكن مالحظتها، وتقل�ص من ا�شتخدام املدخالت التي ال ميكن مالحظتها. يدرج يف تقنيات التقييم املختارة جميع العوامل التي 

ياأخذها امل�شاركون يف ال�شوق يف اعتبارهم عند ت�شعري املعاملة.

لو كان لالأ�شل اأو للمطلوب املقا�ص بالقيمة العادلة �شعر عر�ص و�شعر طلب عندها تقوم املجموعة بقيا�ص االأ�شول واملراكز طويلة 

االأجل ب�شعر العر�ص واملطلوبات واملراكز ق�شرية االأجل ب�شعر الطلب. 

اأو  املدفوع  للمقابل  العادلة  القيمة  اأي  املعاملة،  �شعر  هو  املبدئي  االعرتاف  تاريخ  يف  مالية  الأداة  العادلة  القيمة  على  دليل  اأف�شل 

امل�شتلم. عندما حتدد املجموعة اأن القيمة العادلة عند االعرتاف املبدئي تختلف عن �شعر املعاملة وال يتم اإثبات القيمة العادلة �شواء 

بوا�شطة �شعر مدرج يف �شوق ن�شط الأ�شل اأو ملطلوب مطابق اأو باال�شتناد اإىل تقنية تقييم ميكن اأن يحكم باأن اأية مدخالت ال ميكن 

مالحظتها على اأنها غري هامة فيما يتعلق بالقيا�ص، عندها تقا�ص االأداة املالية مبدئيا بالقيمة العادلة معدلة بغر�ص تاأجيل الفرق بني 

القيمة العادلة عند االعرتاف املبدئي و�شعر املعاملة. يف اأعقاب ذلك يتم االعرتاف بذلك الفرق يف الربح اأو اخل�شارة على اأ�شا�ص منا�شب 

على مدى عمر االأداة على اأال يتخطى الوقت الذي يتم فيه دعم التقييم بالكامل ببيانات �شوقية ميكن مالحظتها اأو اإقفال املعاملة. 

العائدات على ال�سهم )�س(  

تعر�ص املجموعة بيانات عائداتها االأ�شا�شية واملخففة لل�شهم بالن�شبة الأ�شهمها العادية. يحت�شب العائد االأ�شا�شي لل�شهم 

بق�شمة الربح اأو اخل�شارة املن�شوبة حلاملي االأ�شهم العادية لل�رشكة على املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم القائمة خالل الفرتة. 

لعدد  املرجح  واملتو�شط  العادية  االأ�شهم  حاملي  اإىل  املن�شوبة  اخل�شارة  اأو  الربح  بت�شوية  لالأ�شهم  املخفف  العائد  حتديد  يتم 

االأ�شهم القائمة باآثار االأ�شهم العادية املخففة املحتملة والتي ت�شتمل على كمبياالت قابلة للتحويل وخيارات اأ�شهم ممنوحة 

للموظفني، اإن وجدت.

التقارير القطاعية )�س(  

وتتكبد  اإيرادات  اأن جتني منها  اأعمال ميكن للمجموعة  اأن�شطة  تقوم مبزاولة  التي  املجموعة  اأحد مكونات  الت�شغيلي هو  القطاع 

نتائج  مراجعة  تتم  والتي  للمجموعة  االأخرى  املكونات  من  اأي  مع  باملعامالت  املتعلقة  وامل�رشوفات  االإيرادات  مت�شمنة  م�رشوفات، 

املوارد  اتخاذ قرارات حول  الرئي�شي( بغر�ص  الت�شغيلي  القرار  اإدارة املجموعة )ب�شفتها متخذ  ت�شغيلها ب�شورة منتظمة من قبل 

املخ�ش�شة لكل قطاع وتقييم اأدائه والذي تتوفر له معلومات مالية منف�شلة.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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)اأ(  اإدارة املخاطر املالية

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

خماطر االئتمان؛• 

خماطر ال�شيولة؛• 

خماطر ال�شوق.• 

يعر�ص هذا االإي�شاح املعلومات حول تعر�ص املجموعة لكل خطر من املخاطر اأعاله واأهداف و�شيا�شات واأ�شاليب املجموعة يف قيا�ص 

واإدارة املخاطر. مت اإدراج املزيد من االإف�شاحات الكمية �شمن هذه البيانات املالية املوحدة.

تقع على عاتق جمل�ص اإدارة املجموعة امل�شوؤولية الكلية عن و�شع واالإ�رشاف على اإطار عمل اإدارة املخاطر باملجموعة. يتم و�شع 

ولو�شع حدود و�شوابط خماطر منا�شبة  املجموعة  تواجهها  التي  املخاطر  لتحديد وحتليل  باملجموعة  املخاطر  اإدارة  �شيا�شات 

ور�شد املخاطر.

خماطر الئتمان 

الوفاء  يف  املالية  االأداة  يف  مقابل  طرف  اأو  عميل  ف�شل  حال  يف  املجموعة  على  املالية  اخل�شارة  خماطر  هي  االئتمان  خماطر 

بالتزاماته التعاقدية.

ذمم جتارية مدينة واأر�سدة مدينة اأخرى

يتاأثر تعر�ص املجموعة ملخاطر االئتمان ب�شكل رئي�شي باخل�شائ�ص الفردية لكل طرف. يجعل املجموعة خدماتها الأكرث من ١٩77 

عميل )٢٠١5: ١453 عميل( اأكرب 5 عمالء ما ميثل 34٪ )٢٠١5: 4١٪( من الذمم التجارية املدينة. وقد متكن خطر الرتكيز من خالل تعزيز 

اجلدارة  بتقييم  اإدارة  تقوم  اآجلة.  اخلدمات ب�شورة  تقدمي  االئتمان قبل  املجموعة �شيا�شة �شارمة لفح�ص  لدى  الدوري.  وتتبع  ر�شد 

االئتمانية لكل عميل قبل الدخول يف عقود. تقوم االإدارة اأي�شاً كما با�شتعرا�ص دوري لتح�شيل الذمم التجارية والذمم املدينة االأخرى 

ولديها �شيا�شة تكوين خم�ش�ص الأي قيمة تبني عدم احتمالية حت�شيلها واإعدام اأي قيمة كديون معدومة تبني تاأكيد عدم �شالحيتها. 

ونتيجة لذلك، ترى االإدارة اأنه ال يوجد خماطر ائتمان كبرية على الذمم التجارية والذمم املدينة االأخرى كما ورد يف بيان املركز املايل.

الأر�سدة لدى البنوك

لدى املجموعة اأر�شدة لدى بنوك تتمتع بامل�شداقية وال�شمعة اجليدة يف دولة قطر ومتلك ت�شنيفات ائتمانية عالية. لذا ترى االإدارة اأن 

خماطر االئتمان فيما يتعلق بهذه االأر�شدة يف اأدنى حدودها.

مت تقدمي املزيد من املعلومات حول تعر�ص املجموعة ملخاطر االئتمان باالإي�شاح رقم ٢٦.

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 االإدارة يف اإدارة ال�شيولة هو التاأكد ما اأمكن ذلك اأنها متلك �شيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند 

ا�شتحقاقها، يف ظل االأو�شاع العادية وال�شعبة معا، دون تكبد خ�شائر غري مقبولة اأو املخاطرة باالإ�رشار ب�شمعة املجموعة.

مت تقدمي املزيد من املعلومات حول تعر�ص املجموعة ملخاطر ال�شيولة باالإي�شاح رقم ٢٦.

خماطر ال�سوق 

خماطر ال�شوق هي خماطر التغريات يف اأ�شعار ال�شوق مثل اأ�شعار �رشف العمالت االأجنبية واأ�شعار الفائدة واأ�شعار االأ�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�ص ملخاطر ال�شوق 

يف اإطار معايري مقبولة مع املحافظة على اأف�شل عائدات.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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خماطر العمالت 

بعملة  بها  املعرتف  املطلوبات  اأو  املوجودات  اأو  امل�شتقبلية  التجارية  املعامالت  تقييم  يتم  عندما  االأجنبية  العمالت  خماطر  تن�شاأ 

لي�شت العملة الوظيفية للمجموعة. تتعر�ص املجموعة اإىل خماطر �رشف العمالت االأجنبية الناجتة من خمتلف العمالت وب�شفة 

اأ�شا�شية الدوالر االأمريكي. وحيث اأن الدوالر االأمريكي مربوط بالريال القطري فاإن املجموعة غري معر�شة ملخاطر عمالت عند تعاملها 

بهذه العملة. تر�شد االإدارة تقلبات اأ�شعار ال�رشف االأجنبية على اأ�شا�ص م�شتمر وتت�رشف بناء على ذلك.

خماطر معدلت الفائدة

حيث اأنه لي�ص لدى املجموعة موجودات حتمل معدالت فائدة كبرية لذا فاإن اإيراد املجموعة وتدفقه النقدي الت�شغيلي م�شتقالن على 

نحو كبري عن التغريات يف معدالت الفائدة بال�شوق. تن�شاأ خماطر معدالت الفائدة باملجموعة من الودائع البنكية والقرو�ص. الودائع 

اأ�شعار الفائدة على نحو  البنكية املودعة مبعدالت �رشف ثابتة تعر�ص املجموعة ملعدل فائدة التدفق النقدي. تر�شد االإدارة تقلبات 

م�شتمر وتت�رشف بناء على ذلك. 

)ب(  اإدارة راأ�س املال

اأعمالها وال�شتمرارية تطور  راأ�شمالية قوية لكي تدعم  اإن الهدف االأ�شا�شي الإدارة املجموعة لراأ�ص املال هو املحافظة على قاعدة 

االأعمال م�شتقبالً. تر�شد االإدارة هيكل راأ�ص املال واإدخال تعديالت عليه يف �شوء التغريات يف االأحوال االقت�شادية.

5- ممتلكات واآلت ومعدات

اآلت ومعداتمباين واإن�ساءاتاأرا�سي
�سيارات ومعدات 

مكتبية واأثاث
بواخر

م�رشوعات

حتت التنفيذ
جمموع

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

التكلفة

4٨٫٦37٫47٠٩74٫35٨٫53٠5٢٦٫٩3٨٫٩٢٦٦5٦٫٦٢٢٫٦٩5٢77٫٨7٠٫7٠3٢44٫٩3٨٫3٢4٢٫7٢٩٫3٦٦٫٦4٨يف ١ يناير ٢٠١٦ )املعدلة(

)١٨5٫٨7٨٫37٩(----)١٨5٫٨7٨٫37٩(-اأثر تعديل االأخطاء

4٨٫٦37٫47٠7٨٨٫4٨٠٫١5١5٢٦٫٩3٨٫٩٢٦٦5٦٫٦٢٢٫٦٩5٢77٫٨7٠٫7٠3٢44٫٩3٨٫3٢4٢٫543٫4٨٨٫٢٦٩يف ١ يناير ٢٠١٦ )املعدلة(
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)5٠٫١٦١٫١45()3٫٢3٠٫١٩١(-)3١٫٢١١٫١5٨(-)١5٫7١٩٫7٩٦(-اإعدامات

48.637.4701.060.522.878563.693.713725.083.717294.635.905275.432.7862.968.006.469يف 31 دي�سمرب 2016

الإهالك املرتاكم

١٫٠7١٫734٫7٦٢-٢٢٠٫5١٠٫73١3٠٠٫١3٩٫54٢444٫٩٢٠٫٩٠4١٠٦٫١٦3٫5٨5-يف ١ يناير ٢٠١٦ )املعدلة(

)٢٠٫5١٠٫٨١١(----)٢٠٫5١٠٫٨١١(-اثر تعديل االأخطاء 

١٫٠5١٫٢٢3٫٩5١-١٩٩٫٩٩٩٫٩٢٠3٠٠٫١3٩٫54٢444٫٩٢٠٫٩٠4١٠٦٫١٦3٫5٨5-يف ١ يناير ٢٠١٦ )املعدلة(

١٩٨٫4٢٢٫4٨٦-5٢٫7٢٠٫4٦١٢٩٫٠5٠٫3١٦١٠٢٫٩47٫7٠٢١3٫7٠4٫٠٠7-اإهالك الفرتة

)١5٫3٨5٫5٩٦(-)١5٫3٨5٫5٩٦(----ا�شتبعادات

)35٫77٠٫٠7٠(--)٢3٫3٩3٫55٩(-)١٢٫37٦٫5١١(-اإعدامات

١٫١٩٨٫4٩٠٫77١-٢4٠٫343٫٨7٠3٢٩٫١٨٩٫٨5٨5٢4٫475٫٠47١٠4٫4٨١٫٩٩٦-يف 31 دي�سمرب 2016

�سايف القيمة الدفرتية

48.637.470820.179.008234.503.855200.608.670190.153.909275.432.7861.769.515.698يف 31 دي�سمرب 2016

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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اآلت ومعداتمباين واإن�ساءاتاأرا�سي
�سيارات ومعدات 

مكتبية واأثاث
بواخر

م�رشوعات

حتت التنفيذ
جمموع

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريالتكلفة

٨5٫٦٠٢٫5375١٠٫١٢3٫١٩١5١٠٫747٫4٩٠5١٨٫5١٢٫٩٦5٢77٫٨7٠٫7٠354٢٫745٫4٦١٢٫445٫٦٠٢٫347يف ١ يناير ٢٠١5 )املدققة(

)١7١٫٠4٠٫٩5٨()١3٫٢٠١٫٩57(-)5٫٠٦٠٫٠77()3٨٫5٠٠٫٢٨٩()١١4٫٠3١٫454()٢47٫١٨١(اثر التعديل )اإي�شاح ٢7(

٨5٫355٫35٦3٩٦٫٠٩١٫73747٢٫٢47٫٢٠١5١3٫45٢٫٨٨٨٢77٫٨7٠٫7٠35٢٩٫543٫5٠4٢٫٢74٫5٦١٫3٨٩يف ١ يناير ٢٠١5 )املعدلة(

٢١5٫٩57٫١٨٠3٠٦٫٢٨٦٫7٦٦-3٫٨٨١٫٨744٢٫5٩4٫٨٨543٫٨5٢٫٨٢7-اإ�شافات

املحول من م�رشوعات 

-)5٠٠٫5٦٢٫3٦٠(-3٨٨٫5٠٦٫54٠١٢٫٠٩٦٫٨4٠٩٩٫٩5٨٫٩٨٠-حتت التنفيذ

)3٦٫7١7٫٨٨٦(-----)3٦٫7١7٫٨٨٦(ا�شتبعادات

)٦4٢٫٠٠٠(--)٦4٢٫٠٠٠(---اإعدامات

يف 3١ دي�شمرب 

٢٠١54٨٫٦37٫47٠7٨٨٫4٨٠٫١5١5٢٦٫٩3٨٫٩٢٦٦5٦٫٦٢٢٫٦٩5٢77٫٨7٠٫7٠3٢44٫٩3٨٫3٢4٢٫543٫4٨٨٫٢٦٩)املعدلة(

االإهالك املرتاكم

٨47٫7٩٢٫5٩٢-١3٨٫7٦٦٫٠3٦٢٨5٫5٠3٫٨١٦33١٫٢5٢٫٦٩3٩٢٫٢7٠٫٠47-يف ١ يناير ٢٠١5 )املدققة(

3٢٫44٢٫5٠١-35٫٨٨5٫5773)٢٨٫37٨٫4٠3(٢4٫٩35٫3٢4-اثر تعديل االأخطاء 

٨٨٠٫٢35٫٠٩3-١٦3٫7٠١٫3٦٠٢57٫١٢5٫4١33٦7٫١3٨٫٢7٠٩٢٫٢7٠٫٠5٠-يف ١ يناير ٢٠١5 )املعدلة(

١7١٫44١٫٨١5-3٦٫٢٩٨٫5٦٠43٫٠١4٫١٢٩7٨٫٢35٫5٩١١3٫٨٩3٫535-اإهالك الفرتة

)45٢٫٩57(--)45٢٫٩57(---اإعدامات

يف 3١ دي�شمرب ٢٠١5 

١٫٠5١٫٢٢3٫٩5١-١٩٩٫٩٩٩٫٩٢٠3٠٠٫١3٩٫54٢444٫٩٢٠٫٩٠4١٠٦٫١٦3٫5٨5-)معّدلة(

�شايف القيمة الدفرتية

4٨٫٦37٫47٠5٨٨٫4٨٠٫٢3١٢٢٦٫7٩٩٫3٨4٢١١٫7٠١٫7٩١١7١٫7٠7٫١١٨٢44٫٩3٨٫3٢4١٫4٩٢٫٢٦4٫3١٨يف 3١ دي�شمرب ٢٠١5

ا�شتلمت املجموعة منح حكومية على �شكل نقل االأ�شول غري النقدية )�شتة اأرا�شي واقعة يف دولة قطر(، خالل عامي ٢٠٠5 و ٢٠٠٦ 

بدون اأى مقابل، لغر�ص بناء وت�شغيل حمطات البنزين على هذه االأرا�شي، والتي مت انتقال امللكية من وزارة البلدية والتخطيط العمراين 

للمجموعة، بالرغم من ذلك قررت املجموعة باالعرتاف ببند االأرا�شي التي مت انتقال امللكية اإليها بقيمة ا�شمية وهي ١ ريال قطري.

يف تاريخ 3١ دي�شمرب ٢٠١٦، ا�شتلمت املجموعة ١١ قطعة ار�ص تقع يف دولة قطر من وزارة البلدية والتخطيط العمراين، لنف�ص الغر�ص 

على النحو الوارد اأعاله مل تنقل �شهادة امللكية حتى االآن من وزارة البلدية والتخطيط العمراين.

لدى املجموعة �شت �شفن التي تعمل ب�شكل رئي�شي يف تزويد ال�شفن بالوقود الثقيل وغاز متو�شط والديزل اخلفيف. وباالإ�شافة 

اإىل اأن�شطة التزود بالوقود ويتم تاأجري هذه ال�شفن اأي�شا لتاأجري مبوجب اتفاقات التاأجري مع كبار العمالء مثل فالن�شيا وكيم للنفط 

ولنقل النفط بني املوانئ.

جميع ال�شفن لديها ملكية م�شرتكة بني �رشكة قطر البحرية للخدمات ب�شفتها �رشكة تابعة مملوكة بالكامل ل�رشكة قطر للوقود 

- وقود. وغريها من ال�رشكات كما هو مو�شح اأدناه

بلد املن�ساأاملالك امل�سجلا�سم الباخرة

جمهورية ليبرييا�رشكة �شدرة م�شيعيد للنقل البحري، بالتعاون مع �رشكة قطر للوقود "وقود"�شدرة م�شيعيد

جمهورية ليبرييا�رشكة �شدرة الغارية للنقل البحري، بالتعاون مع �رشكة قطر للوقود "وقود"�شدرة الغارية

جمهورية ليبرييا�رشكة �شدرة الوجبة للنقل البحري، بالتعاون مع �رشكة قطر للوقود "وقود"�شدرة الوجبة

جمهورية ليبرييا�رشكة �شدرة الزبارة للنقل البحري، بالتعاون مع �رشكة قطر للوقود "وقود"�شدرة الزبارة

جمهورية ليبرييا�رشكة �شدرة را�ص لفان للنقل البحري، بالتعاون مع �رشكة قطر للوقود "وقود"�شدرة را�ص لفان

جمهورية ليبرييا�رشكة �شدرة الوكرة للنقل البحري، بالتعاون مع �رشكة قطر للوقود "وقود"�شدرة الوكرة

جمهورية ليبرييا�رشكة �شدرة الرميلة للنقل البحري، بالتعاون مع �رشكة قطر للوقود "وقود"�شدرة الرميلة

بقيمة  وعمومية  اإدارية  وم�شاريف   )١١٦٫5٠٢٫٠٠٢  :٢٠١5( ريال قطري   ١5٠٫٠٦٦٫٦4٩ بقيمة  املبيعات  تكلفة  على  االإهالك  توزيع  مت 

47٫754٫٨37 ريال قطري )٢٠١5: 54٫٩3٩٫٨١3(. )اإي�شاح ٢٠(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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٦- ا�ستثمارات عقارية

٢٠١5 )معدلة(2016

ريال قطريريال قطري

التكلفة 

٩٨٨٫3٨5٫٩٨٩١٨5٫٨7٨٫37٩يف ١ يناير )معّدل(

٨٠٢٫5٠7٫٦١٠-اإ�شافات

988.385.989٩٨٨٫3٨5٫٩٨٩يف 3١ دي�شمرب 

جممع الإهالك

)١3٫53٢٫٦53()٢٠٫5١٠٫٨١١(يف ١ يناير )معّدل(

)٦٫٩7٨٫١5٨( )54٫4٦٨٫٢١٦(اإ�شافات

)٢٠٫5١٠٫٨١١()74.979.027(يف 3١ دي�شمرب 

�سايف القيمة الدفرتية

913.406.962٩٦7٫٨75٫١7٨يف 31 دي�سمرب

وت�شمل العقارات اال�شتثمارية عدداً من العقارات التجارية التي يتم تاأجريها لطرف ثالث. كل من عقود االإيجار يت�شمن فرتة اأولية غري 

قابلة لالإلغاء ترتاوح بني ٢-١٠ �شنوات. يتم التفاو�ص الحقاً على التجديد مع امل�شتاأجر. ال يتم تقا�شي االإيجارات املحتملة.

التكلفة  العقارات اال�شتثمارية  اأن املجموعة تقوم باالعرتاف بطريقة هذه  العادلة حيث  القيمة  التغريات يف  ال يتم االعرتاف على 

وتعرف باال�شتثمارات بالتكلفة ناق�شا اال�شتهالك املرتاكم.

مت حتديد القيمة العادلة لتلك اال�شتثمارات من قبل مقيمني للملكية خارجيني وم�شتقلني، لديهم املوؤهالت املهنية املعرتف بها والتي 

تعد منا�شبة، وخربة حديثة يف املواقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه. يقوم املقيمني امل�شتقلني الحت�شاب القيم العادلة للمحفظة 

اال�شتثمارية العقارية للمجموعة كل ١٢ �شهراً.

التقييم  اأ�شاليب  اأ�شا�ص  على   3 للم�شتوى  عادلة  كقيمة  اال�شتثمارية  العقارات  جلميع  العادلة  القيمة  قيا�ص  ت�شنيف  مت  وقد 

امل�شتخدمة للمدخالت.

بلغت قيمة العقارات اال�شتثمارية با�شتخدام نهج مماثل لل�شوق. يف اإطار النهج املماثل لل�شوق، يتم تقدير القيمة العادلة للممتلكات 

اأكرث مما  اأي م�شرتي حمتمل لن يدفع  التي مبوجبها  اال�شتبدال  ال�شوق على مبداأ  اأ�شا�ص عمليات مماثلة. وي�شتند نهج مقارنة  على 

�شيتكلف ل�رشاء عقار بديل. وحدة املقارنة املطبقة من قبل املثمن هي القيمة امل�شتهلكة للمباين للمرت املربع و�شعر ال�شوق للقدم 

املربع الواحد لالأر�ص. بلغت القيمة العادلة االإجمالية للعقارات اال�شتثمارية كما يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٦ مبلغ 7٢٦٫4٢٨٫٠٠٠ ريال قطري.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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7- موجودات مالية متاحة للبيع

متثل موجودات مالية متاحة للبيع ا�شتثمارات يف اأ�شهم الكيانات املدرجة يف بور�شة قطر. يف تاريخ التقرير، كانت تفا�شيل االأر�شدة 

اخلتامية على النحو التايل:

2016٢٠١5

ريال قطريريال قطري

١5٨٫٨١٦٫٦٢١٢53٫555٫٢٠4�رشكة قطر للكهرباء واملاء �ص.م.ق

44٨٫٢١4٫١3٨4١4٫٦5١٫5٠3قطر لنقل الغاز �ص.م.ق

٢٩٫77٠٫٢٩٩١55٫٢3٦٫٩4١�شناعات قطر �ص.م.ق

3٩٫٨5٠٫5٨٦٩4٫٢٩٠٫5٨٠البنك التجاري القطري �ص.م.ق

١54٫١٠4٫3٢١4٫4٠5٫٨٩٦�رشكة بروة العقارية �ص.م.ق

٢7٫٠٠٠٫٢4٨٢٨٫٠5٦٫٨٠4بنك قطر الوطني �ص.م.ق

١٠٫334٫3475٢٫٩44٫٠73كيوتل �ص.م.ق

٢5٫٩3٦٫33١3١٫٠5٩٫٩٢7جمموعة اخلليج التكافلي �ص.م.ق

7٠٫43٠٫75٠5١٫١١3٫457بنك الدوحة �ص.م.ق 

١٢٫7١3٫7٩٢-�رشكة فودافون قطر �ص.م.ق 

35٫3١٩٫3٢٢٢3٫٢٠4٫٢٩٨�رشكة زاد القاب�شة �ص.م.ق

4٫55٨٫33٠٨٦٦٫٢5٠م�شيعيد للبرتوكيماويات القاب�شة �ص.م.ق

١47٫4٨3٫3٨٠١٦٢٫١١٦٫١٦٠بنك قطر الدويل االإ�شالمي �ص.م.ق

4٫4١٠-قطر االإ�شالمية للتاأمني �ص.م.ق 

١٠٦٫٦٢١٫١١٨٨١٫٢4٩٫٦5٦�رشكة مزايا قطر للتطوير العقاري �ص.م.ق

4٩٫٦4٠٫٩٠٦١٦٫١٩5٫٨54جممع �رشكات املناعي �ص.م.ق

7٦٫٠١3٫75٨١٦٫٨54٫٩٠٠قطر الوطنية للمالحة والنقل �ص.م.ق

٢٦٢٫5٨١٫٩7٠٢4٨٫73٩٫٢١4اال�شتثمار يف ال�شكوك

-7٫7٩4٫44٢ال�رشكة القطرية لل�شناعات

-١3٫٠٦5٫٠٠٠املرية )كيو انف�شت(

1.667.535.867١٫٦47٫٢5٨٫٩١٩

كانت احلركة يف املوجودات املالية املتاحة للبيع خالل ال�شنة كما يلي:

٢٠١5 )معدلة(2016

ريال قطريريال قطري

١٫٦47٫٢5٨٫٩١٩١٫4٠٦٫٢3٩٫٦٢٦الر�شيد يف ١ يناير )املعدل(

54١٫٠٠3٫3١١١٫٠٠٩٫٨37٫3١5اإ�شافات خالل ال�شنة

)4٩١٫٠٠5٫3٢7()4٨7٫٢٨5٫٠7٨(ا�شتبعادات خالل ال�شنة

)١4٠٫٩١٩٫٨٩٦()١٢٫٩٩3٫٠٨٠(�شايف احلركة يف احتياطي القيمة العادلة )اإي�شاح ١٦(

)١3٦٫٨٩٢٫7٩٩()٢٠٫44٨٫٢٠5(خ�شائر انخفا�ص يف قيمة موجودات مالية متاحة للبيع )اإي�شاح ٢٠(

1.667.535.867١٫٦47٫٢5٨٫٩١٩الر�شيد يف 3١ دي�شمرب

تدرج القيمة العادلة

ت�شتخدم املجموعة التدرج التايل لتحديد واالإف�شاح عن القيمة العادلة لالأدوات املالية با�شتخدام اأ�شاليب التقييم.

امل�شتوى ١: مدرجة )غري املعدلة( يف االأ�شواق الن�شطة للموجودات واملطلوبات املتطابقة.

امل�شتوى ٢: تقنيات اأخرى، والتي تكون جميع مدخالتها التي لها تاأثري كبري على القيمة العادلة امل�شجلة ملحوظة، �شواء ب�شكل 

مبا�رش اأو غري مبا�رش.

امل�شتوى 3: التقنيات التي ت�شتخدم مدخالت والتي لها تاأثري كبري على القيمة العادلة امل�شجلة والتي ال ت�شتند اإىل البيانات ال�شوقية 

والتي ميكن مالحظتها.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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كما يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٦ و3١ دي�شمرب ٢٠١5 ا�شتلمت املجموعة الفئات التالية من االأدوات املالية التي يتم قيا�شها بالقيمة العادلة: 

الأ�سول املالية

امل�ستوى 3امل�ستوى 2امل�ستوى 20161

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

--1.667.535.8671.667.535.867موجودات مالية متاحة للبيع - االأ�شول املالية

امل�شتوى 3امل�شتوى ٢امل�شتوى ٢٠١5١

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

--١٫٦47٫٢5٨٫٩١٩١٫٦47٫٢5٨٫٩١٩موجودات مالية متاحة للبيع - االأ�شول املالية

خالل الفرتة / ال�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٦ و3١ دي�شمرب ٢٠١5، مل تكن هناك حتويالت بني قيا�شات القيمة العادلة امل�شتوى ١ 

وامل�شتوى ٢، ومل يكن هناك نقل من واإىل م�شتوى 3 لقيا�ص القيمة العادلة.

ال�سهرة   -8

2016٢٠١5

ريال قطريريال قطري

57٫7٠٠٫٠٢٢57٫7٠٠٫٠٢٢املتعلقة ب�رشكة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م )كيو جت(

75٫٢35٫١١٠75٫٢35٫١١٠املتعلقة ب�رشكة وقود لفح�ص املركبات ذ.م.م )فاح�ص(

132.935.132١3٢٫٩35٫١3٢

التقييم  ال�شهرة كما يف 3١ دي�شمرب عام ٢٠١٦. مت  انخفا�ص قيمة  قامت املجموعة بح�شاب تقييم داخلي للح�شول على موؤ�رش 

بناءً على البيانات املالية لل�رشكات التابعة واأخذ يف االعتبار بيئة االأعمال التي تقوم بها. وبناءً على هذه الدرا�شة، ا�شتنتجت االإدارة 

اأن مل يكن هناك اأي موؤ�رش على انخفا�ص القيمة التي ت�شتدعي مراجعة �شعف الكامل. وكانت املجموعة التي نفذت فيما �شبق 

ا�شتعرا�شا انخفا�ص قيمة ال�شهرة كما يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٢. وبناء على هذا اال�شتنتاج، املبالغ التي ميكن ا�شرتدادها من ال�رشكات 

التابعة، �رشكة قطر لوقود الطائرات وفاح�ص، والتي هي وحدات توليد النقد التي تخ�ص ال�شهرة، وقد مت حتديدها على اأ�شا�ص احت�شاب 

القيمة امل�شتخدمة با�شتخدام التدفقات النقدية املتوقعة. وتتلخ�ص االفرتا�شات املرتبطة بها على النحو التايل؛

تاريخ التقييم هو 3١ دي�شمرب ٢٠١٢.• 

ا�شتمرارية ظروف ال�شوق املحلية واملعدل الطبيعي املتوقع للنمو.• 

االعتماد على االإيرادات املقدرة وامل�شاريف والتدفقات النقدية لل�شنة ٢٠١5-٢٠١٨ املقدمة من قبل االإدارة.• 

تعتمد االإدارة على منهج ت�شعري االأ�شول الراأ�شمالية لتحديد تكلفة حقوق امللكية. بلغت ن�شبة خالية من املخاطر التاريخي ٪5٫5 • 

لت�شل اإىل 7٪، وفقا الإ�شدار ال�شابع من �شندات احلكومة التي ن�شجت يف عام ٢٠١٠. من ناحية اأخرى، اأقّرت اإدارة التدابري ت�شاهالً 

كبرياً لتداولها يف �شوق م�شلحة قطر والتنبوؤ املتوقع معدل خالية من املخاطر لتكون 5٫5٪، واأ�شعار ال�شندات احلكومية اإىل نحو 

3٫٢5٪، و�شوف تزيد خالل الفرتة املقبلة، لكنها لن تتجاوز 5٫5٪ خالل الـ5 �شنوات املقبلة.

اإن خماطر ال�شوق يف قطر هي ٨٪ التي ت�شري اإىل اأن خماطر ال�شوق ميكن ح�شاب ملدة ت�شل اإىل ١3٫5٪.• 

تقنية الت�شعري امل�شتخدمة لتقييم اأعمال قطر لوقود الطائرات هي نهج التدفق النقدي للك�شب وذلك م�شتوحى من فاح�ص • 

وهو منوذج النمو امل�شتمر.

وكان االفرتا�ص الرئي�شي للقيمة يف ح�شابات ا�شتخدام معدل اخل�شم املمثل يف متو�شط تكلفة املجموعة املرجحة لراأ�ص املال • 

لوقود   ٪٩ هو  العملية  من  احلر  النقدي  للتدفق  احلالية  القيمة  ح�شاب  يف  امل�شتخدمة  املال  لراأ�ص  املرجحة  التكلفة  متو�شط 

للطائرات و ١١ ٪ لفاح�ص.

بلغت قيمة االأ�شهم با�شتخدام النهج املذكور اأعاله اإىل 754٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال قطري لوقود للطائرات و ٢١4 مليون ريال قطري لفاح�ص.• 

امل�شدر الرئي�شي للمعلومات والبيانات املالية املدققة لل�شنة املنتهية يف دي�شمرب ٢٠١٠ اإىل 3١ دي�شمرب ٢٠١٢، والبيانات املالية غري • 

املدققة لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠١3.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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ا�ستمدت التوقعات ل�رشكة وقود للطائرات للعام 2016 من الفرتا�سات التالية:

معدل النمو ال�شنوي ل�رشكة وقود للطائرات هو ١٠٫5٪ عن كل �شنة من االإ�شقاط، كما مت ا�شتقاق االأ�شعار من خالل جمع ثالثة • 

عوامل املذكورة فيما بعد،

اإىل زيادة يف معدل منو  للغالون(. ويفرت�ص هذا  �شعر البنزين املفرت�شة هو اخلليج العربي )MOPAG( )بالدوالر االأمريكي �شنتاً  اأ(  

�شنوي قدره 5٪ �شنوياً.

اأن تبقى م�شتقرة يف  للغالون الواحد(. يفرت�ص هذا  االأق�شاط التي تتقا�شاها �رشكة قطر للبرتول )يف الواليات املتحدة �شنتاً  ب( 

١٠٫٢5 �شنت / غالون.

هام�ص الربح االإجمايل )يف �شنتا للغالون الواحد(. يفرت�ص هذا اأن تبقى م�شتقرة عند ١5 �شنتا / جالون. ج( 

ت�شمل االإيرادات االأخرى اإيرادات الفوائد التي حت�شب على النحو ٢٪ من اأر�شدة متو�شط البنك املتوقع يف ال�شنة، واالإيرادات املتنوعة • 

والتي يفرت�ص اأن تكون 75٫٠٠٠ ريال قطري �شنوياً.

وت�شمل النفقات النقدية القوى العاملة والتكاليف ذات ال�شلة والنفقات النقدية االأخرى كل واحدة منها من املفرت�ص اأن يزيد • 

�شنويا بن�شبة ٪3.

يقوم االإ�شقاط لر�شوم اإدارة على اتفاق الر�شوم االإدارية، التي قطر للوقود �رشكة �ص.م.ق )"ال�رشكة االأم"( يحق له احل�شول على ر�شوم • 

من �رشكة قطر لوقود الطائرات لتوفري خدمات اإدارة على 3٪ من �شايف الربح ال�شنوي قبل ر�شوم االإدارة.

وقد افرت�ص ح�شة االأرباح املوظف اأن يكون ٨5٠ ريال قطري للعام ٢٠١5 و٢٠١٦ على اأ�شا�ص متو�شط فرتات / ال�شنوات التاريخية.• 

ويفرت�ص اأن اإيرادات املبيعات اإىل زيادة يف معدل منو �شنوي قدره ٦٪ الذي يقوم على اأ�شا�ص النمو التاريخي يف عائدات املبيعات.• 

من املتوقع اأن تزيد مبعدل منو �شنوي يبلغ ٨٪ وفقاً لتوقعات االإدارة لعام ٢٠١٦ جميع النفقات، مبا يف ذلك تكاليف اليد العاملة، • 

وغريها من النفقات.

التغريات احل�سا�سة يف الفر�سيات:

فيما يتعلق بتقييم قيمة يف ا�شتخدام وحدات توليد النقد، وتعتقد االإدارة اأن اأي تغيري حمتمل معقول يف اأي من االفرتا�شات الرئي�شية 

اأعاله �شوف يجعل القيمة الدفرتية للوحدة لتتجاوز قيمتها القابلة لال�شرتداد.

انتهت االإدارة من مراجعة هذا التقرير و ا�شتخدام هذه االفرتا�شات وانتهت اإىل اأنه ال يوجد اأي انخفا�ص يف ال�شهرة كما يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٦.

اإن االإدارة ت�رشف على اأي تغيريات ميكن اأن حتدث يف عام ٢٠١7 والتي �شوف جتنيها االإدارة الإعادة قيا�ص ال�شهرة املحت�شبة.

9- املخزون

2016٢٠١5

ريال قطريريال قطري

5١٫4٦٠٫5٨5٦٦٫٦٩٨٫٦4١وقود الطائرات

٩3٫5٠٩٫٢3١١٢7٫5٨١٫٢٢٩املواد وقطع الغيار

5٩٫٨٨7٫١٠45٩٫٨٨7٫١٠4زيت الوقود الثقيل

٩٩٫٦٩٨٫٦٨٢5٨٫4٨٩٫3٨٨وقود الديزل

٢٦٫٢٠7٫735٢١٫١٦٩٫١33جرد خمازن البيع بالتجزئة

3٫4٢3٫١٦4١٢٫١٨٦٫١45زيت الوقود املكرر-�شوبر 

3٫٢١٩٫٢٢5١7٫١7١٫7٩٦زيت الوقود املكرر-الدرجة املمتازة

7٫٩٦٦٫٦5٨7٫٦٠4٫5٩٠اأ�شناف املخزون اأخرى

345٫37٢٫3٨437٠٫7٨٨٫٠٢٦

-)٦4٫٨77٫354(خم�ش�ص ملخزون بطيء احلركة

280.495.03037٠٫7٨٨٫٠٢٦

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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وكانت حركة املخزون بطيء احلركة خالل ال�شنة كما يلي:

2016٢٠١5

ريال قطريريال قطري

٦٨٩٫3٠7555٫5٠٩كما يف ١ يناير 

٦4٫١٨٨٫٠47١33٫7٩٨املكون خالل ال�شنة )اإي�شاح ٢٠(

64.877.354٦٨٩٫3٠7كما يف 3١ دي�شمرب 

١٠- معامالت مع اأطراف ذات عالقة

تتم  التي  وال�رشكات  باملجموعة  االإدارة  االإدارة وكبار موظفي  اأع�شاء جمل�ص  الرئي�شني،  االأ�شهم  العالقة حاملي  ذات  االأطراف  متثل 

ال�شيطرة عليها اأو ال�شيطرة امل�شرتكة عليها من جانب تلك االأطراف. يتم اعتماد �شيا�شات وبنود الت�شعري لهذه التعامالت من جانب 

اإدارة املجموعة.

)اأ( امل�ستحق من اأطراف ذو عالقة 

٢٠١5 )معدلة(2016

ريال قطريريال قطري

١3٫535٫7١7١5٫١١5٫٠٦٨را�ص غاز

7٫٨7٠٫7٠4-�رشكة قطر للغاز املحدودة )"قطر غاز"(

٢٫٩37٫4٢٠3٫٦٠٢٫4٩٠املروحيات �ص.م.ق اخلليج

3٫5٩٦٫٢5٩٢٫١٠5٫5١١�رشكة اخلليج العاملية للحفر

١٫٠١٠٫٦7٠7٩3٫١٩٠قطر لالأملنيوم )"األومنيوم قطر"(

١٫33٠٫5٢3٦٢١٫١١٦قطر �شتيل �رشكة �ص.م.ق

١٫5١٠٫٠٩٠٩3١٫١٨٢�رشكة قطر للبرتوكيماويات )"قابكو"( �ص.م.ق

٢٫٨٢5٫٠٠4١٫4٢٨٫5٠4�رشكة قطر لالإ�شافات البرتولية )"كفاك"( 

75٩٫3٩٠١٫34٩٫٢3٦�رشكة قطر للكيماويات املحدودة )"كيوكيم"(

١٫3١5٫٦٢5١٠٫٩٢4٫5٨٦�رشكة اأمواج خلدمات التموين

-٢٦٠٫437�رشكة قطر لالأ�شمدة )"قافكو"( 

٨٢7٫٩٨7٢٫٢34٫53٠اأوريك�ص

٦3١٫3٢٩١٫٢٦4٫5٠٠�رشكة كاتيك�ص املحدودة

٦٫37٠١54٫٩١5�رشكة ال�شاهني ح�شنا اخلدمات

4٠٫٨7١3٨٫34٨ال�شيف املحدودة

١3٫473٨3٫4٠4�رشكة غزال

53٫4١٢53٫4١٢�رشكة قطر القاب�شة

-٦٫3١3٫7٦3�رشكة قطر غاز للت�شغيل املحدودة

-33٫٠4٠�رشكة قطر لت�شغيل الغاز 

447٫٢٦٠٫75١3١٢٫١3١٫٦٠٦قطر للبرتول

484.262.1313٦٠٫7٠٢٫3٠٢

)ب( امل�ستحق اإىل اأطراف ذات عالقة 

2016٢٠١5

ريال قطريريال قطري

٢٦٫١٢٠-�رشكة قطر لالأ�شمدة )"قافكو"( 

3٫4٢3٫٠3٩٫٢٨٩١٫٨7٨٫٩٦٩٫٦٩٢قطر للبرتول

3.423.039.289١٫٨7٨٫٩٩5٫٨١٢

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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)ج( معامالت مع اأطراف ذات عالقة 

تقوم املجموعة يف �شياق االأعمال االعتيادية بتنفيذ املعامالت مع قطر للبرتول والتي تتكون من امل�شرتيات العادية وتقدمي اخلدمة. 

الطرف ذي  املعامالت مع هذا  اإدارة املجموعة. تفا�شيل  املعتمدة من قبل  التعاقدية  ال�رشاء من �رشكة قطر للبرتول وفقا لل�رشوط 

العالقة هي كما يلي:

٢٠١5 )معدلة(2016

ريال قطريريال قطري

447.260.7513١٢٫١3١٫٦٠٦قطر للبرتول - مبيعات

11.401.316.170١٠٫٦٦3٫٩٢4٫547قطر للبرتول - م�شرتيات

حققت املبيعات لالأطراف ذات العالقة وفقاً لل�رشوط املماثلة لتلك املوجودة يف املعامالت التي تبينت من خالل االأر�شدة املعلقة يف 

اأو دائنة مع  اأو واردة الأية ذمم مدينة  اأي �شمانات مقدمة  نهاية ال�شنة والغري م�شمونة وبدون فائدة وت�شوية للنقد. مل تكن هناك 

االأطراف ذات العالقة. مل ت�شجل املجموعة اأي انخفا�ص يف قيمة الذمم املتعلقة باملبالغ امل�شتحقة على االأطراف ذات عالقة لل�شنة 

املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٦ )٢٠١5: ال �شيء(. يتم عمل هذا التقييم كل �شنة مالية من خالل فح�ص املركز املايل للطرف ذي عالقة 

وال�شوق الذي يعمل فيه طرف ذي عالقة.

)د( مكافاآت الإدارة العليا
2016٢٠١5

ريال قطريريال قطري

١٫٦٩7٫5٨٢3٫٩٠٦٫77٦

١3٫٦٠٠٫٠٠٠١3٫٦٠٠٫٠٠٠بدالت اأخرى للمدراء

٢٨٫٠7٦٫75٩٢7٫3٦٢٫7٨٨مكافاأة اأع�شاء جمل�ص االإدارة )اأ(

4٫٠٦٨٫5٢٨٦٫3٢١٫4١٦رواتب مدراء تنفيذيني

47٫44٢٫٨٦٩5١٫١٩٠٫٩٨٠بدالت اإعارة

)د( اقرتح جمل�ص االإدارة توزيع مبلغ ١3٫٦٠٠٫٠٠٠ ريال قطري )٢٠١5: ١3٫٦٠٠٫٠٠٠( مبثابة مكافاأة اأع�شاء جمل�ص االإدارة عن عام ٢٠١٦ وفقاً 

الأحكام املواد الت�شغيلية، واملادة رقم 4٦، اجلزء اخلام�ص، بناء على اجتماع اجلمعية العمومية العادي لل�رشكة الذي عقد يف ٦ مار�ص ٢٠١٦.

١١- ذمم جتارية مدينة 

٢٠١5 )معدلة(2016

ريال قطريريال قطري

٢٫4١١٫5٠5٫٦74١٫77٠٫٠٢٠٫5٩٠ذمم جتارية مدينة

)١٫٨35٫٨4٩()٨3٫3٩٨٫3٨7(ناق�شا: خم�ش�ص انخفا�ص قيمة الذمم التجارية املدينة

2.328.107.287١٫7٦٨٫١٨4٫74١

كانت اأعمار الذمم التجارية املدينة غري املنخف�سة كالتايل:

2016٢٠١5

ريال قطريريال قطري

اأ( ذمم مدينة غري متاأخرة وغري م�شكوك يف حت�شيلها

3٨٨٫٩7٩٫٠٠5١٫٢7٨٫4٠7٫١75لي�شت م�شتحقة بعد

٢74٫٠٢7٫٩٨3٢٢١٫٩٠3٫٦7٠اأقل من 3٠ يوم

3١١٠٦٫٢١٩٫54١٦5٫33١٫53٠ اإىل ٦٠ يوم

٦١٦4٫١٦٨٫٦٠٠١٠٢٫53٨٫٢4٢ اإىل ٩٠ يوم

ب( ذمم مدينة متاأخرة وغري م�شكوك يف حت�شيلها

٩١١45٫377٫١٠353٫٢٩١٫3٢7-١٨٠ يوم

ج( ذمم مدينة متاأخرة وم�شكوك يف حت�شيلها

١٫43٢٫733٫44٢4٨٫54٨٫٦4٦اأكرث من ١٨١ يوم

2.411.505.674١٫77٠٫٠٢٠٫5٩٠

د( احلركة يف االنخفا�ص يف الذمم املدينة

١٫٨35٫٨4٩١٫٠٦٢٫٢77الر�شيد كما يف ١ يناير

٨١٫5٦٢٫53٨773٫57٢املخ�ش�ص خالل ال�شنة )اإي�شاح ٢٠(

83.398.387١٫٨35٫٨4٩الر�شيد كما يف 3١ دي�شمرب

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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وحتليل  دفع  التاريخي  ال�شلوك  اأ�شا�ص  على  يوماً،   3٠ من  اأكرث  ا�شتحقاقها  تاريخ  مر  التي  عوائق  دون  املبالغ  اأن  املجموعة  تعتقد 

م�شتفي�ص ملخاطر االئتمان للعمالء، مبا يف ذلك العمالء الكامنة وراء الت�شنيفات االئتمانية، عندما تكون متاحة. اأكرث من امل�شتحقات 

املذكورة اأعاله اإما م�شمونة مقابل كفالة م�رشفية اأو هي امل�شتحقات من اجلهات احلكومية.

١٢- مدفوعات مقدماً وذمم مدينة اأخرى 

2016٢٠١5

ريال قطريريال قطري

٢75٫4١٠٫١5٢٢47٫3٢7٫٨٨٢اأر�شدة لدى م�شارب للمحافظ اال�شتثمارية

٦3٫٩4٢٫٠٩١٦٠٫٩57٫٨7٠ال�شلف والقرو�ص للموظفني

١5٫٨٨٠٫54٦3٨٫١٦٩٫٦٩5اأوراق القب�ص

١7٫75٠٫٦3433٫١٢٠٫٨٨٦الودائع امل�شرتدة

١٦٫٠٦٦٫٩٢٠١٠٫34٢٫١٦7دفعات مقدمة للموردين واملقاولني

7٨٢٫٩343٫5١5٫٢١٩م�شاريف مدفوعة م�شبقا

5٫3٠٠٫3٢3٢٫3٢٩٫4٩١فوائد مدينة

١٦٫٢٢٢٫٦77١5٫٨٢٩٫5١7اإيرادات م�شتحقة )اأ(

-١3٦٫5٠٠٫٠٠٠ذمم مدينة من وزارة املالية

47٫5٢٨٫٨١١٢٩٫١7٨٫37٩ذمم مدينة اأخرى

595.385.08844٠٫77١٫١٠٦

)١3( �رشكة قطر للوقود لديها اإيرادات م�شتحقة للفرتة من يوليو ٢٠١٢ اإىل دي�شمرب ٢٠١٦ نتيجة التعوي�شات التي �شيتم ا�شرتدادها 

من قطر للبرتول من تكلفة الغاز الطبيعي امل�شغوط املقدمة ملحطات كروه، بناءً على عقد البيع وال�رشاء للغاز الطبيعي بني قطر 

للوقود و�رشكة قطر للبرتول وهو ما متت املوافقة عليه يف ٢5 يوليو ٢٠١٢.

نقد وما يف حكم النقد    -١3

2016٢٠١5

ريال قطريريال قطري

7٨٩٫5٩5١٫٠١7٫4١٩نقد يف ال�شندوق

نقد لدى البنوك

٦5٦٫7٨٢٫5٠5٦٠3٫454٫١٠٩ح�شابات جارية وحتت الطلب

٢٫5١٠٫4٦٢٫٦٩٦١٫7٩5٫٨١5٫4٠١ودائع ثابتة 

3.168.034.796٢٫4٠٠٫٢٨٦٫٩٢٩

خالل العام كان لدى املجموعة ودائع حتمل �شعر الفائدة بني ١٪ و 3٫5٪ �شنويا )٢٠١5: ٢٪ و 3٪ �شنويا( وجميعها ت�شتحق خالل ت�شعني 

يوما اأو اأقل.

١4- راأ�س املال 

2016٢٠١5

ريال قطريريال قطري

املعرتف به:

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ �شهم عادي بقيمة ١٠ ريال قطري لل�شهم

راأ�ص املال امل�رشح به وامل�شدر واملدفوع بالكامل ٩١٫٢١٦٫١٢5 �شهم )5٢٠١: ٨4٫45٩٫375 �شهم( 

912.161.250٨44٫5٩3٫75٠قيمة ال�شهم ١٠ رياالت قطرية.

خالل العام كان لدى املجموعة ودائع حتمل �شعر الفائدة بني ١٪ و 3٫5٪ �شنويا )٢٠١5: ٢٪ و 3٪ �شنويا( وجميعها ت�شتحق خالل ت�شعني 

يوماً اأو اأقل.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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١5- احتياطي قانوين

وفقاً لن�شو�ص قانون ال�رشكات القطري رقم ١١ لعام ٢٠١5 يجب حتويل ما يعادل ١٠٪ من �شايف ربح ال�شنة لكل �رشكة تاأ�ش�شت يف 

دولة قطر اإىل ح�شاب احتياطي قانوين اإىل اأن يعادل ر�شيد هذا االحتياطي القانوين ن�شبة 5٠٪ من راأ�ص املال املدفوع لل�رشكة. ال ميكن 

ا�شتخدام االحتياطي القانوين اإال الأغرا�ص حمددة، وغري متاح للتوزيع ويخ�شع الأحكام القانون املذكور اأعاله بناء على خف�ص راأ�ص املال.

احتياطي القيمة العادلة   -١٦
اأو عند  احتياطي القيمة العادلة ي�شمل التغري الرتاكمي يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع حتى يتم بيعها 

انخفا�ص قيمتها.

احلركة على التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع كما يلي:

٢٠١5 )معدلة(2016

ريال قطريريال قطري

١3٨٫5٦١٫٨5٨٢٦7٫4٠٠٫٨٨٩كما يف ١ يناير

)٢٦5٫73١٫٨3٠()١٢٫٩٩3٫٠٨٠(�شايف التغري يف القيمة العادلة

١3٦٫٨٩٢٫7٩٩-اإعادة الت�شنيف اإىل بيان االأرباح اأو اخل�شائر الناجتة عن انخفا�ص قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع

125.568.778١3٨٫5٦١٫٨5٨كما يف 31 دي�سمرب 

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني   -١7
2016٢٠١5

ريال قطريريال قطري

٩٠٫٦٠4٫٦٦١7٦٫٢٩4٫٨53الر�شيد كما يف ١ يناير

5١٫4٢7٫٨5١١٩٫7٦3٫١7٠املكون خالل ال�شنة )اإي�شاح ٢٠(

)5٫453٫3٦٢()5٫٦٢٠٫3٩٦(املدفوع خالل ال�شنة

136.412.116٩٠٫٦٠4٫٦٦١الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب

١8- ذمم جتارية دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى
2016٢٠١5

ريال قطريريال قطري

١٠٩٫7٩٠٫٨٢3٨١٫٦5١٫733ذمم جتارية دائنة )املوردين واملقاولون الدائنون(

٦3٫١٠٢٫٩٢454٫٩٠4٫٢3٨م�رشوفات م�شتحقة

١١١٫٦٢٨٫73٠٩7٫33١٫٢4٠توزيعات اأرباح دائنة

4٦٫٩44٫77٩3٠٫35٢٫34٨مبالغ حمتجزة

37٫53٠٫١٦٩34٫٩٨4٫٨3٦تاأمينات م�شرتدة

٦7٫4٦٩٫٠٨٠١١٨٫٦٦٨٫٢4١خم�ش�شات

53٫٨١5٫5٦٢-م�رشوفات م�شتحقة اإىل مطار الدوحة الدويل

-٦١٫3٢٢٫٠3١اأر�شدة دائنة اأخرى

497.788.53647١٫7٠٨٫١٩٨

اإيرادات   -١9
٢٠١5 )معدلة(2016

ريال قطريريال قطري

١١٫٢١٨٫٢3٩٫٦٩5١١٫3٨7٫3١٠٫5٩3بيع املنتجات البرتولية املكررة

٢٫5٢3٫735٫١١٠١٫7٢٨٫٠74٫١٩٩بيع من حمطات البنزين

٢٨٫33٦٫٩٢35٫٠٢٩٫٩4٠مبيعات زيوت الت�شحيم واللوازم

73٫٦3١٫474٦7٫٠٨٦٫٨55االإيرادات من خدمات الفح�ص الفني

13.843.943.202١3٫١٨7٫5٠١٫5٨7

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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٢٠- م�ساريف اإدارية وعمومية

٢٠١5 )معدلة(2016

ريال قطريريال قطري

57١٫٩٠٢٫34٨4٨٦٫44٢٫٦4٠تكاليف املوظفني

47٫١٠٢٫٩4١57٫7٩7٫٦٠٠م�شاريف اإهالك 

47٫754٫٨3754٫٩3٩٫٨١3عالوة موظفني

١3٫٦٠٠٫٠٠٠١3٫٦٠٠٫٠٠٠مكافاأة جمل�ص االإدارة 

١٫٦٩7٫5٨٢3٫٩٠٦٫77٦بدالت اللجان االأخرى

١٢٫٨7٦٫١54١١٫٢7٩٫5١١ر�شوم التاأمني

5١٫4٢7٫٨5١١٩٫7٦3٫١7٠مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 

٢١٫٨4٢٫٠٨١٢5٫٦١٦٫٦٩5م�شاريف ت�شويقية واال�شرتاكات

١١٫٩٨7٫4١47٫٩5١٫775ر�شوم مرافق

١3٫٦4٩٫٠٩5١4٫7٨٢٫٨7٢م�شاريف االت�شاالت

٨٫٦٠٨٫7٠٠٦٫٨٩3٫٩3١م�شاريف اإيجارات

٢4٫5٩4٫٠٦٦٩٫٨٦٢٫43٨نفقات الت�شغيل لل�شيارات

5٫٨٠٨٫34٦4٫٢٠٠٫35١م�شاريف حكومية

75٦٫١١7١٫٦3٩٫533م�شاريف ال�شفر

٦٫٩3٢٫4٨45٫757٫١3١نفقات التقاعد واملعا�شات

١٫7٠٢٫١٩١١٫٩١٦٫4٦٩م�شاريف توظيف وتدريب املوظفني

٦٫٠3٦٫٩٨٦5٫3٦٠٫١٢4م�شاريف التخلي�ص اجلمركي

٨١٫5٦٢٫53٨773٫57٢خم�ش�ص انخفا�ص قيمة الذمم املدينة )اإي�شاح ١١(

5٫٠4٩٫٦٠٠-م�رشوف خم�ش�ص ق�شايا

44٫١٨١٫٢٦٩-م�شاريف الدعم الفني

٢٠٫44٨٫٢٠5١3٦٫٨٩٢٫7٩٩انخفا�ص قيمة ا�شتثمارات متاحة للبيع )اإي�شاح 7(

٦٠٫354٫437١٢٩٫٨٩3٫٢45امل�شاريف العمومية واالإدارية االأخرى

٦4٫١٨٨٫٠47١33٫7٩٨انخفا�ص قيمة املخزون بطيء احلركة )اإي�شاح ٩(

-١4٫3٩١٫٠75انخفا�ص قيمة االآالت واملعدات 

1.089.223.495١٫٠4٨٫٦35٫١١٢

اإيرادات اأخرى   -٢١

2016٢٠١5

ريال قطريريال قطري

4٦٫7١3٫٨٦5-ربح من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع

١3٦٫5٠٠٫٠٠٠54٫٦٠٠٫٠٠٠منح حكومية 

٨٩٫43٠٫٢٠4٨٢٫4٩7٫١٢4توزيعات االأرباح

5٨٫35٢٫٩٠35٢٫٨٨٠٫4٠٠ربح من تاأجري �شيارات نقل وقود

٦٫7٨١٫٨5435٫٩٨7٫43٢ر�شوم اإدارية و االإيرادات االأخرى

73٫٠33٫٢٦٦٢7٫٢٨7٫٠٨٩اإيرادات االإيجارات 

٢7٫١5٨٫7٢٨-اإيرادات تاأجري ال�شفن

5١٫3٢١٫٦557١٫4٢5٫3٠٦اإيرادات اأخرى

5٩٫74٨٫٦334٩٫٦4٢٫٨٢3اأرباح فوائد

37٫٨٢3٫٦١7-خم�ش�ص بدالت جمل�ص االإدارة للعام ال�شابق

١٠٫٨٨٢٫٩3٦-خم�ش�ص عالوة املوظفني للعام ال�شابق 

475.168.5154٩٦٫٨٩٩٫3٢٠

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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العائد الأ�سا�سي على ال�سهم   -٢٢

يتم احت�شاب ربحية ال�شهم بق�شمة �شايف ربح ال�شنة املن�شوب مل�شاهمي ال�رشكة على املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم العادية 

القائمة خالل ال�شنة كما يلي:

2016٢٠١5

ريال قطريريال قطري

883.110.228١٫٠5٠٫٠٦٠٫٦4٦ربح ال�شنة املن�شوب ملالكي ال�رشكة

91.216.125٩١٫٢١٦٫١٢5املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم القائمة خالل ال�شنة

9.68١١٫5١العائد االأ�شا�شي لل�شهم الواحد

مت احت�شاب املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم كما يلي:

2016٢٠١5

ريال قطريريال قطري

91.216.125٨4٫45٩٫375االأ�شهم يف بداية ال�شنة

٦٫75٦٫75٠-اأثر االأ�شهم املجانية امل�شدرة ل�شنة ٢٠١٦

91.216.125٩١٫٢١٦٫١٢5املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم القائمة

توزيعات الأرباح   -٢3

وافق م�شاهمي ال�رشكة يف اجتماع اجلمعية العمومية العادية ال�شنوية املنعقدة بتاريخ ٦ مار�ص ٢٠١٦ توزيع اأرباح نقدية بواقع ٨٫٢ 

ريال قطري لكل �شهم للم�شاهمني باإجمايل ٦٩٢٫5٦٦٫٨75 ريال قطري لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠١5، باالإ�شافة اإىل ٨ اأ�شهم 

الواحد مع  لل�شهم  رياالت   ٩ بقيمة  نقدية  اأرباح  توزيع  امل�شاهمون على  وافق   :٢٠١4( ال�رشكة.  جمانية منحة لكل ١٠٠ �شهم يف 

البالغة جمموع 7٦٠٫١34٫375 ريال قطري(.

اقرتح جمل�ص االإدارة توزيع 7 ريال قطري لل�شهم باإجمايل ٦3٨٫5١٢٫٨75 ريال قطري باالإ�شافة اإىل توزيع اأ�شهم جمانية ٩ �شهم لكل 

١٠٠ �شهم املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٦ �شوف يتم عر�ص توزيعات االأرباح املقرتحة على اجتماع اجلمعية العامة للموافقة عليها.

القطاعات الت�سغيلية   -٢4

متار�ص املجموعة عملياتها ب�شورة اأ�شا�شية يف جماالت بيع وتوزيع منتجات النفط املكرر والفح�ص الفني لل�شيارات. اإن اأكرث من ٩5٪ 

من اإيرادات املجموعة تنتج من بيع وتوزيع املنتجات البرتولية املكررة.

اإن القطاع اجلغرايف لل�رشكة داخل دولة قطر فقط. اإن القطاع الت�شغيلي هو جزء من املجموعة الذي ميار�ص اأن�شطة االأعمال التي 

من املمكن اأن تتم من خاللها ك�شب اأرباح اأو تكبد م�رشوفات، مت�شمناً ذلك االأرباح وامل�رشوفات املتعلقة باملعامالت مع اأطراف اأخرى 

باملجموعة. تتم مراجعة نتائج جميع قطاعات الت�شغيل ب�شفة دورية من قبل الرئي�ص التنفيذي للمجموعة التخاذ قرارات حول 

توزيع املوارد على القطاع وتقييم اأدائه و�شمان توفر معلومات مالية منفردة لكل قطاع.

اإن نتائج القطاع التي يتم تقدميها اإىل الرئي�ص التنفيذي تت�شمن بنود مت تخ�شي�شها ب�شورة مبا�رشة اإىل القطاع وكذلك التي 

للمجموعة(  الرئي�شي  )املركز  ال�رشكة  موجودات  من  رئي�شي  ب�شكل  تتكون  املوزعة  غري  البنود  اأ�شا�ص معقول.  على  توزيعها  مت 

وم�شاريف املركز الرئي�شي.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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2016

املنتجات 

البرتولية املكررة 

الفح�س الفني 

للمركبات

التعديالت

وال�ستبعادات
املوحدة

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

١3٫٨43٫٩43٫٢٠٢-١3٫77٠٫3١١٫7٢٨73٫٦3١٫474االإيرادات 

-)4٫7٩١٫١٨7٫٠7١(-4٫7٩١٫١٨7٫٠7١االإيرادات بني القطاعات

13.843.943.202)4.791.187.071(18.561.498.79973.631.474اإجمايل الإيرادات

975.024.207)142.893.248(1.087.548.53830.368.917اأرباح القطاعات ال�سادر عنها التقرير

٢٠١5

املنتجات 

البرتولية املكررة 

الفح�ص الفني 

للمركبات

التعديالت

واال�شتبعادات
املوحدة

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

١3٫١٨7٫5٠١٫5٨7-١3٫١٢٠٫4١4٫73٢٦7٫٠٨٦٫٨55االإيرادات 

-)4٫٩4٨٫٦37٫3٠٦(-4٫٩4٨٫٦37٫3٠٦االإيرادات بني القطاعات

١3٫١٨7٫5٠١٫5٨7)4٫٩4٨٫٦37٫3٠٦(١٨٫٠٦٩٫٠5٢٫٠3٨٦7٫٠٨٦٫٨55اإجمايل االإيرادات

١٫١4٩٫٩7١٫١73)١٠٩٫٠٦7٫7٦7()١٦٫٨٠3٫٦35(١٫٢75٫٨4٢٫575اأرباح القطاعات ال�شادر عنها التقرير

ت�سوية الأرباح

2016٢٠١5

ريال قطريريال قطري

١٫١١7٫٩١7٫455١٫٢5٩٫٠3٨٫٩4٠ربح القطاعات

)١٠٩٫٠٦7٫7٦7()١4٢٫٨٩3٫٢4٨(توزيع االأرباح بني ال�رشكات التابعة

975.024.207١٫١4٩٫٩7١٫١73

موجودات ومطلوبات القطاعات الت�سغيلية

2016

م�شتقات املنتجات 

البرتولية املكررة

الفح�ص الفني 

للمركبات

التعديالت

واال�شتبعادات

املوحدة

2016

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

11.339.677.991)٢٫٦7٨٫5٠7٫3٦٨(١3٫٨٢٦٫١٠4٫١١٨١٩٢٫٠٨١٫٢4١موجودات القطاعات 

4.057.239.941)٢٫4١٢٫73١٫٦١٢(٦٫453٫٠3٢٫٢٠٠١٦٫٩3٩٫353مطلوبات القطاع

٢٠١5

م�شتقات املنتجات 

البرتولية املكررة

الفح�ص الفني 

للمركبات

التعديالت

واال�شتبعادات

املوحدة

٢٠١5

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٩٫5٨١٫٠٦٦٫٦5١)١٫٨٠3٫٩٠١٫٦١٨(١١٫٢٢3٫575٫7٢٠١٦١٫3٩٢٫54٩موجودات القطاعات 

٢٫44١٫3٠٨٫٦7١)١٫5٦٩٫٢١١٫5٩٢(3٫٩٩3٫٩٠٠٫٦٨5١٦٫٦١٩٫57٨مطلوبات القطاع

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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اللتزامات املحتملة والرتباطات   -٢5

الرتباطات

الرتباطات الت�سغيلية - املجموعة كم�ستاأجر 

دخلت املجموعة يف االإيجارات التجارية على قطع معينة من االأرا�شي وبع�ص العقارات ال�شكنية. هذه االإيجارات لها متو�شط عمر 

يبلغ ما بني ثالث اإىل خم�ص �شنوات مع عدم وجود خيارات جتديد املدرجة يف العقود. ال توجد اأية قيود املفرو�شة على البنك من جراء 

الدخول يف هذه االإيجارات.

احلد االأدنى من االإيجارات امل�شتقبلية امل�شتحقة مبوجب عقود االإيجار الت�شغيلية غري القابلة لالإلغاء كما يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٦ هي 

على النحو التايل.

2016٢٠١5

ريال قطريريال قطري

٢٠٫٦٠7٫١٠4١3٫4١٨٫٦٩5خالل �شنة واحدة

3٨٫٠7٦٫7١3٢٢٫٦٠7٫4٨3بعد �شنة واقل من خم�ص �شنوات

3٫٢٩5٫4٨٠55٫١١٢٫٠5٠اأكرث من خم�ص �شنوات

61.979.297٩١٫١3٨٫٢٢٨

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�رشوط املتبقية اأقل من �شنة واحدة. ت�شمل جميع عقود االإيجار �رشط لتمكني تعديل بالزيادة 

من قيمة االإيجار على اأ�شا�ص �شنوي وفقاً لظروف ال�شوق ال�شائدة.

2016٢٠١5

ريال قطريريال قطري

149.879.275١7١٫7٨٨٫١٦١خالل �شنة واحدة

ارتباطات راأ�س مالية  

2016٢٠١5

ريال قطريريال قطري

185.143.7533٨٦٫٨٨5٫4٨5ارتباطات راأ�ص مالية

االرتباطات الراأ�شمالية لعام ٢٠١٦ متثل بناء ١٢ حمطات البنزين اإ�شافية مببلغ ١٨5٫١43٫753 ريال قطري )٢٠١5: 3٨٦٫٨٨5٫4٨5 ريال 

قطري وتخ�ص بناء ١٨ حمطة(.

اللتزامات املحتملة   

2016٢٠١5

ريال قطريريال قطري

4.961.278١٢5٫٢55�شمانات بنكية

57.961.391١٫٢٠٠٫3٩7خطابات االئتمان    

تتوقع املجموعة اأي التزامات مادية �شوف تن�شاأ من خطابات ال�شمان واالعتمادات املذكورة اأعاله، التي ت�شدر يف �شري العمل العادي.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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اإدارة املخاطر املالية   -٢٦

خماطر الئتمان    )١(

تن�شب خماطر ائتمان املجموعة يف االأ�شا�ص للذمم التجارية املدينة والذمم املدينة االأخرى وم�شتحقات من اأطراف ذات عالقة واالأر�شدة 

البنكية. ت�شعى املجموعة للحد من خماطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء بو�شع حدود ائتمان للعمالء االأفراد ور�شد الذمم املدينة 

القائمة. يتم القيام بتقييمات االئتمان على جميع العمالء الذين يطلبون التعامل باالئتمان ويتم اعتمادها من جانب اإدارة املجموعة.

خماطر االئتمان على االأر�شدة لدى البنوك حمدودة الأن االأطراف املقابلة هي بنوك ذات ت�شنيفات ائتمانية عالية م�شندة لها من قبل 

وكاالت ت�شنيف ائتمان عاملية. يتم االحتفاظ باالأر�شدة البنكية لدى بنوك مرموقة داخل وخارج قطر. ونظرا ل�شمعة هذه البنوك ال 

تتوقع االإدارة اإخالل هذه البنوك بالتزاماتها.

تقوم ال�رشكة بتكوين خم�ش�ص للذمم املدينة امل�شكوك يف حت�شيلها وتتم مراجعة تقدير مثل هذا املخ�ش�ص على نحو دوري ويتم 

و�شعه على اأ�شا�ص كل حالة على حدة. يرجى الرجوع اإىل االإي�شاح رقم ١١ الأعمار الذمم التجارية املدينة.

خماطر ال�سيولة    )٢(

اإجمايل مطلوبات املجموعة غري حمملة بفوائد وتدير املجموعة خماطر ال�شيولة باالحتفاظ باحتياطيات منا�شبة وبالر�شيد امل�شتمر 

للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية ومقارنة اال�شتحقاقات للموجودات واملطلوبات املالية. 

فيما يلي اال�شتحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية مت�شمنة مدفوعات م�رشوفات التمويل وبا�شتبعاد اأثر اتفاقيات املقا�شة، اإن 

وجدت.

2016
القيمة الدفرتية

اإجمايل تدفقات نقدية 

تعاقدية غري خم�سومة
1-5 �سنةاأقل من �سنة

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

-)3٫4٢3٫٠3٩٫٢٨٩()3٫4٢3٫٠3٩٫٢٨٩(3٫4٢3٫٠3٩٫٢٨٩م�شتحق الأطراف ذات عالقة

-)4٩7٫7٨٨٫53٦()4٩7٫7٨٨٫53٦(4٩7٫7٨٨٫53٦ذمم جتارية دائنة واأر�شدة دائنة اأخرى

3.920.827.825)3.920.827.825()3.920.827.825(-

٢٠١5
القيمة الدفرتية

اإجمايل تدفقات نقدية 

تعاقدية غري خم�شومة
١-5 �شنةاأقل من �شنة

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

-)١٫٨7٨٫٩٩5٫٨١٢()١٫٨7٨٫٩٩5٫٨١٢(١٫٨7٨٫٩٩5٫٨١٢م�شتحق الأطراف ذات عالقة

-)47١٫7٠٨٫١٩٨()47١٫7٠٨٫١٩٨(47١٫7٠٨٫١٩٨ذمم جتارية دائنة واأر�شدة دائنة اأخرى

٢٫35٠٫7٠4٢٫(٫٠١٠35٠٫7٠4٢٫()٫٠١٠35٠٫7٠4٫٠١٠(-

خماطر ال�سوق    )3(

)اأ( خماطر �سعر ال�سهم

ال�شوقية  القيمة  بتقييم  املجموعة  تقوم  للبيع.  املتاحة  املالية  باملوجودات  يتعلق  فيما  ال�شهم  �شعر  املجموعة ملخاطر  تتعر�ص 

احلالية والعوامل االأخرى مت�شمنة التقلبات االعتيادية يف �شعر ال�شهم لالأوراق املالية املدرجة والعوامل االأخرى ذات العالقة مثل 

التقارير الدورية من مدير اال�شتثمار املتعلقة باالأ�شهم غري املدرجة بغر�ص تقييم خماطر ال�شوق.

يتوقع اأن ينتج عن الزيادة اأو النق�ص بن�شبة ١٠٪ يف القيم ال�شوقية ملحفظة اال�شتثمارات املتاحة للبيع املدرجة للمجموعة، زيادة اأو 

نق�ص مببلغ ١٦٦مليون ريال قطري )١٦4 مليون ريال قطري يف ٢٠١5( يف املوجودات وحقوق امللكية للمجموعة.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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)ب( خماطر العمالت

الوظيفية  العملة  اإن  االأجنبية.  العمالت  اأ�شعار  تقلبات  ب�شبب  املالية  االأدوات  قيمة  تذبذب  من  اخلطر  هي  العمالت  خماطر  اإن 

لل�رشكة واملعامالت اجلوهرية بالعمالت االأجنبية تتم بعمالت مربوطة بالدوالر االأمريكي لذلك ترى االإدارة اأن تعر�ص ال�رشكة ملخاطر 

العمالت �شئيل. 

اإدارة خماطر راأ�س املال

تدير املجموعة راأ�شمالها ل�شمان مقدرتها على العمل على اأ�شا�ص مبداأ اال�شتمرار، ويف نف�ص الوقت حتقيق احلد االأق�شى من العائد 

للم�شاهمني من خالل اال�شتغالل االأمثل للقرو�ص وحقوق امللكية. علما بان اال�شرتاتيجية العامة للمجموعة مل يطراأ عليها تغيري 

مقارنة مع ال�شنة ال�شابقة.

٢7- تعديل اأر�سدة �سنوات �سابقة

خالل �شنة ٢٠١٦، قامت ال�رشكة بتعديل االأخطاء التالية:-

متثل املوجودات املالية املتاحة للبيع ا�شتثمارات يف اأ�شهم كيانات مدرجة يف بور�شة قطر. مت اإجراء التعديل نتيجة حلدوث انخفا�ص 

كبري يف القيمة ال�شوقية لالأ�شهم، والتي ا�شتوفت �رشوط خ�شائر انخفا�ص القيمة ليتم اإدراجها يف ح�شاب الربح اأو اخل�شارة كما يف 

3١ دي�شمرب ٢٠١5 وفقا ملعيار املحا�شبة الدويل رقم 3٩ "االأدوات املالية: االعرتاف والقيا�ص". اعرتفت ال�رشكة بهذا االنخفا�ص يف ح�شاب 

احتياطي القيمة العادلة بدالً من اإدراجه �شمن ح�شاب الربح اأو اخل�شارة يف ال�شنة ال�شابقة. نتيجة لذلك، مت تعديل البيانات املالية 

لل�شنة ال�شابقة بحيث تعك�ص تاأثري خ�شارة انخفا�ص قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع يف احل�شابات التالية.

ت�شمل املمتلكات واالآالت واملعدات لل�رشكة املبنى الذي ي�شتخدم جزئياً من قبل ال�رشكة وجزئياً لتوليد اإيرادات االإيجار. يعترب اجلزء 

 4٠ رقم  الدويل  املحا�شبة  يتوافق مع معيار  ما  وهو  ب�شورة م�شتقلة  وميكن حتديده  االإيجار جزء جوهري  اإيرادات  لتوليد  املخ�ش�ص 

"اال�شتثمارات العقارية" والذي ين�ص على اعتبارها كا�شتثمارات عقارية. نتيجة لذلك، مت اإعادة ت�شنيف جزء من بناء من املمتلكات 
واالآالت واملعدات اإىل العقارات اال�شتثمارية ب�شايف القيمة الدفرتية.

ت�شمل املمتلكات واالآالت واملعدات لل�رشكة حمطات الوقود التي ت�شتخدم جزئيا لتوليد اإيرادات االإيجار. يعترب اجلزء املخ�ش�ص لتوليد 

اإيرادات االإيجار جزء جوهري وميكن حتديده ب�شورة م�شتقلة وهو ما يتوافق مع معيار املحا�شبة الدويل رقم 4٠ "اال�شتثمارات العقارية" 

اإىل  واملعدات  واالآالت  املمتلكات  من  بناء  من  جزء  ت�شنيف  اإعادة  مت  لذلك،  نتيجة  عقارية.  كا�شتثمارات  اعتبارها  على  ين�ص  والذي 

العقارات اال�شتثمارية ب�شايف القيمة الدفرتية.

تت�شمن الذمم املدينة التجارية للمجموعة ر�شيد عميل مت اإ�شدار فواتري زائدة له العام املا�شي ب�شبب الفرق بني �شعر العقد وال�شعر 

العادي للعمالء االآخرين، خالل ال�شنة قامت املجموعة بتعديل الر�شيد يف االأرباح املدورة والذمم التجارية املدينة للعام ال�شابق.

يت�شمن ح�شاب االأر�شدة الدائنة للمجموعة م�شاريف متعلقة بالفرتة املالية ال�شابقة. خالل العام قامت املجموعة بتعديل الر�شيد 

يف االأرباح املدورة والذمم التجارية الدائنة للعام ال�شابق.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  
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يلخ�ص اجلدول التايل التاأثري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة: -

اأر�سدة متعلقة ببيان املركز املايل
 الر�سيد

كما مت عر�سه �سابقاً
التعديل

 الر�سيد املعّدل

كما يف 31 دي�سمرب 2015

ريال قطريريال قطريريال قطري
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 اأر�سدة متعلقة ببيان الربح

اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر

 الر�سيد

كما مت عر�سه �سابقاً
التعديل

 الر�سيد املعّدل

كما يف 31 دي�سمرب 2015
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اأمر مهم   -٢8

كما يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٦، تعر�شت املجموعة ملخاطر من مورد واحد ناجت عن فروق االأ�شعار لل�شنوات املالية ال�شابقة. اعرتفت املجموعة 

بامل�شرتيات على اأ�شا�ص معادلة ال�شعر املعتمد، يف حني اأن املورد ي�شجل تلك املبيعات ب�شكل خمتلف.

بناءً على اأهمية املبالغ املتنازع عليها، عقدت اإدارة املجموعة العديد من االجتماعات مع اإدارة املورد وجميع االأطراف االأخرى املعنية 

حلل هذا النزاع يف اأقرب وقت ممكن.

ترى االإدارة اأنه ال يوجد هناك م�شوؤولية اإ�شافية على ال�رشكة. كما اأنهم يعتقدون اأنه ال يوجد اأ�شا�ص الأي مطالبات اإ�شافية، و�شوف 

يتم حل هذه امل�شاألة.

٢9- اأرقام املقارنة

اإعادة  توؤثر  ال  احلالية.  لل�شنة  العر�ص  لتتفق مع طريقة  ذلك �رشورياً،  ال�شابقة، متى كان  لل�شنة  املقارنة  اأرقام  ت�شنيف  اإعادة  متت 

اأر�شدة  التعديالت على  اأثر  التقرير �شابقاً بخالف  اأو حقوق ملكية ال�شادر عنها  اأو �شايف املوجودات  الربح  الت�شنيفات على �شايف 

ال�شنوات ال�شابقة املف�شح عنها.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )تتمة(  


