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Under the auspices of His Highness the Emir of 
Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani and 
the direction of our Chairman HE Abdullah 
bin Hamad Al Attiyah, Deputy Prime Minister, 
Minister of Energy & Industry, Qatar Fuel 
(WOQOD) has made a great start and has a 
great future to come. 

Qatar Fuel “WOQOD” is a downstream oil 
storage, distribution and marketing company, 
formed in 2002 as a joint stock company listed 
in Qatar Exchange.

The company was formed from the fuel storage 
and distribution assets owned at that time by 
Qatar Petroleum under the name of NODCO 
(National Oil Distribution Company). NODCO-
owned Qatar’s fuel distribution depot located 
in Abu Hamour supplies diesel, gasoline and 
aviation fuels to the entire State of Qatar 
through a fleet of dedicated road tankers. All 
these fuels are supplied to the Doha Depot by 
a multi-product pipeline from Qatar Petroleum’s 
refinery at Mesaieed.

Qatar Fuel (WOQOD) is exclusively responsible 
for the distribution of fuel needs within Qatar. 
This includes diesel and gasoline, for vehicles, 

boats and industry, and aviation fuel, for Doha 
International Airport; all to be served through 
a fleet of more than 150 road-tankers. The 
company also trades in bunker fuels, ship-to-
ship bunkering within Qatari waters, bitumen 
importation and distribution, for building new 
roads, LPG for cooking, and own-branded-
lubricants. In addition, it builds modern branded 
service stations across Qatar.

WOQOD’s share growth has been progressive 
and impressive since establishment, being 
profitable and the first Qatari company to 
pay a dividend in its first financial year. Our 
performance is shared by a strong Qatari 
shareholder base and positively influenced 
by our largest shareholder, Qatar Petroleum. 
In 2008, Qatar Fuel (WOQOD) ranked no.1 
among all listed companies in Doha Exchange 
in terms of higher (EPS). 

WOQOD’s strategy is to be the best 
downstream energy company in the region as 
measured in terms of customer and employee 
satisfaction and shareholder earnings. 

Our Profile
Introduction
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Driven by
COMPETENCY
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Our Mission

• Provide all customers with reliable, 
professional and innovative solutions through 
friendly, excellent and convenient services.

•  To demonstrate accountability for all our 
activities.

• To achieve our Vision and Mission, we will 
train and develop competencies across the 

organization to enable us to demonstrate that 
we are the best in what we do in the region.

•  We will achieve 50% Qatarization by  end 
of 2010.

• Minimizing our impact on the environment 
will be achieved through the introduction of 
new technologies not yet seen in the region.

“To be the leading petroleum 

products and related services 

marketing company in the 

region.”

Our Vision
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Our Brand Values 

Our brand is inspired by a strong Qatari heritage - the Sidra tree, the environment and the energy 
from the Sun. The Sidra is endemic to Qatar, it is a tough tree, able to thrive in Qatar’s desert 
environment with minimum maintenance.

Many families have lived with the Sidra tree in their gardens. It provides shade from the sun and 
beautifies the desert landscape. Our new modern brand will enable us to compete globally but will 
always remind us of our roots.

Our Brand 

Professional
Everything WOQOD does internally and 
externally will be seen as a truly professional 
approach. We aspire to be the most professionally 
managed company in Qatar.
Solid
WOQOD as a company is built on a solid 
foundation financially through its shareholders.

Friendly
WOQOD is a friendly company to deal with and 
always approaches its customers in a friendly 
manner.

Innovation
WOQOD leads the market in innovative products, 
services and processes.

Accountable
WOQOD is truly accountable for all its business 
activities and their impact.
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 We, at Qatar Fuel WOQOD, are engaged in
 marketing, distribution and storage of fuel and
 related products within Qatar. The company
 plans to diversify its products and services and
 to expand its operations in the GCC and other
.countries

In fulfilling our corporate vision and to earn the 
trust and confidence of our shareholders, we 
commit to provide consistently quality products 
and superior services through the use of best 
management concepts and state-of-the-art 
technologies.

We shall integrate highest professionalism 
through our WOQOD Brand values and quality 
considerations in every aspect of our operations 
by implementing and maintaining internationally 
recognized Quality Management System 
(QMS).

To continually improve the quality of our 
products and services and the effectiveness of 

our management system, we shall:
• Seek to know, understand and always meet 
the requirements of our partners through effective 
feedback mechanism.
• Comply with applicable laws and regulations 
and the requirements of the industry to which we 
belong.

• Establish strategic objectives and targets 
aimed at continually improving the efficiency of 
our operations and in meeting the stated and 
implied needs of our customers.
• Empower our employees in resolving 
problems and in maintaining customer focus and 
competence by providing them with appropriate 
training and support.
• Promote quality awareness in all functions 
and levels within the company and among our 
stakeholders.
• Review regularly our Quality Management 
System to ensure its continuing suitability.

WOQOD Quality Policy
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Dear Shareholders 
Distinguished Guests,

Peace be upon you and God’s mercy and blessings

On behalf of my fellow board members and myself, 
I am honored to welcome you at this year’s General 
Assembly Meeting and to present to you the Seventh 
Annual Report of the Board of Directors with a brief 
overview of the main achievements of Qatar Fuel for 
the fiscal year 2009.

At the global level, 2009 was an extension of the 
current global economic and financial crisis, whereby 
the beginning of the year witnessed a sharp and 
unprecedented fall in oil prices, which dropped to 
US$ 38 per barrel after peaking at US$ 148 last 
summer. 

Despite indicators of an economic recovery during 
the second half of 2009, this recovery remains 
fragile and moving with slow and stumbling steps. 
This makes it difficult to draw definite conclusions 
about the upcoming period and the global economic 
and financial situation.

As the GCC countries in general and Qatar in 
particular, the impact and reverberations of the 
global crisis were less severe than other countries. 
We can confidently say that the impact of the global 
economic crisis on the State of Qatar has been 
very limited; and our local economy continued to 
achieve the positive growth rates we were used to 
record over the past years. This is due to the adopted 
economic and financial policies, which were based 
mainly on the diversification of sources of national 
income, supporting the national economy, banking 
and financial sector, and amending and developing 
laws and legislations that regulate and attract 
investment. This reflected positively on the protection 
of the national economy and helped in shielding 

it from any potential imbalances during the worst 
period of our global economy.

Dear Shareholders,
Honorable Guests,

We can also proudly say that what we have 
achieved on the local level over the past year was 
due primarily to the wise visions and directives of His 
Highness Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, Emir 
of the State of Qatar, and the Heir apparent Sheikh 
Tamim Bin Hamad Al-Thani. Based on these visions 
and directives, Qatar was able, within more than 
a decade, to develop from a non-LNG producing 
state to the largest LNG exporter in the world today. 
Our exporting capacity at present is 60 million 
metric tons, and it will increase as of next year 2010 
exceeding 77 million tons, which is more than one 
third of the world consumption of this source of clean 
energy. 

As for the activities of our company and its financial 
performance for 2009, we have achieved excellent 
results. I am pleased to present a brief overview 
of the main achievements of the company and its 
financial results for the past year. These results are 
detailed in the annual report of Woqod.

The year 2009 was a distinguished one for Woqod. 
We celebrated the opening and operation of an LPG 
bottling and distribution station in the Industrial Area, 
as well as the opening of a number of new stations 
and the launch of other projects. We also introduced 
new products, such as the “SHAFAF” gas cylinders 
and other services.

On the financial front, during 2009, the company 
has managed to maintain the high profit rates that 
have been achieved during the past years.  The net 
profit for this year amounted to QR 870 million.
If we take into account the increase in the paid-up 

His Excellency Mr. Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah

Deputy Prime Minister and Minister of Energy and Industry
Chairman of the Board of Directors
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Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah
Chairman

capital of the company during the current year, 
which is 5%, the earning per share (EPS) for this year 
remains high and exceeded QR 28, 13.

Based on the achieved results for this period, and 
on our expectations for developments in the global 
economy and their impact on the local, regional and 
international level during the next period, the Board 
of Directors is pleased to include within the agenda 
of your esteemed Assembly a recommendation to 
distribute the profit of QR 315 million according to 
a rate of 100% of the value of the nominal capital, 
i.e. 10 QR per share, in addition to 10% bonus 
share i.e. 01 share per 10 outstanding shares. This 
recommendation takes into account the status of the 
current financial liquidity of the company, and the 
future funding needs for capital projects that were 
adopted for the year 2010, which exceeded one 
billion Qatari Riyals.

Acknowledgment and Appreciation

In conclusion, I would like to take this opportunity 
to express our deepest thanks and appreciation to 
His Highness Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, 
the Emir of the State of Qatar, for his continued 
support and wise guidance of the comprehensive 

development that we are witnessing in the country 
today.

I also would like to extend my sincere thanks and 
appreciation to His Highness Sheikh Tamim Bin 
Hamad Al Thani, the Heir Apparent, for his continued 
support for Woqod, which had the greatest impact 
on the company’s success and prosperity.

Our thanks go as well to our esteemed shareholders 
for their trust in and their loyalty to the company. We 
also would like to lay emphasis on our commitment 
to hard work and our perseverance to achieve 
further success in the service of their interests, and 
the development of their investments.

Finally, we appreciate the efforts of all the employees 
in the company and commend their dedication, 
loyalty and cooperation, which culminated in 
excellent financial results. We hope they will exert 
further efforts to face all challenges and to achieve 
the objectives of the company for the benefit of all.

I wish you all success.
Peace be upon you and God’s mercy and 
blessings.
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Driven by
INGENUITY

This innovative and environmentally-friendly cylinder have a wide suite of features that makes 
them easy to handle and extremely safe to use.

* Designed to provide maximum level of safety
* No risk of explosions even in extreme temperatures
* No pollution, no noise, non-corrosive, no need for painting or sandblasting.

LPG Composite Cylinders
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Dear Shareholders:

The Executive Management of Qatar Fuel 
“WOQOD” has the honor of presenting to 
our esteemed shareholders the most important 
achievements of the company and its financial results 
achieved during the fiscal year 2009; in addition 
to the company’s plans and future projects for the 
coming period.

As everyone knows, last year was an extension of the 
2009 global financial and economic crisis witnessed 
by the region. The impact and repercussions of this 
crisis were deeply felt in many countries regionally 
and globally. Despite this difficult situation, 
WOQOD carried on with the implementation of its 
projects and was able to achieve many important 
milestones during that year. I am proud to outline 
these achievements as follows: 

First: Progress of the Company’s
Main Projects:

A) Petrol Stations Network:

During 2009, WOQOD was able to open and 
operate three new petrol stations in Dukhan, Al 
Rayyan, and the Industrial Area of Doha. 

For Dukhan petrol station, which is considered 
the largest of the three stations in size, is located 
over an area exceeding 15,000 square meters. 
Has been opened and operated during the third 
quarter of the year 2009. In addition to the other 
services that are available in all the petrol stations, 
the Dukhan petrol station includes a housing unit 
for the station workers that can accommodate 
80 employees and is fully equipped with all the 
necessities for a decent housing.

WOQOD also opened Al Rayyan petrol station, 
which was built in a strategic location to serve 
vehicles coming from different directions over a 
total area of about 12,000 square meters. The 
station has introduced a new and sophisticated 
automatic car wash technology that operates 
on water pressure and does not need brushes 
to wash vehicles. This new technology is highly 
efficient and achieves better results than other 
traditional car wash systems.

The Al Rayyan station is distinguished from 
other petrol stations as it includes a commercial 
investment building that will be completed 
during the second quarter of 2010 and will 
serve as commercial outlets and multi-purpose 
administrative offices.

Mr. Mohamed Khalifa Turki Al-Sobai

Vice-Chairman
Managing Director
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Sidra store in all WOQOD stations.

Opening of Dukhan Petrol Station.
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The company also opened a petrol station at the 
Industrial Area of Doha. The station spans over 
an area of more than 12,000 square meters 
to accommodate the traffic in this area that is 
frequented by many heavy trucks. This is why we 
took into account the allocation of special routes 
specifically designed for these trucks so as not to 
cause any traffic congestion within the station. 
We also installed special and quick fuelling 
pumps to serve these trucks. The station also 
provides other services such as a convenience 
store, car wash, lube change, ATM machines, 
and maintenance and repair workshops.

Petrol Stations under Construction: 
There are 7 additional petrol stations under 
construction in North University, Al Gharrafa, Al 
Markhiya, West Bay, Al Shihaniya, Rawdat Al 
Rashed, and Al-Daayen. Some of these stations 
are nearly complete and expected to open and 
operate during 2010. 

Furthermore, there are 5 new stations in Muaither, 
Muaither East, Umm Salal East Umm Salal West 
and The Pearl that are in the tender or design 
phase, and all engineering and design work 
has been completed and put to tender. These 

stations are expected to open and run towards 
the end of 2010 or early 2011.

In this regard, it is worth mentioning that the 
next phase will witness an acceleration in 
the construction pace of new petrol stations. 
WOQOD is working in cooperation with the 
relevant official bodies, especially the Ministry 
of Municipality and Urban Planning, the Civil 
Defense and others to provide appropriate 
locations for the establishment of these projects 
in the various regions of the State of Qatar. 
WOQOD is seeking to provide its services to all 
populated areas in the State of Qatar through 
a network of petrol stations with integrated and 
comprehensive services. 
 
B) HFO Bunkering Facilities at Ras Laffan:

All the work related to the first phase of the 
bunkering facilities project has been completed 
and a completion certificate has been issued in 
April 2009.

The facilities became operational in September 
2009. The first phase of the project is concerned 
with the completion and operation of berth No.1, 
while some modifications have been made to 
the designs of the other berths, especially berths 
2 and 3.

As for the ships supplying operations in Ras Laffan 
in 2009, they included off-shore operations 
(ship to ship) with total sales exceeding 131 
thousand metric tons of HFO380 CST oil that is 
specific to ships. Regarding the on-shore supply 
operations in berth (1) at Ras Laffan, they will 

Opening of Industrial Area Petrol Station.

Facilities supplying ships in Ras Laffan.

Station equipped with fast fuelling pumps.
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become operational after the completion of 
some procedures currently being negotiated 
between Qatar Fuel and Qatar Gas.

In this regard, it should be noted that the 
bunkering facilities project at Ras Laffan is being 
executed in stages that include the establishment 
of 6 berths in cooperation with Qatar Petroleum. 
Upon completion, this project will serve giant 
vessels berthing at Ras Laffan Port to transfer 
Liquefied Natural Gas (LNG) to most countries 
in the world and will allow them to refuel and 
get their supply of oil, as well as other supplies 
while loading the LNG, which spares these ships 
both time and cost.

C) LPG Bottling and Distribution Station:

The year 2009 recorded an important milestone 
for WOQOD: the opening and operation of 
an LPG bottling and distribution station at the 
Industrial Area in Doha. Construction work 
on the station began about two years ago 
in coordination and cooperation between 
WOQOD and Qatar Petroleum. Qatar 
Petroleum supervised the construction works 
and the equipment of the station.

Because of increasing domestic demand for LPG 
due to the large increase in population in the 
State of Qatar in recent years, which according 
to official statistics has exceeded 1.5 million 
persons in the year 2009, and because of the 
economic and construction boom that Qatar 
has witnessed during that same period, the old 
station —constructed 30 years ago—is unable to 
meet the growing domestic needs.

Market studies conducted by Qatar Fuel 
indicate that the domestic demand for LPG in 
2009 has reached nearly 90,000 metric tons. 
50% of this demand is consumed through 12kg 
gas cylinders that are bottled within 3.75 million 
cylinders annually. 

As for LPG sales estimates, they are expected to 
grow by an average of 18% annually during the 
coming period, especially after the withdrawal 
of the 48kg metal gas cylinders from the market 
early 2010. If we take into consideration the 
12kg gas cylinders sales growth average during 
the coming period, which is estimated at 8% per 
annum, then the need of the domestic market of 
these 12 kg cylinders would be within the limit 
of 63,000 metric tons, i.e. the equivalent of 5.2 
million cylinder a year. 

The new station is located over an area of 
more than 310 thousand square meters in the 
Industrial Area. Sophisticated technologies were 
used in its construction to make it completely 
automated while taking into account the 
highest international standards of safety and 
environment. Furthermore, the future needs of 
the local market were taken into consideration 
until the year 2050.

The construction of the station was assigned 
to a pioneering Qatari company under the 
supervision of the engineering department at 
Qatar Petroleum. The total cost of the project 
amounted to 175 million Qatari Riyals.

In addition to the quality of the technology 
used in the station, the most important feature 
that distinguishes this new station is the bottling 

BOARD OF DIRECTORS’ REPORT
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The chairman of the Board of Directors opening the LPG 
plant in Industrial area.

Administration building for the new LPG Plant in the 
Industrial area.



method. This is done through the use of a pipe 
with a length of 30 km, a diameter of 6 inches 
and a pumping pressure exceeding 70 cubic 
meters an hour. The pipe connects the station 
with the Mesaieed refinery plant up which in turn 
eliminates the need for a special transport fleet 
and avoids the environmental pollution resulting 
from it, as well as traffic congestion, and other 
accidents that might ensue.

After the arrival of butane gas to the station via 
a supply pipeline from Qatar Petroleum Refinery 
in Mesaieed, it is stored in special tanks with a 
capacity of 1200 metric tons. Then the LPG is 
sent to the bottling station to be filled in cylinders 
and transferred to truck loading pads to be 
distributed in the local markets. There are four 
bottling stations with a combined capacity of 
up to 80 metric tons per hour. Distribution takes 
place through a modern fleet consisting of 14 
tanker trucks with different capacities ranging 
from 9 cubic meters for the small quantities to 15 
cubic meters for large quantities that are mainly 
used for industrial or commercial purposes.

As for the operational capacity of the station, 
it contains two bottling lanes to fill the 12kg 
cylinders. Each lane can bottle more than 1,200 
cylinders per hour, whereby the bottling capacity 
exceeds (7) million 12 kg cylinder a year if the 
station operated in two shifts daily. This exceeds 
by far the needs of the local Qatari market, i.e. 
the production capacity of the station is enough 
to meet the needs of the local Qatari market for 
the next thirty years, in addition to the presence 
of additional space in the same location that 
could be used for expansion if necessary.

Second: Projects Executed by
Qatar Petroleum

A) LPG Gas Pipeline Project 
The pipeline connects between Qatar Petroleum 
Refinery in Mesaieed and the LPG bottling and 
distribution plant in the Industrial Area. It is 
almost 30 km in length and supplies the station 
with LPG gas for filling the metal and plastic 
reinforced cylinders, in addition to LPG gas for 
domestic, industrial and commercial purposes.

In 2009, all the work related to the pipeline 
construction was completed and the contractor 
was given a completion certificate (in part), 
while work is still underway to complete the 
project’s file and plans and to deliver them to 
WOQOD upon completion.

B- The Dual Pipeline Project for
Petroleum Products: 
The first pipeline, which is currently in its final 
stages, represents a major supply source of 
petroleum products to the Doha Depot from 
Qatar Petroleum Refinery in Mesaieed with an 
average of 120,000 barrels per day. The pipe 
has a diameter of 18 inches and all construction 
and installation works have been completed in 
2009 and a completion certificate has been 
issued. The pipeline entered into operation on 
a trial basis in June 2009 and is expected to 
become fully operational for all products during 
the first quarter of 2010.

The second pipeline, which is executed by 
Qatar Petroleum, is 16 inches in diameter and 
its main function is to supply the New Doha 
International Airport with aviation fuel from the 
Mesaieed refinery. Most works related to the 
project are nearly completed and the pipeline is 
expected to become fully operational during the 
last quarter of 2010.
 
Third: Marketing Activities

1 Bitumen
The year 2009 witnessed a significant 

BOARD OF DIRECTORS’ REPORT
Company’s Activities and Performance in the Fiscal Year 2009 and Future Plans
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improvement in Bitumen sales despite the 
economic situation in the area, which reflected 
on some existing projects as well as planned 
ones. This improvement amounted to 39 
thousand metric tons with an increase of 16% 
compared to last year. 

In addition to the 60/70 Bitumen, the Bitumen 
storage and processing plant located in 
Mesaieed is producing other derivatives such 
as Emulsion (CSSI), Track-Coat MC-70 and 
enhanced polymer both PG76-22 and PG82-22 
through the blending and processing operations 
that are taking place within the aforementioned 
plant. 

During 2009, modified Bitumen was used by 
the Public Works Authority in some construction 
work on roads or intersections.

2 LPG Gas:
In 2009, WOQOD carried on with its plan 
regarding the replacement of the gas cylinders 
valves from the old horizontal model to the new 
vertical model. WOQOD also introduced new 
regulators to fit with these modified cylinders, 
in addition to new products that could be 
summarized as follows:

A – LPG for Cylinders:
As stated earlier, about 450 thousand horizontal 
valves of the 12kgs cylinder were replaced 
by vertical valves, which are considered as 
safer and more flexible. The new valves have 
an automatic cut off system that shuts down 
the valve upon detection of any gas leakage 
or damage to the cylinder. In parallel with the 

valve replacement process, a new regulator has 
been introduced to the market. 

This regulator is in conformity with the Gulf and 
European specifications and is more suitable 
for household use; and this category constitutes 
more than 95% of LPG cylinders users. At a later 
stage, WOQOD also studied the needs of the 
other categories of clients and introduced a 
new more pressurized regulator. This regulator 
is more suitable for use at restaurants and hotels 
or for some household needs that require a 
stronger burning power than the one provided 
by a normal regulator.

As for the volume of sales of LPG cylinders 
during 2009, it has exceeded 3.8 million 12kg 
cylinders and 438 thousand 48kg cylinders 
compared to 3.7 million 12kg cylinders and 
495 thousand 48kg cylinders for the same 
period last year. The growth rate exceeded 4% 
for small cylinders and (-11%) for large cylinders 
that will be withdrawn from the market at the 
beginning of 2010.

B – LPG Bulk:
The year 2009 witnessed an unprecedented 
growth in the volume of LPG Bulk sales in 

The enhanced Bitumen in the road.

New Regulators.

LPG cylinders available in WOQOD Petrol Stations.
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the commercial sector, especially when the 
company announced its wish to withdraw the 
48kg metal gas cylinders from the market as 
of the beginning of 2010. This prompted many 
consumers to shift towards a reservoirs system. 
The suitable reservoir size was chosen to cater 
to the clients’ needs and was installed by 
contractors technically certified by WOQOD. 
The rate of increase in commercial sale has 
exceeded 51% in 2009 compared to 2008. 

Next year will witness a remarkable growth 
in LPG Bulk sales volume given the increase 
of clients who have adopted the reservoirs 
system and the use of LPG as a clean source 
of energy, especially in the new housing units 
and commercial facilities, such as restaurants, 
bakeries, and hotels, as well as in the industrial 
facilities as a non-polluting and environmentally 
friendly source.

C- Introducing New Products:

LPG Cylinder activity in 2009 witnessed the 
introduction of a new product: the 12kg Shafaf 
and the 6kg Shafaf. The new Shafaf cylinder 
has many technical features, such as safety (fire 
resistant), transparency, light weight (its empty 

weight not exceeding 5kg), ability to sustain 
pressure, resistance to leakage because it is 
made of reinforced fiberglass and contains a 
polymer inhibiting layer.  

A small-sized cylinder (6kg) has been 
manufactured to be used during trips and in 
small kitchens. Shafaf will be available in all 
WOQOD petrol stations, and some retail stores 
and supermarkets in Qatar as of the beginning 
of 2010. 

D - LPG for Vehicles:
There are joint and continuous efforts since 
2008 with Muwasalat (Karwa) to spread the 
use of LPG in Karwa taxis and buses. In 2008, 
the first station to supply LPG for vehicles was 
opened and Karwa used LPG for the first time 
on some buses and some small taxis. 

As for the LPG for Vehicles sales volume, it is still 
modest and did not exceed 126 metric tons in 
2009, of which 36 tons were achieved in the last 
quarter of the year. This type of LPG is expected 
to witness a remarkable growth in the upcoming 
period in the light of the plans established by 
Karwa to spread the use of clean sources of 
energy in its growing fleet.

LPG Distribution Tank. The chairman
introducing SHAFAF.

The Managing Director 
explaining the characteristics 
of SHAFAF.
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1 - Lubricants: 
WOQOD lubricant products (Ghaf and Qorm), 
which are manufactured in cooperation with the 
international Castrol company, are very popular 
in the local market because of their technical 
characteristics. They are used in both gasoline 
and diesel engines, in addition to other uses in 
mechanical equipment and devices. In 2009, 
WOQOD’s lubricants sales have increased 
by approximately 28% and are expected to 
increase in the upcoming period.

Fourth: Acquired Assets
and Investments:

A) WOQOD Tower:

The first phase of construction is complete and 30 
storeys have been built in addition to a parking 
lot consisting of 4 storeys and a mezzanine 
floor. The second phase was launched, which 
includes the final finishing work. At the same 
time, the building is being equipped with phones, 
internet, and other electronic requirements, 

in cooperation with the relevant authorities, 
especially the telecommunications companies 
(Qtel and Vodafone), Kahramaa and other official 
authorities that provide the requested services. It 
is worth mentioning that part of the Tower will 
be leased as offices and that will contribute in 
providing WOQOD with additional sources of 
income. 

B) Investments
WOQOD is one of the founders of Qatar Gas 
Transportation Company (Nakilat) and still retains 
the shares it bought during Nakilat’s IPO in 2004. 
Nakilat’s share closed in the last trading day for 
2009 at (24.00) Qatari Riyals per share. Also, 
WOQOD is among the founders of Vodafone in 
2009, and owns a stake in the paid-up capital. 
Vodafone’s shares closed in the last trading day 
for 2009 at (8.40) Qatari Riyals per share.

Fifth: WOQOD’s Subsidiaries

A) WOQOD for Maritime Transport:

WOQOD for Maritime Transport includes (6) 
ships all beginning with the name “Sidra” and 
with transportation and storage capacities that 
vary between 1150 tons as is the case of Sidra-
Qatar and 3200 tons for Sidra Al-Khaleej and 
Sidra Doha. While this capacity amounts to 
34000 tons for Sidra Ras Laffan. WOQOD for 
Maritime Transport plays an important role in 
the logistic functions carried out by Qatar Fuel, 
especially regarding the transportation, storage, 
and distribution of Bitumen or the supply of HFO 
or the transport and distribution of Diesel to some 
regions in the State of Qatar. During 2009, a 
number of improvements were introduced to 
some of the ships in terms of their rehabilitation 
and maintenance, in addition to equipping them 
to conform to international standards for this 
type of maritime activity. 

WOQOD Tower after completion.
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B) FAHES (previously Qatar Technical 
Inspection Company): 

In view of the previous talks between the 
management of Qatar Fuel and Qatar 
Technical Inspection Company (QTIC) 
regarding Qatar Fuel’s acquisition of QTIC 
via a merger process, and in the light of the 
studies that were undertaken in this regard, an 
Extraordinary Assembly General Meeting was 
held for the two companies during which the 
merger of QTIC with WOQOD was approved. 
Ownership rights were transferred from the 
merged company to WOQOD according to an 
equation adopted and agreed upon between 
the two parties.  Since that date, trading in QTIC 
shares has stopped and a new company has 
been established under the name of WOQOD 
Vehicles Inspection (FAHES), fully-owned by 
WOQOD. This company performs the basic 
functions previously undertaken by QTIC. All 
legal measures relating to the issuance of the 
required approvals and permits from the relevant 
authorities have been taken. FAHES entered into 
operation in the second half of 2009. 

As a result of the annexation of QTIC to WOQOD 
and in conformity with the regulations and laws 
in force in the Doha Securities Market (currently 
known as Qatar Exchange), WOQOD’s 
authorized capital increased from 300 million 

Qatari Riyals (30 million shares) to 315 million 
Riyals (31.5 million shares) and by 5% of the 
paid up capital.

It is worth noting that the Shafallah Center for 
Children with Special Needs was the main 
shareholder in QTIC and owned 25% of its 
paid-up capital. Due to the important role 
played by the Shafallah Center as he owns 25% 
of the shares of the Qatar Technical Inspection 
and to enhance this role and support it by all 
available means, the management of WOQOD 
increased the Center’s share in WOQOD’s new 
capital to 1.5% by allocating new free shares 
to the Center. This will contribute in providing 
additional revenue for the Center and help in 
funding new activities.

2009 has witnessed several developments for 
FAHES, most important of which was the complete 
administrative and financial restructuring of the 
company and the elimination of all fraudulent 
actions that were practiced by some delegates 
or repair and mechanic workshops. Furthermore, 
a more accurate and clearer model for technical 
inspection has been adopted regarding the 
criteria for success and failure, and the FAHES 

One of WOQOD Ships used for bunkering.

Contract Signing of WOQOD & QTIC Merger.
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Random Technical Inspection for Vehicles has 
been launched. All of these procedures have 
led to an increase in technical inspection, which 
recorded about 21% increase in total revenues 
compared to last year and exceeding 37,2 
million Riyals in 2009.

C) Q-Jet:
 

The company was founded in 1992 by NODCO 
and came under the management of WOQOD 
in 2003, which acquired 60% of its capital.

 Q-Jet is considered the only company providing 
Jet-A1 jet fuel at the Doha International Airport. 
The company also has entered into technical 
and logistical cooperation agreements with 
Chevron Global to ensure product quality and 
safety of operations. The company supplies 
jet fuel to more than 35 international airlines 
landing at Doha International Airport, such as 
Qatar Airways that is considered as its largest 
customers. Total sales achieved by the company 
during the year 2009 amounted to about 1132 
million liters compared to 1067 million liters in 
2008, i.e. an increase of more than 6%. 

Sixth: Operations

These operations are related to the main 
activities carried out by WOQOD regarding 
the sale, transportation and distribution of 
petroleum products and Bitumen. During 2009, 
the company reinforced its transportation 
fleet by purchasing additional tanks and new 
transport vehicles and adopting comprehensive 
periodical maintenance programs. As for the 
main activities of the Operations Department at 
WOQOD during 2009, they can be summarized 
as follows: 

Petroleum products: 
Despite the continuing global economic crisis 
and the slow growth in many major economic 
and financial sectors in most countries of 
the region, Qatar Fuel continued to achieve 
positive growth rates in the sales of its various 
petroleum products. For ordinary gasoline, the 
total volume of sales has increased by 2.2% 
in 2009 compared to last year 2008, while 
super gasoline sales increased by 12%, Jet-A1 
jet fuel sales also increased by more than 6%, 
and diesel sales have maintained a growth rate 
exceeding 2.36 % for the same period. The 
company also maintained its policy of renting 
diesel tanks, where growth rate has exceeded 
by 62% compared to 2008. The following 
table illustrates the sales figures of WOQOD’s 
petroleum products, including bitumen, and LPG 
during 2009 compared to last year 2008.

Product 
Type

2009 
Quantity 
of sales 

(Thousand / 
Liter)

2008 Quantity 
of sales 

(Thousand / 
Liter)

%
change

(+,-)

Diesel 2,253,658 2,201,613 2.36%

Regular 
gasoline

576,078 563,868 2.16%

Super 
gasoline

857,282 760,178 12.77%

Jet fuel 1,147,706 1,081,331 6.13%

Kerosene 6,238 6,211 --

Total 4,798,640 4,613,201 4%

LPG (ton) 88,000 85,360 3%

Bitumen 
(ton)

39,100 33,600 16.4%
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Seventh:
Information Technology Department

The Information Technology Department is 
continuously working on developing, updating 
and upgrading its services and performance 
so as to go in par with the growing needs of 
WOQOD in light of the major expansion 
witnessed by the company and the introduction 
of new products and services. In 2009, the 
Department achieved a number of milestones 
that could be summed up as follows

- Completion of the implementation of the 
infrastructure of the new LPG bottling and 
distribution station in the Industrial Area, which 
included networks, sales systems management 
and inventory.

- Implementation and operation of the Lomosoft 
System, which is specialized in the development 
of efficient distribution of petroleum products, 
and the management of the distribution fleet.

- Completion of the study of the requirements 
of the new WOQOD Tower that is expected to 
open by the end of 2010. The entire Tower will 
be equipped with the required networks, devices 
and systems.

- Development of an automated system for services 
relating to personnel management (HRSS).

- Development of the main WOQOD network, 
implementation of new networks for the new 
administration buildings, and supporting the 
growing operational capacity of the company.

Eighth: Administrative Affairs

During 2009, WOQOD continued to review 
and develop its organizational structures and 
to implement new ones. Also, administrative 
policies and procedures have been updated 
to cater to the rapid growth witnessed by the 
company. This could be summarized as follows: 

Employment:
During 2009, WOQOD has exerted concerted 
efforts to attract competent and qualified 
Qataris who cater to its needs. For this purpose, 
the company contacted a number of education 
institution in Qatar. As a result, 20 Qatari 
nationals have been employed in administrative 
and technical positions in 2009. Furthermore, 
the Administrative Affairs Department continues 
its coordination with certified training centers in 
order to organize training workshops in the aim 
of improving the efficiency of the company’s 
employees.  These efforts led to an increase in 
the rate of Qatarization in upper administrative 
positions to more than 35% at the end of 2009. 
This rate is expected to rise significantly over the 
coming years. 

Training Sessions:
Some internal training sessions have been 
organized for station workers to train them 
to deal with matters of safety and security in 
the workplace, as well as to deal with clients 
while providing them service. Other advanced 
administrative courses have been organized on 
subjects related to auditing and other managerial 
functions.

Social Responsibility: 
WOQOD is committed to serving the local 
community by participating in many social 
events and activities. For instance, it was one 
of the main sponsors of the forestation and 
cleaning campaign that was launched in May 
2009 under the slogan “Qatar Clean & Green” 
in cooperation with the Ministry of Municipal 
Affairs and Urban Planning. 

BOARD OF DIRECTORS’ REPORT
Company’s Activities and Performance in the Fiscal Year 2009 and Future Plans
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Within this context, WOQOD distributed 
10,000 Sidra trees that were planted during 
the campaign that included the participation of 
local and diplomatic organizations as well as 
civil society organizations. The campaign aimed 
at increasing environmental awareness among 
the local community. 

WOQOD also received the Qatar Green 
Award for 2009, which is an environmental 
award given by “Qatar Today” magazine 
for companies that use environment-friendly 
equipment and products and work on improving 
the local environment. 

Participation in the
National Employment Day:
WOQOD participated in the National 
Employment Day, which is an annual event 
under the patronage and in the presence of 
H.H. Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, the Heir 
Apparent. It aims at attracting qualified Qataris 
and introducing them to the activities of the 
company, its future needs and the opportunities 
that are available for new graduates or 
experienced individuals to be employed in 
positions that correspond to their academic and 
professional qualifications. 

Participation in the Civil Defense Exhibition: 
WOQOD participates in Qatar
clean & green campaign.

The Heir Apparent Inaugurates the Career Fair.
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After the great success of the Civil Defense 
Exhibition in 2008—in which WOQOD 
participated as the Golden Sponsor—WOQOD 
participated again in the 2009 Exhibition, which 
was held in November. The Exhibition showcased 
the latest safety systems and modern technologies 
from international specialized companies.

 
It is worth mentioning that WOQOD has 
established relations of cooperation and 
coordination with the Department of Civil 
Defense due to its commitment to apply the best 
international standards of safety and security 
in all its operations, especially in petrol stations 
and LPG operations. 

First Aid Course:

WOQOD organized a first aid course for 
about 50 employees working in petrol stations. 
The course took place at the Hamad Medical 
Corporation Training Center in November 
2009.

It aimed at acquainting petrol station users with 
first aids rules and dealing with station incidents, 
such as fires or physical injuries. 

This in addition to other social and humanitarian 
activities, such as supporting countries that suffer 
from wars or natural disasters, the WOQOD 
Employees Family Day and other events.

Civil Defense exhibition 2009.

WOQOD participates in the
Civil Defense Exhibition 2009.

WOQOD participates in “Support Gaza”
Campaign.

Family Day for WOQOD employees.
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Mohammad Turki Al-Sobai
Vice Chairman & Managing Director
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Ninth: Financial Results

Despite continuing economic and financial crisis 
and its implications, the net profits of the company 
amounted to 870 million Riyals (excluding 
minority rights), which is lower by about 27.8% 
than 2008, which was exceptional by all 
standards due to high oil prices, as explained 
above.

Regarding total assets, they increased to QR 
4.869 million in 2009 compared to 4.075 
million Riyals in 2008, i.e. an increase of 19%, 
while equity rose by 31% and exceeded 3.368 
million Riyals. This increase is attributed to 
the acquisition of Qatar Technical Inspection 
Company, its merger with Qatar Fuel and the 
5% increase in the paid-up capital.

Due to the increase in the paid-up and increasing 
the number of shares by 5%, the equity share 
from year profit decreased to QR 28.13 per 
share in 2009 compared to 40.18 in 2008. 
Yet, earnings per share remain high by all 
international standards.

It is worth mentioning that the company moved 
forward with the development of its services in 
2009. It launched new products and diversified 
its sources of income. It is also planning to 
implement new capital projects that exceed a 
billion Riyals in 2010.

In conclusion, WOQOD would like to extend 
its deepest thanks and gratitude to His Highness 
Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, the Emir of 
the State of Qatar, and the Heir Apparent, Sheikh 
Tamim Bin Hamad Al Thani, for their continued 
support for WOQOD. We also would like to 
thank His Excellency Mr. Abdullah Bin Hamad 
Al Attiyah, Deputy Prime Minister and Minister 
of Energy and Industry and Chairman WOQOD 
for his wise guidance and governance. Our 
thanks also go to all governmental and official 
bodies, and public and private institutions and 
all the employees and staff working in the 
company for their concerted efforts to serve the 
company and contribute in its development. We 
promise you all, especially our shareholders, to 
achieve more positive results despite the present 
economic and financial situation.  



Driven by
PROFICIENCY
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To The Shareholders
Qatar Fuel (WOQOD) Q.S.C.
Doha - Qatar

Report on the consolidated
financial statements
 
We have audited the accompanying  consolidated 
financial statements of Qatar  Fuel (WOQOD) 
Q.S.C. (the  “Company”) and its subsidiary 
(together “the Group”)   which   comprise of the 
consolidated statement of financial position as 
at December 31, 2009, and the consolidated 
statements of income, changes in equity and cash 
flows for the year then ended, and a summary 
of significant accounting policies and other 
explanatory notes. 

Management’s responsibility
for the consolidated financial statements

Management   is responsible for the preparation 
and fair presentation   of   these consolidated 
financial statements in accordance with 
International Financial Reporting Standards. This 
responsibility includes: designing, implementing 
and maintaining internal control relevant to the 
preparation and fair presentation of consolidated 
financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error; 
selecting and applying appropriate accounting 
policies; and making accounting estimates that 

are reasonable in the circumstances. 

Auditors’ responsibility
 
Our responsibility is to express an opinion on 
these consolidated financial statements based on 
our audit. We conducted our audit in accordance 
with International Standards on Auditing. Those 
standards require that we comply with ethical 
requirements and plan and perform the audit 
to obtain reasonable assurance whether the 
consolidated financial statements are free from 
material misstatement. 

The consolidated financial statements of the 
Group include assets, liabilities and results of 
operation of a subsidiary company amounting to 
QR. 837,870,332 (2008: QR. 693,455,695), 
QR. 408,736,061 (2008: QR. 365,459,374) 
and QR. 201,137,950 (2008: QR. 265,811,692) 
respectively which have been audited by other 
auditors and expressed their unqualified opinion 
thereon. The audit report of the subsidiary company 
was furnished to us, and our opinion, insofar as it 
relates to the amounts included for the subsidiary, 
is based solely on the report of other auditors. 

An audit involves performing procedures to  obtain 
audit evidence about the amounts and disclosures 
in the financial statements. The   procedures selected 
depend on the auditor’s judgment, including the 
assessment of the risks  of material misstatement of 
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the financial statements, whether due to fraud or 
error. In making those risk assessments, the auditor 
considers internal  control relevant to the Group’s 
preparation and  fair presentation of the financial 
statements in order to design audit procedures 
that are appropriate in the circumstances, but 
not for the purpose of expressing an opinion 
on the effectiveness of the Group’s internal 
control. An audit also includes  evaluating  the  
appropriateness of accounting policies used and 
the reasonableness of accounting estimates made 
by management, as well as evaluating the overall 
presentation of the financial statements. 

We believe that the audit evidence we have 
obtained is sufficient and appropriate to provide 
a basis for our audit opinion. 
 
Opinion
 
In our opinion, based  on  our  audit  and  the  
report  of  the  other  auditors,  the  accompanying  
consolidated financial   statements   present   fairly,   
in all material respects, the consolidated 
financial position of the Group as of December 
31, 2009, and of its consolidated financial  
performance and its consolidated cash flows for the 
year then ended in accordance with International 
Financial Reporting Standards. 

Other Legal and
Regulatory Requirements
 
Furthermore, in our opinion the consolidated 
financial statements provide the information 
required by the Qatar Commercial Companies’ 
Law No. 5 of 2002 and the Company’s Articles 
of Association. We are also of the opinion that 
proper books of account were maintained by 
the Group, inventory count was duly carried out 

with established principles, and the financial 
information included in the Annual Report of the 
Board of Directors is in agreement with the Group’s 
financial statements. To the best of our knowledge 
and belief and according to the information given 
to us, no contraventions of the above mentioned 
Law or the Company’s Articles of Association 
having occurred during the year which might have 
had a material effect on the business of the Group 
or on its financial position. 

 Rodl & Partner
 Middle East
 
 Saoud Abdulla
 License No. 204

 Doha – Qatar
 March 7, 2010





Consolidated Balance Sheet
As Of December 31, 2009

  ASSETS December 31,

Note 2009 2008

QR. QR.

Current Assets:
Cash and cash equivalents 6 1,864,340,100 1,284,388,183
Accounts receivable 7 1,277,645,545 1,341,497,405
Due from a related company 8 2,846,121 6,720,381
Inventories 9 188,153,947 137,067,672
Prepayments and other debit balances 58,799,112 71,629,701
Total Current Assets 3,391,784,825 2,841,303,342

Non-Current Assets:
Goodwill 10 57,700,022 57,700,022
Intangible assets 11 2,214,996 --
Available-for-sale investments 12 148,602,720 120,960,000
Property, plant and Equipment 13 1,269,049,639 1,054,747,963
Total Non-Current Assets 1,477,567,377 1,233,407,985

TOTAL ASSETS 4,869,352,202 4,074,711,327

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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  LIABILITIES AND EQUITY December 31,

Note 2009 2008

QR. QR.

Current liabilities:

Accounts payable and accruals 272,147,748 185,968,519

Due to Qatar Petroleum 14 1,205,375,471 1,298,697,572

Total Current Liabilities 1,477,523,219 1,484,666,091

Non-Current Liabilities:

Provision for employees’ end of service benefits 3(r) 23,455,881 16,059,753

Total Non-Current Liabilities 23,455,881 16,059,753

Equity:

Share capital 15 315,000,000 300,000,000

Legal reserve 16 307,596,682 150,000,000

General reserve 30,078,234 30,078,234

Fair value reserve 12 75,414,720 64,680,000

Retained earnings 2,121,491,516 1,598,028,721

Proposed cash dividend 17 315,000,000 300,000,000

Proposed issue of bonus shares 17 31,500,000 -

Total Equity Attributable to Equity Holders 3,196,081,152 2,442,786,955

of the Parent

Minority Interest 172,291,950 131,198,528

Total Equity 3,368,373,102 2,573,985,483

Total Liabilities and Equity 4,869,352,202 4,074,711,327

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

These financial statements were approved by
the Board of Directors on March 7, 2010 and signed on their behalf by:

H.E. Abdulla Bin Hamad Al-Attiyah
Deputy Prime Minister and

Minister of Energy and Industry
Chairman of Woqod

Mr. Mohamed Turki Al-Sobai 
Vice Chairman and Managing Director

Mr. Khalil Hassan Makki
Finance Manager

 

Consolidated Balance Sheet
As Of December 31, 2009
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Consolidated Statement of Income
for the year ended December 31, 2009

Year Ended December 31,

Note 2009 2008

QR. QR.

Revenue 18 6,176,494,446 7,509,230,086

Cost of sales (4,899,552,405) (5,970,501,169)

Gross Profit 1,276,942,041 1,538,728,917

Depreciation of property, plant and equipment 13 (62,562,650) (48,573,867)

General and administrative expenses 19 (477,383,722) (307,364,373)

Bank charges (693,388) (802,059)

Other Income 20 212,858,327 129,938,277

Net profit for the year 949,160,608 1,311,926,895

Attributable to :

Equity Holders of the Parent 869,962,795 1,205,602,218

Minority Interest 79,197,813 106,324,677

Total 949,160,608 1,311,926,895

Basic and Diluted Earnings per Share 21 28.13 40.18

(Expressed in QR. per share) 

Year Ended December 31,

Note 2009 2008

QR. QR.

Net Profit for the year 949,160,608 1,311,926,895

Other Comprehensive Income

Net change in fair value reserve of available-for-sale

investments 11 10,734,720 (52,640,000)

Income (loss) of other comprehensive income 10,734,720 (52,640,000)

Total Comprehensive Income 959,895,328 1,259,286,895

Attributable to :

Equity Holders of the Parent 880,697,515 1,152,962,218

Minority Interest 79,197,813 106,324,677

Total Comprehensive Income 959,895,328 1,259,286,895

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Consolidated Statement of Comprehensive Income
For the year ended December 31, 2009



33

ANNUAL REPORT 2009 Driving Excellence

Consolidated Statement of Changes in Equity
For the year ended December 31, 2009

Share
Capital

Legal
Reserve

General 
Reserve

Fair Value
Reserve

Proposed cash 

Dividend / issue of 

Bonus Shares

Retained
Earnings

Equity 
Holders of
the Parent

Minority
Interest

Total

QR. QR.  QR. QR. QR. QR. QR. QR. QR.

Balance - January 1, 2008 300,000,000 139,278,173 30,078,234 117,320,000 -- 913,148,330 1,499,824,737 39,173,851 1,538,998,588

Total comprehensive income 
for the year

-- -- -- (52,640,000) -- 1,205,602,218 1,152,962,218 106,324,677 1,259,286,895

Transfer to Legal reserve -- 10,721,827 -- -- -- (10,721,827) -- -- --

Dividend paid for 2007 -- -- -- -- -- (210,000,000) (210,000,000) -- (210,000,000)

Dividend Paid to minority 
share holders

-- -- -- -- -- -- -- (14,300,000) (14,300,000)

Movement in fair value           --                   -- -- (71,680,000) -- -- (71,680,000) -- 71,680,000

Proposed Dividend -- -- -- -- 300,000,000 (300,000,000) -- -- --
Balance
December 31, 2008

300,000,000 150,000,000 30,078,234 64,680,000 300,000,000 1,598,028,721 2,442,786,955 131,198,528 2,573,985,483

Increase in share capital 15,000,000 -- -- -- -- -- 15,000,000 -- 15,000,000

Total comprehensive income 
for the year

-- -- -- 10,734,720 -- 869,962,795 880,697,515 79,197,813 959,895,328

Legal reserve -- 157,596,682 -- -- -- -- 157,596,682 -- 157,596,682

Dividend Paid for 2008 -- -- -- -- (300,000,000) -- (300,000,000) -- (300,000,000)

Dividend paid to minority 
shareholders

-- -- -- -- -- -- -- (38,104,391) (38,104,391)

Proposed  cash dividend -- -- -- -- 315,000,000 (315,000,000) -- -- --

Proposed issue of bonus 
shares

-- -- -- -- 31,500,000 (31,500,000) -- -- --

Balance
December 31, 2009

315,000,000 307,596,682 30,078,234 75,414,720 346,500,000 2,121,491,516 3,196,081,152 172,291,950 3,368,373,102 

 The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Consolidated Statement of Cash Flows
For the year ended December 31, 2009

Year Ended December 31,
Note 2009 2008

QR. QR.
Cash Flows from Operating Activities :
Net profit for the  year 949,160,608 1,311,926,895

Adjustments for :
Depreciation of property, plant and equipment 13 65,047,874 48,701,324
Provision for doubtful debts 7 112,144,880 --
Provision for employees' end of service benefits 7,396,128 4,934,936
Interest income (57,687,952) (25,771,275)
Profit on sale of property, plant and equipment 20 (362,874) (272,457)

1,075,698,664 1,339,519,423
(Increase) / Decrease in :
Accounts receivable (48,293,020) (407,143,586)
Inventories (51,086,275) (46,215,064)
Prepayment and other debit balances 12,830,589 (36,151,531)
Due from related company 3,874,260 (2,018,817)

Increase /( Decrease) in :
Accounts payable, accruals and due to Qatar Petroleum (7,142,872) 341,541,964
Net Cash Generated by Operating Activities 985,881,346 1,189,532,389

Cash Flows from Investing Activities :
Intangible assets (2,214,996) --
Purchase of Property, Plant and Equipment 13 (280,155,968) (377,193,964)
Proceeds from sale of property 1,169,292 500,000
Interest received 57,687,952 25,771,275
Purchase of Investments (16,908,000) --
Net Cash used in Investing Activities (240,421,720) (350,922,689)

Cash Flows from Financing Activities :
Dividend paid (300,000,000) (210,000,000)
Legal reserve 157,596,682 --
Increase in share capital 15,000,000 --
Payment of term loan -- (5,399,445)
Dividend paid to minority interest shareholders (38,104,391) (14,300,000)
Net Cash used in Financing Activities (165,507,709) (229,699,445)

Net Increase in Cash and Cash Equivalents 579,951,917 608,910,255
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year 1,284,388,183 675,477,928
 
Cash and Cash Equivalents at the end of the year 6 1,864,340,100 1,284,388,183

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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1. Status and Activities

a) Legal Status 
Qatar Fuel (WOQOD) Q.S.C, (the “Company” or “Parent Company”) was incorporated in the State of 
Qatar as a Qatari Shareholding Company under Commercial Registration No 24872. The Company was 
formed in accordance with Emiri Decree No. 5 year 2002 issued on February 10, 2002. The shares of 
the Company are publicly traded in Qatar Exchange. 

b) Activities 
The principal activities of the Company and its subsidiary collectively referred to as “the Group” are sales  
and  distribution  of  refined  petroleum  products  manufactured  by  Qatar Petroleum and inspection of 
vehicles.  The Group operates only in the State of Qatar. 

c) Business Combination 
On May 20, 2009 the Extraordinary General Assembly of the shareholders approved the acquisition of 
Qatar Technical Inspection Company QSC by swapping of shares at the ratio of 1: 5.3 (One share of 
Qatar Fuel Woqod against 5.3 shares of Qatar Technical Inspection Company QSC). Total number of 
shares issued to the shareholders of Qatar Technical Inspection Company QSC against the acquisition was 
754,717. The total assets and liabilities acquired as part of the acquisition process is as below: 

Amount
QR

Total Assets 63,080,207
Total Liabilities (12,881,352)

Net Assets 50,198,855

Shares issued (7,547,170)
Share Premium transferred to Legal reserve 42,651,685

2. Adoption Of New And Revised International Financial Reporting Standards

Standards, amendments and interpretations issued and effective on or after January 1, 2009 
The following standards, amendments and interpretations have been issued and are effective for financial 
years beginning on or after January 1, 2009 and therefore, these have been adopted and applied in the 
preparation of these financial statements: 

i) Determination and presentation of Operating Segments 
As of January 1, 2009 the Company determines and presents operating segments based on the information 
that internally is provided to the Managing Director (“MD”), who is the Company’s Chief Operating Decision 
Maker. This change in accounting policy is due to the adoption of IFRS 8 Operating Segments. Previously 
operating segments were determine and presented in accordance with IAS 14 Segment Reporting. The 
new accounting policy in respect of segment operating disclosures is presented as follows: 

An operating segment is a component of the Company that engages in business activities from which it may 
earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of 
the Company’s other components. An operating segment’s operating results are reviewed regularly by the 
MD to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance, and for 
which discrete financial information is available. 
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ii) Presentation of Financial Statements 
The Company applies revised IAS 1 Presentation of Financial Statements (2007), which became effective 
as of January 1, 2009. As a result, the Company presents in the statement of changes in equity all owner 
changes in equity, whereas all non-owner changes in equity are presented in the statement of comprehensive 
income. This presentation has been applied in these financial statements as at and for the year ended 
December 31, 2009. Comparative information has been re-presented so that it also is in conformity with 
the revised standard. Since the change in accounting policy only impacts presentation aspects, there is no 
impact on earnings per share. 

iii) Improvements to IFRS (issued in May 2008) 
Improvements to IFRS issued in May 2008 contained numerous amendments to IFRS that the IASB considers 
non-urgent but necessary. “Improvements to IFRS’ comprise amendments that result in accounting changes to 
presentation, recognition or measurement purposes, as well as terminology or editorial amendments related 
to a variety of individual IFRS standards. The amendments effective for annual periods beginning on or after 
January 1, 2009 have been adopted by the Company and no material changes to accounting policies 
arose as a result of these amendments. 

iv) Amendments to IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures 
The amendment to the standard requires an entity to provide a quantitative and qualitative analysis 
of those instruments recognized at fair value based on a three-level measurement hierarchy. Furthermore, 
for those instruments which have significant unobservable inputs (classified as Level 3), the amendment 
requires disclosures on the transfers into and out of Level 3, a reconciliation of the opening and closing 
balances, total gains and losses for the period split between those recognized in other comprehensive 
income, purchases, sales issues and settlements, and sensitivity analysis of reasonably possible changes in 
assumptions. In addition, disclosure is required of the movements between different levels of the fair value 
hierarchy and the reason for those movements. Finally, the standard amends the previous liquidity risk 
disclosures as e\required under IFRS 7 for non-derivative financial liabilities. Entities are required to apply 
this amendment for annual periods beginning on or after January 1, 2009, with no requirement to provide 
comparatives on transition. Since the change in accounting policy only impacts presentation and disclosure 
aspects, there is no impact on earnings per share. 

Standards, amendments and interpretations issued but not yet effective 
A number of new standards, amendments to standards and interpretations are not yet effective for the year 
ended December 31, 2009, and have not been applied in preparing these financial statements. None of 
these are expected to have a material effect on the financial statements of the Company, with the exception 
of: 

i) IFRS 9 Financial Instruments 
IFRS 9 Financial Instruments, published on November 12, 2009 as part of phase I of the IASB’s 
comprehensive project to replace IAS 39, deals with classification and measurement of financial assets. 
The requirements of this standard represent a significant change from the existing requirements in IAS 39  in 
respect of financial assets. The standard contains two primary measurement categories for financial assets: 
amortized cost and fair value. A financial asset would be measured at amortized cost if it is held within a 
business model whose objective is to hold assets in order to collect contractual cash flows, and the asset’s 
contractual terms give rise on specified dates to cash flows that re solely payments of principal and interest 
on the principal outstanding. All other financial assets would be measured at fair value. 

The standard eliminates the existing IAS 39 categories of held to maturity, available for sale and loans 
and receivables. For a investment in an equity instrument which is not held for trading, the standard 
permits an irrevocable election, on initial recognition, on an individual share-by-share basis, to present all 
fair value changes from the investment in other comprehensive income. No amount recognized in other 
comprehensive income would ever be reclassified to profit or loss at a later date. However, dividends 
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on such investments are recognized in profit or loss, rather than other comprehensive income unless they 
clearly represent a partial recovery of the cost of the investment. Investments in equity instruments in respect 
of which an entity does not elect to present fair value changes in other comprehensive income would be 
measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. The standard required that 
derivatives embedded in contracts with a host that is a financial asset within the scope of the standard are 
not separated: instead the hybrid financial instrument is assessed in its entirety as to whether it should be 
measured at amortized cost or fair value. 

The standard is effective for annual periods beginning on or after January 1, 2013. Earlier application is 
permitted. The Company is currently in the process of evaluating the potential effect of this standard.

ii) Improvements to IFRS (issued in April 2009) 
Improvements to IFRS issued in April 2009 contained numerous amendments to IFRS that the IASB considers 
non-urgent but necessary. ‘Improvements to IFRS’ comprise amendments that result in accounting changes to 
presentation, recognition or measurement purposes, as well as terminology or editorial amendments related 
to a variety of individual IFRS standards. The amendments are effective for annual periods beginning on 
or after January 1, 2010 with earlier adoption permitted. No material changes to accounting policies are 
expected as a result of these amendments. 

3. Significant Accounting Policies:

a) Statement of Compliance:
The financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting 
Standards (IFRS) and applicable requirements of Qatar Commercial Companies’ Law No. 5 of 
2002

 
b) Basis of Preparation:

The  financial  statements  have  been  prepared  on  the  historical  cost  basis,  except  for  the 
measurement  at  fair  value  of  financial  instruments.  The  principal  accounting  policies 
adopted are set out below. For the purpose of the financial statements, the results and 
financial position of the Group are expressed in Qatari Riyals, which is the functional currency of the 
Group, and presentation currency for the financial statements. 

c) Basis of Consolidation:
The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the following subsidiaries: 

Subsidiary % of Ownership Amount
Qatar Jet Fuel Company 60% 60,000,000
WOQOD Vehicles Inspection 
(FAHES)

100% 40,000,000

WOQOD Marine Services 100% 10,000,000

A subsidiary is an entity where the Parent Company can exercise control. Control is achieved where 
the parent company has the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to 
obtain benefits from its activities. Where necessary, adjustments are made to the financial statements of 
the subsidiary company to bring its accounting policies into line with those used by the Group. All inter 
company transactions, balances, income and expenses between the subsidiary and the Parent Company 
are eliminated. 
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Qatar Jet Fuel Company 
The company is involved in supply of aviation fuel to commercial and private aircraft, which uses the 
facilities of Doha International Airport 

Woqod Marine Services 
The company is mainly involved in owning and operating vessels and mainly operates for services to Qatar 
Fuel Company 

Woqod Vehicles Inspection (Fahes) 
The company was formed with an investment of QR 40,000,000 by transferring all the assets and liabilities 
acquired during the acquisition of Qatar Technical Inspection Company (as explained in Note 1(c )). The 
company is mainly involved in providing vehicle inspection services. 

Minority interest in the net assets of consolidated subsidiary is identified separately from the Parent Company’s 
equity therein. Minority interest consists of the amount of the interest at the date of the original business 
combination and the minority’s share of changes in equity since the date of the combination. 

d) Investment:
Available for Sale 
After initial recognition, investments classified as “available for sale” are remeasured at fair value. The 
unrealized gains and losses on remeasurement to fair value are reported as a separate component of 
equity until the investment is sold, collected or otherwise disposed of, or the investment is determined to be 
impaired, at which time the cumulative gain or loss previously reported in equity is included in the statement 
of income for the year 

e) Revenue Recognition:
- Revenue from the sale of goods is recognized when all the following conditions are satisfied: 
•  The Company has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods; 
•  The Company retains neither continuing managerial involvement to the degree usually associated with
ownership nor effective control over the goods sold; 
•  The amount of revenue can be measured reliably; 
•  It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity; and 
•  The costs incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably. 
- Investment income represents dividend income, realized profits on the sale of investments and unrealized 
profit / (loss) on investments held for trading. 
- Dividend income is recognized when the rights to receive the payments have been established. Interest
income is recognized on a time accrual basis, by reference to the principal amount outstanding and the  
interest rate applicable. 

 
f) Related Parties:

A related party is one with which the Group has, in common, partners or management, but is neither 
an investment, a subsidiary nor an associate. Related parties also include key management personnel of the 
Group. Transactions with related parties are performed at prices as discussed in Note 22.
 

g) Property, Plant and Equipment:
Property,   plant   and  equipment  are  stated  at historical  cost  less  accumulated  depreciation and 
impairment losses, if any. Depreciation is charged to write off the cost of assets, other than capital work in 
progress and land over their estimated useful lives, using the straight line method. The estimated useful lives 
of the assets are as follows: 
Buildings and infrastructure 10-20 years
Plant and equipment 10-20 years
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Vehicles, office equipment and furniture 5-10 years
Petrol Stations 5-20 years
Vessels (excluding dry docking components) 20 years

Land is not depreciated. 

Dry docking components are amortized over the period to the next dry dock (approximately 5 years).
 
h) Cash and Cash Equivalents:

For  the  purpose  of  the  statement  of  cash  flows,  cash  and  cash  equivalents  consist  of cash  on  
hand,  bank  balances  and  short  term  deposits  with  banks  maturing  within 90 days. 

i) Accounts Payable and Accruals:
Liabilities are recognized for amounts to be paid in the future for goods or services received, whether billed 
by the supplier or not. The settlement terms of the accounts payable are 30 to 60 days. 

j) Operating Lease:
The land on which the subsidiary company’s refueling facilities are located is leased under an operating 
lease from the government. Lease rentals are charged in the statement of income on a straight-line basis 
over the period of lease. 

k) Inventories
Refined Petroleum Products 
Petroleum Product inventories are recorded at the lower of cost and net realizable value. Cost is determined 
by the first-in first-out basis. 

Maintenance Materials and Parts 
Maintenance  materials  and  parts  inventories  are  stated  at  cost  with  appropriate adjustments for 
provisions against deterioration, obsolescence or other loss in value. Costs are determined by the first-in 
first-out basis. 

l) Foreign Currencies:
Transactions in foreign currencies are recorded in Qatari Riyals at the rates of exchange ruling at the date 
of each transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the year end are 
translated to Qatari Riyals at the rates of exchange of those currencies ruling at that date. Gains or losses 
arising thereon are included in the statement of income.

m) Provisions:
Provisions are recognized when the Group has an obligation either legal or constructive arising from a past 
event and the costs to settle the obligation are both probable and can be reliably measured. 

n) Financial Instruments:
Financial Assets: 
The Group’s principal financial assets are Cash and cash equivalents, investments, due from a related 
company and accounts receivable. All financial assets, except for  investments, are stated at their nominal 
values, as reduced by appropriate allowances for estimated irrecoverable amounts, if any. 

Financial Liabilities: 
Significant financial liabilities include accounts payable and due to Qatar Petroleum. All financial liabilities 
are stated at their nominal values. 

o) Government Grants:
Non-monetary government grants are recorded at nominal value. 
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p)  Accounts Receivable and Prepayments: 
Accounts receivable and prepayments are stated net of provision for amounts estimated to be doubtful of 
recovery. An estimate for doubtful debts is made when collection of the full amount is no longer probable. 
Bad debts are written off as incurred. 

q) Impairment:
The carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each balance sheet date, to determine whether 
there is any indication of impairment.    If any such indication exists, the asset’s recoverable amount is 
estimated and an impairment loss, being the excess of the carrying amount over the recoverable amount, 
is recognized.    Impairment losses, if any, are recognized in the statement of income. 

r)   Employees’ End of Service Benefits and Pension Contributions: 
Employees’  end  of  service  benefits  represent  terminal  gratuity  and  are  provided  for services   
rendered   based   on   entitlements   stipulated   in   the   employees’   contracts   of employment and their 
length of service, subject to the completion of a minimum service period. 

Under Law No. 24 of 2002 on Retirement and Pensions, contributions by the Company to a Government 
fund scheme for Qatari employees are calculated as a percentage of the Qatari employees’ salaries and 
the obligations are limited to these contributions, which are expensed when due. 

s) Borrowing Costs:
Borrowing costs directly attributable to the construction of qualifying assets which are assets that necessarily 
take a substantial period of time to get ready for their intended use are added to the cost of those assets 
until such time as the assets are substantially ready for their intended use. 

All other borrowing costs are recognized as expenses in the year they are incurred. 

t) Capital Work-in-Progress:
All  expenditures  and  costs  incurred  on  the  Capital  Assets  are  capitalized  and  are initially recorded 
as capital work-in-progress. These costs are transferred to property, plant and equipment when these assets 
are ready for their intended use 

u) Goodwill:
Goodwill arising on the acquisition of a subsidiary represents the excess of the cost of acquisition over the 
Company’s interest in the net fair value of the identifiable assets, liabilities and   contingent   liabilities   of   
the   subsidiary   recognized   at   the   date   of acquisition. Goodwill is initially recognized as an asset 
at cost and is subsequently measured at cost less any accumulated impairment losses. 

4. Financial Risk Management :

4.1Financial risk factors       
The activities of the Company expose it to some financial risks; market risk (including currency risk and fair 
value interest rate risk) , credit risk and liquidity risk. The Company’s management seeks to minimize potential 
adverse effects on the financial performance of the Company by formulating policies risk management 
areas. 
       

a) Market risk       
 i) Foreign exchange risk        

The Company operates locally and is also exposed to foreign exchange risk arising from its procurement by 
foreign currency. These transactions, however , represent only a small portion of the Company’s overall 
transactions. The Company does not use derivative financial instruments to hedge foreign exchange risk 
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exposures. 

The Company has the following net exposures denominated in foreign currencies:
At 31 December 2009 GB Pounds

(In Qatari Riyals)
Total
(In Qatari Riyals)

Assets -- --
Liabilities (53,688) (53,688)
Net financial position (53,688) (53,688)
At 31 December 2008

Assets -- --
Liabilities (2,422,328) (2,422,328)
Net financial position (2,422,328) (2,422,328)

    
ii)   Interest Rate Risk Sensitivity:

The majority of the Group’s financial assets and liabilities are non-interest bearing. As a result, the Company is 
not subject to significant amounts of risk due to fluctuations in the prevailing levels of market interest rates. Any 
excess cash and cash equivalents is invested at short-term market interest rates. 

The Group’s interest-bearing financial assets and liabilities expose it to risks of variability in cash flows  associated 
with the effects of fluctuations in the prevailing levels of market interest rates on its financial position.

Interest
Bearing QR

Non-Interest
Bearing QR Total QR

At 31 December 2009
ASSETS:

Trade and other receivables 1,336,444,657 1,336,444,657
Cash at Bank 1,860,060,040 4,280,060 1,864,340,100
Total assets 1,860,060,040 1,340,724,717 3,200,784,757

LIABILITIES:
Trade and other payables -- 272,147,748 272,147,748
Provision for employees' end of service benefits -- 23,455,881 23,455,881
Total liabilities -- 295,603,629 295,603,629
Total Interest Rate Sensitivity Gap 1,860,060,040

At 31 December 2008
ASSETS:
Trade and other receivables -- 1,348,217,786 1,348,217,786
Cash at Bank 1,272,762,420 11,625,763 1,284,388,183
Total assets 1,272,762,420 1,359,843,549 2,632,605,969

LIABILITIES:
Trade and other payables -- 1,484,666,091 1,484,666,091
Provision for employees’ end of service benefits -- 16,059,753 16,059,753
Total liabilities -- 1,500,725,844 1,500,725,844
Total Interest Rate Sensitivity Gap 1,272,762,420

The above table provides an indication of the exposure to interest in relation to the company’s financial assets. 
The impact on the income statement for the year ended 31 December 2009 due to a change between an 
effective interest rate as against an assumption interest rate is immaterial. 

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the year ended December 31, 2009
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4.2 Capital risk management 
Capital is monitored on the basis of the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt divided by total 
capital. Net debt is calculated as total borrowings (including trade and other payables and amount due to 
related parties) less cash and cash equivalents. Total capital is calculated as equity plus net debt. Gearing has 
improved on account of significant profits made the year ended 31 December 2009. 

December 31, December 31,
2009 2008
QR. QR.

Due to related party 1,205,375,471 1,298,697,572
Trade and other payables 272,147,748 185,968,519
Total payables 1,477,523,219 1,484,666,091

Less: cash and cash equivalents (1,864,340,100) (1,284,388,183)
Net debt (386,816,881) 200,277,908
Total equity 3,368,373,102 2,573,985,483
Total capital 2,981,556,221 2,774,263,391
Gearing ratio (13%) 7%

4.3 Fair Value of Financial Instruments:      
Fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled, between knowledgeable 
and willing parties at arms length. Since the accompanying financial statements have been prepared under 
the historical cost convention, except for certain investments, the carrying value of the Company’s financial 
instruments as recorded could therefore be different from the fair value. However, in management’s opinion, the 
fair values of the Company’s financial assets and liabilities are not considered significantly different from their 
book values.

4.4 Credit Risk 
Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will fail to discharge an obligation and cause the 
other party to incur a financial loss. Financial assets, which potentially subject the Company to concentrations 
of credit risk, consist principally of trade receivables and balances with banks. All risk in trade receivables are 
concentrated in the airline industry, petrol stations and contracting companies. Most of the debts are secured. 
The Company provides to large number of customers. 

Cash is placed with local banks with good credit ratings. Bank balances carrying interest at the prevailing 
market or fixed interest rates. 

Management does not expect any losses of collections from those parties. 

4.5 Liquidity Risk
Prudent liquidity management implies maintaining sufficient funding to enable the business of the Company 
to continue without disruption. In accordance with prudent liquidity risk management, the management of the 
Company aim to maintain an adequate amount of funding through timely collection of debtors. 

The Company has no borrowings. All trade and other payables have a contractual maturity of less than 12 
months from the balance sheet date. 
 
5. Critical Accounting Judgments and Key Sources of Estimation Uncertainty

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the year ended December 31, 2009
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In the process of applying the Group’s accounting policies, which are described in Note 4, management  has 
made   judgments that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial 
statements and applied certain assumptions, and other key sources of estimation uncertainty at the balance 
sheet date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and 
liabilities within the next financial year, as discussed below: 
 
Inventories
Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Adjustments to reduce the cost of inventory 
to its realizable value are made at the product level for estimated obsolescence. Factors influencing these 
adjustments include changes in demand, product pricing, physical deterioration and quality issues. Based on 
the above factors, the Group has arrived at certain percentages for allowance for slow moving and obsolete 
inventories. Revisions to these adjustments would be required if these factors differ from the estimates. 

Property, Plant, Equipment and Investment Property 
The cost of property, plant and equipment is depreciated over the estimated useful life, which is based on 
expected  usage  of the asset, expected physical wear and tear, the repair and maintenance program and 
technological  obsolescence arising from changes and the residual value. The management has not considered 
any residual value as it is deemed immaterial. 
 
Allowance for Doubtful Debts 
Allowance for doubtful debts is determined using a combination of factors to ensure that the trade receivables 
are  not  overstated due to uncollectibility. The allowances for doubtful debts for all customers are based on a 
variety of factors,  including  the  overall quality  and  aging  of  the  receivables,  continuing  credit  evaluation  
of  the  customers’ financial conditions and collateral requirements from customers in certain circumstances. 

6.  Cash and Cash Equivalent: December 31, December 31,
2009 2008
QR. QR.

Cash in hand 480,948 284,244
Bank current and call accounts 1,311,731,084 1,213,457,474
Fixed deposit accounts 552,128,068 70,646,465

1,864,340,100 1,284,388,183
Time deposits carry interest at commercial rates.

7.  Accounts receivable: December 31, December 31,
2009 2008
QR. QR.

Accounts receivables 1,389,790,425 1,341,497,405
Provision for doubtful debts (112,144,880) --
Net 1,277,645,545 1,341,497,405
Past due and impaired receivables 112,144,880 --

More than 95% of the above receivables which is not impaired is secured against bank guarantee or are outstanding 
from Government agencies.
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8.  Due from a Related Company:
December 31, December 31,

2009 2008
QR. QR.

Gulf Helicopters - W.L.L. 2,699,080 6,720,381
Qatar Holding Company 147,041 --

2,846,121 6,720,381

9. Inventories:
December 31, December 31,

2009 2008
QR. QR.

Refined petroleum products 178,834.404 130,154,871
Maintenance materials and parts 9,675,423 7,084,066

188,509,827 137,238,937
Less: Provision for obsolete maintenance material and parts (355,880) (171,265)
Net 188,153,947 137,067,672

10. Goodwill:

Goodwill represents the excess of the cost of acquisition of the subsidiary company over the company’s interest in the 
net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the subsidiary recognized at the date of 
acquisition The Group tests goodwill annually for impairment or more frequently if there are indications that goodwill 
might be impaired.

11. Intangible Assets:
December 31, December 31,

2009 2008
QR. QR.

Cost as  of  December 31, 2,768,745 --
Less: Amortization (553,749) --

Net 2,214,996 --

Intangible assets represent the development cost incurred by a subsidiary. Management is of the view
that this amount will be amortized in a period of 5 years.

12. Available-for Sale Investments:
Cost Fair value Fair value

reserve
QR. QR. QR.

Balance- January 1,2009 56,280,000 64,680,000 120,960,000
Purchases during the year 16,908,000 -- 16,908,000
Movement in fair value reserve -- 10,734,720 10,734,720
Balance- December 31, 2009 73,188,000 75,414,720 148,602,720

The above amounts have been invested in shares of companies quoted in Qatar Exchange.

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the year ended December 31, 2009
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13. Property, Plant and Equipment:

Land and
Buildings

Plant and
Equipment

Vehicles, Office 
Equipment and 

Furniture

Petrol Stations Vessels Capital Work-in- 
Progress

Total

At December 31, 2009 QR. QR. QR. QR. QR. QR. QR.

COST:

Balance at 1 January 47,683,631 120,893,659 273,783,973 414,236 260,301,174 511,594,780 1,214,671,453

Additions /Transfers 57,277,520 48,169,928 61,596,135 -- 84,402 150,816,239 317,944,224

Disposals/Transfers (51,741) (46,560) (889,580) -- -- (37,788,256) (38,776,137)

At December 31, 2009 104,909,410 169,017,027 334,490,528 414,236 260,385,576 624,622,763 1,493,839,540

Accumulated Depreciation:

Balance at 1 January 12,404,010 48,802,072 82,204,129 113,296 16,399,983 - 159,923,490

Charged during the year 3,720,258 25,867,068 22,421,830 20,712 13,018,006 65,047,874

Disposals (51,741) (14,012) (115,710) -- -- -- (181,463)

At December 31, 2009 16,072,527 74,655,128 104,510,249 134,008 29,417,989 -- 224,789,901

Net Carrying Amount 88,836,883 94,361,899 229,980,279 280,228 230,967,587 624,622,763 1,269,049,639

At 31 December 2008

COST:

Balance at 1 January 47,661,631 120,893,659 131,602,837 389,845 223,966,467 313,318,050 837,832,489

Additions /Transfers 22,000 -- 142,536,136 24,391 36,334,707 198,276,730 377,193,964

Disposals -- -- (355,000) -- -- -- (355,000)

At December 31, 2008 47,683,631 120,893,659 273,783,973 414,236 260,301,174 511,594,780 1,214,671,453

Accumulated Depreciation:

Balance at 1 January 10,020,248 48,802,072 48,151,768 92,585 4,282,950 -- 111,349,623

Charged during the year 2,383,762 -- 34,179,818 20,711 12,117,033 -- 48,701,324

Disposals -- -- (127,457) -- -- -- (127,457)

At December 31, 2008 12,404,010 48,802,072 82,204,129 113,296 16,399,983 - 159,923,490

Net Carrying Amount 35,279,621 72,091,587 191,579,844 300,940 243,901,191 511,594,780 1,054,747,963

The above depreciation expense was allocated to related accounts as follows:

2009 2008
QR. QR.

Charge to direct cost 62,562,650 48,573,867
Charge to general and administrative expense 2,485,224 127,457
Total 65,047,874 48,701,324
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14.  Due to Qatar Petroleum:
December 31, December 31,

2009 2008
QR. QR.

Due to Qatar Petroleum:
    1,205,374,207 1,298,697,572

The above amount represents the balance of the current account with Qatar Petroleum which consists
of normal purchases and service transactions. The outstanding balance is interest free.

15.  Share Capital:
December 31, December 31,

2009 2008
QR. QR.

Authorized Capital 
The authorized capital as of December 31, 1,000,000,000 300,000,000
Paid up Capital 
Issued, subscribed and fully paid shares of QR. 10 each 315,000,000 300,000,000

The shareholders in their Extraordinary General Assembly held on May 20, 2009, approved to increase 
the company’s authorized share capital to QR 1,000,000,000 (100,000,000 shares) with a nominal 
value of QR 10 each. 

During the year the company has issued further shares amounting to QR 15,00,000 (1,500,000 shares), 
which includes 754,717 shares issued to shareholders of Qatar Technical Inspection Company as part of 
acquisition process (refer Note no. 1(c )). Balance 745,283 shares were issued to Qatar Petroleum and 
Shafallah in order to make their holding equal to the percentage of ownership in the Company’s share 
capital which is 40% and 1.5% respectively, as approved by the Extraordinary General Assembly. 

16. Legal Reserve:
The proceeds of the share issue during the year, received net of directly attributable transaction costs are 
directly credited to legal reserve (share premium) when shares have been issued at a price higher than their 
nominal value as per Article 154 and 192 of the Commercial Companies Law no. 5 of 2002. 

As required by Qatar Commercial Companies’ Law No. 5 of 2002, and the company’s Articles of 
Association, a minimum of 10% of the net profit for the year should be transferred to legal reserve each 
year until this reserve equals 50% of the paid up share capital. The reserve is not available for distribution 
except in the circumstances stipulated in the above mentioned Law. 

17. Proposed Cash Dividend and Issue of Bonus Shares:
The Board of Directors has proposed a final distribution of cash dividend of QR. 10 per share totaling QR 
315,000,000 for the year ended December 31, 2009 (2008: total cash dividend QR. 300,000,000 
of QR.10 per share) and also a Proposed issue of bonus shares equivalent to 10% of the total capital 
amounting to QR 31,500,000 (2008: Nil). The proposed cash dividend and issue of bonus shares will 
be submitted for formal approval at the annual General Assembly Meeting. 

18. Revenue:

Year Ended December 31,

2009 2008

QR. QR.

Sale of refined products 3,869,374,983 4,111,460,423

Sale of jet fuel 2,144,580,732 3,258,826,461

Transportation and other revenue 139,211,814 138,943,202

Revenue from Woqod Vehicle Inspection (Fahes) 23,326,917 --

6,176,494,446 7,509,230,086

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the year ended December 31, 2009
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Notes to the Consolidated Financial Statements
For the year ended December 31, 2009

19.  General and Administrative Expenses:

Year Ended December 31,

2009 2008

QR. QR.

Staff salaries and other benefits 261,066,726 203,030,847

Rent 6,922,463 6,157,293

Provision for doubtful debts 112,144,880 --

Other Expenses 74,942,915 67,263,356

Provision for Social and Sport Activities Support 22,306,738 30,912,877

477,383,722 307,364,373

20.  Other Income:

Year Ended December 31,

2009 2008

QR. QR.

Interest from banks 57,687,952 31,302,247

Profit on sale of property, plant and equipment 362,874 272,457

Other income 154,807,501 98,363,573

212,858,327 129,938,277
 21.  Earnings per Share:

Basic earnings per share are calculated by dividing the profit for the year by the weighted average
number of shares outstanding during the year as follows:

Year Ended December 31,

2009 2008

Profit for the year (in QR.) 869,962,795 1,205,602,218

Weighted average number of shares during

the year (in shares) 30,928,767 30,000,000

Basic and diluted earnings per share (in QR. per share) 28.13 40.18

There were no potentially dilutive shares outstanding at any time during the year. Therefore, the diluted 
earnings per share equal to the basic earnings per share. 

22.  Related Party Transactions: 

Year Ended December 31,

2009 2008

QR. QR.

Purchase from Qatar Petroleum 4,357,763,759 5,497,837,675

Sales to Qatar Petroleum 74,973,223 116,502,685

General and administrative expenses 6,220,761 8,220,980

(i)Sales transactions to Qatar Petroleum are at arm’s length
(ii)Purchases from Qatar Petroleum are in accordance to the agreement with Qatar Petroleum
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19-    م�ساريف اإدارية �عمومية :

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب  

20092008

ريال قطريريال قطري

261،066،726203،030،847تكلفة الأيدي العاملة �املوظفني

6،922،4636،157،293اإيجارات 

--112،144،880خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

74،942،91567،263،356اأخرى 

22،306،73830،912،877م�ساهمة دعم الأن�سطة الجتماعية �الريا�سية

477،383،722307،364،373

20-  اإيرادات اأخرى:

  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب    

20092008

ريال قطريريال قطري

57،687،95231،302،247اإيرادات فوائد 

362،874272،457اأرباح بيع ممتلكات،م�سنع �معدات

154،807،50198،363،573اإيرادات اأخرى

212،858،327129،938،277

21- العائد الأ�سا�سي لل�سهم:

يتم احت�ساب الربح الأ�سا�سي لل�سهم بق�سمة �سايف ربح ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة على النحو التايل:

  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب  

20092008

ريال قطريريال قطري

869،962،7951،205،602،218ارباح ال�سنة املوزعة على حقوق امللكية بال�سركة الأم

30،928،76730،000،000املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم خالل ال�سنة )اأ�سهم(

28،1340،18العائد على ال�سهم الواحد )ريال قطري(

مل يكن هنالك احتمال لالأ�سهم املخففة القائمة خالل اأي �قت من ال�سنة، �هكذا اإن عائد ال�سهم املخفف ي�سا�ي عائد ال�سهم الأ�سا�سي.

22-    معامالت مع اأطراف ذات عالقة :

  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب  

20092008

ريال قطريريال قطري

3،357،763،7595،497،837،675م�سرتيات من قطر للبرت�ل

74،973،223116،502،685مبيعات اإىل قطر للبرت�ل

6،220،7618،220،980م�ساريف اإدارية �عمومية

تتم املبيعات اإىل قطر للبرت�ل على اأ�سا�س جتارى.

تتم امل�سرتيات من قطر للبرت�ل تبعًا لالأ�سعار املحددة يف التفاقية مع قطر للبرت�ل.

�إي�شاحات حول �لبيانات �لمالية �لموحدة 

لل�شنة �لمنتهية في 31 دي�شمبر 2009
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14- املطلوب اإىل قطر للبرت�ل :

ميثل املبلغ املذكور اأعاله احل�ساب اجلاري مع قطر للبرت�ل �الذي يت�سمن معامالت ال�سراء �اخلدمات العتيادية مع قطر للبرت�ل، �هذا الر�سيد غري خا�سع للفائدة.

15- راأ�س املال :

به  امل�سرح  ال�سركة  راأ�سمال  يكون  بان   2009 مايو   20 بتاريخ  عقدت  التي  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف  امل�ساهمني  �افق 

قطرية،  ريالت   10 ال�سمية  ال�سهم  قيمة  �سهم  مليون(  )مائة   100،000،000 اإىل  مق�سم  قطري  ريال  مليار(  )�احد   1،000،000،000

�تفوي�س جمل�س الإدارة باإ�سدار اأي اأ� كل ما مل يتم اإ�سداره من راأ�س املال يف الوقت �الطريقة �الآلية �الكيفية التي يراها منا�سبة �مالئمة 

من �سانها اأن تخدم اأغرا�س ال�سركة اأ� ت�ساعدها على حتقيق اأهدافها �بالطريقة التي يقرها القانون.

خالل ال�سنة مت اإ�سدار اأ�سهم بقيمة 15،000،000 ريال قطري )1،500،000 �سهم( �التي تتكون من 754،717 �سهما اأ�سدرت مل�ساهمي 

�سركة قطر للفح�س الفني )�س.م.ق( �ذلك لن ال�سركة املذكورة مت حلها مبنا�سبة الدمج مع اأيلولة كل حقوقها �التزاماتها لقطر للوقود. 

 %40 البالغة  ن�سبة ملكيتها  للحفاظ على  للبرت�ل  ال�سركة لقطر  راأ�س مال  الزيادة يف  اأ�سهم  كما مت تخ�سي�س عدد 600،000 �سهم من 

املخ�س�سة لها من راأ�س مال ال�سركة �عدد 145،283 �سهما ملركز ال�سفلح. كما مت اعتماد �سقف بحد اأعلى من التملك ملركز ال�سفلح يف 

راأ�س مال ال�سركة بواقع 1،5% تعادل عدد 472،500 �سهما.

16- الحتياطي القانوين :

اإن نتائج �سم �سركة قطر للفح�س الفني )�س.م.ق( �ما نتج عنه من اإ�سدار اأ�سهم ا�سمية مل�ساهميها �دمج موجوداتها �مطلوباتها يف بيان املركز 

املايل لل�سركة �ان هذا الأمر اأدى اإىل �جود عال�ة اإ�سدار عندما قيمت الأ�سهم بقيمة اأعلى من القيمة ال�سمية لها )الفرق بني قيمة ال�سهم 

ح�سب التقييم �القيمة ال�سمية لل�سهم(. �فقا للمواد 154 و 192 من قانون ال�سركات التجارية القطري رقم 5 ل�سنة 2002 فقد مت اإ�سافة هذا 

الفرق، اي عال�ة الإ�سدار اإىل الحتياطي القانوين. �فقا لقانون ال�سركات التجارية القطري رقم )5( ل�سنة 2002 �النظام الأ�سا�سي لل�سركة، 

يتم حتويل ما ل يقل عن 10% من �سايف الأرباح كل �سنة اإىل ح�ساب الحتياطي القانوين حتى يعادل ر�سيد هذا الحتياطي 50% من راأ�س املال 

املدفوع. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع اإل يف احلالت املن�سو�س عليها يف القانون اأعاله �النظام الأ�سا�سي لل�سركة.

17- توزيعات اأرباح :

قرر جمل�س اإدارة ال�سركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 7 مار�س 2010 اقرتاح توزيع اأرباح نقدية ما ن�سبته 100% من راأ�س املال بواقع 10 ريال 

قطري لل�سهم الواحد باإجمايل مبلغ 315،000،000 ريال قطري �ا�سهم جمانية ما ن�سبته 10% من راأ�س املال باإجمايل مبلغ 31،500،000 

2008 : 10 ريال قطري لل�سهم الواحد باإجمايل مبلغ 300،000،000 ريال قطري (، ��سوف تعر�س الأرباح   ( 2009 ريال قطري ل�سنة 

املقرتحة للتوزيع للموافقة يف الجتماع ال�سنوي للجمعية العامة.

18 -  الإيرادات :

  31 دي�سمرب   

20092008

ريال قطريريال قطري

1،205،374،2071،298،697،572اأ- املطلوب اإىل قطر للبرت�ل

  31 دي�سمرب   

20092008

ريال قطريريال قطري

1،000،000،000300،000،000راأ�س املال امل�سرح به كما يف 31 دي�سمرب

315،000،000300،000،000راأ�س املال امل�سدر �املدفوع بالكامل بقيمة ا�سمية 10 ريالت قطرية لل�سهم الواحد

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب  

20092008

ريال قطريريال قطري

3،869،374،9834،111،460،423مبيعات املنتجات البرت�لية املكررة

2،144،580،7323،258،826،461مبيعات �قود الطائرات

139،211،814138،943،202نقل �اإيرادات اأخرى 

--23،326،917اإيرادات فح�س ال�سيارات

6،176،494،4467،509،230،086

�إي�شاحات حول �لبيانات �لمالية �لموحدة 

لل�شنة �لمنتهية في 31 دي�شمبر 2009
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13- ممتلكات، م�سنع �معدات :  

م�سنع �معداتاأرا�سى �مباين

�سيارات، اأثاث 

�جتهيزات 

مكتبية

حمطات 

وقود

�سفن

م�ساريع راأ�سمالية 

حتت التنفيذ

املجموع

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريكما يف 31 دي�سمرب 2009

التكلفة 

47،683،631120،893،659273،783،973414،236260،301،174511،594،7801،214،671،453كما يف 1 يناير 

84،402150،816،239317،944،224--57،277،52048،169،92861،596،135اإ�سافات / حتويالت

)38،776،137()37،788،256(----)889،580()46،560()51،741(ا�ستبعادات / حتويالت

104،909،410169،017،027334،490،528414،236260،385،576624،622،7631،493،839،540كما يف 31 دي�سمرب 2009

ال�ستهالك املرتاكم

159،923،490--12،404،01048،802،07282،204،129113،29616،399،983كما يف 1 يناير 

65،047،874--3،720،25825،867،06822،421،83020،71213،018،006ال�ستهالك لل�سنة

)181،463(------)115،710()14،012()51،741(ا�ستبعادات

224،789،901--16،072،52774،655،128104،510،249134،00829،417،989كما يف 31 دي�سمرب 2009

88،836،88394،361،899229،980،279280،228230،967،587624،622،7631،269،049،639�سايف القيمة الدفرتية 

كما يف 31 دي�سمرب 2008

التكلفة 

47،661،631120،893،659131،602،837389،845223،966،467313،318،050837،832،489كما يف 1 يناير 

142،536،13624،39136،334،707198،276،730377،193،964--22،000اإ�سافات / حتويالت

)355،000(------)355،000(----ا�ستبعادات 

47،683،631120،893،659273،783،973414،236260،301،174511،594،7801،214،671،453كما يف 31 دي�سمرب 2008

ال�ستهالك املرتاكم

111،349،623--10،020،24848،802،07248،151،76892،5854،282،950كما يف 1 يناير 

48،701،324--34،179،81820،71112،117،033--2،383،762ال�ستهالك لل�سنة

)127،457(------)127،457(----ا�ستبعادات

159،923،490--12،404،01048،802،07282،204،129113،29616،399،983كما يف 31 دي�سمرب 2008

35،279،62172،091،587191،579،844300،940243،901،191511،594،7801،054،747،963�سافى القيمة الدفرتية 

مت قيد م�ساريف ال�ستهالك لل�سنة على احل�سابات التالية:

20092008

ريال قطريريال قطري

62،562،65048،573،867تكاليف مبا�سرة

2،485،224127،457امل�ساريف الإدارية �العمومية

65،047،87448،701،324املجموع

�إي�شاحات حول �لبيانات �لمالية �لموحدة 

لل�شنة �لمنتهية في 31 دي�شمبر 2009
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8- املطلوب من �سركة ذات عالقة:

9- املخز�ن : 

10- ال�سهرة : 

املعنية،  للموجودات  العادلة  القيمة  �سايف  ال�سركة يف  التابعة عن ح�سة  ال�سركة  �سراء احل�سة يف  تكلفة  الزيادة يف  قيمة  ال�سهرة  متثل 

اللتزامات، �اللتزامات الطارئة لل�سركة التابعة �التي مت الإعرتاف بها يف تاريخ ال�سراء، تقوم ال�سركة بالتحقق من تدين قيمة ال�سهرة 

مرة �احدة �سنويًا اأ� اأكرث اإذا كان هنالك اأي موؤ�سر علي تدين قيمتها.

11- موجودات غري ملمو�سة:

متثل املوجودات غري امللمو�سة تكلفة تطوير متت يف �سركة تابعة. اإن راأي الإدارة بان يتم اإطفاء هذه التكلفة خالل 5 �سنوات.

12- ا�ستثمارات متاحة للبيع : 

اإن املبالغ اأعاله مت ا�ستثمارها يف اأ�سهم �سركات مدرجة يف بور�سة قطر.

  31 دي�سمرب 

20092008

ريال قطريريال قطري

2،699،0806،720،381 �سركة هيليكوبرت اخلليج  ذ. م. م.

--147،041�سركة قطر القاب�سة

2،846،1216،720،381

  31 دي�سمرب  

20092008

ريال قطريريال قطري

178،834،404130،154،871منتجات برت�لية مكررة

9،675،4237،084،066مواد �قطع غيار �سيانة 

188،509،827137،238،937

)171،265()355،880(خم�س�س مواد �قطع غيار لل�سيانة متقادمة

188،153،947137،067،672ال�سايف 

  31 دي�سمرب   

20092008

ريال قطريريال قطري

--2،768،745التكلفة كما يف 31 دي�سمرب

--)553،749(ينزل: الإطفاء

--2،214،996ال�سايف

 

التكلفة

احتياطي القيمة 

العادلة

القيمة العادلة

ريال قطريريال قطريريال قطري

56،280،00064،680،000120،960،000الر�سيد يف 1 يناير 2009

16،908،000--16،908،000م�سرتيات خالل ال�سنة

10،734،72010،734،720--�سايف احلركة يف احتياطي القيمة العادلة

73،188،00075،414،720148،602،720الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2009

�إي�شاحات حول �لبيانات �لمالية �لموحدة 

لل�شنة �لمنتهية في 31 دي�شمبر 2009
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5- التقديرات املحا�سبية الهامة وامل�سادر الأ�سا�سية لتقييم الأحداث غري امل�ؤكدة : 

قامت الإدارة اأثناء اإعداد هذه البيانات املالية با�ستخدام جمم�عة من التقديرات املتعلقة بتطبيق املبادئ املحا�سبية املبينة يف الإي�ساح رقم 

)4(، وقد مت عر�ض هذه التقديرات التي لها تاأثري رئي�سي على املبالغ الظاهرة يف البيانات املالية وعلى بع�ض التقديرات املطبقة ، وبع�ض 

امل�سادر الأ�سا�سية لتقييم الأحداث غري امل�ؤكدة كما يف تاريخ امليزانية العم�مية ، والتي قد يك�ن لها تاأثري  هام يف تعديل القيمة الدفرتية 

للم�ج�دات واملطل�بات خالل ال�سنة املالية القادمة وكما ه� مبني اأدناه :

- املخزون :

التح�سيلية  القيمة  اإيل  املخزون بح�سب طبيعته  تكلفة  تعديل  ويتم  اأقل،  اأيهما  التح�سيلية،  القيمة  اأو �سايف  بالتكلفة  املخزون  تقييم  يتم 

اإعتمادًا على الزيادة املت�قعة اأو التقادم، اأو التدين يف القيمة ، وتلعب ع�امل تغري الطلب، ت�سعري املنتجات ، وج�ده املنتجات دورًا هامًا يف 

تلك التعديالت ، وبناًء على الع�امل املذك�رة اأنفًا، فقد ت��سلت ال�سركة اإيل معدلت حمددة لحت�ساب املخ�س�سات للمنتجات والب�سائع 

املتقادمة والبطيئة احلركة، وتتم مراجعة هذه التعديالت يف حال تغري الع�امل الفاعلة عن التقديرات.

- ممتلكات، م�سنع ومعدات :

 يتم ا�ستهالك تكلفة املمتلكات، امل�سنع واملعدات على مدى العمر الإنتاجي املت�قع، والذي يعتمد اأ�سا�سًا على مدة ال�ستخدام املت�قع لالأ�سل، 

ومعدل البلي والتلف نتيجة ال�ستعمال، وتكلفة الإ�سالحات وال�سيانة والتقادم التكن�ل�جي والقيمة املتبقية، مل ت�سع ال�سركة قيمًا متبقية ملك�نات 

بند املمتلكات، امل�سنع واملعدات باعتبار اأن هذه القيم لن تك�ن كبرية.

- خم�س�ض الدي�ن امل�سك�ك يف حت�سيلها :

يتم حتديد خم�س�ض الدي�ن امل�سك�ك يف حت�سيلها اإعتمادًا على جمم�عة من الع�امل للتاأكد من عدم وج�د ت�سخم للذمم املدينة بفعل 

مبالغ غري قابلة للتح�سيل، يعتمد تقدير خم�س�سات الدي�ن امل�سك�ك يف حت�سيلها جلميع العمالء بناًء على جمم�عة من الع�امل ، من 

�سمنها و�سع العميل ومالءته املالية، جدول تعمري الذمم املدينة، وال�سمانات املطل�بة من العمالء يف ظروف معينة.

6-  نقد و�سبه النقد :

ي�ستمل النقد و�سبه النقد املدرج يف بيان التدفقات النقدية امل�حد على مبالغ املركز املايل التالية:

حتمل ال�دائع لأجل معدل ف�ائد �سن�ية ح�سب املعدلت التجارية املت�فرة يف ال�س�ق.

7- الذمم املدينة:

  31 دي�سمرب   

20092008

ريال قطريريال قطري

480،948284،244نقد يف ال�سندوق

1،311،731،0841،213،457،474ح�سابات جارية وحتت الطلب لدى البن�ك

552،128،06870،646،465ودائع لأجل لدى البن�ك

1،864،340،1001،284،388،183جمم�ع اأر�سدة لدى البن�ك ونقد يف ال�سندوق

  31 دي�سمرب 

20092008

ريال قطريريال قطري

1،389،790،4251،341،497،405ذمم مدينة جتارية

--)112،144،880(خم�س�ض دي�ن م�سك�ك يف حت�سيلها

1،277،645،5451،341،497،405ال�سايف

--112،144،880ذمم مدينة م�ستحقة ومتدنية القيمة

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة 

لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009
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4-2 �إد�رة �ملخاطر �لر�أ�سمالية

تقوم �ل�سركة باإد�رة ر�أ�سمالها على �أ�سا�س معدل �ال�ستعد�د. �إن هذه �لن�سبة حتت�سب على �أ�سا�س �سايف �لدين مق�سم على ر�أ�س �ملال, �إن 

ل�سركات زميله(  �ملطلوبة  و�ملبالغ  و�الأخرى  �لتجارية  �لد�ئنة  �لذمم  �ملطلوبات )مت�سمنة  �أ�سا�س جمموع  يتم �حت�سابه على  �لدين  �سايف 

ناق�سا �لنقد و�سبة �لنقد. 

�إن جمموع ر�أ�س �ملال يحت�سب على �أ�سا�س جمموع �لدين م�سافا �إليه حقوق �مللكية عند �حت�ساب معدل �ال�ستعد�د ويوؤخذ يف �العتبار �سايف 

�الأرباح �ملحققة لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009.

4-3 �لقيمة �لعادلة للأدو�ت �ملالية:

�أطر�ف متفقني ومتفاهمني  �أو مطلوبات ممكن ت�سديدها بني  ت�ستبدل  �أن  �لتي ميثل قيمة موجود�ت ممكن  �ملبلغ  �لعادلة هي  �لقيمة  �إن 

على �أ�سا�س �الأ�سعار �لعادية, وحيث �أن �لبيانات �ملالية معدة على �أ�سا�س �لتكلفة �لتاريخية, با�ستثناء بع�س �ال�ستثمار�ت �لتي يتم �إظهارها 

بالقيمة �لعادلة, ومن �ملمكن �أن تكون بع�س �ملوجود�ت خمتلفة من �لقيمة �لعادلة, ومع ذلك فان ر�أي �الإد�رة �أن �لقيمة �لعادلة للموجود�ت 

و�ملطلوبات �ملالية لل�سركة ال تختلف ب�سكل مادي عن قيمتها �لدفرتية.

4-4 خماطر �الئتمان:

تتمثل خماطر �الئتمان باخلطر يف �إهمال �حد �الأطر�ف �سد�د �لتز�ماته �لتعاقدية �الأمر �لذي ينتج عنه خ�سارة مالية لل�سركة.

�أ�سا�سي من �لذمم �ملدينة و�ملح�سورة  �أن تكون �ل�سركة خا�سعة �إىل خماطر �ئتمان تتكون ب�سكل  �إن �ملوجود�ت �ملالية �لتي من �ملحتمل 

بخطوط �لطري�ن وحمطات �لبرتول و�سركات �ملقاوالت, كما �إن معظم �لديون �ملطلوبة من عملء م�سمونة, �إن لل�سركة قاعدة و��سعة من 

�لعملء.

 تودع �ل�سركة �أر�سدتها �لنقدية يف بنوك حملية ذ�ت ثقة �ئتمانية جيدة, �إن �الأر�سدة لدى �لبنوك حتمل فو�ئد وفقا الأ�سعار �لفو�ئد �ل�سوقية 

�أو معدالت فائدة ثابتة.

4-5 خماطر �ل�سيولة:

تعمل �الإد�رة للحد من خماطر �ل�سيولة لديها عن طريق �الحتفاظ بت�سهيلت كافية من خلل مر�قبة �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية �ملتوقعة 

و�لفعلية لت�ساعد �ل�سركة يف �ال�ستمر�ر يف عملها بدون �نقطاع, طبقا ملخاطر �ل�سيولة تقوم �إد�رة �ل�سركة بهدف �الحتفاظ مببالغ متويلية 

كافية من خلل حت�سيلها �مل�ستمر لديونها.

لي�س لدى �ل�سركة قرو�س, كما �إن �لذمم �لد�ئنة �لتجارية و�الأخرى مرتبطة بفرتة �سد�د تقل عن 12 �سهر من تاريخ �مليز�نية.

31 دي�سمرب

20092008

ريال قطريريال قطري

1,205,375,4711,298,697,572مطلوب �إىل �أطر�ف ذ�ت علقة

272,147,748185,968,519ذمم د�ئنة جتارية و�أخرى

1,477,523,2191,484,666,091جمموع �ملطلوبات

)1,284,388,183()1,864,340,100(ينزل: �لنقد و�سبه �لنقد

200,277,908)386,816,881(�سايف �ملديونية

3,368,373,1022,573,985,483جمموع حقوق �مللكية

2,981,556,2212,774,263,391جمموع ر�أ�س �ملال

7%)13%(معدل �ال�ستعد�د

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة 

لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009
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خماطر �الئتمان وخماطر �ل�سيولة, تقوم �إد�رة �ل�سركة بالبحث لتقليل �ملخاطر �ملحتملة �إىل �أدنى حد يف تاأثريها على �أد�ئها �ملايل وذلك 

عن طريق �إيجاد �سيا�سات الإد�رة كل هذه �ملخاطر يف جميع �لن�ساطات.

�أ- خماطر �ل�سوق

1( خماطر �لعملت �الأجنبية

متار�س �ل�سركة ن�ساطها حمليا وهي معر�سة للتغري�ت يف �أ�سعار �سرف �لعملت �الأجنبية, �إن هذه �ملعاملت متثل فقط جزء ب�سيط 

من جمموع معاملت �ل�سركة, ال ت�ستعمل �ل�سركة عقود ��ستبد�ل �أ�سعار �لعملت لل�ستدر�ك الأيه خماطر نتيجة لتقلبات �أ�سعار 

�لعملت �الأجنبية. �إن �ل�سركة معر�سه للمخاطر �لتالية بالعملت �الأجنبية:

ب-  خماطر ح�سا�سية �سعر �لفائدة:

�إن معظم �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية للمجموعة ال حتمل فو�ئد. نتيجة لذلك, فان �ملجموعة غري معر�سة ملبالغ مادية نتيجة للتقلبات يف 

معدل �أ�سعار فو�ئد �ل�سوق. �إن �أيه زيادة يف �لنقد و�سبة �لنقد ي�ستثمر لفرتة ق�سرية ح�سب معدالت �سعر �لفائدة يف �ل�سوق. �إن �ملوجود�ت 

نتيجة  بالتاأثر�ت  �مل�سحوبة  �لنقدية  �لتدفقات  يف  �الختلفات  ملخاطر  �ل�سركة  تعر�س  فو�ئد  حتمل  و�لتي  للمجموعة  �ملالية  و�ملطلوبات 

�لتقلبات يف معدالت �أ�سعار �لفائدة على و�سعها �ملايل.

�إن �جلدول �أعله يعطي موؤ�سر للتعر�س للفائدة فيما يخ�س �ملوجود�ت �ملالية لل�سركة, �إن تاأثري ذلك على بيان �لدخل لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 نتيجة للتغري بني معدالت �لفائدة 

�ل�سارية مع معدالت �لفائد �ملفرت�س غري مادي.

كما يف 31 دي�سمرب 2009

----�ملوجود�ت

)53,688()53,688(�ملطلوبات

)53,688()53,688(�سايف �لو�سع �ملايل 

كما يف 31 دي�سمرب 2008

----�ملوجود�ت

)2,422,328()2,422,328(�ملطلوبات

)2,422,328()2,422,328(�سايف �لو�سع �ملايل 

�ملجموعمبالغ ال حتمل فائدة مبالغ حتمل فائدة

ريال قطريريال قطريريال قطري

31 دي�سمرب 2009

�ملوجود�ت:

1,336,444,6571,336,444,657--ذمم مدينة جتارية و�أخرى

1,860,060,0404,280,0601,864,340,100نقد لدى �لبنوك

1,860,060,0401,340,724,7173,200,784,757جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات:

272,147,748272,147,748--ذمم د�ئنة جتارية و�أخرى

23,455,88123,455,881--مكافاأة نهاية خدمة �ملوظفني

295,603,629295,603,629--جمموع �ملطلوبات

1,860,060,040جمموع �ملبالغ �ملعر�سة حل�سا�سية �أ�سعار �لفائدة

31 دي�سمرب 2008

�ملوجود�ت:

1,348,217,7861,348,217,786--ذمم مدينة جتارية و�أخرى

1,272,762,42011,625,7631,284,388,183نقد لدى �لبنوك

1,272,762,4201,359,843,5492,632,605,969جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات:

1,484,666,0911,484,666,091--ذمم د�ئنة جتارية و�أخرى

16,059,75316,059,753--مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

1,500,725,8441,500,725,844--جمموع �ملطلوبات

1,272,762,420جمموع �ملبالغ �ملعر�سة حل�سا�سية �أ�سعار �لفائدة

31 دي�سمرب

20092008

ريال قطريريال قطري

1,205,375,4711,298,697,572مطلوب �إىل �أطر�ف ذ�ت علقة

272,147,748185,968,519ذمم د�ئنة جتارية و�أخرى

1,477,523,2191,484,666,091جمموع �ملطلوبات

)1,284,388,183()1,864,340,100(ينزل: �لنقد و�سبه �لنقد

200,277,908)386,816,881(�سايف �ملديونية

3,368,373,1022,573,985,483جمموع حقوق �مللكية

2,981,556,2212,774,263,391جمموع ر�أ�س �ملال

7%)13%(معدل �ال�ستعد�د

اإي�ساحات حول البيانات المالية الموحدة 

لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009
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)بالريال �لقطري(

�جلنية �الإ�سرتليني

)بالريال �لقطري(
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با�ستثناء بع�س ال�ستثمارات، بقيمتها الإ�سمية مطر�حًا منها املخ�س�سات الالزمة ملواجهة املبالغ غري القابلة للتح�سيل، اإن �جدت،

املطلوبات املالية :

تت�سمن املطلوبات املالية الذمم الدائنة �املطلوب اإيل موؤ�س�سة قطر للبرت�ل، تظهر املطلوبات املالية بقيمتها ال�سمية.

ع- منح حكومية :

للتقارير  الد�لية  املعايري  متا�سيًا مع  العادلة  بقيمتها  كموجودات  �قيدها  ال�سابقة  ال�سنة  يف  موؤجلة  كاإيرادات  احلكومية  املنح  ت�سجيل  مت 

املالية، ومن اأجل عر�س اأف�سل، مت قيد املنح احلكومية املتمثلة بالأرا�سي بقيمتها ال�سمية.

ف- ذمم مدينة �م�ساريف مدفوعة مقدما :

 يتم اإظهار الذمم املدينة �امل�ساريف املدفوعة مقدمًا ب�سايف قيمتها بعد خ�سم خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها عندما ت�سبح 

اإمكانية حت�سيل كامل املديونية غري حمتملة ، اأما الديون املعد�مة فيتم �سطبها عند حد�ثها.

�س- التدين يف قيمة املوجودات :

يتم مراجعة القيمة الدفرتية ملوجودات املجموعة يف تاريخ كل ميزانية عمومية �ذلك بهدف حتديد ما اإذا كانت هنالك اأية موؤ�سرات تدل 

علي تدين قيم هذه املوجودات، �يف حالة �جود مثل هذه املوؤ�سرات يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد �يتم العرتاف بخ�سارة التدين يف 

قيمة املوجودات عندما تكون القيمة الدفرتية لالأ�سل اأعلي من قيمته القابلة لال�سرتداد يف بيان الدخل.

ق- مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني �م�ساهمات التقاعد :

 متثل مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني مكافاأة نهائية �يتم دفعها مقابل اخلدمات التي يقدمها املوظف علي اأ�سا�س امل�ستحقات املن�سو�س 

عليها يف عقود التوظيف �علي اأ�سا�س فرتة اخلدمة �يرتبط ذلك باإمتام احلد الأدنى املطلوب من فرتة اخلدمة. يندرج حتت قانون التقاعد 

ال�سركة يف برنامج ال�سند�ق احلكومي للموظفني القطريني يتم احت�سابها  اأن امل�ساهمات من قبل   2002 ل�سنة  �التعوي�سات رقم )24( 

كن�سبة من ر�اتب املوظفني القطريني ، �تكون هذه اللتزامات حمد�دة مببالغ امل�ساهمات ، �التي مت �سرفها عند ا�ستحقاقها.

ر- تكاليف القرتا�س :

يتم اإ�سافة تكاليف القرتا�س املتعلقة مبا�سرة ب�سراء اأ� بناء اأ� اإنتاج اأ�سول حمددة �التي ت�ستغرق فرتة كافية من الزمن لكي تكون جاهزة من 

اأجل غايات البيع اأ� ال�ستخدام اإيل كلفة هذه  املوجودات �عندما ت�سبح هذه املوجودات جاهزة ب�سكل منا�سب لال�ستخدام اأ� للبيع يتوقف اإ�سافة 

تكاليف القرتا�س اإيل كلفة هذه املوجودات. اإن جميع تكاليف القرتا�س الأخرى يتم العرتاف بها كربح اأ� خ�سارة يف تاريخ ا�ستحقاقها.

�س- م�ساريع راأ�سمالية حتت التنفيذ :

يتم ر�سملة كافة امل�ساريف �التكاليف املتكبدة علي الأ�سول الراأ�سمالية، حيث تقيد اأوًل �سمن م�ساريع راأ�سمالية حتت التنفيذ �يتم لحقًا 

حتويلها اإيل املوجودات الثابتة عندما تكون هذه الأ�سول جاهزة للغر�س الذي �جدت من اجله.

ت- ال�سهرة : 

اإن ال�سهرة الناجتة عن قيام ال�سركة ب�سراء ح�سة يف راأ�س مال ال�سركة التابعة متثل زيادة تكلفة ال�سراء عن ح�سة املجموعة يف �سايف 

القيمة العادلة للموجودات املعنية، اللتزامات �اللتزامات الطارئة لل�سركة التابعة �التي مت العرتاف بها يف تاريخ ال�سراء، يتم العرتاف 

بداية بال�سهرة كاأ�سل �ت�سجل بالتكلفة �يتم لحقًا احت�سابها بالتكلفة مطر�حًا منها اأي خ�سائر مرتاكمة ناجتة عن تدين يف القيمة.

4- اإدارة املخاطر املالية

4-1 عوامل املخاطر املالية

الفائدة(،  ملعدلت  التعر�س  ملخاطر  العادلة  �القيمة  العملة  ال�سوق )مت�سمنا خماطر  مالية، خماطر  ملخاطر  معر�س  ال�سركة  ن�ساط  اإن 

10-20 �سنةمباين �بنية حتتية                                            

10-20 �سنةم�سنع �معدات                                              

5-10 �سنةاأثاث �جتهيزات مكتبية ��سيارات                             
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�يتم احت�ساب ال�ستهالك لأغرا�س تخفي�س تكلفة املوجودات، با�ستثناء امل�ساريع الراأ�سمالية حتت التنفيذ، ح�سب الأعمار الإنتاجية املقدرة 

لها، با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت.

اإن الأعمار الإنتاجية املقدرة لهذه املوجودات هي كما يلي :

يتم اإطفاء م�ساريف �سيانة احلو�س اجلاف علي مدي الفرتة )خم�س �سنوات تقريبا( التي ت�سبق موعد ال�سيانة القادمة.

ح- النقد ��سبه النقد :

يتكون النقد ��سبة النقد من النقد يف ال�سند�ق �ح�سابات البنوك اجلارية �الودائع البنكية التي ت�ستحق خالل 90 يومًا.

ط- الذمم الدائنة �امل�ستحقات :

يتم العرتاف باللتزامات التي يجب دفعها يف امل�ستقبل مقابل الب�سائع اأ� اخلدمات امل�ستلمة �سواء مت ا�ستالم الفواتري من املورد اأم ل، 

ترتا�ح اأجال الت�سديد للذمم الدائنة من 30 – 60 يوم.

 

ى- التاأجري الت�سغيلي :

اإن الأر�س املقامة عليها من�سات اإعادة التز�د بالوقود اخلا�سة بال�سركة التابعة موؤجرة من احلكومة كاإيجار ت�سغيلي.

يتم حتميل بيان الدخل باملبالغ املدفوعة عن الإيجار الت�سغيلي بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار.

ك- املخز�ن :

املنتجات البرت�لية املكررة :

تظهر املنتجات البرت�لية بالتكلفة اأ� �سايف القيمة البيعية اأيهما اأقل، يتم احت�ساب التكلفة مبوجب طريقة الوارد اأ�ًل �سادر اأ�ًل.

مواد �قطع �سيانة :

تظهر مواد �قطع ال�سيانة بالتكلفة مطر�حًا منها خم�س�سات الب�ساعة املتقادمة �التالفة اأ� اأي خ�سارة يف القيمة، يتم احت�ساب التكلفة 

مبوجب طريقة الوارد اأ�ًل �سادر اأ�ًل.

ل- العمالت الأجنبية :

يتم حتويل املعامالت التي تتم من خالل ال�سنة بالعمالت الأجنبية اإيل الريال القطري مبوجب اأ�سعار ال�سرف ال�سائد بتاريخ التعامل ، 

�يتم حتويل املوجودات �املطلوبات املالية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية يف نهاية ال�سنة اإيل الريال القطري مبوجب اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة 

يف ذلك التاريخ ، �تدرج فر�قات حتويل العمالت الأجنبية يف بيان الدخل.

م- املخ�س�سات : 

يتم عمل خم�س�سات عندما يكون هنالك التزام حايل علي املجموعة �سواًء كان قانونيًا اأ� تقديريًا �ذلك نتيجة اأحداث �سابقة �ي�سرتط 

اأي�سا اأن تكون تكاليف ت�سوية هذه اللتزامات حمتملة �ميكن تقديرها ب�سكل معقول.

�س- الأد�ات املالية :

املوجودات املالية :

تتمثل املوجودات املالية الرئي�سية للمجموعة فى النقد ��سبة النقد، املطلوب من �سركة ذات عالقة �الذمم املدينة، تظهر جميع املوجودات املالية، 
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ال�سيا�سات املالية �الت�سغيلية لل�سركة امل�ستثمر بها بهدف احل�سول على فوائد من اأن�سطتها. يتم تعديل البيانات املالية لل�سركة الأم �التابعة 

املعامالت،  جميع  ا�ستبعاد  �يتم  املجموعة.  قبل  من  امل�ستخدمة  املحا�سبية  �ال�سيا�سات  تتما�سى  اأن  اجل  من  �سر�ريا،  ذلك  يكون  حينما 

الأر�سدة، الأرباح �امل�ساريف بني ال�سركة الأم �ال�سركة التابعة. متثل حقوق الأقلية اجلزء من الربح اأ� اخل�سارة ��سايف املوجودات غري 

اململوكة من املجموعة �تظهر كبند منف�سل يف بيان الدخل املوحد ��سمن حقوق امللكية يف بيان املركز املايل ب�سورة منف�سلة. تتاألف حقوق 

الأقلية من مبلغ احل�سة يف تاريخ بدء �سم الأعمال م�سافا اإليها ح�سة الأقلية من التغريات يف امللكية منذ ذلك التاريخ.

�سركة قطر لوقود الطائرات

اإن الن�ساط الرئي�سي لل�سركة هو متوين الطائرات التجارية �اخلا�سة بوقود الطائرات التي ت�ستعمل مطار الد�حة الد�يل.

�قود لفح�س املركبات )فاح�س(

مت اإن�ساء ال�سركة با�ستثمار مبلغ 40،000،000 ريال قطري كرا�س مال، كما مت حتويل كل املوجودات �املطلوبات خالل عملية �سم �سركة قطر 

للفح�س الفني )كما هو �ارد يف اإي�ساح 1 )ج(. اإن الن�ساط الرئي�سي لل�سركة هو الفح�س الفني لل�سيارات.

�قود للخدمات البحرية

اإن الن�ساط الرئي�سي لل�سركة هو امتالك �ت�سغيل البواخر �تعمل ب�سكل اأ�سا�سي على تقدمي اخلدمات ل�سركة قطر للوقود.

د - ا�ستثمارات متاحة للبيع :

 بعد الت�سجيل الأ�ىل ، يتم اإعادة تقييم ال�ستثمارات املتاحه للبيع – املتدا�لة بقيمتها العادلة ، �يتم اإدراج فر�ق التقييم غري املتحققة 

اأ� يطراأ على   ، اأ� التخل�س منه  اأ� حت�سيله  التقييم يف احتياطي القيمة العادلة يف حقوق امللكية حلني بيع ال�ستثمار  اإعادة  الناجتة من 

ال�ستثمار تدين دائم يف قيمته، �فى هذه احلالة حتول الأرباح اأ� اخل�سائر التي اأخذت �سابقًا �سمن حقوق امللكية اإيل بيان الدخل لل�سنة.

هـ - حتقيق الإيرادات :

- تتحقق الإيرادات من بيع الب�ساعة عند حتقيق جميع ال�سر�ط التالية :

   * عند نقل املخاطر �املنافع الهامة مللكية الب�ساعة اإىل امل�سرتي.
   * لي�س لدى ال�سركة تدخل اإداري كبري يف الب�ساعة املباعة �لي�س لها �سيطرة فعالة عليها.

   * ميكن قيا�س مبالغ الإيرادات ب�سورة موثوقة.
   * اأنه من املحتمل اأن حت�سل ال�سركة على املنافع القت�سادية املتعلقة بالعمليات.

   * التكاليف املتحققة اأ� التي من املمكن اأن تتحقق �املتعلقة بالعمليات ميكن حتديدها ب�سورة موثوقة.
- متثل اإيرادات ال�ستثمار توزيعات الأرباح، �الأرباح املتحققة من بيع ال�ستثمارات �الأرباح )اخل�سائر( غري املتحققة الناجتة عن تقييم 

ال�ستثمارات املتاحة للبيع.

- تتحقق اإيرادات اأرباح ال�ستثمارات عند اإقرار التوزيعات املتعلقة بها. 

- يتم العرتاف باإيراد الفوائد �فقًا ملبداأ ال�ستحقاق اإ�ستنادًا اإيل اأ�سل املبلغ القائم با�ستخدام معدل �سعر الفائدة ال�سائد.

�- الأطراف ذات العالقة :

اإن ال�سركة ذات العالقة هي ال�سركة التي يكون فيها للمجموعة �سركاء اأ� مدير�ن ، �لكنها لي�ست �سركة تابعة اأ� زميلة اأ� ا�ستثمار، �كذلك 

فاإن الأطراف ذات العالقة ت�سمل املدراء الرئي�سيني للمجموعة ، تتم املعامالت مع ال�سركات ذات العالقة �فقًا لأ�سعار تعتمدها الإدارة مت 

�سرحها �سمن الإي�ساح رقم )22(.

ز- ممتلكات، م�سنع �معدات : 

تظهر املمتلكات، �امل�سنع �املعدات بالتكلفة مطر�حًا منها الإ�ستهالك املرتاكم، با�ستثناء الأرا�سي. 
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معايري  من  احلايل   39 رقم  باملعيار  الواردة  املدينة  �الذمم  �القر��س  للبيع  �املتاحة  ال�ستحقاق  لتاريخ  بها  املحتفظ  فئات  املعيار  يزيل 

املحا�سبة الد�لية. بالن�سبة لال�ستثمار يف اأداة حقوق ملكية ل يحتفظ بها للمتاجرة ي�سمح املعيار باختيار غري قابل للنق�س، عند العرتاف 

اأ�سا�س كل �سهم على حده، بعر�س جميع التغيريات يف القيمة العادلة من ال�ستثمار يف الدخل ال�سامل الأخر. يجب عدم  املبدئي، �على 

اإعادة ت�سنيف مبلغ معرتف به �سابقا يف الدخل ال�سامل الأخر اإىل الربح اأ� اخل�سارة يف تاريخ لحق على الإطالق. برغم ذلك يتم العرتاف 

بتوزيعات الأرباح من هذه ال�ستثمارات يف الربح اأ� اخل�سارة، بدل عن الدخل ال�سامل الأخر ما مل تكن متثل بو�سوح ا�سرتدادا جزئيا لتكلفة 

ال�ستثمار. بالن�سبة لال�ستثمارات يف اأد�ات حقوق ملكية ل تختار ال�سركة عر�س التغيريات يف قيمتها العادلة يف الدخل ال�سامل الأخر يتم 

قيا�سها بالقيمة العادلة مع العرتاف بالتغيريات يف القيمة العادلة يف الربح اأ� اخل�سارة. يتطلب املعيار اأن ل يتم ف�سل امل�ستقات امل�سمنة 

يف عقود مع م�سيف يعترب موجودا ماليا يف نطاق تطبيق املعيار، �بدل عن ذلك يتم تقييم الأداة املالية املختلطة يف جمملها عما اإذا كان من 

الواجب قيا�سها بالتكلفة امل�سافاة اأ� القيمة العادلة. ي�سري مفعول هذا املعيار للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأ� بعد 1 يناير 2013 �ي�سمح 

بتطبيقه مبكرا. تقوم ال�سركة حاليا بتقييم الأثر املحتمل للمعيار.

ب- التح�سينات على املعايري الد�لية للتقارير املالية )ال�سادرة يف ابريل 2009(

احتوت التح�سينات على املعايري الد�لية للتقارير املالية ال�سادرة يف ابريل 2009 على عدد من التعديالت على املعايري الد�لية للتقارير 

املالية التي يعتربها جمل�س معايري املحا�سبة الد�لية غري عاجلة �لكنها �سر�رية. ت�ستمل “التح�سينات على املعايري الد�لية للتقارير املالية” 

على تعديالت ينتج عنها تغيريات حما�سبية يف اأغرا�س العر�س اأ� العرتاف اأ� القيا�س اإ�سافة اإىل التعديالت ال�سطالحية اأ� التحريرية 

املتعلقة مبجموعة من املعايري الد�لية للتقارير املالية ب�سورة فردية. ت�سبح التعديالت �سارية املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأ� بعد 

1 يناير 2010 مع ال�سماح بتبنيها مبكرا. �ل يتوقع ن�سوء تغيريات جوهرية على ال�سيا�سات املحا�سبية نتيجة لتلك املعدلت.

3- ملخ�س لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة 

مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية الواردة اأدناه باأنتظام على جميع الفرتات يف هذه البيانات املالية املوحدة كما مت تطبيقها بانتظام من جانب 

ال�سركات التابعة للمجموعة.

اأ- بيان اللتزام

مت اإعداد البيانات املالية املوحدة املرفقة �فقا للمعايري الد�لية للتقارير املالية ال�سادرة من قبل جلنة املعايري املحا�سبية الد�لية �متطلبات 

قانون ال�سركات التجارية القطري رقم 5 ل�سنة 2002.

    

ب- اأ�س�س اإعداد البيانات املالية

مت اإعداد البيانات املالية املوحدة املرفقة �فقًا ملبداأ التكلفة التاريخية ، با�ستثناء ال�ستثمارات املتاحه للبيع، التي مت قيا�سها بالقيمة العادلة. 

الر�سمية يف ن�ساطات املجموعة �العملة امل�ستخدمة يف  العملة  املالية املوحدة للمجموعة بالريال القطري �الذي ميثل  البيانات  مت عر�س 

عر�س البيانات املالية. اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة مماثلة لل�سيا�سات املطبقة لل�سنة املالية ال�سابقة.

ج- اأ�س�س توحيد البيانات املالية

تت�سمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية ل�سركة قطر للوقود )�قود( �س.م.ق. �ال�سركات التابعة لها التالية:

اإن ال�سركات التابعة هي تلك ال�سركات التي تكون لل�سركة الأم �سيطرة عليها. حتدث ال�سيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة على التحكم يف 

املبلغن�سبة امللكيةال�سركات التابعة

ريال قطري

6060،000،000%�سركة قطر لوقود الطائرات

10040،000،000%�قود لفح�س املركبات )فاح�س( �س.�س.�

10010،000،000%�قود للخدمات البحرية
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ب- عر�س البيانات املالية

تقوم ال�سركة بتطبيق معيار املحا�سبة الد�لية رقم )7(، عر�س البيانات املالية )2007( الذي ي�سبح �ساري املفعول كما يف 1 يناير 2009. 

نتيجة لذلك تقوم ال�سركة بعر�س جميع التغريات يف حقوق ملكية املالكني يف حقوق امللكية بينما يتم عر�س جميع التغريات يف حقوق ملكية 

غري املالكني يف بيان الدخل ال�سامل. مت تطبيق هذا العر�س يف هذه البيانات املالية كما يف �لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009. متت اإعادة 

عر�س املعلومات املقارنة �فقا للمعيار املعدل. حيث اأن التغيري يف ال�سيا�سة املحا�سبية يوؤثر فقط على اأ�جه العر�س �الإف�ساح، لي�س هناك 

تاأثري على اإيرادات ال�سهم.

ج- التح�سينات على املعايري الد�لية للتقارير املالية )ال�سادرة يف مايو 2008(

للتقارير  الد�لية  املعايري  التعديالت على  2008 على عدد من  ال�سادرة يف مايو  املالية  للتقارير  الد�لية  املعايري  التح�سينات على  احتوت 

التي يعتربها جمل�س معايري املحا�سبة الد�لية غري عاجلة �لكنها �سر�رية. ت�ستمل “التح�سينات على املعايري الد�لية للتقارير املالية” على 

تعديالت ينتج عنها تغيريات حما�سبية يف اأغرا�س العر�س اأ� العرتاف اأ� القيا�س اإ�سافة اإىل التعديالت ال�سطالحية اأ� التحريرية املتعلقة 

مبجموعة من املعايري الد�لية للتقارير املالية ب�سورة فردية. قامت ال�سركة بتبني التعديالت التي ت�سبح �سارية املفعول للفرتات ال�سنوية 

التي تبداأ يف اأ� بعد 1 يناير 2009 �مل تن�سا تغيريات جوهرية على ال�سيا�سات املحا�سبية نتيجة لتلك التعديالت.

د- التعديل على املعيار رقم 7 من املعايري الد�لية للتقارير املالية: الأد�ات املالية – الف�ساحات

يتطلب التعديل على املعيار قيام ال�سركة بتقدمي حتليل كمي �نوعي لتلك الأد�ات التي يعرتف بها بالقيمة العادلة على اأ�سا�س ترتيب ثالث 

 )3 امل�ستوى  اإنها  على  ت�سنيفها  )يتم  ملحوظة  هامة  لها مدخالت  التي  الأد�ات  لتلك  �بالن�سبة  فانه  ذلك  اإىل  اإ�سافة  قيا�س.  م�ستويات 

يتطلب التعديل تقدمي اف�ساحات عن التحويالت من �اىل امل�ستوى 3 �ت�سوية اأر�سدة الفتتاح �الإقفال �اإجمايل املكا�سب �اخل�سائر للفرتة 

التغيريات املحتملة  �الت�سويات �حتليل حل�سا�سية  �املبيعات �ال�سرف  الأخر �امل�سرتيات  ال�سامل  الدخل  مق�سمة بني تلك املعرتف بها يف 

على نحو معقول يف الفرتا�سات. اإ�سافة اإىل ذلك يطلب الإف�ساح عن التحركات بني خمتلف م�ستويات ترتيب القيمة العادلة ��سبب تلك 

املالية  للتقارير  الد�لية  املعايري  7 من  املعيار  ال�سيولة ح�سب متطلبات  ال�سابقة عن خماطر  الف�ساحات  املعيار  يعدل  اأخريا  التحركات. 

1 يناير  اأ� بعد  بالن�سبة للمطلوبات املالية غري امل�ستقة �امل�ستقة. يطلب من ال�سركات تطبيق هذا التعديل للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف 

2009 مع عدم �جود ا�سرتاطات بتقدمي مقارنة عن الفرتة النتقالية. �حيث اأن التغري يف ال�سيا�سة املحا�سبية يوؤثر فقط على اأ�جه العر�س 

�الإف�ساح فانه لي�س هناك تاأثري على ربح ال�سركة.

املعايري �التف�سريات ال�سادرة �التي مل ت�سبح �سارية املفعول

مت اإ�سدار عدد من املعايري �التعديالت �التف�سريات على املعايري، �لكنها مل ت�سبح �سارية املفعول بعد لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 

�التعديالت  املعايري  هذه  من  لأي  يكون  اأن  يتوقع  ل   .2009 دي�سمرب   31 يف  كما  للمجموعة  املالية  البيانات  اإعداد  عند  تطبيقها  يتم  �مل 

�التف�سريات تاأثري هام على البيانات املالية لل�سركة فيما عدا:

اأ- املعيار رقم 9 من املعايري الد�لية للتقارير املالية: الأد�ات املالية

م�سر�ع  من  الأ�ىل  املرحلة  من  كجزء   2009 نوفمرب   12 يف  “املن�سور  املالية  الأد�ات  للتقارير  الد�لية  املعايري  من   9 رقم  املعيار  يتعامل 

ت�سنيف  مع  �القيا�س”  التحقق  املالية:  الأد�ات   ”39 رقم  الد�لية  املحا�سبة  معيار  ل�ستبدال  ال�سامل  الد�لية  املحا�سبة  معايري  جمل�س 

�قيا�س املوجودات املالية. متثل ا�سرتاطات هذا املعيار تغيريات كبرية عن ال�سرتاطات احلالية ملعيار املحا�سبة الد�لية رقم 39 فيما يتعلق 

باملوجودات املالية. يت�سمن املعيار فئتني اأ�سا�سيتني لقيا�س املوجودات املالية: التكلفة املطفاأة �القيمة العادلة. �سيتم قيا�س املوجود املايل 

بالتكلفة املطفاأة لو كان يتم الحتفاظ به يف منط جتاري يهدف اإىل الحتفاظ باملوجودات بغر�س حت�سيل تدفقات نقدية تعاقدية �توؤدي 

البنود التعاقدية للموجود يف تواريخ حمددة اإىل ن�سوء تدفقات نقدية تعترب مبثابة مدفوعات فقط للمبلغ الأ�سلي �الفائدة عن املبلغ الأ�سلي 

القائم. يتم قيا�س جميع املوجودات املالية الأخرى بالقيمة العادلة.

 

�إي�شاحات حول �لبيانات �لمالية �لموحدة 

لل�شنة �لمنتهية في 31 دي�شمبر 2009
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�لتقرير �ل�شنوي 2009 تـقـودهـــــا �لـخـبـــــرة

1- الو�سع القانوين �ن�ساط ال�سركة :

اأ( تاأ�س�ست قطر للوقود ) وقود ( - �س. م. ق. ) »ال�سركة »اأو« ال�سركة الأم«( يف دولة قطر ك�سركة م�ساهمة قطرية مبوجب املر�سوم الأمريي 

رقم )5( ل�سنة 2002 ال�سادر بتاريخ 10 فرباير 2002، �مت ت�سجيلها حتت ال�سجل التجاري رقم )24872( يتم تدا�ل اأ�سهم ال�سركة يف 

بور�سة قطر.

ب( تتمثل الأن�سطة الرئي�سية لل�سركة �ال�سركات التابعة لها وامل�سار اإليهما باأ�سم ) املجموعة ( يف بيع �توزيع املنتجات البرت�لية املكررة 

�التي تنتجها قطر للبرت�ل �الفح�س الفني لل�سيارات �املركبات وم�ساعدة ال�سيارات. متار�س املجموعة ن�ساطها داخل دولة قطر فقط.

ج( جتميع الأن�سطة

بتاريخ 20 مايو 2009 �افقت اجلمعية العمومية غري العادية للم�ساهمني على دمج �سركة قطر للفح�س الفني )�س.م.ق( عن طريق ال�سم 

ل�سركة قطر للوقود �ذلك بان ي�سبح م�ساهمي �سركة قطر للفح�س الفني م�ساهمني يف وقود بحيث يخ�س�س لأي منهم اأ�سهما يف وقود 

بواقع �سهم واحد يف وقود مقابل )5،3( �سهم يف �سركة قطر للفح�س الفني. يتم تخ�سي�س 754،717 �سهم من اأ�سهم الزيادة يف راأ�س مال 

ال�سركة مل�ساهمي �سركة قطر للفح�س الفني. اإن اإجمايل املوجودات �املطلوبات التي مت �سمها كما يلي:

املبلغ

ريال قطري

63،080،207جمموع املوجودات

)12،881،352(جمموع املطلوبات

50،198،855�سايف املوجودات

)7،547،170(قيمة الأ�سهم ال�سادرة

42،651،685عال�ة الإ�سدار حمولة لالحتياطي القانوين

2- تطبيق املعايري اجلديدة �املعدلة �التف�سريات �سارية املفعول

املعايري �التعديالت �التف�سريات ال�سادرة �التي ت�سبح �سارية املفعول يف اأ� بعد 1 يناير 2009.

مت اإ�سدار املعايري �التعديالت �التف�سريات التالية �هي ت�سبح �سارية املفعول لل�سنوات املالية التي تبداأ يف اأ� بعد 1 يناير 2009 �بالتايل فقد 

مت تبنيها �تطبيقها عند اإعداد هذه البيانات املالية.

 اأ- حتديد �عر�س قطاعات الت�سغيل

كما يف 1 يناير 2009 حددت ال�سركة �عر�ست قطاعات الت�سغيل ا�ستنادا اإىل املعلومات التي مت تقدميها داخليا اإىل جمل�س الإدارة، �هو 

املالية:  للتقارير  الد�لية  املعايري  8 من  املعيار  تبني  اإىل  املحا�سبية  ال�سيا�سة  التغيري يف  يرجع هذا  لل�سركة.  الت�سغيلي  القرار  يتخذ  الذي 

قطاعات الت�سغيل. يف ال�سابق كان يتم حتديد �عر�س قطاعات الت�سغيل �فقا للمعيار 14 من معايري املحا�سبة الد�لية: تقارير القطاعات. 

مت عر�س ال�سيا�سة املحا�سبية اجلديدة فيما يتعلق بتقارير القطاعات كما يلي:

الإيرادات  مت�سمنة  م�سر�فات،  تتكبد  اأ�  اإيرادات  منها  جتني  قد  اأن�سطة  مبزا�لة  تقوم  التي  ال�سركة  مكونات  احد  هو  الت�سغيل  قطاع 

�امل�سر�فات ذات العالقة باملعامالت مع اأي من مكونات ال�سركة الأخرى. نتائج ت�سغيل قطاعات الت�سغيل تتم مراجعتها على نحو منتظم 

اأدائه �الذي تتوفر له معلومات مالية  من جانب جمل�س الإدارة بغر�س اتخاذ قرارات عن املوارد التي ينبغي تخ�سي�سها للقطاع �تقييم 

حقيقية.

�إي�شاحات حول �لبيانات �لمالية �لموحدة 

لل�شنة �لمنتهية في 31 دي�شمبر 2009
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تـقـودهـــــا �لـخـبـــــرة�لتقرير �ل�شنوي 2009

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا من هذه البيانات املالية املوحدة.

بيان �لتدفقات �لنقدية �لموحد

لل�شنة �لمنتهية في 31 دي�شمبر 2009

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب  

20092008اإي�ساح

ريال قطريريال قطري

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية :

949،160،6081،311،926،895�سايف ربح ال�سنة  

تعديالت 

65،047،87448،701،324ا�ستهالك ممتلكات، م�سنع �معدات                                    13

--112،144،880خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها                                  7

7،396،1284،934،936خم�س�س نهاية اخلدمة للموظفني

)25،771،275()57،687،952(اإيرادات فوائد

)272،457()362،874(ارباح بيع ممتلكات، م�سنع �معدات                                    20  

1،075،698،6641،339،519،423

)407،143،586()48،293،020(الذمم املدينة 

)46،215،064()51،086،275(املخز�ن

)36،151،531(12،830،589امل�ساريف املدفوعة مقدما �الأر�سدة املدينة الأخرى

)2،018،817(3،874،260املطلوب من �سركة ذات عالقة

341،541،964)7،142،872(الذمم الدائنة �املطلوب اإيل موؤ�س�سة قطر للبرت�ل

985،881،3461،189،532،389�سافى النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية:

--)2،214،996(موجودات غري ملمو�سة

)377،193،964()280،155،968(�سراء ممتلكات، م�سنع �معدات                                           13

57،687،95225،771،275فوائد بنكية مقبو�سة

--)16،908،000(ا�ستثمارات 

1،169،292500،000املقبو�س من بيع ممتلكات، م�سنع �معدات

)350،922،689()240،421،720(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية:

15،000،000الزيادة يف راأ�س املال

)210،000،000()300،000،000(اأرباح موزعة

)5،399،445(--ت�سديدات قر��س لأجل                                               

--157،596،682املحول لالحتياطي القانوين

)14،300،000()38،104،391(اأرباح موزعه مل�ساهمي الأقلية

)229،699،445()165،507،709(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية 

579،951،917608،910،255�سايف الزيادة يف النقد ��سبه النقد

1،284،388،183675،477،928النقد � �سبه النقد يف بداية ال�سنة

1،864،340،1001،284،388،183النقد � �سبه النقد يف نهاية ال�سنة                                        6
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�لتقرير �ل�شنوي 2009 تـقـودهـــــا �لـخـبـــــرة

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا من هذه البيانات املالية املوحدة.

راأ�س املال

احتياطي 

قانوين

احتياطي القيمة احتياطي عام

العادلة

ارباح نقدية 

�ا�سهم جمانية 

مقرتح توزيعها

اأرباح مد�رة

حقوق املالكني 

بال�سركة الأم

حقوق الأقلية

 جمموع حقوق

امللكية

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

913،148،3301،499،824،73739،173،8511،538،998،588--300،000،000139،278،17330،078،234117،320،000الر�سيد كما يف 1 يناير 2008

1،205،602،2181،152،962،218106،324،6771،259،286،895--)52،640،000(------�سافى الدخل ال�سامل لل�سنة

------)10،721،827(------10،721،827--املحول اإىل الحتياطي القانوين

)210،000،000(--)210،000،000()210،000،000(----------اأرباح موزعة عن عام 2007

)14،000،000()14،300،000(--------------اأرباح موزعة مل�ساهمي الأقلية

------)300،000،000(300،000،000--------ارباح مقرتح توزيعها

300،000،000150،000،00030،078،23464،680،000300،000،0001،598،028،7212،442،786،955131،198،5282،573،985،483الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2008

15،000،000--15،000،000----------15،000،000زيادة راأ�س املال

869،962،795880،697،51579،197،813959،895،328--10،734،720------�سافى الدخل ال�سامل لل�سنة

157،596،682--157،596،682--------157،596،682--املحول اإىل الحتياطي القانوين

)300،000،000(--)300،000،000(--)300،000،000(--------ارباح موزعة عن عام 2008

)38،104،391()38،104،391(--------------اأرباح موزعة مل�ساهمي الأقلية

------)315،000،000(315،000،000--------اأرباح نقدية مقرتح توزيعها

------)31،500،000(31،500،000--------اأ�سهم جمانية مقرتح توزيعها

315،000،000307،596،68230،078،23475،414،720346،500،0002،121،491،5163،196،081،152172،291،9503،368،373،102الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2008

بيان �لتغير�ت في حقوق �لملكية �لموحد 

لل�شنة �لمنتهية في 31 دي�شمبر 2009
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تـقـودهـــــا �لـخـبـــــرة�لتقرير �ل�شنوي 2009

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا من هذه البيانات املالية املوحدة.

بيان �لدخل �لموحد 

لل�شنة �لمنتهية في 31 دي�شمبر 2009

بيان �لدخل �ل�شامل �لموحد

لل�شنة �لمنتهية في 31 دي�شمبر 2009

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

20092008اإي�ساح 

ريال قطريريال قطري

186،176،494،4467،509،230،086الإيرادات

)5،970،501،169()4،899،552،405(تكلفة املبيعات

1،276،942،0411،538،728،917اجماىل الربح

)48،573،867()62،562،650(13ا�ستهالك ممتلكات ،م�سنع �معدات

)307،364،373()477،383،722(19م�سر�فات عمومية �اإدارية

)802،059()693،388(تكاليف متويل 

20212،858،327129،938،277اإيرادات اأخرى

949،160،6081،311،926،895�سايف ربح ال�سنة 

موزع اإىل:

869،962،7951،205،602،218حقوق املالكني بال�سركة الأم 

79،197،813106،324،677حقوق الأقلية 

949،160،6081،311،926،895املجموع 

40،18 2128،13العائد الأ�سا�سي على ال�سهم )بالريال القطري(

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

20092008اإي�ساح

ريال قطريريال قطري

949،160،6081،311،926،895�سايف ربح ال�سنة

الإيرادات ال�ساملة الأخرى

�سايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات

املالية املتاحه للبيع

1210،734،720)52،640،000(

)52،640،000(10،734،720الإيراد / )اخل�سارة( ال�ساملة الأخرى لل�سنة

959،895،3281،259،286،895اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

موزع اإىل:

880،697،5151،152،962،218حقوق املالكني بال�سركة الأم

79،197،813106،324،677حقوق الأقلية

959،895،3281،259،286،895اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة
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�لتقرير �ل�شنوي 2009 تـقـودهـــــا �لـخـبـــــرة

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا من هذه البيانات املالية املوحدة.

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

20092008اإي�ساح

ريال قطريريال قطري

املطلوبات �حقوق امللكية 

املطلوبات املتدا�لة

272،147،748185،968،519ذمم دائنة �م�ستحقات

141،205،375،4711،298،697،572مطلوب اإىل قطر للبرت�ل

1،477،523،2191،484،666،091جمموع املطلوبات املتدا�لة

املطلوبات غري املتدا�لة

23،455،88116،059،753)3(خم�س�س مكافاأة نهاية خدمة للموظفني

23،455،88116،059،753جمموع املطلوبات غري املتدا�لة

حقوق امللكية: 

15315،000،000300،000،000راأ�س املال 

16307،596،682150،000،000احتياطي قانوين 

30،078،23430،078،234احتياطي عام 

1275،414،72064،680،000احتياطي القيمة العادلة

2،121،491،5161،598،028،721اأرباح مد�رة

17315،000،000300،000،000اأرباح نقدية مقرتح توزيعها

--1731،500،000اأ�سهم جمانية مقرتح توزيعها

3،196،081،1522،442،786،955اإجمايل حقوق امللكية اخلا�سة مب�ساهمي ال�سركة الأم

172،291،950131،198،528حقوق الأقلية

3،368،373،1022،573،985،483جمموع حقوق امللكية 

4،869،352،2024،074،711،327جمموع املطلوبات �حقوق امللكية

بيان �لمركز �لمالي �لموحد

كما في 31 دي�شمبر 2009

متت املوافقة على هذه البيانات املالية من قبل 

جمل�س الإدارة بتاريخ 7 مار�س 2010  �مت التوقيع عليها نيابة عن املجل�س من قبل:

�سعادة ال�سيد/ عبد اهلل بن حمد العطية

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

��زير الطاقة �ال�سناعة

رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيد/ حممد تركي ال�سبيعي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة�الع�سو املنتدب

ال�سيد/ خليل ح�سن مكي

املدير املايل
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تـقـودهـــــا �لـخـبـــــرة�لتقرير �ل�شنوي 2009

بيان �لمركز �لمالي �لموحد

كما في 31 دي�شمبر 2009

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

20092008اإي�ساح

ريال قطريريال قطري

املوجودات

املوجودات املتدا�لة:

61،864،340،1001،284،388،183النقد ��سبه النقد

71،277،645،5451،341،497،405ذمم مدينة 

82،846،1216،720،381مطلوب من �سركات ذات عالقة

9188،153،947137،067،672املخز�ن

58،799،11271،629،701م�ساريف مدفوعة مقدما �اأر�سدة مدينة اأخرى

3،391،784،8252،841،303،342جمموع املوجودات املتدا�لة

املوجودات غري املتدا�لة:

1057،700،02257،700،022ال�سهرة

--112،214،996موجودات غري ملمو�سة

12148،602،720120،960،000اإ�ستثمارات متاحة للبيع

131،269،049،6391،054،747،963ممتلكات، م�سنع �معدات

1،477،567،3771،233،407،985جمموع املوجودات غري املتدا�لة

4،869،352،2024،074،711،327جمموع املوجودات

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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تـقـودهـــــا �لـخـبـــــرة�لتقرير �ل�شنوي 2009

متطلبات قانونية �ت�سريعية اأخرى 

ما  كل  تت�سمن  املوحدة  املالية  البيانات  اأن   ، اأي�سا  براأينا 

ل�سنة   5 التجارية القطري رقم  ال�سركات  ن�س علية قانون 

�ان  ال�سركة،  تاأ�سي�س  �عقد  الأ�سا�سي  �النظام   2002

املجموعة حتتفظ ب�سجالت حما�سبيه منتظمة �اإنها متفقة 

�اأن  الإدارة،  جمل�س  تقرير  يف  الواردة  املالية  البيانات  مع 

ح�سلنا  قد  �اأننا  املرعية،  لالأ�سول  �فقا  اجري  قد  اجلرد 

على املعلومات �الإي�ساحات التي راأيناها �سر�رية لأغرا�س 

تدقيقنا. �اأنه، �يف حد�د املعلومات التي توافرت لدينا، مل 

تقع خالل ال�سنة املالية خمالفات لأحكام قانون ال�سركات 

النظام  لأحكام  اأ�  اأعاله  اإليه  امل�سار  القطري  التجارية 

الأ�سا�سي �عقد تاأ�سي�س ال�سركة على �جه قد يوؤثر ماديًا يف 

ن�ساط املجموعة اأ� يف مركزها املايل.

عن رودل اآند بارترن

ال�رضق الأو�صط

�صعود عبد اهلل

ترخي�س رقم )204(

 الد�حة قطر 

7 مار�س2010

على  للح�سول  اإجراءات  تنفيذ  تتطلب  التدقيق  اأعمال  اإن 

اأدلة تدقيق ثبوتية للمبالغ �الإي�ساحات الواردة يف البيانات 

املالية، اإن تلك الإجراءات تعتمد على احلكم املهني ملدققي 

احل�سابات مبا يف ذلك تقييم خطر �جود اأخطاء مادية يف 

خطاأ،  اأ�  احتيال  عن  ناجتة  كانت  �سواء  املالية،  البيانات 

يف �سبيل تقييم تلك الأخطار، فاأن مدقق احل�سابات ياأخذ 

�املتعلقة  لل�سركة  الداخلية  الرقابة  اإجراءات  العتبار  يف 

باأعداد البيانات املالية �عر�سها ب�سكل عادل �ذلك  بهدف 

ت�سميم اإجراءات التدقيق املالئمة، �لي�س بغر�س اإبداء راأي 

اإن   ، بال�سركة  املطبقة  الداخلية  الرقابة  نظم  فعالية  حول 

اأعمال التدقيق تت�سمن اأي�سا تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات 

املحا�سبية  التقديرات  معقولية  �مدى  املطبقة  املحا�سبية 

ال�سامل  العر�س  تقييم  اإىل  بالإ�سافة  الإدارة  اأعدتها  التي 

للبيانات املالية املوحدة.

باعتقادنا اإن اأدلة التدقيق الثبوتية التي ح�سلنا عليها كافية 

�منا�سبة لتوفري اأ�سا�سا معقول لراأينا حول التدقيق.

الراأي

يف راأينا، �بناءا على اأعمال التدقيق التي قمنا بها �تقرير 

املوحدة  املالية  البيانات  اأن  الآخرين،  احل�سابات  مدققي 

امل�سار اإليها اأعاله تظهر ب�سورة عادلة، من كافة النواحي 

 31 يف  كما  للمجموعة  املوحد  املايل  املركز  اجلوهرية، 

لل�سنة  النقدية  �تدفقاتها  املايل،  �اأداءها   2009 دي�سمرب 

للتقارير  الد�لية  للمعايري  �فقا  التاريخ  بذلك  املنتهية 

املالية.
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�لتقرير �ل�شنوي 2009 تـقـودهـــــا �لـخـبـــــرة

م�سوؤ�لية مدققي احل�سابات

املالية  البيانات  هذه  حول  راأي  اإبداء  هي  م�سوؤ�ليتنا  اإن 

لقد  بها.  قمنا  التي  التدقيق  اإعمال  اإىل  ا�ستنادا  املوحدة 

هذه  اإن  للتدقيق.  الد�لية  للمعايري  �فقا  بتدقيقنا  قمنا 

ال�سلوك  قواعد  مبتطلبات   اللتزام  منا  تتطلب  املعايري 

املهني �ان نقوم بتخطيط �اأداء اأعمال التدقيق للح�سول 

اإذا كانت البيانات املالية املوحدة  على تاأكيد معقول فيما 

خالية من اأخطاء مادية.

تت�سمن البيانات املالية املوحدة للمجموعة على موجودات 

�مطلوبات �نتائج اأعمال �سركة تابعة مببلغ 837،870،332 

 ،)2008 ريال قطري )693،455،695 ريال قطري للعام 

ريال   365،459،374( قطري  ريال   408،736،061

قطري  ريال   201،137،950  ،)2008 للعام  قطري 

التوايل  على   )2008 للعام  قطري  ريال   265،811،692(

ح�سابات  مدققي  قبل  من  املالية  بياناتها  تدقيق  مت  �التي 

اآخرين �اأبد�ا راأيا غري متحفظ حولها.

ال�سركة  ح�سابات  مدققي  بتقرير  تز�يدنا  مت  لقد   

ال�سركة  بتلك  املتعلقة  املبالغ  حول  راأينا  �اإن  التابعة، 

احل�سابات  مدققي  تقرير  على  اأ�سا�سًا  يعتمد  التابعة 

الآخرين.

تقرير حول البيانات املالية املوحدة

اإىل ح�رضات ال�صادة / امل�صاهمني املحرتمني،  

�س.م.ق.      قطر للوقود )وقود( – 

الدوحة - قطر  

ل�سركة  املرفقة  املوحدة  املالية  البيانات  بتدقيق   قمنا  لقد 

– �س.م.ق. )“ال�سركة”( ��سركاتها  للوقود )�قود(  قطر 

التابعة )معا ي�سار اإليها “املجموعة”(، �التي تت�سمن املركز 

2009، �كل من البيانات  املايل املوحد كما يف 31 دي�سمرب 

املوحدة للدخل �الدخل ال�سامل �التغريات يف حقوق امللكية 

�التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ، �ملخ�س 

لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة �اإي�ساحات تف�سريية اأخرى.

م�سوؤ�لية اإدارة ال�سركة عن البيانات املالية املوحدة

املوحدة  املالية  البيانات  اإعداد  عن  م�سئولة  الإدارة  اإن 

للتقارير  الد�لية  للمعايري  �فقا  عادل  ب�سكل  �عر�سها 

ت�سميم   � اإعداد  على  امل�سوؤ�لية  هذه  �ت�ستمل  املالية، 

�عر�س   اإعداد  لغر�س  داخلية  برقابة  �الحتفاظ  �تطبيق 

البيانات املالية املوحدة ب�سكل عادل بحيث تكون خالية من 

خطاأ،  اأ�  احتيال  عن  ناجتة  كانت  �سواء  مادية  اأخطاء  اأية 

ال�سيا�سات  �تطبيق  اختيار  الإدارة  م�سوؤ�لية  ت�سمل  كما 

املعقولة  املحا�سبية  التقديرات  �اإعداد  املنا�سبة  املحا�سبية 

ح�سب الظر�ف.
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تـقـودهـــــا �لـخـبـــــرة�لتقرير �ل�شنوي 2009

حقوق �مللكية

�شايف �لربح

�لعائد على �لأ�شول ٪�لعائد على �ل�شهم

�إجمايل �لأ�شول
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تـقـودهـــــا �لـخـبـــــرة�لتقرير �ل�شنوي 2009

ال�سهم من اأرباح العام مرتفعًا �بكل املقايي�س العاملية.

�من اجلدير بالذكر اأن ال�سركة قد �ا�سلت تطوير خدماتها 

خالل العام 2009 �طرحت منتجات جديدة �نوعت م�سادر 

تتجا�ز  جديدة  راأ�سمالية  م�ساريع  لتنفيذ  �تخطط  دخلها 

املليار ريال للعام القادم 2010 باإذن اهلل.    

�يف اخلتام تتقدم »�قود« باأ�سمى اآيات ال�سكر �التقدير ملقام 

ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاين اأمري 

اآل  بن حمد  ال�سيخ متيم  الأمني  ��يل عهده  املفدى  البالد 

ثاين لدعمهم املتوا�سل لـ«�قود«. كما ن�سكر �ساحب ال�سعادة 

ال�سيد عبد اهلل بن حمد العطية نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

اإدارة »�قود« على  ��زير الطاقة �ال�سناعة �رئي�س جمل�س 

اإدارته احلكيمة �ن�سائحه الر�سيدة. �ال�سكر كذلك اإىل كافة 

العامة �اخلا�سة  �املوؤ�س�سات  اجلهات احلكومية �الر�سمية 

جهودهم  على  فيها  �العاملني  ال�سركة  موظفي  �كافة 

ال�سركة �تطويرها، �نعد اجلميع �خا�سة  امللمو�سة خلدمة 

م�ساهمينا الكرام بتحقيق املزيد من النتائج الإيجابية رغم 

الظر�ف الإقت�سادية �املالية الراهنة.

تا�صعًا: النتائج املالية:

�انعكا�ساتها  �املالية  الإقت�سادية  الأزمة  ا�ستمرار  رغم 

ال�سابق ذكرها، فاإن �سايف اأرباح ال�سركة قد ��سل اإىل 870 

مليون ريال )بعد ا�ستبعاد حقوق الأقلية( �هو اأقل بحوايل 

27،8% عن م�ستوى العام املا�سي 2008 �الذي كان ا�ستثنائيًا 

�بكل املقايي�س نظرًا لأ�سعار النفط املرتفعة كما اأ�سلفنا.

اإىل 4،869  ارتفعت  اأما بخ�سو�س جمموع املوجودات فقد 

2009 مقارنة ب 4،075 مليون ريال لعام  مليون ريال عام 

بحوايل  امللكية  حقوق  ارتفعت  بينما   ،%19 �بزيادة   2008

31% لتتجا�ز 3،368 مليون ريال � يعزى هذا الإرتفاع الكبري 

اإىل عملية ا�ستحواذ �سركة قطر للفح�س الفني �دجمها مع 

قطر للوقود �زيادة راأ�س املال املدفوع بن�سبة %5.

�نظرًا لزيادة قاعدة راأ�س املال �رفع عدد الأ�سهم بن�سبة %5 

فقد انعك�س ذلك على ن�سيب ال�سهم الواحد من اأرباح العام 

�الذي انخف�س اإىل 28،13 ريال قطري لل�سهم الواحد لعام 

2009 مقارنة ب 40،18 لعام 2008. �مع ذلك يبقى ن�سيب 

حممد تركي ال�صبيعي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة �الع�سو املنتدب 

تقرير جمل�س �لإد�رة
عن اأن�صطة ال�رضكة ونتائجها املالية للعام 2009 وخططها امل�صتقبلية
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التقرير ال�سنوي 2009 تـقـودهـــــا الـخـبـــــرة

وكيفية  الأولية  الإ�سعاف  لعمليات  الأ�سا�سية  بالقواعد 

التعامل مع حوادث املحطات من حريق اأو اإ�سابات ج�سدية 

يف حالة وقوعها ل �سمح اهلل.

مثل  اأخرى  واإن�سانية  اإجتماعية  اأن�سطة  اإىل  بالإ�سافة  هذا 

الكوارث  اأو  للحروب  تتعر�ض  التي  البلدان  دعم  حمالت 

الطبيعية و اليوم العائلي ملوظفي وقود و غريه من الفعاليات 

التي ل يت�سع املجال لذكرها بالتف�سيل.

الدفاع  اإدارة  مع  ترتبط  للوقود  قطر  اأن  بالذكر  واجلدير 

املدين بعالقات تعاون وتن�سيق م�ستمر نظرًا حلر�سها على 

جميع  يف  العاملية  والأمان  ال�سالمة  معايري  اأف�سل  تطبيق 

عملياتها وخا�سة حمطات الوقود وعمليات البوتاجاز.

دورة الإ�سعافات الأولية:

 50 عقدت قطر للوقود دورة يف الإ�سعافات الأولية حلوايل 

الوقود والتي متت من  العاملني يف حمطات  م�ستخدمًا من 

خالل  الطبية  حمد  ملوؤ�س�سة  التابع  التدريب  مركز  خالل 

�سهر نوفمرب2009. 

املحطات  م�ستخدمي  لتعريف  املذكورة  الدورة  تهدف 

م�شاركة وقود يف حملة دعم غزة 

اليوم العائلي ملوظفي وقود

معر�ض الدفاع املدين 2009

م�شاركة وقود يف معر�ض الدفاع املدين 2009

تقرير جمل�س الإدارة
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بن�ساطات ال�سركة �احتياجاتها امل�ستقبلية �الفر�س املتاحة 

اأمام اخلريجني اجلدد اأ� ذ�ي اخلربة، لالإلتحاق بالوظائف 

التي تتالئم �موؤهالتهم العلمية �العملية.

 امل�ساركة يف معر�س الدفاع املدين:

بعد النجاح الكبري الذي حققه معر�س الدفاع الوطني عام 

لفعالياته،  الذهبي  الراعي  �قود  فيه  كانت  �الذي   2008

�الذي   2009 لعام  املدين  الدفاع  معر�س  يف  �قود  �ساركت 

عقد يف �سهر نوفمرب حيث مت عر�س اأحدث اأنظمة ال�سالمة 

�التكنولوجيا احلديثة من قبل العديد من ال�سركات العاملية 

املتخ�س�سة.

حملية �دبلوما�سية �منظمات املجتمع املدين �ذلك من اأجل 

زيادة الوعي البيئي لدى املجتمع املحلي. كما ح�سلت �قود 

بيئية  جائزة  �هي   2009 لعام  اخل�سراء  قطر  جائزة  على 

متنحها جملة »قطر اليوم« للموؤ�س�سات التي ت�ستخدم منتجات 

اأ� معدات �سديقة للبيئة �تعمل على حت�سني البيئة املحلية.

 امل�ساركة يف يوم التوظيف الوطني:

�ساركت قطر للوقود يف اليوم الوطني للتوظيف �هي تظاهرة 

بن  ال�سيخ متيم  �سمو  العهد   �يل  ي�سرف ح�سورها  �سنوية 

حمد اآل ثاين. 

�تهدف اإىل ا�ستقطاب الكفاءات القطرية املوؤهلة �تعريفهم 

م�صاركة وقود يف حملة الت�صجري و التنظيف

 �صمو ويل العهد ي�رضف ح�صور اليوم الوطني للتوظيف

تقرير جمل�س �لإد�رة
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ثامنًا: ال�صوؤون الإدارية:

�تطوير  مراجعة   2009 العام  خالل  للوقود  قطر  �ا�سلت 

هياكلها التنظيمية �ا�ستكمال اجلديدة منها، كما مت حتديث 

لتتمكن  الإدارية  بال�سوؤ�ن  املتعلقة  �الإجراءات  ال�سيا�سات 

من التالئم مع التطور ال�سريع الذي ت�سهده ال�سركة. �ميكن 

اإيجاز ذلك على النحو التايل:

التوظيف:

حثيثة  جهودًا   2009 العام  خالل  للوقود  قطر  بذلت 

مع  �املتوافقة  املوؤهلة  القطرية  الكفاءات  لإ�ستقطاب 

العلمية  املوؤ�س�سات  بعدد من  الإت�سال  �قد مت  احتياجاتها 

قطريًا   20 ا�ستقطاب  مت  �قد  ذلك،  لتحقيق  الد�لة  يف 

كما  املذكور،  العام  خالل  �الفنية  الإدارية  الوظائف  يف 

توا�سل اإدارة ال�سوؤ�ن الإدارية التن�سيق مع مراكز التدريب 

املعتمدة بهدف عقد د�رات تدريبية لرفع كفاءة العاملني 

التقطري  ن�سبة  تلك اجلهود رفع  نتج عن  �قد  ال�سركة.  يف 

مع   %35 لتتجا�ز   لل�سركة  العليا  الإدارية  الوظائف  يف 

ب�سكل  الإرتفاع  الن�سبة  لهذه  �يتوقع   2009 العام  نهاية 

ملمو�س خالل الأعوام القادمة.

الد�رات التدريبية:

م�ستوى  على  الداخلية  التدريبية  الد�رات  بع�س  عقد  مت 

اأمور  مع  التعامل  على  تدريبهم  يتم  حيث  املحطات  عمال 

ال�سالمة �الأمان يف اأماكن العمل، اإ�سافة اإىل كيفية التعامل 

د�رات  �هناك  لهم.  اخلدمة  تقدمي  خالل  العمالء  مع 

اأخرى مل�ستويات اإدارية متقدمة على اأمور الرقابة �التدقيق 

�ال�سوؤ�ن الإدارية الأخرى. 

امل�سوؤ�لية الإجتماعية:

تلتزم قطر للوقود بخدمة املجتمع املحلي من خالل امل�ساركة 

يف العديد من الفعاليات الإجتماعية حيث كانت اأحد الرعاة 

الرئي�سني حلملة الت�سجري �التنظيف التي مت تنفيذها خالل 

 « خ�سراء  قطر  اأجل  من   « �سعار  حتت   2009 مايو  �سهر 

العمراين  �التخطيط  البلدية  ال�سوؤ�ن  �زارة  مع  �بالتعا�ن 

�قد �زعت قطر للوقود �على نفقتها 10،000 �سجرة �سدرة 

من اأجل زراعتها خالل تلك احلملة التي �ساركت فيها هيئات 

�صابعًا: اإدارة تقنية املعلومات:

�حتديثها  خدماتها  تطوير  املعلومات  تقنية  اإدارة  توا�سل 

قطر  �احتياجات  تتالئم  جلعلها  فيها  الأداء  م�ستوى  �رفع 

ت�سهده  الذي  الكبري  التو�سع  �سوء  على  املتجددة  للوقود 

اإىل  اأخرى  خدمات  اأ�  جديدة  منتجات  �دخول  ال�سركة 

ن�ساطاتها الرئي�سية. فخالل العام 2009 قامت الإدارة بعدة 

اإجنازات ميكن تلخي�سها على النحو التايل:

�توزيع  تعبئة  ملحطة  التحتية  البنية  تنفيذ  من  الإنتهاء   -

الغاز اجلديدة يف املنطقة ال�سناعية �التي �سملت ال�سبكات 

�اأنظمة اإدارة املبيعات �املخز�ن. 

 )Lomosoft( لومو�سوفت  نظام  �ت�سغيل  اكتمال   -

البرت�لية  للمنتجات  التوزيع  كفاءة  تطوير  يف  املتخ�س�س 

�اإدارة ا�سطول التوزيع.

الإنتهاء من درا�سة متطلبات برج �قود اجلديد �املتوقع   -

كامل  جتهيز  �سيتم  حيث   2010 العام  نهاية  مع  افتتاحه 

الربج باحتياجاته من ال�سبكات �الأجهزة �الأنظمة املطلوبة 

لذلك.

�سوؤ�ن  باإدارة  املتعلقة  للخدمات  الآيل  النظام  تطوير   -

.)HRSS( املوظفني

- تطوير �سبكة �قود الرئي�سية �ت�سغيل �سبكات جديدة ملباين 

�الت�سغيلية  ال�ستيعابية  القدرة  �دعم  اجلديدة  الإدارات 

املتزايدة لل�سركة.
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فخالل العام 2009 قامت ال�سركة بتعزيز اأ�سطول النقل من 

خالل اإ�سافة �سهاريج ��سيارات نقل جديدة اإىل الأ�سطول 

�اعتماد برامج �سيانة د�رية ��ساملة لذلك.

يف  العمليات  لإدارة  الرئي�سية  الن�ساطات  بخ�سو�س  اأما 

قطر للوقود خالل العام 2009 فيمكن اإيجازها على النحو 

التايل:

املنتجات البرت�لية: 

على الرغم من ا�ستمرار الأزمة الإقت�سادية العاملية � تباطوؤ 

الرئي�سية  املالية   � الإقت�سادية  القطاعات  من  العديد  منو 

حتقيق  �ا�سلت  للوقود  قطر  اأن  اإل  املنطقة  د�ل  معظم  يف 

البرت�لية  املنتجات  من  مبيعاتها  يف  اإيجابية  منو  معدلت 

مبختلف اأنواعها.

 فبالن�سبة ملنتج البنزين العادي فقد ارتفع حجم املبيعات 

بالعام  مقارنة   2009 العام  خالل   %2،2 بن�سبة  الإجمايل 

بن�سبة  ال�سوبر  البنزين  مبيعات  منت  بينما   2008 املا�سي 

12% ��قود الطائرات Jet-A1 بن�سبة جتا�زت 6% � حافظت 

مبيعات الديزل على ن�سبة منو جتا�زت 2،36% لنف�س الفرتة 

املذكورة. كما ا�ستمرت ال�سركة يف �سيا�ستها املتعلقة بتاأجري 

خزانات الديزل حيث جتا�ز معدل النمو ن�سبة 62% مقارنة 

 .2009 العام  نهاية  الأحجام مع  2008 من خمتلف  بالعام 

املنتجات  من  للوقود  قطر  مبيعات  التايل  اجلد�ل  �يو�سح 

العام  البيتومني خالل  اأنواعها مبا فيها  البرت�لية مبختلف 

2009 مقارنة بال�سنة املا�سية 2008. 

ج( �سركة قطر لوقود الطائرات:

نودكو  �سركة  قبل  من   1992 عام  ال�سركة  تاأ�سي�س  مت 

�اأ�سبحت حتت اإدارة قطر للوقود عام 2003 حيث امتلكت 

60% من راأ�سمالها. 

تعترب قطر لوقود الطائرات ال�سركة الوحيد املز�دة لبنزين 

ترتبط  كما  الد�يل.  الد�حة  مطار  يف   Jet-A1 الطائرات 

�سركة  مع  �اللوج�سيتي  الفني  للتعا�ن  اتفاقيات  مع  ال�سركة 

�سيفر�ن العاملية ل�سمان جودة املنتجات ��سالمة العمليات. 

تقوم ال�سركة بتز�يد اأكرث من 35 �سركة طريان د�لية ترتاد 

مطار الد�حة �على راأ�سها اخلطوط اجلوية القطرية �الذي 

يعترب اأكرب العمالء.

العام  خالل  ال�سركة  حققتها  التي  املبيعات  اإجمايل  بلغت 

2009 حوايل 1132 مليون ليرت مقارنة ب1067 مليون ليرت 

لعام 2008 �بزيادة جتا�زت %6.

   

�صاد�صًا: العمليات:

�تتعلق هذه العمليات بالأن�سطة الرئي�سية التي تقوم بها قطر 

للوقود ب�ساأن بيع �نقل �توزيع املنتجات البرت�لية �البيتومني. 

ن�سبة التغري 

%

)+،-(

كمية املبيعات 

)األف/ ليرت(

2009

كمية املبيعات 

)األف/ ليرت(

2008

املنتج

%2،36 2،253،658 2،201،613 الديزل

%2،16 576،078 563،868 البنزين العادي

%12،77 857،282 760،178 البنزين ال�سوبر

%6،13 1،147،706 1،081،331 �قود الطائرات

- 6،238 6،211 الكري��سني

%4 4،798،640 4،613،201 الإجمايل

%3 88،000 85،360 البوتاجاز )طن(

%16،4 39،100 33،600 البيتومني )طن(
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�سهم ( اإىل 315 مليون ريال )31،5 مليون �سهم( �بواقع %5 

من راأ�س املال املدفوع.

�نظرًا للد�ر الهام الذي يلعبه مركز ال�سفلح لذ�ي الإحتياجات 

اخلا�سة �لكونه ميلك 25% من اأ�سهم قطر للفح�س الفني، 

�تعزيزًا لهذا الد�ر �دعمه بكافة ال�سبل املتاحة، قامت اإدارة 

قطر للوقود برفع ح�سة املركز يف راأ�س املال اجلديد لوقود 

اإىل 1،5% من خالل تخ�سي�س اأ�سهم جديدة �جمانية للمركز 

�التي �ست�سهم يف توفري عوائد اإ�سافية جديدة للمركز �ت�ساعد 

يف متويل الن�ساطات اجلديدة.

كان  لفاح�س  بالن�سبة  تطورات  2009 عدة  العام  �سهد  لقد 

اأهمها اإعادة هيكلة ال�سركة اإداريًا �ماليًا ب�سكل كامل �الق�ساء 

على جميع عمليات التحايل على القانون التي كان ميار�سها 

كانت  التي  �امليكانيك  الإ�سالح  �ر�سات  اأ�  املند�بني  بع�س 

دقة  اأكرث  منوذج  اإعتماد  مت  كما  اخلا�س.  حل�سابها  تعمل 

���سوحًا للفح�س الفني لإعتماد معايري النجاح اأ� الر�سوب 

�اإطالق برنامج الفح�س الفني الع�سوائي لل�سيارات. �قد اأدت 

هذه الإجراءات اإىل حتقيق زيادة يف عمليات الفح�س الفني 

�التي جتا�زت اإيراداتها الإجمالية حوايل 21% مقارنة بالعام 

املا�سي لتتجا�ز 37،2 مليون ريال لعام 2009. 

العاملية  للموا�سفات  مطابقة  جلعلها  �جتهيزها  ��سيانتها 

ملثل هذا النوع من الن�ساطات البحرية.

�سركة فاح�س) قطر للفح�س الفني �سابقًا (:

��سركة  للوقود  قطر  اإدارة  بني  ال�سابقة  للمحادثات  تتويجًا 

على  للوقود  قطر  با�ستحواذ  �املتعلقة  الفني  للفح�س  قطر 

الفح�س الفني من خالل عملية الدمج �على �سوء الدرا�سات 

 2009/05/29 بتاريخ  عقد  اخل�سو�س  بهذا  متت  التي 

اجتماعًا للجمعية العمومية غري العادية لل�سركتني مت خالله 

املوافقة على اندماج  �سركة قطر للفح�س الفني عن طريق 

ال�سم مع قطر للوقود �مت حتويل حقوق املالكني يف ال�سركة 

�الإتفاق  اعتمادها  مت  معادلة  �سمن  �قود  اإىل  املندجمة 

عليها بني الطرفني. �منذ ذلك التاريخ مت �قف التدا�ل يف 

اأ�سهم الفح�س الفني �مت تاأ�سي�س �سركة جديدة )�سركة ذات 

»فاح�س«  املركبات  لفح�س  �قود  باإ�سم  الواحد(  ال�سخ�س 

متتلكها �قود بالكامل �تقوم باملهام الأ�سا�سية التي كانت تقوم 

القانونية  الإجراءات  كافة  اتخاذ  �مت  القدمية  ال�سركة  بها 

املتعلقة با�ستكمال املوافقات �الت�ساريح املطلوبة من اجلهات 

مهامها  فاح�س  �سركة  با�سرت  �قد  ال�سلة.  ذات  الر�سمية 

اعتبارًا من بداية الن�سف الثاين من العام 2009.

�ا�ستجابة  للوقود  لقطر  الفني  الفح�س  ل�سم  �نتيجة 

الد�حة  �سوق  يف  بها  املعمول  �القوانني  الأنظمة  ملتطلبات 

لالأ�راق املالية )بور�سة قطر حاليًا( مت رفع راأ�سمال قطر 

للوقود امل�سرح به من 300 مليون ريال قطري) 30 مليون 

توقيع اإتفاقية �صم الفح�س الفني لوقود  اإحدى �صفن وقود توؤدي مهام التزويد يف را�س لفان
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املتطلبات املتعلقة باأعمال الهواتف �الإنرتنت �التجهيزات 

العالقة  ذات  اجلهات  مع  �بالتن�سيق  الأخرى  الإلكرت�نية 

�كهرماء  �فوادفون(  )كيوتل  الإت�سالت  �سركات  �خا�سة 

املطلوبة.  اخلدمات  هذه  تقدم  التي  الر�سمية  �املوؤ�س�سات 

�اجلدير بالذكر اأن جزءًا من الربج �سيتم تاأجريه كمكاتب 

ت�سهم يف رفد �قود مب�سادر دخل اإ�سافية . 

 الإ�ستثمارات:

الغاز  لنقل  القطرية  ال�سركة  موؤ�س�سي  من  �قود  تعترب 

التي مت  الأ�سهم  )ناقالت( �ل زالت حتتفظ بح�ستها من 

الإكتتاب بها عند طرح اأ�سهم ناقالت لالإكتتاب العام عام 

لعام  تدا�ل  يوم  اآخر  يف  ناقالت  �سهم  اأغلق  �قد   .2004

كذلك  الواحد.  لل�سهم  قطري  ريال   )24،00( على   2009

تعترب �قود من امل�ساهمني املوؤ�س�سني يف �سركة فوادفون يف 

�قد  املدفوع.  راأ�سمالها  يف  ح�سة  متتلك  حيث   2009 عام 

اأغلق �سهم �سركة فوافون يف اآخر يوم تدا�ل لعام 2009 على 

)8،40( ريال قطري لل�سهم الواحد. 

خام�صًا: ال�رضكات التابعة:

�سركة �قود للنقل البحري:

تبداأ  جميعها  �سفن   )6( البحري  للنقل  �قود  �سركة  ت�سم 

با�سم �سدرة � ترتا�ح طاقتها للنقل � التخزين ما بني 1150 

طن كما هو احلال بالن�سبة ل�سدرة قطر �3200 طن ل�سدرة 

اخلليج �الد�حة، بينما ت�سل هذه الطاقة اإىل 34000 طن 

كما هي يف �سدرة اإحدى �سفن �قود توؤدي مهام التز�يد يف 

را�س لفان �تلعب �سركة �قود للنقل البحري د�رًا هامًا يف 

املهام اللوج�ستية التي تقوم بها قطر للوقود �خا�سة بالن�سبة 

ملنتج البيتومني من حيث النقل �التخزين �التوزيع اأ� عمليات 

التز�يد بزيوت ال�سفن HFO اأ� نقل �توزيع الديزل لبع�س 

العديد  اإدخال  مت   2009 العام  �خالل  الد�لة.  يف  املناطق 

من التح�سينات على بع�س ال�سفن من حيث اإعادة تاأهيلها 

3( الزيوت � ال�سحومات:

يتم  �التي  �القرم،  الغاف  بنوعيها  �قود  منتجات  تلقى 

ر�اجًا  العاملية،  كا�سرت�ل  �سركة  مع  بالتعا�ن  ت�سنيعها 

يتم  حيث  الفنية  خل�سائ�سها  نظرًا  املحلي  ال�سوق  يف 

اإىل  اإ�سافة  �الديزل،  البنزين  حمركات  يف  ا�ستخدامها 

الإ�ستخدمات الأخرى لهذه الزيوت يف الأجهزة. تلقى زيوت 

�قود ر�اجًا يف الأ�سواق �املعدات امليكانيكية، فخالل العام 

 %28 بحوايل  املنتجات  هذه  من  �قود  مبيعات  منت   2009

�هي مر�سحة لالإزدياد خالل الفرتة القادمة.

رابعًا: الأ�صول املكت�صبة والعقارات:

برج �قود:

طابقًا   30 ت�سييد  �مت  البناء  من  الأ�ىل  املرحلة  اكتملت 

اإ�سافة اإىل مواقف لل�سيارات تتكون من اأربعة طوابق �طابق 

اأعمال  �التي تت�سمن  الثانية  ميزانني، ��سرعت يف املرحلة 

الت�سطيبات النهائية. �يف نف�س الوقت يتم جتهيز املبنى بكافة 

برج وقود عند اكتماله 
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كغم مع بداية العام 2010 �هذا ما دفع العديد من العمالء 

للتحول نحو نظام اخلزانات الثابت حيث يتم اختيار حجم 

تركيبه  �يتم  العميل  لإحتياجات  املالئم  الثابت  اخلزان 

للوقود. �قد  من قبل مقا�لني معتمدين فنيًا من قبل قطر 

 %51 التجاري  القطاع  مبيعات  يف  الزيادة  ن�سبة  جتا�زت 

لعام 2009 مقارنة بعام 2008. 

�يتوقع اأن ي�سهد العام القادم منوًا ملحوظًا يف حجم مبيعات 

البوتاجاز بالكميات نظرًا لتحول العديد من العمالء نحو نظام 

اخلزانات الثابت �ا�ستخدام البوتاجاز كم�سدر نظيف �اآمن 

�املن�ساآت  اجلديدة  ال�سكنية  املجمعات  يف  �خا�سة  للطاقة، 

املن�ساآت  �كذلك  �الفنادق  �املخابز  كاملطاعم  التجارية 

ال�سناعية كم�سدر عدمي التلوث ��سديق للبيئة املحلية.

ج- طرح منتجات جديدة:

 2009 العام  �سهد  بالإ�سطوانات  البوتاجاز  ن�ساط  �سمن 

طرح منتج جديد هو �سفاف 12 كغم ��سفاف 6 كغم .متتاز 

الإ�سطوانة اجلديدة �سفاف بالعديد من اخل�سائ�س الفنية 

)ل  الوزن  �خفة  �ال�سفافية  للحريق(  )مقا�مة  كالأمان 

�مقا�متها  لل�سغط  �حتملها  كغم(   5 فارغة  �زنها  يتجا�ز 

جال�س  الفايرب  مادة  من  م�سنوعة  لأنها  نظرًا  للت�سرب 

املقوى �لإحتوائها على طبقة البوليمر املانع لذلك.

�قد مت ت�سنيع نوع �سغري )6 كغم( ي�ستخدم للرحالت �يف 

املطابخ �سغرية احلجم ��ستكون �سفاف متوافرة يف جميع 

يف  ماركت  �ال�سوبر  التجزئة  متاجر  �بع�س  �قود  حمطات 

د�لة قطر مع بداية العام القادم 2010. 

د- البوتاجاز لإ�ستخدام ال�سيارات:

مع   2008 العام  منذ  �م�ستمرة  م�سرتكة  جهود  هنالك 

يف  البوتاجاز  ا�ستخدام  لتعميم  موا�سالت)كر�ة(  �سركة 

مت  �قد  كر�ة.  ل�سركة  النقل  �حافالت  الأجرة  �سيارات 

ال�سيارات  لتز�يد  حمطة  اأ�ل  افتتاح   2008 العام   خالل 

لإ�ستخدام  جتربة  باأ�ل  كر�ة  قامت  حيث  بالبوتاجاز 

�سيارات  اإىل  اإ�سافة  النقل  حافالت  بع�س  يف  البوتاجاز 

ال�سغرية. الأجرة 

الغر�س  لهذا  البوتاجاز  من  املبيعات  حجم  بخ�سو�س  اأما 

لعام  مرتي  طن   126 تتجا�ز  مل  حيث  متوا�سعة  تزال  فال 

2009 منها 36 طن ن�سيب الربع الأخري من العام املذكور. 

منوًا  ال�سيارات  يف  البوتاجاز  ا�ستخدام  ي�سهد  اأن  �يتوقع 

كبريًا خالل الفرتة القادمة على �سوء اخلطط التي ت�سعها 

النظيفة يف  الطاقة  ا�ستخدام م�سادر  لتعميم  �سركة كر�ة 

ا�سطولها الذي يزداد حجمًا ب�سكل م�سطرد.

17

�لتقرير �ل�شنوي 2009 تـقـودهـــــا �لـخـبـــــرة

نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

ي�رضح خ�صائ�س �صفاف  

 �صاحنة توزيع البوتاجاز

رئي�س جمل�س الإدارة يقدم �صفاف  
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تـقـودهـــــا �لـخـبـــــرة�لتقرير �ل�شنوي 2009

�الأ�ربية �اأكرث مالئمة لالإ�ستخدامات املنزلية، حيث ت�سكل 

هذه ال�سريحة ما يزيد عن 95% من م�ستخدمي ا�سطوانات 

احتياجات  لحقة  مرحلة  يف  �قود  در�ست  كما  البوتاجاز. 

اأكرث  جديد  منظم  طرح  �مت  عمالئها  من  الأخرى  الفئة 

�سغطًا من املنظم الأ�ل حيث يعترب هذا املنظم اأكرث مالئمة 

لإ�ستخدام املطاعم �الفنادق اأ� بع�س الإحتياجات املنزلية 

التي تقت�سي توافر قوة ا�ستعال اأكرب من املنظم العادي.

بالإ�سطوانات  البوتاجاز  من  املبيعات  بخ�سو�س حجم  اأما 

2009 فقد جتا�زت 3،8 مليون ا�سطوانة �سعة  خالل العام 

12 كغم � 438 األف ا�سطوانة �سعة 48 كغم مقارنة ب 3،7 

مليون ا�سطوانة 12 كغم �495 األف ا�سطوانة 48 كغم لنف�س 

الفرتة من العام املا�سي �مبعدل منو جتا�ز 4% لالإ�سطوانات 

�سحبها  �املقرر  الكبرية  لالإ�سطوانات   )%11-(� ال�سغريه 

من ال�سوق مع بداية العام 2010.

ب-البوتاجاز بالكميات:

املبيعات من  2009 منوًا غري م�سبوق يف حجم  العام  �سهد 

البوتاجاز بالكميات للقطاع التجاري حيث مت الإعالن عن 

 48 �سعة  املعدنية  الغاز  ا�سطوانات  ب�سحب  ال�سركة  رغبة 

م�ستقباًل  لها  �املخطط  حاليًا  القائمة  امل�ساريع  بع�س  على 

�التي بلغت 39 األف طن مرتي �بزيادة قدرها 16% مقارنة 

بالعام املا�سي. 

فبالإ�سافة اإىل منتج البيتومني 70/60 يقوم م�سنع تخزين 

باإنتاج  م�سيعيد  منطقة  يف  الكائن  البيتومني  �معاجلة 

 70-MC �الكوت   )CSSI(الأمل�سن مثل  اأخرى  م�ستقات 

من   22-PG82و  22-PG76 بنوعيه  بالبوليمر  �املح�سن 

امل�سنع  داخل  تتم  التي  �املعاجلة  اخللط  عمليات  خالل 

املذكور.�خالل العام 2009 مت ا�ستخدام البيتومني املح�سن 

املتعلقة  الأعمال  بع�س  يف  العامة  الأ�سغال  هيئة  ِقبل  من 

بالطرق اأ� التقاطعات.

  �س�س

2-البوتاجاز:

ا�ستمرت �قود خالل العام 2009 يف خطتها املتعلقة بتبديل 

القدمي  النظام  من  الغاز  ا�سطوانات   )Valve( �سمامات 

طرحت  كما  )العامودي(.  اجلديد  النظام  اإىل  )الأفقي( 

�قود منظمات جديدة تتالئم مع هذه الإ�سطوانات التي مت 

تعديلها هذا بالإ�سافة اإىل منتجات  جديدة ميكن اإيجازها 

على النحو التايل: 

اأ-البوتاجاز بالإ�سطوانات:

�سمامات  جميع  ا�ستبدال  عملية  اكتمال   2009 العام  �سهد 

ا�ستبدال  مت  حيث  اجلديدة  الغاز  ا�سطوانات   )valve(

حوايل 450 األف �سمام ل�سطوانات �سعة 12 كغم من املنظم 

اأمنًا �مر�نة حيث  اأكرث  العامودي �الذي يعترب  اإىل  الأفقي 

يتمتع بنظام اإغالق فوري عند �جود اأي ت�سريب اأ� تلف يف 

الإ�سطوانة. �مواكبة لعملية اإ�ستبدال ال�سمامات اجلديدة،  

اخلليجية  للموا�سفات  مطابق  جديد  منظم  طرح  مت 

ا�صتخدام البيتومني املح�صن يف الطريق

املنظمات اجلديدة

ا�صطوانات البوتاجاز املتواجدة يف حمطات وقود
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�لتقرير �ل�شنوي 2009 تـقـودهـــــا �لـخـبـــــرة

ثانيًا: م�صاريع تنفذها قطر للبرتول بالتعاون 

مع وقود:

اأ( م�سر�ع خط الأنابيب ملنتج البوتاجاز:

�ي�سل اخلط املذكور ما بني م�سفاة قطر للبرت�ل يف م�سيعيد 

�هو  ال�سناعية  املنطقة  البوتاجاز يف  �توزيع  تعبئة  �حمطة 

بطول 30 كم تقريبًا �يز�د املحطة بالبوتاجاز لأغرا�س تعبئة 

اإ�سافة  املقواة  �البال�ستيكية  املعدنية  بنوعيها  الإ�سطوانات 

�ال�سناعية  املنزلية  لالأغرا�س  بالكميات  البوتاجاز  اإىل 

�التجارية.

�خالل العام 2009 اكتملت كافة الأعمال املتعلقة بالتمديد 

جاري  بينما  للمقا�ل  )جزئيًا(  الإجناز  �سهادة  منح  �مت 

العمل على اإكمال ملف امل�سر�ع �املخططات لت�سليمها لوقود 

فور الإنتهاء منها.

 ب(م�سر�ع خطي الأنابيب للمنتجات البرت�لية :

ميثل اخلط الأ�ل �الذي يجري العمل حاليًا يف مراحله النهائية 

م�سدرًا رئي�سيًا لتز�يد م�ستودع الد�حة باملنتجات البرت�لية 

من م�سفاة قطر للبرت�ل يف م�سيعيد مبعدل 120،000 برميل 

يوميًا حيث ي�سل قطر الأنبوب اإىل 18 بو�سة. �قد اكتملت 

مت  كما   2009 العام  خالل  �التجهيز  التمديد  اأعمال  كافة 

اإ�سدار �سهادة اإجناز العمل �مت ت�سغيل اخلط ب�سكل جتريبي 

خالل �سهر يونيو 2009 �يتوقع ت�سغيله ب�سكل كامل �جلميع 

املنتجات خالل الربع الأ�ل من العام 2010 .

 16 �بقطر  للبرت�ل  قطر  تنفذه  الذي  الثاين  اخلط  اأما 

بوقود  الد�يل اجلديد  الد�حة  بتز�يد مطار  فيتعلق  بو�سة 

الطائرات من م�سفاة م�سيعيد. �قد اأ��سكت معظم الأعمال 

املتعلقة بامل�سر�ع على الإجناز �يتوقع ت�سغيل اخلط بكامل 

طاقته خالل الربع الأخري من العام 2010. 

ثالثًا: الأن�صطة الت�صويقية:

1-البيتومني:

�سهد العام 2009 حت�سنًا ملمو�سًا يف مبيعات البيتومني رغم 

انعك�س  �الذي  املنطقة،  ت�سهده  الذي  الإقت�سادي  الو�سع 

بو�سة   6 � قطره  اإىل 30 كم  اأنبوب ي�سل طوله  من خالل 

�بقوة �سخ تتجا�ز 70 مرت مكعب يف ال�ساعة ي�سل املحطة 

لإ�ستخدام  احلاجة  يلغي  بد�ره  �هذا  م�سيعيد  مب�سفاة 

�ازدحام  بيئي  تلوث  ينتج عنه من  �ما  نقل خا�س  اأ�سطول 

يف حركة املر�ر، اإ�سافة اإىل احلوادث الأخرى التي قد تنتج 

عن ذلك.

 

بعد ��سول البوتاجاز اإىل املحطة عرب خط اأنابيب التز�يد 

يف  تخزينه  يتم  م�سيعيد  يف  للبرت�ل  قطر  م�سفاة  من 

البوتاجاز  ير�سل  1200 طن مرتي  �سعتها  �سهاريج خا�سة 

بعدها اإىل حمطة التعبئة لالإ�سطوانات �اإىل من�سات حتميل 

ال�ساحنات للتوزيع يف الأ�سواق املحلية بالكميات حيث توجد 

طن   80 اإىل  جمتمعة  طاقتها  ت�سل  للتعبئة  حمطات  اأربعة 

حديث  ا�سطول  خالل  من  التوزيع  �يتم  ال�ساعة  يف  مرتي 

يتكون من 14 �ساحنة �سهريج ب�سعات خمتلفة ترت�اح ما بني 

15 مرت  �سعتها  ��سهاريج  ال�سغرية  للكميات  9 مرت مكعب 

لأغرا�س  بالغالب  ت�ستخدم  �التي  الكبرية  للكميات  مكعب 

�سناعية اأ� جتارية.

اأما بخ�سو�س الطاقة الت�سغيلية للمحطة فهي حتتوي على 

خطي تعبئة لإ�سطوانات �سعة 12 كغم ي�ستطيع كل خط تعبئة 

طاقة  تتجا�ز  �بحيث  لل�ساعة  ا�سطوانة   1،200 يتجا�ز  ما 

التعبئة )7( ماليني )ا�سطوانة 12 كغم( �سنويًا اإذا عملت 

احتياجات  يتجا�ز  ما  �هذا  يوميًا  فقط  بورديتني  املحطة 

املحطة  اأن طاقة  اأي  كثريًا،  القطري  لل�سوق  املحلي  الطلب 

لل�سنوات  املحلي  ال�سوق  احتياجات  ل�سد  تكفي  الإنتاجية 

يف  اإ�سافية  م�ساحات  �جود  اإىل  اإ�سافة  القادمة،  الثالثني 

الأمر  اقت�سى  اإذا  للتو�سعة  ا�ستخدامها  ميكن  املوقع  نف�س 

ذلك.
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تقرير جمل�س �لإد�رة
عن اأن�صطة ال�رضكة ونتائجها املالية للعام 2009 وخططها امل�صتقبلية

تـقـودهـــــا �لـخـبـــــرة�لتقرير �ل�شنوي 2009

ت�سري درا�سات ال�سوق لدى قطر للوقود اإن الطلب املحلي لعام 

2009 على منتج البوتاجاز قد ��سل اإىل قرابة 90،000 طن 

مرتي يتم ا�ستهالك حوايل 50% منه من خالل ا�سطوانات 

مليون   3،75 خالل  من  تعبئتها  يتم  كغم   12 �سعة  الغاز 

ا�سطوانة �سنويًا.

اأما بالن�سبة لتقديرات مبيعات البوتاجاز بالكميات فيتوقع 

منوها مبعدل 18% �سنويًا خالل الفرتة القادمة �خا�سة بعد 

ال�سوق  من  كغم   48 �سعة  املعدنية  الغاز  ا�سطوانات  �سحب 

معدل منو  الإعتبار  بعني  اأخذنا  ما  اإذا   �  .2010 بداية  مع 

القادمة  الفرتة  خالل  كغم   12 الغاز  ا�سطوانات  مبيعات 

املحلي من هذه  ال�سوق  فاإن حاجة  �سنويًا،   %8 �املقدرة ب 

طن   63،000 حد�د  يف  �ستكون  كغم(   12( الإ�سطوانات 

مرتي اأي ما يعادل 5،2 مليون ا�سطوانة �سنويًا.

 310 عن  تزيد  م�ساحتها  اأر�س  على  اجلديدة  املحطة  تقع 

اإن�ساءها  �ر�عي يف  ال�سناعية  املنطقة  اآلف مرت مربع يف 

بالكامل  اآلية  تكون  بحيث  امل�ستخدمة  التكنولوجيا  درجة 

�تاأخذ بعني الإعتبار اأعلى معايريال�سالمة �البيئة العاملية،  

بعني  املحلي  لل�سوق  امل�ستقبلية  الإحتياجات  اأخذ  مت  كما 

الإعتبار �حتى العام 2050.

هذا  يف  رائدة  �طنية  ل�سركة  املحطة  ت�سييد  مهام  اأ�كلت 

للبرت�ل  قطر  يف  الهند�سية  الإدارة  اإ�سراف  �حتت  املجال 

حيث بلغت كلفة امل�سر�ع الإجمالية حوايل 175 مليون ريال 

قطري.

نوعية  اإىل  اإ�سافة  اجلديدة  املحطة  مييز  ما  اأهم  اإن 

التكنولوجيا امل�ستخدمة هو طريقة التز�يد حيث يتم ذلك 

ف�سوف يبداأ العمل بها حال ا�ستكمال بع�س الإجراءات التي 

يجري التفا��س عليها حاليًا بني قطر للوقود �قطر غاز.

ت�سهيالت  م�سر�ع  اأن  اخل�سو�س  بهذا  ذكره  يجدر  �مما 

تز�يد ال�سفن برا�س لفان يتم تنفيذه على مراحل تت�سمن 

قطر  مع  بالتعا�ن  ذلك  �يتم  للتز�يد  مرافئ  اإن�ساء)6( 

التي  العمالقة  البواخر  اكتماله  عند  للبرت�ل.��سيخدم 

امل�سال  الطبيعي  الغاز  لنقل  لفان  را�س  ميناء  ترتاد 

ال�سفن  لهذه  ميكن  حيث  العامل  د�ل  معظم  اإىل   )LNG(

اأثناء  التز�د بالوقود �الزيوت �بع�س امل�ستلزمات الأخرى 

من  املزيد  عليها  يوفر  مما  الطبيعي  للغاز  حتميلها  فرتة 

�التكلفة. الوقت 

ج( حمطة تعبئة � توزيع البوتاجاز:

�هو  للوقود  لقطر  بالن�سبة  هامًا  حدثًا   2009 العام  �سهد 

املنطقة  يف  البوتاجاز  �توزيع  تعبئة  حمطة  �ت�سغيل  افتتاح 

ال�سناعية يف الد�حة �الذي ابتداأت اأعمال الإن�ساء اخلا�سة 

للوقود  قطر  بني  �تعا�ن  �بتن�سيق  العامني  حوايل  قبل  بها 

�قطر للبرت�ل حيث اأ�سرفت قطر للبرت�ل على اأعمال البناء 

�التجهيز للمحطة.

ب�سبب  البوتاجاز  منتج  على  املحلي  الطلب  لزيادة  فنظرًا 

ال�سنوات  خالل  قطر  د�لة  يف  الكبرية  ال�سكانية  الزيادة 

ح�سب  الإجمايل  ال�سكان  عدد  جتا�ز  حيث  الأخرية 

الإح�ساءات الر�سمية 1،5 مليون ن�سمة يف عام 2009 �ب�سبب 

الطفرة الإقت�سادية �العمرانية التي �سهدتها الد�لة خالل 

تلك الفرتة، مل تعد املحطة القدمية �التي مت ت�سييدها قبل 

30عامًا قادرة على تلبية الإحتياجات املحلية املتزايدة.

مبنى الإدراة ملحطة البوتاجاز اجلديدة باملنطقة ال�صناعيةرئي�س جمل�س الإدارة يفتتح حمطة البوتاجاز يف املنطقة ال�صناعية



تقرير جمل�س �لإد�رة
عن اأن�صطة ال�رضكة ونتائجها املالية للعام 2009 وخططها امل�صتقبلية

13

�لتقرير �ل�شنوي 2009 تـقـودهـــــا �لـخـبـــــرة

طرح  �مت  �الت�ساميم  الهند�سية  الأعمال  جميع  اكتملت 

بع�سها للمناق�سة �يتوقع افتتاحها �ت�سغيلها مع نهاية العام 

2010اأ� بداية العام 2011.

القادمة  املرحلة  اأن  اخل�سو�س  بهذا  ذكره  يجدر  �مما 

حيث  اجلديدة  للمحطات  الإن�ساء  �ترية  ت�سارع  �ست�سهد 

العالقة  ذات  الر�سمية  اجلهات  مع  �بالتن�سيق  �قود  تعمل 

�الدفاع  العمراين  �التخطيط  البلدية  �زارة  �خا�سة 

املدين �غريها لتوفري املواقع املالئمة لإقامة هذه امل�ساريع 

تغطي  اأن  على  �قود  ��ستعمل  الد�لة.  مناطق  خمتلف  يف 

قطر  د�لة  يف  املاأهولة  املناطق  جميع  م�ستقباًل  خدماتها  

من خالل �سبكة حمطات متكاملة اخلدمات.

 ب(م�سر�ع ت�سهيالت تز�يد ال�سفن برا�س لفان:

ال�سفن  تز�يد  بت�سهيالت  املتعلقة  الأعمال  كافة  اكتملت 

للمرحلة الأ�ىل من امل�سر�ع �مت اإ�سدار �سهادة اإمتام العمل 

يف �سهر ابريل 2009. 

املرحلة  �تتعلق   .2009 �سبتمرب  �سهر  يف  الت�سغيل  مت  بينما 

الأ�ىل من امل�سر�ع باكتمال �ت�سغيل املرفاأ رقم )1( بينما 

مت اإجراء بع�س التعديالت على الت�ساميم املتعلقة باملرافئ 

الأخرى � خا�سة )2( � )3(.

اأما بخ�سو�س عميات تز�يد ال�سفن برا�س لفان خالل العام 

2009 فقد �سملت العمليات البحرية )من �سفينة ل�سفينة( 

مرتي  طن  األف   131 الإجمالية  مبيعاتها  جتا�زت  �التي 

اأما عمليات  CST HFO اخلا�سة بال�سفن.  من زيوت 380 

التز�يد الربي)ON-Shore( يف املرفاأ رقم )1( برا�س لفان 

تتجا�ز  �التي  ال�سناعية  املدينة  حمطة  افتتاح  مت  كما 

منطقة  يف  بناءها  مت  فقد  مربع  مرت   12،000 م�ساحتها 

املدينة ال�سناعية �التي متتاز بحركة �سري كثيفة �يرتادها 

العديد من ال�ساحنات الثقيلة فقد راعينا تخ�سي�س طرق 

حمددة لإ�ستخدام ال�ساحنات الكبرية حتى ل تعيق حركة 

خا�سة  تعبئة  م�سخات  تركيب  �مت  املحطة،  داخل  املر�ر 

اخلدمات  اإىل  اإ�سافة  ال�ساحنات،  هذه  خلدمة  ��سريعة 

الأخرى من �سوبرماركت �غ�سيل لل�سيارات �تغيري للزيوت 

�اآلت ال�سراف الآيل ��ر�س ال�سيانة �الإ�سالح.

املحطات حتت الإن�صاء:

�سمال  �هي  الإن�ساء  حتت  اأخرى  حمطات   )7( هناك 

�ال�سيحانية  الغربي  �اخلليج  �املرخية  �الغرافة  اجلامعة 

على  منها  البع�س  اأ��سك  قد  �الظعاين،  را�سد  �ر��سة 

.2010 الإنتهاء �يتوقع افتتاحها �ت�سغيلها خالل العام 

�هي  جديدة  حمطات   )5( هناك  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

غرب  �سالل  �اأم  �سرق  �سالل  �اأم  �سرق  �معيذر  معيذر 

�اللوؤلوؤة، جميعها يف مرحلة املناق�سات اأ� الت�ساميم حيث 

 افتتاح حمطة املدينة ال�صناعية

املحطة جمهزة مب�صخات التعبئة ال�رضيعة

ت�صهيالت تزويد ال�صفن برا�س لفان 



ح�صـرات امل�صاهمني الكرام:

على  تعر�س  اأن  للوقود  لـقطر  التنفيذية  الإدارة  ي�سر 

ح�سراتكم اأهم اإجنازات ال�سركة �نتائجها املالية املحققة 

ال�سركة  خطط  اإىل  بالإ�سافة   .2009 املالية  ال�سنة  خالل 

�م�ساريعها امل�ستقبلية للفرتة القادمة.

2009 امتدادًا  العام املن�سرم  يعلم اجلميع، فقد كان  كما 

املنطقة  �سهدتها  التي  العاملية  �الإقت�سادية  املالية  لالأزمة 

العديد  اأثارها �تعمقت يف  �التي امتدت  الفرتة  تلك  خالل 

من د�ل املنطقة �على ال�سعيد العاملي. �رغم تلك الأ��ساع 

ال�سعبة، فقد �ا�سلت قطر للوقود تنفيذ م�ساريعها التي كان 

خمططًا لها، كما ا�ستطاعت حتقيق العديد من الإجنازات 

الهامة خالل العام املذكور �التي اأ�جزها حل�سراتكم على 

النحو التايل:

اأوًل: �صري امل�رضوعات الرئي�صية لل�رضكة

اأ( �سبكة حمطات الوقود: 

�ت�سغيل  افتتاح   2009 العام  خالل  للوقود  قطر  ا�ستطاعت 

�املدينة  �الريان  دخان  من  كل  يف  جديدة  حمطات  ثالث 

ال�سناعية.

�ل�شيد/ حممد تركي �ل�شبيعي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة  

�الع�سو املنتدب
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تـقـودهـــــا �لـخـبـــــرة�لتقرير �ل�شنوي 2009

فبالن�سبة ملحطة دخان تعترب الأكرب حجمًا حيث تقع املحطة 

على م�ساحة تزيد عن 15،000 مرت مربع. �قد مت افتتاحها 

�ت�سغيلها خالل الربع الثالث من العام 2009.

�اإ�سافة اإىل اخلدمات الأخرى التي تتوافر يف جميع حمطات 

�قود، ت�سم حمطة دخان مبنى �سكن لعمال املحطة يت�سع ل 

80 موظفًا � مت جتهيزه بكافة امل�ستلزمات ال�سر�رية لل�سكن 

الكرمي.

موقع  يف  بنا�ؤها  مت  التي  الريان  حمطة  افتتاح  مت  كما 

معظـم  من  القادمة  املركبات  يخدم  ا�سرتاتيجي 

 12،000 حوايل  اإىل  م�ساحتها  �ت�سل  الإجتـاهـات 

تتعلق  جديدة  تكنولوجيا  اإدخال  مت  �قد  مربع  مرت 

متطورة  التقنية  �هذه  اتوماتيكيًا  ال�سـيارات  بغ�سـيل 

فرا�سي  اإىل  حتتاج  �ل  املياه  �سغط  على  �تعمل  جدًا 

نتائج �حتقق  عالية  كفاءة  بدرجة  �تتمتع  للغ�سيل 

اأف�سل من غريها من اآلت الغ�سيل الأخرى التقليدية.  

كذلك تتميز حمطة الريان عن غريها من املحطات الأخرى 

خالل  منه  الإنتهاء  يتوقع  ا�ستثماري  جتاري  مبنى  بوجود 

كمحالت  ا�ستخدامه  ��سيتم   2010 العام  من  الثاين  الربع 

جتارية �مكاتب اإدارية متعددة الأغرا�س.

  افتتاح حمطة برتول دخان



متتلك هذه الأ�سطوانات املبتكرة �ال�سديقة للبيئة جمموعة �ا�سعة من املزايا التي جتعل ا�ستخدامها

غاية يف ال�سهولة �الأمان:

* م�سّممة خ�سي�سًا لتوفري اأعلى درجات الأمان.

* ل خماطر من التعر�س لالنفجار حتى يف درجات احلرارة الق�سوى.

* بد�ن تلوث، بد�ن �سجيج، ل ت�سداأ، ل حاجة لل�سبغ اأ� الر�س بالرمل.

اأ�صطوانات البوتاجاز )�صفاف(
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تـقـودهـــــا �لـخـبـــــرة�لتقرير �ل�شنوي 2009

الواحد من �سافي اأرباح الفترة بقي مرتفعًا �تجا�ز 28،13 ريال.

لتطورات  �توقعاتنا  الفترة  لهذه  المحققة  النتائج  على  �بناًء 

للفترة  �د�ليًا  �اقليميا  محليا  �انعكا�ساته  العالمي  الإقت�ساد 

اأعمال  جد�ل  �سمن  يقدم  اأن  الإدارة  مجل�س  ي�سر  فاإنه  القادمة، 

جمعيتكم الموقرة تو�سية بتوزيع اأرباح نقدية قدرها )315( مليون 

المدفوع  الإ�سمي  المال  راأ�س  قيمة  من  بن�سبة%100  قطري  ريال 

�بواقع )10( ريال قطري لكل �سهم اإ�سافة اإلى توزيع اأ�سهم مجانية 

بواقع 10% )1 �سهم لكل 10 اأ�سهم(، اآخذين بعين الإعتبار ��سعية 

ال�سيولة المالية الحالية لل�سركة، �الإحتياجات التمويلية الم�ستقبلية 

�التي   2010 القادم  للعام  اعتمادها  التي  الراأ�سمالية  للم�ساريع 

تجا�زت المليار ريال قطري.

�صكر وتقدير

�في الختام، يطيب لي اأن اغتنم هذه الفر�سة لأعبر عن اأ�سمى اآيات 

ال�سكر �التقدير لمقام ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن خليفة 

اآل ثاني اأمير البالد المفدى لدعمه المتوا�سل �توجيهاته الحكيمة 

لم�سيرة النمو ال�ساملة التي ت�سهدها الد�لة حاليًا.

كما يجدر بي اأن اأتقدم بال�سكر الجزيل �التقدير ل�سمو ال�سيخ تميم 

بن حمد اآل ثاني �لي العهد الأمين على م�ساندته الم�ستمرة لوقود. 

مما كان له اأكبر الأثر في نجاح ال�سركة �ازدهارها.

بنا  الكرام على ثقتهم  الم�ساهمين  لل�سادة  �ال�سكر مو�سول كذلك 

الد�ؤ�ب لتحقيق  بالعمل  التزامنا  لل�سركة. �نجدد لهم  �اإخال�سهم 

المزيد من النجاح لخدمة م�سالحهم �لتنمية ا�ستثماراتهم.

�اإخال�سهم  تفانيهم  ال�سركة على  في  العاملين  ُنثمن جهود  ختامًا 

اآملين  �تعا�نهم �الذي تمخ�س عنه تلك النتائج المالية الممتازة، 

منهم المزيد من البذل �العطاء لمواجهة كافة التحديات �لتحقيق 

اأهداف ال�سركة �لما فيه م�سلحة الجميع.

اأتمنى لكم التوفيق جميعًا،

�ال�سالم عليكم �رحمة اهلل �بركاته.

عبداهلل بن حمد العطية

رئي�س مجل�س الإدارة  



ح�رضات ال�صادة امل�صاهمني الكرام واحل�صور الأفا�صل،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

مجل�س  اأع�ساء  ال�سادة  اأخواني  عن  �نيابة  نف�سي  عن  بالإ�سالة 

الإدارة الكرام ي�سرني اأن اأرحب بكم في اإجتماع الجمعية العمومية 

�اأن اأعر�س على ح�سراتكم التقرير ال�سنوي ال�سابع لمجل�س الإدارة 

قطر  حققتها  التي  الإنجازات  لأهم  مخت�سرًا  عر�سًا  �المت�سمن 

للوقود لل�سنة المالية 2009.

 2009 المن�سرم  العام  ان  القول  يمكننا  العالمي،   ال�سعيد  فعلى 

حيث  الراهنة  العالمية  �المالية  القت�سادية  لالزمة  امتدادا  كان 

�سهد مطلع العام تراجعا حادا �غير م�سبوق في  اأ�سعار النفط �التي 

بلغت  اأن  بعد  الواحد  للبرميل  د�لرًا   38 ال  م�ستوى  الى  انخف�ست 

ذر�تها 148 د�لرًا اأمريكيًا في �سيف العام الذي �سبقه. 

الفق  في  تلوح  موؤ�سراته  بداأت  الذي  القت�سادي  النتعا�س  �رغم 

النتعا�س  ذلك  ان  ال  المذكور،  العام  من  الثاني  الن�سف  خالل 

الخر�ج  معها  ي�سعب  �متذبذبة  بطيئة  بوتيرة  �ي�سير  ه�سا  زال  ما 

�ستوؤ�ل عليه  القادمة �ما  الفترة  با�ستنتاجات قطعية �موؤكدة حول 

ال��ساع القت�سادية �المالية العالمية.

عامة  ب�سفة  الخليجي  التعا�ن  مجل�س  د�ل  في  اإلينا  بالن�سبة  اأما 

العالمية  الأزمة  تاأثير  كان  فقد  الخ�سو�س،  �جه  على  قطر  �في 

�انعكا�ساتها اأقل حدة من غيرنا من الد�ل الأخرى. �يمكننا القول 

�بكل ثقة اأن تاأثير الأزمة الإقت�سادية العالمية على د�لة قطر كان 

محد�دًا للغاية �ا�ستطاع اقت�سادنا المحلي موا�سلة تحقيق معدلت 

النمو اإليجابية التي اعتدنا على ت�سجيلها خالل ال�سنوات الما�سية، 

انتهاجها  تم  التي  �المالية  القت�سادية  ال�سيا�سات  بف�سل  �ذلك 

تنويع  في  الإ�ستمرار  على  ا�سا�سي  ب�سكل  مقوماتها  ارتكزت  �التي 

م�سادر الدخل القومي، �دعم القطاعات القت�سادية �الم�سرفية 

المنظمة  �القوانين  الت�سريعات  �تطوير  �تعديل  الوطنية،  �المالية 

الإقت�ساد  حماية  على  ايجابا  انعك�س  �الذي  لال�ستثمار،  �الجاذبة 

�شعادة �ل�شيد / عبد�هلل بن حمد �لعطية

نائب رئي�س جمل�س الوزراء، �زير الطاقة �ال�سناعة

�رئي�س جمل�س الإدارة
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القومي �تح�سينه من اية اختاللت محتملة خالل اأ�سواأ مرحلة من 

مراحل القت�ساد العالمي المعا�سر.

ايها الخوة الم�ساهمين الكرام �الح�سور الفا�سل،

من  تحقيقه  ماتم  اأن  �اعتزاز،  فخر  بكل   � اأي�سًا،  القول  �يمكنا 

انجازات على ال�سعيد المحلي  خالل العام الما�سي يعزى بالدرجة 

�ساحب  لح�سرة  ال�سديدة  �التوجيهات  الحكيمة  الر�ؤى  الى  ال�لى 

ثاني حفظه  اآل  بن خليفة  ال�سيخ حمد  المفدى  البالد  اأمير  ال�سمو 

من  �التي  ثاني،  اآل  حمد  بن  تميم  ال�سيخ  الأمين  عهده  ��لي  اهلل 

خاللها تمكنت قطر �خالل عقد �نيف من الزمن من التحول من 

في  له  م�سدر  اأكبر  اإلى  الم�سال  الطبيعي  للغاز  منتجة  غير  د�لة 

العالم حيث تجا�زت طاقتنا الت�سديرية اليوم 60 مليون طن متري 

�سترتفع اإبتداًء من العام القادم 2010 لتتجا�ز 77 مليون طن �هو 

ما يفوق ثلث ا�ستهالك العالم من هذا الم�سدر النظيف للطاقة.

فقد   2009 لعام  المالي  �اأدائها  �سركتنا  لن�ساطات  بالن�سبة  اأما 

ال�سركة  اإنجازات  اأهم  باإيجاز  ا�ستعر�س  اأن  �ي�سعدني  ممتازًا  كان 

في  مف�سلة  �ستجد�نها  �التي  المن�سرم  للعام  المالية  �نتائجها 

التقرير ال�سنوي لوقود.

تعبئة  محطة  �ت�سغيل  افتتاح  في  لوقود  بالن�سبة   2009 العام  تميز 

من  جديد  عدد  �افتتاح  ال�سناعية  المنطقة  في  البوتاجاز  �توزيع 

جديدة  منتجات  طرح  الى  ا�سافة  الخرى،  �الم�ساريع  المحطات 

مثل ا�سطوانات الغاز » �سفاف » �غيرها من الخدمات الأخرى.

اأما على ال�سعيد المالي فقد ا�ستطاعت ال�سركة خالل العام 2009 

تحقيقها خالل  تم  �التي  المرتفعة  الربحية  الحفاظ على معدلت 

مليون   870 ال�سافية  العام  اأرباح  ��سلت  حيث  الما�سية  ال�سنوات 

ريال قطري .

المال  راأ�س  التي طراأت على  الزيادة  الإعتبار  بعين  اأخذنا  �اإذا ما 

ال�سهم  ن�سيب  فاإن   %5 الحالي �هي  العام  لل�سركة خالل  المدفوع 





�شيا�شة �جلودة يف وقود
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الم�ستقات  �تخزين  �توزيع  ت�سويق  بمهام  ن�سطلع  وقود  في  نحن 

قطر.  د�لة  داخل  بها  المرتبطة  الأخرى  �المنتجات  البتر�لية 

تخطط ال�سركة لتنويع منتجاتها �خدماتها المقدمة، �لتو�سيع نطاق 

عملياتها في د�ل مجل�س التعا�ن الخليجي �د�ل اأخرى.

ثقة م�ساهميها،  �ا�ستحواذ  ال�سركة،  ر�ؤية  تحقيق  نتمكن من  �لكي 

الجودة،  من  عالية  درجة  على  متنوعة  منتجات  بتقديم  التزمنا 

الإدارية  المفاهيم  اأف�سل  ا�ستخدام  خالل  من  راقية  �خدمات 

�اأحدث الأنظمة التكنولوجية.

�ُمُثل  ِقَيم  خالل  من  المهنية  المعايير  اأف�سل  بتطبيق  نقوم  �سوف 

كل جانب من عملياتنا، من  في  الجودة  اعتبارات  �مراعاة  وقود، 

خالل التطبيق �المحافظة على ا�ستمرارية نظام عالمي معترف به 

لإدارة الجودة.

�ل�سمان ا�ستمرارية تح�سين جودة المنتجات �الخدمات المقدمة، 

�لرفع كفاءة نظامنا الإداري، �سنقوم بعمل الآتي:

�سركائنــا  لمتطلبــات  الدائمــة  �ال�ستجــابة  �الفهــم  المعــرفة   •
من خــالل اآليــات فعالــة لتبادل الأفكار.

�لتقرير �ل�شنوي 2009 تـقـودهـــــا �لـخـبـــــرة

متطلبات  �معرفة  بها،  المعمول  �التعليمات  بالأنظمة  اللتزام   •
ال�سناعة التي ننتمي اإليها.

�تلبية  عملياتنا  كفاءة  لتح�سين  اإ�ستراتيجية  اأهداف  تحديد   •
احتياجات عمالئنا.

تمكين موظفينا من القدرة على حل الم�ساكل، �ا�ستمرارهم في   •
البرامج  توفير  خالل  من  كفاءتهم  �رفع  العمالء،  على  التركيز 

التدريبية المالئمة لهم.

�الم�ستويات  الوظائف  كافة  في  الجودة  باأهمية  الوعي  زيادة   •
داخل ال�سركة �مع �سركائنا.

ل�سمان  �ذلك  ال�ساملة،  الجودة  اإدارة  لنظام  الد�رية  المراجعة   •
ا�ستمراره �مالءمته.
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�شعارنـــــا

اإن مجموعة القيم �المثل التي ت�سعى وقود لتكري�سها �تج�سيدها �اتخاذها �سعارًا م�ستوحاة من اإحدى اأقوى رموز التراث القطري �هي 

ب�سالبتها  �تعرف  قطر  في  التوطن  رمز  بمثابة  ال�سدرة  ف�سجرة  للطاقة.  كم�سدر  �ال�سم�س   - القطرية  للبيئة  ممثلة   - ال�سدرة  �سجرة 

�قدراتها على تحدي الظر�ف ال�سعبة �الزدهار في بيئة قطر ال�سحرا�ية القا�سية باأقل قدر ممكن من الرعاية. 

بم�سحة  الوارف �متمتعا  بيته م�ستفيدًا من ظلها  الحياة في فناء  قا�سمته  التي  ال�سجرة  اإلى جانب هذه  الحياة  القطري  الإن�سان  �عرف 

الجمال التي ت�سفيها على حياته. اإن �سعارنا الحديث �سيمكننا من المناف�سة على الم�ستوى العالمي �يبقى في الوقت ذاته عامل تذكير لنا 

بموطن جذ�رنا.

قيمنـــا وُمُثلنـــا

الحرفيــة

اإن كل ما تقوم به �سركة وقود على ال�سعيدين الداخلي �الخارجي هو 

تج�سيد لالأ�سلوب الحرفي �المهني في التعامل. نحن نطمح لأن نكون 

ال�سركة الأف�سل اإدارة في قطر.

ال�صالبــة والمتانــة

وقود �سركة ت�ستند على قواعد �اأ�س�س مالية �سلبة �را�سخة، دعائمها 

�قوامها نوعية متميزة من الم�ساهمين.

الوديــة

وقود �سركة تتعامل بحميمية �تنتهج د�ما اأ�سلوبًا �ديًا عند التعامل مع 

عمالئها �كل الجهات ذات العالقة.

التجديــد والإبــداع

وقود �ستكون رائدة ال�سوق في مجال المنتجات �الخدمات �العمليات 

المبتكرة.

�صيادة روح الم�صوؤولية والخ�صوع للم�صاءلة

وقود م�سوؤ�لة م�سوؤ�لية كاملة عن كل ن�ساطاتها التجارية �خدماتها.

تـقـودهـــــا �لـخـبـــــرة�لتقرير �ل�شنوي 2009



ر�شــالتنـــا

بحرفية  عليها  يعتمد  مبتكرة  حلوًل  العمالء  لكل  نوفر  اأن   •
�الراحة  الودية  ر�ح  ت�سودها  خدمات  خالل  �من  عالية  �مهنية 

�التميز.

التعامل بر�ح الم�سوؤ�لية �الخ�سوع للم�ساءلة في  • اأن نبرهن على 
كل جوانب ن�ساطاتنا.

• �من اأجل تحقيق ما ن�سبو اإليه من ر�ؤية �ر�سالة م�ستقبلية نقوم 
جميع  �على  لدينا  �العاملين  كوادرنا  كفاءات  �تاأهيل  بتدريب 

في  الرائدة  ال�سركة  نكون  اأن 

البتر�لية  المنتجات  ت�سويق  مجال 

�الخدمات المتعلقة بها على م�ستوى 

المنطقة.

روؤيتنــــا للم�شتقبل
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عملنا  مجال  في  الأف�سل  اأننا  با�ستمرار  نثبت  لكي  الم�ستويات 

في عموم المنطقة.

مع   %50 بن�سبة  ال�سركة  في  للعاملين  تقطير  ن�سبة  اإلى  • الو�سول 
نهاية العام 2010.

• اأن نقلل اإلى الحد الأدنى من حجم التاأثير في التوازن البيئي من 
خالل تقديم تقنيات جديدة �فق اأحدث المعايير العالمية.





ملحة عن قطر للوقود )وقود(:

املقدمة
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ثاين،  اآل  خليفة  بن  ال�سيخ حمد  ال�سمو  �ساحب  برعايٍة كرميٍة من 

بن حمد  اهلل  عبد  ال�سيد  �سعادة  من  �بتوجيٍه  املفدى،  البالد  اأمري 

العطية، نائب رئي�س جمل�س الوزراء، �زير الطاقة �ال�سناعة، رئي�س 

ذات  جديدة  ك�سركة  بالنطالق  »�قود«  جنحت  الإدارة،  جمل�س 

م�ستقبل �اعد.

م�ساهمة حملية مدرجة على لئحة  �سركة  »�قود« هي  للوقود  قطر 

اأنواع  2002. تقوم »�قود« بتوفري �توزيع كل  بور�سة قطر منذ عام 

الوقود داخل د�لة قطر.

بداأت »�قود« م�سريتها من خمز�ن الوقود �توزيع امل�ستقات البرت�لية 

ا�سم  حتت   »QP للبرت�ل  »قطر  ِقَبل  من  الوقت  ذلك  يف  اململوكة 

»نودكو«  امتلكت  �قد  الزيوت(.  لتوزيع  الوطنية  )ال�سركة  »نودكو« 

م�ستودع قطر لتوزيع الوقود الكائن يف منطقة م�سيمري، حيث عملت 

من  قطر  لد�لة  الطائرات  ��قود  �اجلاز�لني  الديزل   تاأمني  على 

خالل اأ�سطول متكامل من ال�سهاريج. �يتم توريد جميع اأنواع الوقود 

»قطر  م�سفاة  من  اأنابيب  خطوط  خالل  من  الد�حة  م�ستودع  اإىل 

للبرت�ل« يف مدينة م�سيعيد.

احتياجات  تاأمني  عن  ح�سريًا  امل�سوؤ�لة  هي  )�قود(  للوقود  قطر 

قطر من الطاقة، �سواًء من الديزل �اجلاز�لني للمركبات �القوارب 

�ال�سناعة، اأ� �قود الطائرات ملطار الد�حة الد�يل. �ذلك كله من 

�تقوم  للوقود.  ناقاًل  �سهريجًا   150 من  اأكرث  يفوق  اأ�سطول  خالل 

اأي�سا باأن�سطة تز�يد ال�سفن بالوقود داخل املياه القطرية، �ا�سترياد 

�توزيع  الطرق اجلديدة،  تعبيد  اأجل  �ت�سويقها من  البيتومني  مادة 

بـ«�قود«.  اخلا�سة  املحركات  زيوت  �توفري  للطبخ،  امل�ستخدم  الغاز 

اإىل جانب اإن�ساء حمطات برت�ل ع�سرية يف اأرجاء د�لة قطر.

مثريًا  مطردًا  منوًا  البداية  منذ  »�قود«  اأ�سهم  حققت  �لقد 

لالإعجاب، حيث كانت ال�سركة القطرية الأ�ىل التي حققت الأرباح 

�لقد  لها.  الأ�ىل  املالية  ال�سنة  �يف  لتاأ�سي�سها  الأ�ىل  البواكري  منذ 

ر قاعدة �سلبة من  �ساهم يف حتقيق ذلك الأداء املتميز لـ«�قود« توُفّ

اإىل الد�ر املوؤثر الذي يلعبه كبري امل�ساهمني  امل�ساهمني، بالإ�سافة 

»قطر للبرت�ل« التي متلك اأكرب ن�سبة من جمموع راأ�س املال. اإحتلت 

�قود املرتبة الأ�ىل �سمن جميع ال�سركات املدرجة يف بور�سة قطر 

.)EPS( لعام 2008 من حيث ربحية لل�سهم

من اأهداف »�قود« اأن تكون ال�سركة املتميزة �الرائدة يف جمال توفري 

الطاقة يف املنطقة، على اأ�سا�س تقدمي اأف�سل اخلدمات، �ذلك لنيل 

»�قود«  فاإن   ذلك،  �لتحقيق  �امل�ساهمني.  �الزبائن  املوظفني  ر�سا 

م�ستمرة يف التخطيط �العمل على العديد من  م�ساريع النمو التي متهد 

لتو�سعها اإقليميًا �د�ليًا.
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