
�شركة قطر للوقود )وقود( �ش.م.ق.ع.

البيانات املالية املخت�شرة املوحدة املرحلية لل�شتة 

اأ�شهر املنتهية يف ٣٠ يونيو ٢٠١9

٣١ دي�سمرب ٣٠٢٠١8 يونيو ٢٠١9

)مدققة()مراجعة(املوجودات

املوجودات غري املتداولة

٢٬8٩٦٬٥٩٣٢٬٦٦١٬١٦٣ممتلكات واآالت ومعدات

88٩٬٥٠٥٩٠٦.٢٢٦ا�ستثمارات عقارية

١٬٥١٧٬٩١٩١٬48٥٬٠١٥ا�ستثمارات مالية

١٣٢٬٩٣٥١٣٢٬٩٣٥ال�سهرة

٥٬4٣٦٬٩٥٢٥٬١8٥٬٣٣٩اإجمايل املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة

٣٦٢٬٣4٩4٢٢.4٥٠خمزون

٢٬٠44٬٧4٥٢٬٩٥١٬4٠٠ذمم جتارية مدينة

١٧8٬٢٢8٢٢٠.4٠4دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى

4٬٠١١٬١4٦4٬٩٩٥٬١8٦نقد واأر�سدة لدى البنوك

٦٬٥٩٦٬4٦88٬٥8٩٬44٠اإجمايل املوجودات املتداولة

١٢٬٠٣٣٬4٢٠١٣٬٧٧4٬٧٧٩اإجمايل املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات

حقوق امللكية

٩٩4٬٢٥٦٩٩4٬٢٥٦راأ�س املال

4٩8٬٩١٥4٩٧٬٧٩١احتياطي قانوين

)٧٬48٥(٣٥٬8٠٩احتياطي القيمة العادلة

٥٣١٬٧٩٣٥٣١٬٧٩٣فائ�س اإعادة التقييم

٥،٧٥٠٬٠٧١٦٬٠١4٬88٥اأرباح مدورة

٧،8١٠٬8448٬٠٣١٬٢4٠حقوق امللكية املن�شوبة مل�شاهمي ال�شركة الأم

١84٬٠٩١٢4٧٬٣8٣ح�س�س غري م�سيطرة

٧٬٩٩4٬٩٣٥8٬٢٧8٬٦٢٣اإجمايل حقوق امللكية

املطلوبات

املطلوبات غري املتداولة

٢٣٢٬٧٧٦٢٣٢٬٧٧٦ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

١٠٠٬84٩٢٥٬44١التزامات التاأجري التمويلي

٩٧٬٦8٦٩١٬٥44مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

4٣١٬٣١١٣4٩٬٧٦١اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

املطلوبات املتداولة

١8٬٢٢٥٦٬٣٢٥التزامات التاأجري التمويلي

٣٬٥88٬٩4٩٥٬١4٠٬٠٧٠ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

٣٬٦٠٧٬١٧4٥٬١4٦٬٣٩٥اإجمايل املطلوبات املتداولة

4٬٠٣8٬48٥٥٬4٩٦٬١٥٦اإجمايل املطلوبات

١٢٬٠٣٣٬4٢٠١٣٬٧٧4٬٧٧٩اإجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

اعتمد جمل�س االإدارة هذه البيانات املالية املخت�سرة املوحدة املرحلية بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠١٩ ووقع عليها نيابة عن املجل�س: 

اأحمد �سيف ال�سليطي

رئي�س جمل�س االإدارة

�شعد را�شد املهندي

الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي

بيان المركز المالي المخت�شر الموحد  

كما يف ٣٠ يونيو ٢٠١٩                                                                                                                                                                

)مت عر�س االأر�سدة باأالف ريال قطري ما مل تتم االإ�سارة اإىل خالف ذلك(

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف ٣٠ يونيو

 ٢٠١8

)مراجعة(

 ٢٠١9

)مراجعة(

١٠٬8١٧٬١٥١ ١٠٬٩٦٣٬٦٥4 االإيرادات

)١٠٬٢٥٠٬٢٥٦( )١٠٬٣8٥٬4٦8( تكلفة املبيعات

٥٦٦٬8٩٥ ٥٧8٬١8٦ اإجمايل الربح

١٩٢٬4٠8 ١٩٩٬٣١٢ اإيرادات اأخرى

)٢٢١٬٦٠٧( )٢٠٩٬٦4١( م�سروفات عمومية واإدارية

٥٣٧٬٦٩٦ ٥٦٧٬8٥٧ �سايف ربح الفرتة

من�سوب اإىل:

٥٠٣٬٢١٧ ٥48٬٢٧٥ امل�ساهمني بال�سركة

٣4٬4٧٩ ١٩٬٥8٢ ح�س�س غري م�سيطرة

٥٣٧٬٦٩٦ ٥٦٧٬8٥٧ �سايف ربح الفرتة

٠٬٥١ ٠٬٥٥

العائد االأ�سا�سي لل�سهم الواحد

)بالريال  القطري لل�سهم(

لفرتة ال�شنة اأ�سهر املنتهية يف ٣٠ يونيو

 ٢٠١8

)مراجعة(

 ٢٠١٩

)مراجعة(

٥٣٧٬٦٩٦ ٥٦٧٬8٥٧ �سايف ربح الفرتة

الدخل ال�سامل االآخر

)٧٬8٩٧( -

بنود مت او �شوف يتم تبويبها لحقا 

يف الربح اأو اخل�شارة

�شايف التغري يف القيمة العادلة 

لال�شتثمارات املالية

بنود ال يتم تبويبها الحقا يف الربح 

اأو اخل�سارة

4٢١٬١٩٩ ٧٦
�سايف التغري يف القيمة العادلة 

لال�ستثمارات املالية

)٧٬4٢١( ٢١٬١٩٩

االأخرى  ال�ساملة  الربح/)اخل�سارة( 
للفرتة

      ٥٣٠٬٢٧٥ ٥8٩٬٠٥٦ اإجمايل الدخل ال�سامل للفرتة

من�سوب اإىل:

4٩٥٬٣4١ ٥٦8٬4٩٦ امل�ساهمني بال�سركة

        ٣4٬٩٣4 ٢٠٬٥٦٠ ح�س�س غري م�سيطرة

٥٣٠٬٢٧٥ ٥8٩٬٠٥٦

بيان الربح اأو الخ�شارة المخت�شر الموحد 

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف ٣٠ يونيو ٢٠١٩

مت عر�س االأر�سدة باأالف ريال قطري ما مل تتم االإ�سارة اإىل خالف ذلك

بيان الربح اأو الخ�شارة و الدخل ال�شامل اّلخر 

المخت�شر الموحد 

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف ٣٠ يونيو ٢٠١٩

مت عر�س االأر�سدة باأالف الريال قطري ما مل تتم االإ�سارة اإىل خالف ذلك

املقدمة

�س.م.ق.ع.  )وقود(  للوقود  قطر  ل�سركة  املرفق  املوحد  املخت�سر  املايل  املركز  مبراجعة  قمنا  لقد 

اأو  الربح  وبيان  املوحد،  املخت�سر  اخل�سارة  اأو  الربح  وبيان   ،٢٠١٩ يونيو   ٣٠ يف  كما  )"املجموعة"( 

اخل�سارة والدخل ال�سامل االآخر املخت�سر املوحد، وبيان التغريات يف حقوق امللكية املخت�سر املوحد، 

حول  واالإي�ساحات  التاريخ  ذلك  يف  املنتهية  اأ�سهر  لل�ستة  املوحد  املخت�سر  النقدية  التدفقات  وبيان 

البيانات املالية املخت�سرة املوحدة املرحلية.

وفقًا  املرحلية  املوحدة  املخت�سرة  املالية  البيانات  هذه  وعر�س  اإعداد  عن  م�سوؤول  االإدارة  اإن جمل�س 

ملعيار املحا�سبة الدويل رقم ٣4 "التقارير املالية املرحلية". اإن م�سوؤوليتنا هي اإ�سدار نتيجة حول هذه 

البيانات املالية املخت�سرة املوحدة املرحلية ا�ستنادًا اإىل اأعمال املراجعة التي قمنا بها.

نطاق املراجعة

املالية  املعلومات  "مراجعة   ٢4١٠ رقم  املراجعة  الإجراءات  الدويل  للمعيار  وفقا  مراجعتنا  متت  لقد 

املرحلية من قبل املدقق امل�ستقل للمن�ساأة"، تت�سمن مراجعة البيانات املالية املرحلية اإجراء ا�ستف�سارات 

اإىل  باالإ�سافة  حتليلية  اإجراءات  وتطبيق  واملحا�سبية،  املالية  االأمور  عن  امل�سوؤولني  االأ�سخا�س  من 

اإجراءات مراجعة اأخرى. اإن نطاق املراجعة يقل كثريًا عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقًا ملعايري التدقيق 

الدولية، وبالتايل ال ميكننا من احل�سول على التاأكيد الذي يجعلنا على علم بكافة االأمور الهامة التي 

ميكن حتديدها من خالل اأعمال التدقيق، وعليه فاإننا ال نبدي راأي تدقيق.

النتيجة

ا�ستنادا اإىل مراجعتنا، مل يتبادر اإىل علمنا ما يجعلنا نعتقد باأن البيانات املالية املخت�سرة املوحدة 

املرحلية كما يف  ولفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف ٣٠ يونيو ٢٠١٩ مل يتم اإعدادها، من جميع 

اجلوانب اجلوهرية، وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم ٣4 "التقارير املالية املرحلية".

تقرير مدقق الح�شابات الم�شتقل حول مراجعة البيانات المالية المخت�شرة الموحدة المرحلية اإلى مجل�ش اإدارة

�شركة قطر للوقود )وقود( �ش.م.ق.ع.

١٧ يوليو ٢٠١٩

الدوحة

دولة قطر

يعقوب حبيقة

كي بي اأم جي

�سجل مراقبي احل�سابات القطري رقم )٢8٩(

برتخي�س من هيئة قطر لالأ�سواق املالية: مدقق خارجي

رخ�سة رقم ١٢٠١٥٣
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