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9التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢

العالمة التجارية

الرتاثية  القطرية  ال�شجرة  من  التجارية  عالمتنا  ن�شتوحي 

''ال�شدرة''، فهي �شجرة �شلبة قادرة على األزدهار يف  القوية 

اأنها  كما  قطر.  يف  مكان  كل  يف  وتنت�شر  ال�شحراوية  البيئة 

ت�شتهر بجذورها ال�شاربة يف اأعماق األأر�ص. 

اأف�شل  اإىل حتقيق  ال�شدرة،  وت�شعى وقود، متاًما مثل �شجرة 

يف  قوي  ح�شور  لديها  يكون  واأن  امل�شلحة  ألأ�شحاب  النتائج 

ال�شوق.

٢التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ التقرير ال�شنوي لوقود ١٢٠٢٢

نبذة عن ال�شركة

ر�شالتنا

تعد �شركة قطر للوقود )وقود( ال�شركة الرائدة يف جمال توزيع وت�شويق 

عام  لل�شركة  األأويل  العام  األكتتاب  اكتمل  وقد  قطر،  دولة  داخل  الوقود 

امتياًزا منفرًدا  ال�شركة  اأ�شهمها يف بور�شة قطر. ولدى  واأدرجت   ٢٠٠3

واحلكومة  والتجزئة  وال�شناعة  التجارة  لعمالء  الوقود  وت�شويق  لتوزيع 

الطبيعي وامل�شال وخدمات  الغاز  البالد، وي�شمل ذلك  اأنحاء  داخل جميع 

تزويد الطائرات النفاثة بالوقود )ايه ١( واخلدمات ذات ال�شلة يف جميع 

التعاون  رائدة يف منطقة دول جمل�ص  ال�شركة  مطارات قطر. وتعترب 

والديزل  الر�شا�ص  اخلايل من  اجلازولني  اإىل  الكامل  التحول  اخلليجي يف 

منخف�ص ال�شلفات.

اإىل  الدولة  �شمال  من  لنا  التابعة  املرنة  الوقود  توزيع  �شبكة  وتعمل 

األأملنيوم  وناقالت  احلديثة  ال�شاحنات  من  اأ�شطول  خالل  من  جنوبها 

الوقود  منتجات  توزيع  جانب  واإىل  بالوقود.  الطائرات  ومزودات  ال�شلب 

با�شتخدام  املحلي  للم�شتهلك  امل�شال  البرتول  غاز  نورد  التقليدية، 

اأماًنا وخفيفة  اأ�شطوانات »�شفاف« امل�شنوعة من األألياف الزجاجية األأكرث 

البرتول  غاز  تعبئة  م�شنع  يف  تعبئتها  تتم  والتي  وال�شفافة  الوزن 

امل�شال عايل التقنية، اأما بالن�شبة للم�شتخدمني يف املجاألت ال�شناعية 

والتجارية، فتورد ال�شركة غاز البرتول امل�شال من خالل ناقالت اإىل مواقع 

العمالء. 

احتياجات  لتلبية  البيتومني  توريد  جمال  يف  ا  اأي�شً »وقود«  تعمل  كما 

)وقود(  �شركة  وتقدم  قطر.  دولة  داخل  واألإن�شاء  للطرق  األأ�شفلت  اأعمال 

احلديثة  الوقود  �شبكة حمطات  خالل  بالتجزئة من  الوقود  بيع  خدمات 

عن  ف�شال  قطر.  دولة  داخل  ال�شوقية  احل�شة  على  وتهيمن  لها  التابعة 

حمطات  يف  وال�شيانة  باملركبات  للعناية  كاملة  خدمات  تقدم  ذلك، 

والت�شليح  ال�شيارات  غ�شيل  ذلك خدمات  وي�شمل  لها  لنا  التابعة  الوقود 

الت�شحيم  زيوت  وت�شم  والبطاريات.  األإطارات  وتغيري  الزيوت  وتبديل 

زيوت  من  كاملة  جمموعة  على  التجارية  »وقود«  عالمة  حتمل  التي 

ال�شيارات املطورة لتنا�شب جميع اأنواع املركبات واملتطلبات ال�شناعية.

تطمح وقود اإىل اأن تكون ال�شركة األأف�شل على 

م�شتوى األإدارة األحرتافية يف قطر.

ت�شتند وقود اإىل اأ�ش�ص را�شخة وقوية جًدا.

تقود وقود ال�شوق يف املنتجات واخلدمات والعمليات 

املبتكرة.

تتحمل وقود امل�شوؤولية عن كافة اأن�شطتها التجارية 

وتاأثري هذه الن�شاطات.

بحرفية  األعتماد عليها  ميكن  مبتكرة  حلوألً  العمالء  لكل  نوفر  اأن 

ومهنية عالية، ومن خالل خدمات ممتازة وودية ومريحة.

اأن نظهر متتعنا بروح امل�شوؤولية يف جميع جوانب ن�شاطاتنا.

اأن نعمل على حتقيق روؤيتنا ور�شالتنا عن طريق تدريب

وتطوير الكفاءات يف ال�شركة، حتى نثبت متفوقون بكل ما نقوم به 

على م�شتوى املنطقة.

اأن نوا�شل جهودنا للو�شول اإىل ن�شبة التقطري املطلوبة.

اأن نعمل على اعتماد تقنيات حديثة ومتطورة للتقليل من حجم 

تاأثرينا على البيئة.

الروؤية

اأن نكون ال�شركة الرائدة يف 

توزيع املنتجات البرتولية 

واخلدمات الت�شويقية ذات 

“ال�شلة يف املنطقة.
”

قيمنا

احلرفية

ال�شالبة

األإبتكار

امل�شوؤولية

تتعامل وقود بودية مع عمالئها وتتوا�شل معهم 

دائًما بنهج ودي.

الودية
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التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢

ولقد جتلَّت مهنية ال�شركة ب�شكل وا�شح خالل العام ٢٠٢٢، والذي متكنت 

فيفا قطر  العامل  كاأ�ص  فعاليات  اأثناء  اإجناز مهامها  من  املجموعة،  فيه 

وتوزيع  بتوفري  قمنا  حيث  املطلوبتني،  واملهنية  بالكفاءة   ٢٠٢٢

ومرافق  ل�شبكات  اأنواعه  بكافة  الوقود  من  املطلوبة  األ�شافية  الكميات 

و�شائل  بف�شل  وجواً،  وبحراً  براً  الدولة  نطاق  على  املنت�شرة  التوزيع 

التي  التحتية  البنى  التي قمنا بتوفريها، وم�شاريع  اللوج�شتي  الدعم 

خططنا لها وقمنا ببنائها يف الوقت املنا�شب. 

٢٠٢٢ قيام وقود بخطوات كبرية يف جمال احلوكمة، حيث  العام  و�شهد 

قمنا با�شتيفاء جميع القواعد املن�شو�ص عليها يف نظام احلوكمة ال�شادر 

 ٢٠١٥ لعام  التجارية  ال�شركات  وقانون  املالية  لالأ�شواق  قطر  هيئة  من 

واملعدل لعام ٢٠٢١.

املرتبة  ٢٠٢٢ على  العام  للوقود حازت يف  اأن قطر  اإىل  األإ�شارة  وجتدر 

واألجتماعية  البيئية  احلوكمة  معايري  حتقق  �شركة  كاأف�شل  الثالثة 

واملوؤ�ش�شية �شمن موؤ�شر بور�شة قطر MSCI لل�شركات امل�شتدامة، كما 

حافظت وقود على موقعها �شمن اأكرب ١٠٠ �شركة نفط وغاز يف ال�شرق 

األأو�شط.

و�شهد األأداء املايل للمجموعة حت�شنا يف العام ٢٠٢٢، بف�شل زيادة حجم 

الدخل  بلغ  حيث  وقود،  عمليات  يف  املهنية  الكفاءة  وتعزيز  العمليات 

مليون  مبلغ  ١,٠٧٠   األأقلية،  حقوق  ا�شتبعاد  بعد  للمجموعة،  ال�شايف 

ريال قطري، مقارنة مببلغ ٩٧٤ مليون ريال قطري للعام ٢٠٢١. 

وا�شتنادا اىل النتائج املالية للعام ٢٠٢٢، ومع األأخذ يف األعتبار امل�شاريع 

الراأ�شمالية املخطط لها يف امل�شتقبل والتزامات ال�شركة، ي�شر جمل�ص 

األإدارة اأن يو�شي بتوزيع اأرباح نقدية بقيمة  ٨٩٥  مليون ريال قطري، 

اأي ما يعادل ٠.٩٠ ريال قطري لل�شهم الواحد.  

 

باأداء جمموعة وقود خالل  ال�شاملة  التفا�شيل  اأن  ه اىل  اأنوَّ اأن  ويجدر بي 

العام ٢٠٢٢ قد مت توفريها لل�شادة امل�شاهمني، بحيث ميكنهم الوقوف 

عليها من خالل التقرير ال�شنوي وتقرير احلوكمة، واللذان ميكن الو�شول 

اإليهما عرب املوقع األلكرتوين لوقود، كما مت توفري ن�شخ ورقية منها يف 

هذه القاعة.

وي�شرين اأن اأغتنم هذه الفر�شة ألأعرب عن �شكري وامتناين ل�شاحب ال�شمو 

اأمري دولة قطر، على دعمه امل�شتمر  اآل ثاين،  ال�شيخ متيم بن حمد 

ملجموعة وقود.  كما اأود التوجه بال�شكر ملجل�ص األإدارة على م�شاندته 

للمجموعة على حتقيق اأهدافها ور�شالتها وروؤيتها األ�شرتاتيجية. 

وال�شكر مو�شول كذلك لل�شادة امل�شاهمني الكرام على ثقتهم امل�شتمرة 

يف وقود، وملوظفي املجموعة على جهودهم املخل�شة واملتوا�شلة يف 

دعم وتعزيز العمل يف املجموعة.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

اأحمد �شيف ال�شليطي

رئي�ص جمل�ص األإدارة

كلمة رئي�ص

جمل�ص األإدارة

م�شاهمونا الكرام،

ي�شرين اأن اأعر�ص على ح�شراتكم التقرير ال�شنوي للعام ٢٠٢٢ املحتوي 

الرئي�شية،  األعمال  اأداء  مبوؤ�شرات  وموجز  امل�شتقبلية،  اخلطة  على 

املذكور،  العام  خالل  وقود  جمموعة  حققتها  التي  املالية  والنتائج 

واللذان يعك�شان موا�شلة املجموعة تقدمي األأداء املتميز الهادف اإىل 

تعزير قيمة ال�شركة، وتعظيم فوائد امل�شاهمني، واأ�شحاب امل�شالح، 

روؤيتها  حتقيق  جتاه  ثابتة  بخطى  ال�شري  على  عزمها  على  ويوؤكد 

ور�شالتها واأهدافها األ�شرتاتيجية.

٦ ٥



واأود بداية اأن اتناول اهم موؤ�شرات األأداء خالل العام املذكور، وكما اأو�شح 

�شافية قدرها  ارباحاً  ال�شيد رئي�ص املجل�ص، فقد حققت جمموعة وقود 

١,٠٧٠ مليون ريال قطري، مقارنة بـمبلغ ٩٧٤ مليون ريال قطري يف 

ريال   ١.٠٨ ال�شهم  ن�شيب  وبلغ   .٪١٠ بواقع  زيادة  بن�شبة   ،٢٠٢١ العام 

قطري مقارنة بـمبلغ ٠.٩٨ ريال قطري للعام ٢٠٢١، يف حني ارتفعت 

حقوق امللكية لت�شل اىل ٩.٢ مليار ريال مقارنة مببلغ ٩ مليار ريال يف 

العام ٢٠٢١، وُتعزى زيادة األأرباح والعائد على ال�شهم اإىل األ�شتمرار يف 

زيادة حجم املبيعات وتعزيز الكفاءة املعتمدة يف وقود.

املبيعات،  حجم  اإجمايل  يف   ٪١١ بن�شبة  زيادة   ٢٠٢٢ العام  �شهد  وقد 

من  خالل  الوقود  بالتجزئة  مبيعات  زادت  كما   ،٢٠٢١ بالعام  مقارنة 

حمطات الوقود بن�شبة ٩٪، وزادت مبيعات البوتاجاز بن�شبة ١٤٪, ووقود 

الطائرات بن�شبة ٢٠٪، ووقود ال�شفن بن�شبة ٢٧٪.  واأدت الزيادة يف حجم 

ريال، وهو  3٠ مليار  لعائد مبيعات قدره  ال�شركة  اإىل حتقيق  املبيعات 

األأعلى يف تاريخ ال�شركة منذ ان�شائها.  

وبخ�شو�ص امل�شروعات احلالية وامل�شتقبلية التي تعتزم ال�شركة اإن�شاءها، 

وقود  حمطة  ع�شرة  اإحدى  وت�شغيل  ببناء   ٢٠٢٢ العام  خالل  قمنا  فقد 

جديدة، وزاد بالتايل عدد املحطات العاملة بنهاية عام   ٢٠٢٢ لي�شل اىل 

١٢٦ حمطة، حيث ان لدى ال�شركة خطة ديناميكية ألإن�شاء حمطات وقود 

العملية  واحلاجة  الطلب  لظروف  وفقاً  دورياً  �شيتم  مراجعتها  جديدة 

لتلك املحطات. ونتج عن التو�شع يف بناء املحطات زيادة ح�شة ال�شركة 

العام  نهاية  مع   ٪٨٦ حوايل  اىل  البرتولية  املنتجات  جتزئة  �شوق  يف 

 .٢٠٢٢

واأل�شتفادة  لل�شيارات  الكهربائي  ال�شحن  قطاع  يف  التطورات  وملواكبة 

من بنية وقود التحتية املنت�شرة يف الدولة، بداأنا بالتعاون مع كهرماء، 

يف تنفيذ تركيب 3٧ نقطة �شحن لل�شيارات الكهربائية يف ٢٢ حمطة 

وقود يف العام ٢٠٢٢، حيث مت الرتكيب الفعلي يف �شت حمطات، و�شوف 

وقود  اأطلقت  كما  املحطات.  بقية  يف  تباعاً  الرتكيب  اأعمال  تتوا�شل 

مبادرتها اخل�شراء بالتزامن مع روؤية قطر ٢٠3٠ للتنمية  امل�شتدامة، 

حيث مت جتهيز حمطتي وقود مب�شادر بديلة  لتوليد الكهرباء من الطاقة 

ثابتة،  بخطى  الثالثة  املحطة  اعمال جتهيز  تتقدم  بينما  ال�شم�شية، 

و�شتعمل ال�شركة على التو�شع يف  التجربة م�شتقبال.  

باإجنازات  اخلا�شة  التفا�شيل  من  املزيد  على  ال�شنوي  تقريرنا  ويحتوي 

وقود خالل العام ٢٠٢٢، اإ�شافة اإىل خططها امل�شتقبلية.

ويف اخلتام، اأود اأن اأ�شكر ال�شادة رئي�ص واأع�شاء املجل�ص على توجيهاتهم 

ال�شديدة ودعمهم امل�شتمر لل�شركة. كما ن�شكر جميع  اجلهات احلكومية 

وتعزيز  خلدمة  املبذولة  املخل�شة  جهودهم  على  موظفينا  وجميع 

العمل بال�شركة. كما اأوؤكد على  اأننا �شوف نبذل كل جهودنا من اأجل حتقيق 

اأهداف �شركة وقود وتطلعات امل�شاهمني الكرام. 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

�شعد را�شد املهندي

الرئي�ص التنفيذي والع�شو املنتدب

كلمة الرئي�ص 

التنفيذي والع�شو 

املنتدب

م�شاهمينا الكرام،

وقود  جمموعة  اإجنازات  اأبرز  عن  موجزاً  عليكم  اعر�ص  اأن  يل  يطيب 

خالل ال�شنة املالية ٢٠٢٢، باألإ�شافة اىل اأهم خطط ال�شركة وم�شاريعها 

امل�شتقبلية، حيث حققت وقود خالل العام املا�شي العديد من األإجنازات، 

وذلك على النحو الوارد تف�شيال يف التقرير ال�شنوي.

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٨التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٧
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األإجنازات الرئي�شية 

لعام ٢٠٢٢

تعك�ص نتائج وقود األأداء القوي يف عام ٢٠٢٢ حيث اأجنزت قطر جناًحا 

يف بطولة كاأ�ص العامل لكرة القدم. لقد ركزنا على ا�شرتاتيجيتنا يف 

تزويد العمالء بالطاقة وا�شتمرينا يف حتقيق األإجنازات على مدار العام.

ارتفع اإجمايل مبيعات الوقود بن�شبة ١١٪ وو�شل اإجمايل 

األإيرادات اإىل م�شتوى قيا�شي بلغ 3٠ مليار ريال قطري

اإجناز ١٠٠ حمطة وقود دائمة و و�شول اإجمايل املحطات 

اىل ١٢٦ حمطة

ارتفاع �شايف الربح العائد للم�شاهمني بن�شبة ١٠٪

مبيعات التجزئة اليومية للوقود بلغت ١١.3 مليون لرت

مت افتتاح ٨ متاجر جديدة ل�شدرة و ٤ مراكز جديدة 

خلدمات العناية بال�شيارات

 ٢٢: ٢٠١٩3٠١ BCM ISO احل�شول على �شهادة ايزو

ملجموعة العمليات

زيادة كبرية يف تخزين وقود الطائرات يف مطار حمد 

الدويل

بداأ العمل يف اأول حمطة تعمل بالطاقة ال�شم�شية 

ترقية ٦ حمطات ب�شواحن املركبات الكهربائية

دعم بطولة كاأ�ص العامل FIFA من خالل مبادرات خمتلفة

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٩

Umm Bab PS

Soudanatheel 2 PS

Ain Khalid 3 PS
Muaither PS
Al Waab PS

Onaiza 2 PS
Al Dafna PS

Golf Course PS

Bu SIdra PS
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األأداء املايل

ا�ستعرا�ض

األأعمال

ا�ستعرا�ض

احلوكمة

حت�شنت اأحجام وقود الطائرات لدينا يف عام 

٢٠٢٢ مع توقع املزيد من النمو املدفوع 

كان  الذي  والطلب  ال�شفر  قيود  بتخفيف 

حمدودا يف �شناعة ال�شفر وال�شياحة ب�شكل 

اأكرب من عام ٢٠٢٤ ف�شاعًدا.

وقود  تخزين  �شعة  بتعزيز  يتعلق  ومبا 

مت  امل�شتقبلي  الطلب  لتلبية  الطائرات 

وقود  خمازن  منطقة  اإن�شاء  من  األنتهاء 

للعمل  جاهزة  �شت�شبح  والتي  اإ�شافية، 

 ,٢٠٢3 عام  األأول من  الربع  بالكامل بحلول 

مما �شيح�شن ويزيد من قدرتنا على تلبية 

الطلب امل�شتقبلي.

وتتطلع قطر اإىل األ�شتثمار يف املركبات 

مبادرة  من  كجزء  بالكهرباء  تعمل  التي 

لتحقيق  وتخطط  اخل�شراء«،  »املركبة 

من   ٪٥-3 جعل  يف  يتمثل  هام  هدف 

�شديًقا  الدولة  يف  ال�شيارات  عدد  اإجمايل 

للبيئة بحلول عام ٢٠٢٢.

الدولة  روؤية  مع  املوائمة  من  وكجزء 

خلف�ص انبعاثات الكربون، نتوقع اأن تواجه 

اأعمال بيع الوقود بالتجزئة لدينا حتديات 

فقد  الكهربائية.  املركبات  اإدخال  خالل  من 

كهرماء  مع  �شراكة  يف  ال�شركة  دخلت 

الكهربائية  للمركبات  �شحن  نقاط  لرتكيب 

قمنا  كما  لدينا،  الوقود  حمطات  يف 

تكنولوجيا  تطبيقات  نظام  بتحديث 

راحة  لتعزيز  بالتجزئة  للبيع  املعلومات 

العمالء ووألئهم.

التجارية  باألأعمال  يتعلق  فيما  اأما 

بالتجزئة والت�شويق يف جمال الوقود، فاإن 

لل�شركة  الوقود  حمطات   تو�شعة  خطة 

فيها  النظر  األإدارة  وتعيد  ديناميكية 

وتخطط  ال�شوق.  طلب  لتلبية  با�شتمرار 

ال�شركة ألفتتاح ٥ حمطات اأخرى يف ٢٠٢3 

وي�شمل ذلك اثنتان من املحطات »الذكية« 

املحطة،  يف  العمالء  جتربة  لتح�شني 

ح�شتنا  على  احلفاظ  يف  �شي�شاعدنا  مما 

ال�شوقية يف قطر.

اأعمال  لتنمية  ا�شرتاتيجيتنا  مع  توافقا 

بالوقود،  املت�شلة  غري  بالتجزئة  البيع 

مبادرات  طرح  »وقود«  �شتوا�شل 

الرتكيز  و�شيكون  رئي�شية،  اإ�شرتاتيجية 

فيها على زيادة وألء العمالء وتعزيز جتربة 

العمالء.

التحول  م�شروع  يف  وقود  �شركة  �شرعت 

الرقمي للبيع بالتجزئة حيث مت ا�شتك�شاف 

مثل  الرئي�شية  املبادرات  من  العديد 

اخلدمة  ذو  �شدرة  ومتجر  الوألء،  برنامج 

الذاتية، وحت�شينات تطبيق الهاتف اجلوال، 

ذلك.  اإىل  وما  الذكية،  البنزين  وحمطات 

وحت�شني  اإدارة  من  »وقود«  ذلك  و�شيمكن 

بتجربة  العمالء  وتزويد  املتجر  عمليات 

ت�شوق فائقة.

امتداد �شبكة حمطات وقود 

التابعة ل�شركة »وقود«

2٠23

2٠2٤

2٠25

2٠26

2٠27

١٢٩

١3٦

١٤3

١٥٠

١٥٥

نحن نتوقع حتول م�شتمر يف �شناعة النقل داخل قطر مبا يتوافق مع 

يف  الوقود  على  الطلب  ينخف�ص  اأن  املتوقع  من  اإذ  الدولية.  األجتاهات 

وو�شائل  بالكهرباء  تعمل  التي  املركبات  تغلغل  مع  القريب  امل�شتقبل 

النقل العام املوفرة للطاقة يف ال�شوق القطرية.

التي  املركبات  �شحن  نقاط  تركيب  يف  بالفعل  وقود  �شركة  بداأت  فقد 

اإذ  كهرماء.  �شركة  مع  بالتن�شيق  الوقود  حمطات  يف  بالكهرباء  تعمل 

ُيتوقع تركيب 3٧ نقطة �شحن كهربائية يف ٢٢ حمطة خالل الربع األأول 

من عام ٢٠٢3.

اإننا نهدف اإىل توفري الراحة لنمط حياة عمالئنا املتغري من خالل تكييف 

فلقد  حمطاتنا.  يف  ال�شل�شة  بالتجزئة  البيع  وجتربة  التقنيات  اأحدث 

بداأنا العمل على التحول الرقمي يف قطاعات البيع بالتجزئة غري الوقود 

من اأجل حت�شني اخلدمات لعمالئنا ومنو األإيرادات من خالل برنامج الوألء، 

ال�شغرية  �شدرة  ومتاجر  الطاقة  وي�شمل ذلك حمطات م�شادر متعددة 

امل�شتقلة.

ا�شرتاتيجيتنا

تركز �شركة وقود على اإ�شرتاتيجية توفري الطاقة امل�شتدامة لعمالئنا 

على املدى الق�شري والطويل، اإىل جانب توفري الراحة واألختيار واإر�شاء 

العمالء. 

وتعمل ال�شركة مع �شركة قطر للطاقة ألإن�شاء م�شنع جديد لغاز البرتول 

للتوزيع  امل�شتقبلية  وقود  أل�شرتاتيجية  وفقا  البالد  �شمال  يف  امل�شال 

املرن واملوثوق لنظام الوقود داخل دولة قطر.

مع  لفان  را�ص  يف  اجلديد  امل�شال  البرتول  لغاز  م�شروع  بناء  بداأ  فقد 

وتهدف  الوحيدة.  األخفاق  نقطة  جتنب  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  الرتكيز 

 .٢٠٢٥ عام  نهاية  بحلول  امل�شروع  يكتمل  اأن  اإىل  للطاقة  قطر  �شركة 

وقد خططت وقود ملتطلبات النفقات الراأ�شمالية ذات ال�شلة بامل�شروع 

ومركز  اجلديد  للم�شنع  العاملة  القوى  متطلبات  و�شعت  كما  اجلديد، 

التوزيع. ويجري العمل على ت�شغيل م�شنع غاز البرتول امل�شال اجلديد 

والقائم يف وقت واحد.

و�شتوا�شل ال�شركة األ�شتفادة من األإجنازات التي حتققت هذا العام من اأجل 

منو األأعمال امل�شتدام يف امل�شتقبل ل�شمان ا�شتجابة ال�شركة ب�شكل جيد 

ملخاطر األأعمال والتحديات غري املتوقعة يف عملية متابعة اأهدافها.

ممن  لعمالئنا  بالوقود  للتزويد  متكاملة  خدمات  وقود  �شركة  تقدم 

يتعاملون باجلملة، وتتنوع خدماتنا من توريد الوقود اإىل توفري البنية 

التحتية للتخزين يف موقع العمالء.

ونتوقع يف عام ٢٠٢3، انخفا�ص اأحجام قطاعاتنا ال�شخمة ب�شبب األنتهاء 

من م�شاريع البنية التحتية الكربى ذات ال�شلة بكاأ�ص العامل لكرة القدم. 

و�شنبداأ من عام ٢٠٢٤ ف�شاعًدا، يف اكت�شاف اخليارات املتعددة األ�شتفادة 

من خرباتنا ألغتنام الفر�ص ذات ال�شلة بتو�شعة حقل ال�شمال وروؤية قطر 

الوطنية ٢٠3٠.

النمو
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ب�شركة  اخلا�شة  »توطني«  ومبادرة   ٢٠3٠ الوطنية  قطر  لروؤية  وفقا 

قطر للطاقة ولتوفري فر�ص للم�شتثمرين لت�شنيع منتجات ذات قيمة 

م�شافة با�شتخدام خمزون التغذية املتاح من قطاع الطاقة يف قطر، 

اأ�شا�ص  النظر يف مزيج من املوردين على  ال�شراء هي  فاإن ا�شرتاتيجية 

التجاري، مبا  التقييم  والقيمة املحلية امل�شافة خالل  التناف�شي  ال�شعر 

ا  يتوافق مع اإر�شادات »توطني«. ف�شال عن ذلك، مت حتديد �شركة وقود اأي�شً

األأعمال يف �شركات قطاع الطاقة التي تروج لل�شلع  كواحدة من فر�ص 

املحلية.

كن�شبة   ٪١٤.٦ حققنا  فقد  املوظفني،  تقطري  بخطة  يتعلق  وفيما 

البالغة   ٢٠٢٢ لعام  امل�شتهدفة  الن�شبة  وجتاوزنا  العام،  خالل  تقطري 

١3.٥٪. باألإ�شافة اإىل ذلك قمنا برعاية ٢ طالب مواطنني جدد، وا�شتيعاب 

طالبني من الطالب املتخرجني لتطوير اأدوارهم خالل العام.

التقطري

األأ�شول  اأداء  وموثوقية  �شالمة  بنا  اخلا�شة  األأ�شول  �شالمة  خطة  ت�شمن 

مع  والبيئة،  وال�شالمة  ال�شحة  يحمي  مما  وقود،  �شركة  يف  الثابتة 

احليوية  املعدات  ون�شمن فح�ص جميع  األأ�شول.  حياة  اأداء دورة  حت�شني 

ب�شكل دوري و�شيانتها وفًقا ألأعلى املعايري. وت�شمل اخلطة العديد من 

امل�شاريع األإ�شرتاتيجية الرئي�شية التي تركز على زيادة مرافق التخزين، 

هو  كما  حاليا  تعمل  والتي  وغريها،  التاأهيل،  واإعادة  األأ�شول  وحتديث 

خمطط لها.

وتتمتع وقود بعالقة طويلة األأمد مع �شركة قطر للطاقة وكجزء من 

ذلك، اأبرمنا العديد من اتفاقيات البيع وال�شراء حتى عام ٢٠٢3. و�شتبداأ 

ال�شوق  يف  التغريات  لتعك�ص  األتفاقيات  هذه  مراجعة  يف  ال�شركة 

وال�شناعة، ولتعزيز عالقتنا مع �شركة قطر للطاقة.

املوثوقية
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تعترب اأعمال خدمة العناية بال�شيارات يف قطر تناف�شية للغاية، ولذلك 

�شتقوم �شركة وقود بتقدمي مبادرات اإ�شرتاتيجية رئي�شية لتح�شني اأعمال 

مبتكرة  ترويجية  عرو�ص  اإطالق  على  الرتكيز  و�شي�شبح  اخلدمة.  هذه 

وح�شرية، وتقدمي خدمات جديدة يف مواقع حمددة، واإ�شافة جمموعة 

جديدة من فئات املنتجات، والعالقات األ�شرتاتيجية مع مقدمي اخلدمات 

املتخ�ش�شني مع حت�شني م�شتوى خدمة العمالء.

اأما فيما يتعلق باأعمال فح�ص املركبات لدينا، فنحن يف مراحل متقدمة 

وفيما  الفح�ص.  اأعمال  مع  تتوافق  التي  اخلدمات  من  العديد  لتقدمي 

يتعلق بتوفري الراحة للعمالء، فنحن نخطط لتح�شني تطبيق الهاتف 

الفح�ص  عمليات  يف  والت�شجيل  باحلجز  للعمالء  لل�شماح  احلايل  اجلوال 

الفني من خالل التطبيق.

ف�شال عن ذلك، نركز على اأمتتة عمليات األأعمال، وحت�شينات قدرات النظام 

وغري ذلك. وقد مت و�شع خطط للعديد من امل�شاريع مثل تطبيق تتبع 

املعلومات،  لوحة  وبرنامج حلول  األأعمال  وذكاء  العالمات،  وو�شع  األأ�شول 

عملياتنا  اأمتتة  على  ا  اأي�شً نعمل  كما  ذلك.  وغري  املناق�شات  وميكنة 

»اآي  نظام  تطبيق  وي�شري  املوردين.  مع  والتعاون  التوا�شل  لتعزيز 

بروفايدر« و»اآي �شور�شينج« كما هو خمطط له.

ت�شعى �شركة وقود لبناء الكفاءات واملحافظة على اجلودة التي نقدمها 

يف منتجاتنا وخدماتنا ألأعلى املعايري.

اإدارة  برنامج  ويركز  األأعمال،  ا�شتمرارية  اإدارة  بتطبيق  قمنا  لقد 

ا�شتمرارية األأعمال لدينا على مرونة وقدرة جمتمع األأعمال باأكمله على 

األ�شتجابة بفعالية و�شال�شة لتاأثري كارثة غري حمتملة وغري متوقعة.

و�شتتبنى �شركة »وقود« من األآن ف�شاعًدا اإطار عمل تقدمي وفعال يف 

العمل  وظائف  ا�شتعادة  على  القدرة  ل�شمان  األأعمال  ا�شتمرارية  اإدارة 

احلرجة وموا�شلتها �شمن اإطار زمني مقبول، وامل�شي قدما بعد وقوع 

كارثة اأو حادث. وتخطط »وقود« ألإجراء اختبار �شنوي لوحداتها الت�شغيلية 

باألإ�شافة اإىل وظائف خدمات الدعم.

حت�شني اإجراءات العمل
ين�شب تركيزنا با�شتمرار على �شمان عمليات اآمنة وموثوقة. وتخطط 

الوقت  حوادث  يف   ٪٥ بن�شبة  خف�ص  لتحقيق   ٢٠٢3 عام  يف  ال�شركة 

ال�شائع، و٩٠٪ من األمتثال للفح�ص الطبي املخطط له، واألمتثال ١٠٠٪ 

ملعايري األأمان واجلودة املعتمدة.

ال�شالمة
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املوؤ�شرات املالية

الرئي�شية

٢٩,٩3٥األإيرادات

٩3٠

)٢3٥)

١,٠٧٠

٨,٠٨٩

١٩,٥3١

٨٨١

)٢3٠)

٩٧٤

٨,٤3٨

٪٥3

٪٦

٪٢

٪١٠

٪٤-

اجمايل الربح

م�شروفات عامة واإدارية

ربح ال�شنة )العائد على مالكي ال�شركة(

األأ�شول غري املتداولة

2٠222٠21مليون ريال قطري
الن�شبة املئوية 

للتغري )٪(

ا�شتعرا�ص

األأداء املايل

�شهد عام ٢٠٢٢ اأداًء جتارًيا قوًيا و�شط حت�شن األأحوال التي اأدت اإىل اأرباح 

وبلغ  املالية.  لنا بتعزيز مواردنا  قوية وتدفقات نقدية، مما �شمح 

اإجمايل حجم الوقود املباع ١٠،١  مليار لرت يف عام ٢٠٢٢، بزيادة قدرها 

١١٪ مقارنة بعام ٢٠٢١ مدفوعاً بطلب ال�شوق.

مليار ريال قطري

الن�شبة

مليون ريال قطري

مليار ريال قطري

١,٠٧٠

٨.١ ٪١٢

٢٩.٩

األ�شول غري املتداولةالعائد على حقوق امل�شاهمني

�شايف الدخلاأليرادات

٪٤٪١

٪٥3٪١٠

2٠21١٩.٥

٪١١٨.٤

٩٧٤

2٠21

2٠21

2٠21

2٠22

2٠22

2٠22

2٠22
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الن�شبة املئوية

ح�شة �شوق وقود

التجزئة 

2٠21

2٠22

�شحن املركبات

الكهربائية

حمطات وقود خالل 

فعاليات »فيفا«

التنمية  لتعزيز  وقود  أل�شرتاتيجية  وفقا 

�شحن  وحدات  تركيب  مت  امل�شتدامة، 

وقود،  ٦ حمطات  الكهربائية يف  املركبات 

بالتعاون مع �شركة كهرماء. وتخطط وقود 

الكهربائية  لتو�شيع �شبكة �شحن املركبات 

اإىل ١٦ حمطة اإ�شافية خالل الربع األأول من 

عام ٢٠٢3.

يف  متنقلة  حمطات   ٥ وقود  افتتحت 

مواقع اإ�شرتاتيجية خمتلفة لدعم عمليات 

فيفا ٢٠٢٢ خمتلف و�شائل النقل العام خالل 

حدث كاأ�ص العامل لكرة القدم.

اح�شائية حمطات الوقود

2٠18

2٠19

2٠2٠

2٠21

2٠22

٨٦

١٠٤

١١3

١٢٠

١٢٦

٪٨٦

٪٨٥

٪١

ا�شتعرا�ص

األأعمال

تعك�ص نتائج وقود األأداء القوي يف عام ٢٠٢٢ حيث اأجنزت دولة قطر 

جناًحا يف فعاليات كاأ�ص العامل لكرة القدم. لقد ركزنا على ا�شرتاتيجيتنا 

يف تزويد العمالء بالطاقة وا�شتمرينا يف حتقيق األإجنازات على مدار 

العام.

تتاألف اأعمال التجزئة يف �شركة وقود من 

املتعلقة  وغري  الوقود  وخدمات  منتجات 

الوقود  بيع  اأعمال  ت�شمل  حيث  بالوقود. 

وغاز  واجلازولني  الديزل  بيع  بالتجزئة 

لدينا.  الوقود  امل�شال يف حمطات  البرتول 

بينما تغطي جتارة التجزئة غري املتعلقة 

العناية  وخدمات  �شدرة،  متاجر  بالوقود 

الت�شحيم  مواد  ذلك  يف  مبا  بال�شيارات 

واألإطارات وتاأجري متاجر كنار.

حت�شنت اأحجام مبيعات وقود التجزئة لدينا 

بالفرتة  ٢٠٢٢ مقارنة  ٩٪ يف عام  بن�شبة 

نف�شها من العام املا�شي. كان هذا مدفوعاً 

وقود  حمطات  بافتتاح  اأ�شا�شي  ب�شكل 

لكرة  العامل  كاأ�ص  حدث  وفعاليات  جديدة 

القدم.

بن�شبة  الديزل  وقود  مبيعات  ارتفعت 

٪٦

بن�شبة  البنزين  وقود  ارتفعت مبيعات 

٪١١

جتارة التجزئة

الوقود

للوقود  لقطر  ال�شوقية  احل�شة  وبلغت 

حني  يف   .٢٠٢٢ عام  خالل   ٪٨٦ بالتجزئة 

بلغت األإنتاجية ال�شنوية لكل حمطة ٢٧.٧  

ال�شناعة  بكثري من  اأعلى  وهذا  لرت  مليون 

مما يعك�ص كفاءتنا الت�شغيلية.

يف  العاملة   املحطات  عدد  اإجمايل  بلغ 

عام ٢٠٢٢  ١٢٦ حمطة.

اإننا نعد اأكرب بائع جتزئة للوقود يف دولة 

�شبكتها  تو�شيع  يف  وقود  وتوا�شل  قطر. 

يف  العمالء  خلدمة  الوقود  حمطات  من 

الدائمة  الوقود  حمطات  وتتميز  قطر. 

احلديثة.  واملرافق  التقنيات  باأحدث  لدينا 

لتقدمي  نخطط  ذلك،  يف  قدًما  وللم�شي 

 )SMART) ذكية  بنزين  حمطة  منوذج 

على  ال�شبكة  تو�شيع  من  �شيمكننا  والذي 

قطع اأر�ص �شغرية احلجم، وبالتايل تنويع 

اخلدمات املقدمة يف املوقع للجمهور.

مليون لرت

اأحجام وقود التجزئة 

2٠21

عدد املحطات

حمطات الوقود

2٠21

2٠22

2٠22

١٢٦

3,3١٢

٪٥

٪٩

١٢٠

3,٠٢٩
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واملطاعم  ال�شريعة  للوجبات  عاملية  �شال�شل  لدينا  امل�شتاأجرون  ي�شمل 

واملقاهي املحلية واملغا�شل واإك�ش�شوارات ال�شيارات واخلدمات وغري ذلك. 

واأ�شفنا خالل العام ٧٠  متجًرا اإىل كنار اعتبارا من نهاية عام ٢٠٢٢. وقد مت 

تاأجري ٥3٠  متجًرا من اأ�شل ٥٧٧.

ثرو(  )درايف  ال�شيارة   طلبات  خدمة  خالل  من  لوجودنا  تو�شيع  اأجرينا 

وبابا  بيتزاهت  مثل  حمطاتنا  يف  ال�شهرية  التجارية  العالمات  واإدخال 

جونز وكو�شتا كويف  وتك�شا�ص ت�شيكن. واأدى ذلك ملنح عمالئنا خيارات 

ا  اأي�شً لزيارة حمطاتنا. وقدمنا  األأ�شباب  واملزيد من  اأو�شع من املطاعم 

مفهوم �شاحنة الطعام املتنقلة يف حمطة البنزين. كمفهوم اأويل مع 

تاأجري ٤ م�شاحات لعربات الطعام يف حمطة وقود ملعب اجلولف.

بعام  مقارنة   ٪١٥ بن�شبة  بنا  اخلا�شة  »وقودي«  �شريحة  عائدات  وزادت 

قمنا  كما  »وقودي«.   RFID �شرائح  من   3٦٠،٨٩٦ وزعنا  حيث   .٢٠٢١

القطرية  اجلوية  اخلطوط  مع  األتفاقية  مثل  املبادرات  من  بالعديد 

من  اأ�شطولها  لتزويد  املطار  من  القريبة  حمطاتنا  من  لال�شتفادة 

»وقودي«  نظام  وتهيئة  »وقودي«،  �شرائح  با�شتخدام  بالوقود  احلافالت 

يف حمطات الوقود داخل مطار حمد الدويل لتلبية احتياجات ال�شركات 

الداعمة لعمليات املطار، كما مت تثبيت �شرائح »وقودي« على املركبات 

التي تدعم عمليات كاأ�ص العامل 2022  وال�شركات التي لديها م�شاريع 

مع حدث فعاليات كاأ�ص العامل 2022. 

كنار

بريدج�شتون«  بوا�شطة  »فح�ص  األإطارات  �شالمة  فح�ص  حملة  واأطلقنا 

وقود  حمطات  يف  األأو�شط  ال�شرق  بريدج�شتون  فريق  مع  بالتعاون 

األحرتازية  األإجراءات  العمالء  واتخاذ  بال�شالمة  الوعي  لتعزيز  خمتارة 

للحفاظ على �شالمة املركبات اأثناء القيادة. املتعلقة  غري  التجزئة  اإيرادات  ارتفعت 

بالوقود بن�شبة ١٢٪ يف عام ٢٠٢٢ مدفوعة 

العديد  على  ونعمل  ال�شبكة.  يف  بالنمو 

من امل�شاريع األإ�شرتاتيجية لتح�شني اأعمال 

البيع بالتجزئة غري املتعلقة بالوقود.

تدير �شركة وقود حالًيا ٩٨ متجرا حديثا يف 

حمطات الوقود التابعة لنا باألإ�شافة اإىل ٥ 

املرطبات  تقدم  والتي   ، م�شتقال  متجرا 

والوجبات اخلفيفة واحللويات ومواد البقالة 

متاجرنا  واأطلقت  املتنوعة.  واخلدمات 

يف �شدرة منتجات تذكارية من فيفا يف 

اأ�شحاب  مع  �شراكة  خالل  من  �شدرة  متاجر 

املتجر  �شورة  لتعزيز  التجارية  العالمة 

خالل حدث فعاليات كاأ�ص العامل فيفا.

كما قدمنا العالمة التجارية اخلا�شة باملياه 

وقود  ل�شركة  التابعة  �شدرة  املعدنية 

وباأ�شعار  جيدة  نوعية  ذات  مياه  لتوفري 

اأطلقنا  معقولة لعمالئنا. عالوة على ذلك، 

الهادفة  الرتويجية  العرو�ص  من  العديد 

اإيجابي  ب�شكل  اأثر  مما  العام،  مدار  على 

على املبيعات. 
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  ٧3 يف  بال�شيارات  العناية  خدمات  ونقدم 

العناية  خدمات  وت�شمل  الوقود.  حمطة 

وخدمة  ال�شيارات،  غ�شيل  لدينا،  بال�شيارات 

األإطارات،  وتغيري  وت�شليح،  املركبات 

وخدمات تغيري الزيوت.

ل�شركات  امتياز املوظفني  اأطلقنا برنامج 

اأكرب  عدد  جذب  على  �شاعد  مما  خمتلفة 

بال�شيارات  العناية  مراكز  اإىل  العمالء  من 

بن�شبة  منوا  القطاع  و�شهد  بنا.  اخلا�شة 

١٦٥٪ مقارنة بالعام املا�شي.

عمليات  من  العديد  يف  ا  اأي�شً دخلنا  كما 

ال�شيارات  جتار  مع  األ�شرتاتيجية  الربط 

حيث  املتخ�ش�شني،  اخلدمات  ومقدمي 

ال�شيارة وخدمات كاملة  نقدم خيار خدمة 

للمكيفات يف حمطات وقود خمتارة.

غري املتعلقة بالوقود

مليون ريال قطري

مليون معاملة

اإيرادات التجزئة غري 

املتعلقة بالوقود 

عدد معامالت 

�شيدرا

2٠21

2٠21

2٠22

2٠22

عدد املتاجر

املتاجر ال�شغرية

2٠21

2٠22

٥3٦

١٦,١

١٠3

٤٧٨

١3.١

٩٥

٪١٢

٪٢3

٪٨
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الفني  الفح�ص  باإجراء  لها  املرخ�ص  الوحيدة  ال�شركة  »فاح�ص«  تعد 

للمركبات اخلفيفة واملركبات الثقيلة واملعدات الثقيلة يف دولة قطر. 

جميع  يف  متنقاًل  مركًزا  و٥  دائم  فح�ص  مركز   ٨ بت�شغيل  نقوم  حالًيا، 

اأنحاء قطر. كما تقدم »فاح�ص« خدمة اإ�شافية للفح�ص الفني يف موقع 

العمالء.

 ٢٠٢٢ عام  »فاح�ص« يف  الذي تقدمه  الفني  الفح�ص  وارتفعت عمليات 

من  كبري  عدد  مرور  لدى  الطبيعية  بالعوامل  مدفوعا   ٪١ بن�شبة 

ال�شيارات فرتة الثالث �شنوات من مدة األعفاء من الفح�ص الفني منذ اول 

ت�شجيل وقدومها للقيام بالفح�ص. وهناك مركز جديد لفاح�ص قيد األإن�شاء 

حالًيا يف مدينة مواتر من املخطط افتتاحه يف عام ٢٠٢3.

ولال�شتمرار يف ذلك نحن نخطط ألإطالق مبادرات خمتلفة تتما�شى مع 

طبيعة اأعمال فاح�ص.

�شبكة  لتو�شيع  نخطط  الدولة،  يف  النمو  خلطط  ووفقا 

حمطات الوقود التي حتمل عالمتنا التجارية داخل الدولة 

مراجعة  تتم  ذلك،  ومع   .٢٠٢٧ عام  بحلول   ١٥٥ اإىل 

لتحديد  األإدارة  من  بعناية  امل�شتقبلية  التو�شع  خطط 

املتطلبات املثلى ملحطة الوقود.

ا باإطالق منوذج »ذكي« جديد ملحطات الوقود  �شنقوم اأي�شً

يوفر راحة وجتربة اأف�شل للعمالء.

غري  اأعمالنا  تنمية  على  األأول  تركيزنا  جمال  و�شيكون 

الفئات،  حت�شني  مبادرات  خالل  من  بالوقود  املتعلقة 

جتارية  عالمات  ذات  منتجات  واإدخال  اجلديدة،  واخلدمات 

اخلدمات  مقدمي  مع  األ�شرتاتيجية  والعالقات  جديدة، 

املتخ�ش�شني. 

وحت�شني  للعمالء  اأف�شل  جتربة  بتوفري  يتعلق  فيما 

م�شتوى اخلدمة، �شن�شتك�شف خيار متجر �شدرة امل�شتقل 

الرقمي للبيع بالتجزئة. ف�شال  التحول  كجزء من م�شروع 

العمالء  لوألء  الداخلي  برناجمنا  ا  اأي�شً �شنطلق  ذلك،  عن 

واألحتفاظ بهم.

ألإطالق  احلكومية  الهيئات  من  العديد  مع  ا  اأي�شً نعمل 

هذه  »فاح�ص«.  اإدارة  حتت  األأعمال  من  جديدة  جمموعة 

ومن  التنفيذ  من  خمتلفة  م�شتويات  على  املبادرات 

املقرر اإطالقها يف عام ٢٠٢3 رهناً باملوافقات الالزمة من 

ال�شلطات احلكومية ذات ال�شلة.

ال�شيارات  مل�شرتي  �شتتيح  التي  اخلدمة  لبدء  نخطط 

امل�شتعملة اإجراء فح�ص تف�شيلي قبل ال�شراء حيث �شيوفر 

لل�شيارة  احلالية  احلالة  حول  �شاملة  معلومات  التقرير 

والتاريخ الكامل )مثل احلوادث الكربى واألإ�شالحات وامل�شافات 

املقطوعة وغري ذلك( مع تقدمي هذه اخلدمة يف مراكز 

خمتلفة، وحاليا يف مرحلة األختبار يف املحطة اجلديدة 

القادمة يف مدينة مواتر، ويعد موقع ا�شرتاتيجي حيث 

امل�شتعملة  ال�شيارات  جتار  جميع  لنقل  احلكومة  تخطط 

اإىل هذه املنطقة.

األأن�شطة  حيث  من  ا�شتثنائًيا  عاًما   ٢٠٢٢ عام  كان  لقد 

القدم  لكرة  العامل  كاأ�ص  فعاليات  حدث  ب�شبب  األقت�شادية 

وخا�شة  بنا  اخلا�شة  بالتجزئة  البيع  اأعمال  اإذ �شهدت   .FIFA
الربع  خالل  ا�شتثنائًيا  منًوا  بالوقود  املتعلقة  غري  األأعمال 

األأخري من العام.

فح�ص املركبات

األآفاق امل�شتقبلية

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٢٨التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٢٧
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ا�ستعرا�ض

األأداء املايل

ا�شتعرا�ص

األأعمال

ا�ستعرا�ض

احلوكمة

ت�شمل  القطرية،  املياه  يف  بالوقود  ال�شفن  تزويد  خدمة  وقود  توفر 

حاليا  العذبة.  واملياه  الكربيت  منخف�ص  الغاز  زيت  منتجاتنا  جمموعة 

التزويد  لعمليات  للطاقة  قطر  �شركة  جهة  من  �شفننا  تاأجري  ُيجرى 

بالوقود. زادت اأحجام التزويد بالوقود بن�شبة ٢٧٪ يف عام ٢٠٢٢ مقارنة 

بالفرتة نف�شها من العام املا�شي مدفوعة بطلب ال�شوق. 

دعمت وقود بطولة كاأ�ص العامل لكرة القدم ٢٠٢٢ من خالل تزويد الزوارق 

القطرية، وحتديداً  املياه  البحرية يف  الرحالت  و�شفن  واليخوت  الدولية 

.DP2 يف ميناء الدوحة القدمي، من خالل �شفينة موؤجرة خ�شي�شاً من فئة

موردي  �شوق  يف  املحلي  موقعها  من  األ�شتفادة  »وقود«  و�شتوا�شل 

الوقود لال�شتفادة من الفر�ص املرتبطة مب�شروع تو�شعة حقل ال�شمايل 

باألإ�شافة اإىل اأن�شطة التزويد بالوقود البحرية األأخرى.

حتمل  التي  الت�شحيم  لزيوت  الرتويج  وقود  �شتوا�شل  قدًما،  للم�شي 

عدد  وزيادة  الوقود  حمطات  من  �شبكتها  خالل  من  التجارية  عالمتها 

العمالء للح�شول على ح�شة يف ال�شوق.

اإطالق »اأوتو« يف عام ٢٠١٩ با�شتخدام اأحدث التقنيات من زيوت �شل وزيت 

األأ�شا�ص القطري جي تي اإل. وت�شتمل جمموعة زيوت الت�شحيم اجلديدة 

»اأوتو« على درجات خمتلفة من زيت املحرك واملنتجات األإ�شافية. 

وا�شتمرت العالمة التجارية »اأوتو« التابعة لوقود يف األأداء ب�شكل اأف�شل 

خالل  من  باجلملة  البيع  قنوات  يف  املبيعات  وحت�شنت   ٢٠٢٢ عام  يف 

زيوت  اأحجام  وزادت  باجلملة.  التوريد  عقود  من  العديد  على  احل�شول 

الت�شحيم ٢٠٢٢ بن�شبة ٦٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢١. 

موافقات  على  »وقود«  عالمة  حتمل  التي  الت�شحيم  زيوت  ح�شلت  كما 

ذلك،  عن  ف�شال  واألأوروبية.  األأمريكية  التقيي�ص  هيئات  من  العديد  من 

ح�شلت زيوت الت�شحيم التي حتمل عالمة »وقود« على موافقات م�شنعي 

املعدات األأ�شلية من خمتلف ماركات ال�شيارات امل�شهورة.

ارتفعت مبيعات غاز البرتول امل�شال بن�شبة ١٤٪, كما زادت مبيعات الغاز 

مدفوعة   ٪٤ الطبيعي )مبا يف ذلك الغاز الطبيعي امل�شغوط( بن�شبة 

بالزيادة يف طلب ال�شوق.

واحدة  نقطة  لتجنب  األ�شطوانات  تعبئة  نظام  بتعيني  »وقود«  قامت 

من الف�شل. وقد اأ�شاف هذا �شعة تعبئة احتياطية بن�شبة ٥٠٪. وللم�شي 

غاز  تعبئة  م�شنع  م�شروع  اإطالق  للطاقة  قطر  �شركة  اأعادت  قدًما، 

البرتول امل�شال اجلديد.

فيما يتعلق ب�شمان اأعلى معايري األأمان وال�شالمة ملنتجاتنا، اأعادت وقود 

)اأجري فح�شها   ٢٠١٢ اأ�شطوانة �شفاف من دفعة   ٢٢٠٠٠ اأكرث من  تاأهيل 

واختبارها باأ�شلوب ال�شغط املائي(.

تزويد ال�شفن بالوقود

زيوت الت�شحيم

غاز البرتول امل�شال والغاز الطبيعي

�شهدت اأعمالنا باجلملة انخفا�ص يف الطلب 

نف�شها من  بالفرتة  ٢٠٢٢ مقارنة  عام  يف 

الوقود  اإذ انخف�شت مبيعات  العام املا�شي. 

األإجمالية يف عام ٢٠٢٢ بن�شبة 3٪ مقارنة 

طلب  بانخفا�ص  مدفوعة   ٢٠٢١ بعام 

ال�شوق. وبداأت وقود بتزويد حافالت �شركة 

�شائل  اإىل  املتحول  الغاز  بزيت  املوا�شالت 

كمبادرة قطرية لت�شجيع ا�شتهالك الوقود 

األأنظف حملًيا.

الدويل،  حمد  مطار  تو�شعة  من  وكجزء 

وخم�ص  جديدة  خزانات  اأربعة  ت�شغيل  مت 

خط  اإىل  باألإ�شافة  جديدة  مياه  م�شخات 

األأو�شط  اخلزانات  جممع  يف  جديد  اأنابيب 

اخلزانات  وتعمل  الت�شغيل.  قيد  وهي 

التخزينية  ال�شعة  زيادة  على  اجلديدة 

وقد  و  اإ�شافية.  مكعب  مرت   3٦٠٠٠ مبقدار 

جزئًيا  الغربي  اخلزانات  جممع  ت�شغيل  مت 

حمد  مطار  على  املطلوب  الطلب  لدعم 

كاأ�ص  خالل  الدويل  دبي  ومطار  الدويل 

العامل.

اإعادة تعيني �شهاريج  ف�شال عن ذلك، متت 

تفريغ الوقود لزيادة �شعة التخزين ملنتج 

»كيو  �شركة  هذا  �شاعد  وقد  الوقود.  اإزالة 

األأخرى  الطريان  �شركات  تزويد  على  جيت« 

بالوقود عدا عن الناقل الوطني.

حجم مبيعات الوقود:

التوقف  على  بالت�شجيع  يتعلق  مبا  اأما 

التعامالت املالية،  الورق يف  ا�شتخدام  عن 

فواتري  من   ٪٩٥ ا�شدار  وقود  ا�شتطاعت 

تزويد الوقود اإلكرتونيا. 

الوقود - الديزل واجلازولني 

ووقود الطائرات النفاثة 

)A1(

الديزل  توزيع  التجارية  اأعمالنا  تعتمد 

البرتول  وغاز  الطائرات  ووقود  والبنزين 

من  حديث  اأ�شطول  خالل  من  امل�شال 

للعمالء   33٩ عدده  يبلغ  املركبات 

يف  واحلكوميني  وال�شناعيني  التجاريني 

الت�شحيم  زيوت  ا  اأي�شً نبيع  كما  قطر. 

)زيوت و�شحوم املحركات(، التي ي�شتخدمها 

العمالء التجاريون وال�شناعيون والبحريون، 

ال�شناعية  لالأغرا�ص  الطبيعي  والغاز 

واأغرا�ص النقل ووقود ال�شفن.

األأعمال

التجارية

ا�سرتاتيجيتنا

ا�ستعرا�ض

األأداء املايل

ا�شتعرا�ص

األأعمال

ا�ستعرا�ض

احلوكمة

مليون لرت

اأحجام الوقود

ال�شائبة 

2٠21

2٠22

مليون لرت

مليون لرت

اأحجام وقود

الطائرات النفاثة 

اأحجام وقود

الديزل لل�شفن 

2٠21

2٠21

2٠22

2٠22

 ٪3 بن�شبة  الديزل  مبيعات  انخف�شت 

مدفوعة بالعوامل األقت�شادية

 ٪3 بن�شبة  اجلازولني  مبيعات  ارتفعت 

مدفوعة باحلد من قيود ال�شفر

ارتفعت مبيعات وقود الطائرات بن�شبة 

٢٠٪ مدفوعة بتخفيف قيود ال�شفر

بوقود  ال�شفن  تزويد  مبيعات  ارتفعت 

بالطلب  مدفوعة   ٪٢٧ بن�شبة  الديزل 

يف ال�شوق

١,٤٠٦

٤,٨٦٤

3٦٤

١,٤٤٩

٤,٠٦3

٢٨٦

٪3

٪٢٠

٪٢٧
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ا�ستعرا�ض

األأداء املايل

ا�شتعرا�ص

األأعمال

ا�ستعرا�ض

احلوكمة

اأما فيما يتعلق باأعمال وقود الطائرات لدينا، ف�شرنكز على تقدمي 

خدمات جديدة تتما�شى مع اأعمالنا احلالية.

منت األأعمال البحرية لقطر للوقود يف العامني املا�شيني مدفوعة 

األآن  نركز  نحن  للطاقة.  قطر  مع  لل�شفن  الوقود  تزويد  باتفاقية 

فر�ص  عن  البحث  و�شنوا�شل  �شفننا  اأ�شطول  ت�شغيل  حت�شني  على 

لتحقيق التوازن بني النمو والتح�شني.

تتوقع وقود حتديات يف اآفاق األأعمال يف عام ٢٠٢3 مدفوعة ب�شكل 

والت�شخم   ،٢٠٢٢ العامل  كاأ�ص  بعد  األقت�شادي  بالتباطوؤ  اأ�شا�شي 

املرتفع، واخلوف من الركود العاملي وعودة ظهور كوفيد-١٩. ومن 

وتطورات  ال�شمال  حقل  تو�شع  يوؤدي  اأن   ،٢٠٢٢ عام  بعد  املتوقع 

روؤية قطر الوطنية ٢٠3٠ اإىل حتفيز النمو األقت�شادي يف قطر.

نتوقع اأن ت�شتمر اأعمالنا التجارية بالكميات يف النمو ب�شكل مطرد 

قطر  وروؤية  ال�شمال  حقل  بتو�شع  مدفوعة  القادمة  ال�شنوات  يف 

الوطنية ٢٠3٠ وبالنظر اإىل تلبية الطلب امل�شتقبلي يف ال�شوق، 

�شنوا�شل تعزيز قدرات التوريد لدينا، وحت�شني اأداء اأ�شطولنا ب�شكل 

اأكرب من اأجل الت�شليم.

وفيما يتعلق باأعمال غاز البرتول امل�شال، �شنوا�شل العمل عن كثب 

اجلديد  امل�شال  البرتول  غاز  م�شنع  لبناء  للطاقة  قطر  �شركة  مع 

ومركز التوزيع.

األآفاق امل�شتقبلية

ا�سرتاتيجيتنا

ا�ستعرا�ض

األأداء املايل

ا�شتعرا�ص

األأعمال

ا�ستعرا�ض

احلوكمة
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ا�شتعرا�ص 

احلوكمة



األأع�شاء  من  فريق  قبل  من  الداخلي  التدقيق  اأن�شطة  تنفيذ  يتم 

املوؤهلني وذوي اخلربة ب�شكل منا�شب. وقد اأجرى فريق التدقيق الداخلي 

على  قائمة  عمل  خطة  واأعد  العام،  بداية  يف  للمخاطر  تقييم  اإعادة 

األإدارة  ملجل�ص  التابعة  التدقيق  جلنة  موافقة  على  وح�شلت  املخاطر، 

عليها.

مت ال�شروع يف جميع عمليات التدقيق املخطط لها يف الف�شول املعنية 

وفًقا خلطة التدقيق، كما اأن عمليات التدقيق التي بداأت يف الربع األأخري 

من عام ٢٠٢٢ جارية.

كما مت اإقرار جميع تقارير املراجعة املغلقة من جهة الروؤ�شاء التنفيذيني 

التدقيق  جلنة  اإىل  التدقيق  نتائج  جميع  وقدمت  األإدارات.  ومديري 

من   ٪٧٩ ن�شبته  ما  اإغالق  ومت  منتظم.  ب�شكل  األإدارة  ملجل�ص  التابعة 

جميع خطط عمل األإدارة مقابل مالحظات التدقيق ال�شادرة خالل الفرتة 

من ٢٠١٩ اإىل ٢٠٢١، كما اأن اإجراءات األإ�شالح خلطط عمل األإدارة املتبقية 

مازالت قيد التنفيذ.

 ٢٠٢٢ الدورية والتحديث لوثائق احلوكمة يف عام  وكجزء من املراجعة 

التابعة  التدقيق  بلجنة  املتعلقة  التالية  امل�شتندات  مراجعة  اأجريت 

ال�شلطات  من  واعتمادها  وحتديثها  الداخلي  والتدقيق  األإدارة  ملجل�ص 

املخت�شة :

ا�سرتاتيجيتنا

ا�ستعرا�ض

األأداء املايل

ا�شتعرا�ص

احلوكمة

ا�ستعرا�ض

األأعمال

األ�شطالع  يف  األإدارة  جمل�ص  واملكافاآت  الرت�شيحات  جلنة  ت�شاعد 

واأي جلان تابعة  األإدارة  مب�شوؤولياته املتعلقة بتكوين وت�شكيل جمل�ص 

ملجل�ص األإدارة.

يراأ�ص اللجنة اأحد اأع�شاء جمل�ص األإدارة وتكون اللجنة م�شوؤولة عن تطوير 

ألنتخاب  العمومية  اجلمعية  ت�شتخدمها  التي  واملعايري  العام  املبداأ 

من  تر�شيح  عن  م�شوؤولة  اأنها  كما  األإدارة،  جمل�ص  لع�شوية  املر�شحني 

تراه منا�شًبا لع�شوية جمل�ص األإدارة ح�شب احلاجة، ف�شال عن بتقييم اأداء 

جمل�ص األإدارة وتقدمي تقرير �شامل اإىل جمل�ص األإدارة على اأ�شا�ص �شنوي.

وباألإ�شافة اإىل ذلك ت�شاعد جلنة الرت�شيحات واملكافاآت جمل�ص األإدارة يف 

�شيا�شة  و�شع  ذلك  وي�شمل  باملكافاآت،  يتعلق  فيما  م�شوؤولياته  حتديد 

وجميع  األإدارة  جمل�ص  رئي�ص  مكافاآت  حتديد  وطريقة  ال�شركة  مكافاآت 

اأع�شاء جمل�ص األإدارة وو�شع اأ�ش�ص منح البدألت واحلوافز. يف ال�شركة مبا 

يف ذلك اإ�شدار اأ�شهم حتفيزية ملوظفيها.

جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

ميثاق جلنة التدقيق التابعة ملجل�ص األإدارة

ميثاق التدقيق الداخلي

�شيا�شة واإجراءات األإبالغ عن املخالفات

اإ�شتعرا�ص

احلوكمة

وقود �شركة عامة مدرجة يف البور�شة وتخ�شع حلوكمة ال�شركات كما 

حددتها هيئة قطر لالأ�شواق املالية.

تعمل جلنة التدقيق التابعة ملجل�ص األإدارة يف �شركة وقود ب�شكل فعال 

األ�شطالع مب�شوؤولياته  ت�شاعد يف  كما  األإدارة،  اإ�شرافية ملجل�ص  كهيئة 

فيما يتعلق بالتقارير املالية، والتدقيق اخلارجي والداخلي، واحلوكمة، 

واإدارة املخاطر، والرقابة الداخلية.

اخلارجيني  املدققني  مع  بالتن�شيق  الداخلي  التدقيق  جلنة  وتقوم 

البيانات املالية، كما  اإعداد  التقارير املالية يف  ل�شمان األلتزام مبعايري 

تقوم بالتن�شيق مع جمل�ص األإدارة واألإدارة التنفيذية العليا والتدقيق 

املالية  التقارير  على  الداخلية  والرقابة  اخلارجي  والتدقيق  الداخلي 

واأن�شطة اإدارة خماطر املوؤ�ش�شة يف اخلارج.

التدقيق  بوظيفة  يتعلق  فيما  التدقيق  جلنة  م�شوؤوليات  ت�شمل 

الداخلي  للتدقيق  العامة  األإ�شرتاتيجيات  واعتماد  مراجعة  الداخلي 

واأداء  برامج  على  واألإ�شراف  وامليزانية  ال�شنوي  التدقيق  عمل  وخطة 

التدقيق الداخلي.

ف�شال عن ذلك، ت�شمن جلنة التدقيق التابعة ملجل�ص األإدارة اأن التدقيق 

املعلومات  م�شادر  جميع  اإىل  مقيد  وغري  كامل  و�شول  لديه  الداخلي 

املطلوبة ذات ال�شلة باأداء عمله. 

جمل�ص األإدارة ونفذ وظائف وهياكل احلوكمة مبا يف ذلك وظيفة التدقيق 

الداخلي امل�شتقلة عن األإدارة التنفيذية.

تقارير  تقدم  فاإنها  الداخلي،  التدقيق  وظيفة  ا�شتقاللية  ول�شمان 

الع�شو  اإىل  واإدارًيا  األإدارة  ملجل�ص  التابعة  التدقيق  جلنة  اإىل  وظيفية 

مت  الداخلي،  التدقيق  وظيفة  ولتعزيز  التنفيذي.  والرئي�ص  املنتدب 

البدء يف عمليات اإن�شاء وظيفة التدقيق الداخلي داخل ال�شركة يف عام 

٢٠٢٢ ويتم حاليا اجراء التعيينات ذات ال�شلة.

املوؤ�ش�شي  األن�شباط  ومعايري  احلوكمة  بقواعد  األإدارة  جمل�ص  يلتزم 

قطر  بور�شة  يف  املدرجة  العامة  امل�شاهمة  ال�شركات  على  املطبقة 

وتتوفر التفا�شيل الكاملة يف تقرير حوكمة ال�شركات ال�شنوي اخلا�ص بنا، 

ا الو�شول اإليه على موقع  واملرفق بهذا التقرير، وميكن للم�شاهمني اأي�شً

»وقود« على األإنرتنت.

وكانت اجتمعت جلنة التدقيق التابعة ملجل�ص األإدارة ٦ مرات خالل عام 

واإدارة  األأعمال،  ا�شتمرارية  اإدارة  الرئي�شية مثل  امل�شائل  ٢٠٢٢ وراجعت 

خماطر املوؤ�ش�شة، والرقابة الداخلية، والتقارير املالية والتجارية، وحالة 

اأخالقيات العمل و�شيا�شة ت�شارب  األأمن ال�شيرباين، والتوافق مع مدونة 

امل�شالح، وحالة الق�شايا القانونية وغري ذلك.

جلنة التدقيق التابعة ملجل�ص 

وظيفة املراجعة الداخليةاألإدارة
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ا�سرتاتيجيتنا

ا�ستعرا�ض

األأداء املايل

ا�شتعرا�ص

احلوكمة

ا�ستعرا�ض

األأعمال

ال�شيد / عبدالعزيز جا�شم

حممد املفتاح

ال�شيد / نا�شر �شلطان

نا�شر احلميدي

ال�شيد / في�شل احلمادي

ال�شيد / حممد عبدالعزيز

�شعد را�شد اآل �شعد

ال�شيد / عبدالرحمن �شعد

زيد ال�شرثي

ال�شيخ / �شعود بن خالد

بن حمد اآل ثاين

ال�شيد / �شعد را�شد املهندي

نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة

قطر للوقود 

ع�شو جمل�ص األإدارة

ع�شو جمل�ص األإدارة

ع�شو جمل�ص األإدارةع�شو جمل�ص األإدارة

ع�شو جمل�ص األإدارة

الرئي�ص التنفيذي

والع�شو املنتدب

ا�سرتاتيجيتنا

ا�ستعرا�ض

األأداء املايل

ا�شتعرا�ص

احلوكمة

ا�ستعرا�ض

األأعمال

ال�شيد / اأحمد �شيف ال�شليطي

رئي�ص جمل�ص األإدارة

�شركة قطر للوقود �ص.م.ق.ع )وقود(

اأع�شاء

جمل�ص األإدارة 
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ا�سرتاتيجيتنا

ا�ستعرا�ض

األأداء املايل

ا�شتعرا�ص

احلوكمة

ا�ستعرا�ض

األأعمال

ال�شيد / اأحمد علي مريزا جوهرال�شيد / فهد عبداهلّل ال�شبيعي

ال�شيد / براديب كومار

ال�شيد / مبارك علي الربيكي

ال�شيد / �شعيد را�شد الكعبي

الرئي�ص التنفيذي لل�شوؤون

التجارية

الرئي�ص التنفيذي ل�شوؤون

اخلدمات امل�شاندة

الرئي�ص التنفيذي لل�شوؤون

املالية

الرئي�ص التنفيذي ل�شوؤون

العمليات

الرئي�ص التنفيذي لل�شوؤون

األإدارية

ا�سرتاتيجيتنا

ا�ستعرا�ض

األأداء املايل

ا�شتعرا�ص

احلوكمة

ا�ستعرا�ض

األأعمال

ال�شيد / �شعد را�شد املهندي

الرئي�ص التنفيذي والع�شو املنتدب

األإدارة

التنفيذية
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ا�سرتاتيجيتنا

ا�ستعرا�ض

األأداء املايل

ا�شتعرا�ص

احلوكمة

ا�ستعرا�ض

األأعمال

ال�شيد /  اإبراهيم املكي

ال�شيدة فاطمة احلمادي

ال�شيد / عامر العنزي

ال�شيد / يو�شف ال�شليطي

ال�شيد / يو�شف خالد اجلابر

ال�شيد / عبدالرحمن احلمادي

ال�شيد / من�شور عبدالهادي اآل فهيد الهاجريال�شيد / ماداثيل جوباكومار

مدير ال�شوؤون القانونية 

مدير العقود وامل�شرتيات

مدير عمليات الطريان - كيوجت

مدير اخلدمات العامة

مدير العالقات العامة

مدير املحا�شبة

 مدير التجزئةمدير التدقيق الداخلي

ال�شيدة/ جنالء عبداهلل الهاجري

مدير املوارد الب�شرية

ا�سرتاتيجيتنا

ا�ستعرا�ض

األأداء املايل

ا�شتعرا�ص

احلوكمة

ا�ستعرا�ض

األأعمال

فريق األإدارة

ال�شيد / �شلطان جا�شم املعا�شيد

ال�شيخ حمد بن �شعود اآل ثاين

ال�شيد / اأن�ص اإبراهيم عيد

ال�شيد / خالد احمد الهتمي

ال�شيد / خالد يو�شف ال�شهالوي

ال�شيد / ناجع مهدي األحبابي 

ال�شيد / اإبراهيم عبداهلل العبداهلل

ال�شيد / عبد اهلل اإبراهيم عبيدان فخرو

ال�شيد / عبدالرحمن  �شاملني اجلابري

مدير املالية

مدير �شركة وقود لفح�ص املركبات 

)فاح�ص(

مدير التوزيع والعمليات واألمداد 

مدير اإدارة ال�شالمة وال�شحة املهنية 

والبيئة واألمن واجلودة

مدير امل�شاريع الهند�شية

مدير عمليات الغاز

مدير اإدارة املبيعات والت�شويق

مدير اإدارة تكنولوجيا املعلومات 

واألت�شاألت

مدير ادارة �شالمة األ�شول
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ا�سرتاتيجيتنا

ا�ستعرا�ض

األأداء املايل

ا�شتعرا�ص

احلوكمة

ا�ستعرا�ض

األأعمال

املدار�ص  خريجي  برعاية  بنا،  اخلا�ص  الرعاية  برنامج  من  كجزء  نقوم 

الثانوية اجلدد وفًقا ألحتياجات العمل بالتن�شيق مع �شركة قطر للطاقة. 

 ٢ وا�شتيعاب  ١٠ طالب قطريني جدد،  ٢٠٢٢، قمنا برعاية  يف دي�شمرب 

من اخلريجني لتطوير اأدائهم.

اأدوار  يف  ا�شتيعابهم  يجرى  ممن  اخلريجيني  للطالب  وبالن�شبة 

املتدربني قمنا بتطوير برنامج التطوير الفردي لتقييم األأداء القائم 

على األأدوار حيث يتم قيا�ص األأداء فيه ومراقبته ب�شكل م�شتمر من قبل 

اإدارة املوارد الب�شرية. 

تعترب  ألأنها  وقود،  من  يتجزاأ  أل  جزًءا  واجلوائز  التقدير  برامج  تعد 

موظفيها ال�شريك األأكرث اأهمية وقيمة بالن�شبة لها، ولذلك فهي حترتم 

وتقدر م�شاهماتهم اجلوهرية يف ال�شركة. وتعتزم وقود تر�شيخ ثقافة 

التقدير امل�شتمر ألإجنازات املوظف وذلك لتعزيز ال�شلوكيات املرغوبة، 

واألحتفاظ  العمل،  اأهداف  ودعم  التنظيمية،  قيمها  مع  يتوافق  مبا 

باملوظفني املتحم�شني وذوي األأداء العايل.

لقد �شممت برامج تقدير وجوائز وقود لت�شجيع املوظفني على اإحداث 

فرق يف األأداء �شواء ب�شكل فردي اأو من خالل فرق.

ومت  ال�شركة  يف  البارزة  مل�شاهمتهم  موظًفا   3١ تكرمي  العام  خالل  ومت 

منحهم جائزة األإجناز املتميز.

اإدماج اموظفنيمن الرعاية اإىل القيادة

الرقابة

الداخلية

تقدر وقود موظفيها ب�شكل كبري وت�شعى 

امل�شاهمة  من  اجلميع  متكن  بيئة  خللق 

اإىل  نهدف  ونحن  الفريدة.  مبهاراتهم 

بدقة  النظر  مع  متكافئة  فر�ص  توفري 

يف جميع املتقدمني على اأ�شا�ص اجلدارة 

ل�شركة  ي�شمح  وهذا  واملوؤهالت.  والكفاءة 

كبرية من  باأل�شتفادة من جمموعة  وقود 

ممكنة.  تكون  لن  لوألها  والتي  املواهب، 

خالل  من  موظفينا  تطوير  يف  ،ن�شتثمر 

التقنية  املهارات  من  كل  يف  برامج 

وال�شخ�شية.

من   ٪١٤.٦ ن�شبة   العام  خالل  حققنا 

البالغ   ٢٠٢٢ عام  التقطري متجاوزة هدف 

.٪١3.٥

ح�شلت �شركة »وقود« على جائزة من وزارة 

مت  الذي  التقطري  لربنامج  تقديراً  العمل 

تنفيذه يف �شركة وقود.

موظفونا

التقطري را�شخة  داخلية  �شوابط  وقود  �شركة  لدى 

ألإعداد التقارير املالية والتي تتوافق مع 

للتقارير  الداخلية  الرقابة  معايري  و  اطار 

وتفي   COSO عن  ال�شادرة  املالية 

مبتطلبات ال�شلطات التنظيمية. وي�شمن 

لدى  يكون  اأن  األإطار  وتنفيذ هذا  ت�شميم 

قوية،  داخلية  رقابة  اآلية  وقود  �شركة 

وتعمل ب�شكل فعال.

وقود  يف  الداخلية  ال�شوابط  ت�شمل 

املعلومات،  لتكنولوجيا  العامة  ال�شوابط 

مكوناته  وجميع  العمل  اإطار  اختبار  مع 

اأي  واإ�شالح  العام،  مدار  على  حازم  ب�شكل 

نق�ص يف التحكم عند اكت�شافه مع اإدخال 

النق�ص  هذا  اإ�شافية  ملواجهة  �شوابط 

لتح�شني ا�شتدامة ال�شوابط وجتنب األخفاق 

املتكرر اأو نقاط ال�شعف يف الرقابة.

ا�سرتاتيجيتنا

ا�ستعرا�ض

األأداء املايل

ا�شتعرا�ص

احلوكمة

ا�ستعرا�ض

األأعمال

التقطري

2٠23

2٠2٤

2٠25

2٠26

2٠27

٪١3.٨

٪١3.3

٪١3.١

٪١3.٩

٪١٤.٨
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ا�سرتاتيجيتنا

ا�ستعرا�ض

األأداء املايل

ا�شتعرا�ص

احلوكمة

ا�ستعرا�ض

األأعمال

اإدارة ا�شتمرارية

األأعمال 

األأمور احلياتية  تعد حاألت األختالل واأل�شطراب يف احلياة واألأنظمة من 

قرارات مهمة  باتخاذ  وقود  �شركة  قادة  تكليف  فقد مت  لذا  الطبيعية، 

و�شط حاألت عدم اليقني. 

وا�شتناًدا اإىل روؤى من اأف�شل املمار�شات الدولية وال�شناعية، قامت وقود 

وتعد  األ�شطرابات.  لتحمل  الفعال  لال�شتعداد  خطط  ون�شر  بتطوير 

العديد  اإدارة �شاملة تدمج  األأعمال يف وقود، عملية  ا�شتمرارية  اإدارة 

األ�شتجابة  وخطة  األأعمال  ا�شتمرارية  كخطة  الرئي�شية،  العنا�شر  من 

للطوارئ، واإدارة األأزمات والتعايف من الكوارث ،واإدارة املخاطر، وحتليل 

التاأثري على األأعمال.

جلميع  األأعمال  ت�شريف  ا�شتمرارية  اإدارة  تنفيذ  بنجاح  وقود  اأجنزت 

جمموعة  ح�شلت  كما  الدعم.  خدمات  ووحدات  وجمموعات  العمليات 

العمليات على �شهادة  ايزو ٢٢3٠١:٢٠١٩.

اأهم األإجنازات يف عام ٢٠٢٢ 

ألإدارة املخاطر املوؤ�ش�شية واإدارة 

ا�شتمرارية األأعمال:

األأعمال  ا�شتمرارية  ألإدارة  عمل  اإطار  اإن�شاء 

وال�شيا�شات واألإجراءات التابعة مع املراجعة 

والتح�شينات امل�شتمرة.

ألإدارة  وتدريبات  اختبار  وقود  �شركة  اأجرت 

التح�شري  من  كجزء  األأعمال  ا�شتمرارية 

 ,٢٠٢٢ العامل  كاأ�ص  لفعاليات  واأل�شتعداد 

واجتماع  عمل  جمموعات   ٥ ذلك  و�شمل 

واحد للجنة األإدارة يف الربع الرابع من عام 

.٢٠٢٢

 ٢3 لـ  األأعمال  ا�شتمرارية  اإدارة  تنفيذ 

لتحديد  الدعم  خدمات  اأق�شام  من  ق�شًما 

هذه  وتاأثري  املحتملة  التهديدات  واإبراز 

التهديدات على عمليات األأعمال.

�شهادة  على  العمليات  جمموعة  ح�شلت 

املواقع  وت�شمل   ،٢٢3٠١:٢٠١٩  ISO
جيت،  كيو  الغاز،  عمليات  فيها  املعتمدة 

والعمليات  التوزيع  البحرية،  العمليات 

م�شنع  الدوحة،  م�شتودعات   - واألمداد 

البيتومني، تزويد ال�شفن بالوقود عمليات 

راأ�ص لفان )ي�شمل ذلك زيت الوقود الثقيل(.

اإجراء حتليل تاأثري األأعمال مع جميع األأق�شام 

وخطط ا�شتعادة األأعمال املحددة يف اإطار 

ثالثة �شيناريوهات خمتلفة لثالث وع�شرين 

ق�شًما من اأق�شام خدمة الدعم.

ل�شمان  لالإدارات  امل�شتمر  التوجيه  تقدمي 

ا�شتمرارية  اإدارة  باأف�شل ممار�شات  األلتزام 

ومتطلبات  الدولية  للمعايري  وفًقا  األأعمال 

.٢٢: ٢٠١3٠١ ISO

اإدارة املخاطر

املوؤ�ش�شية 

يكمن الهدف من اإدارة خماطر املوؤ�ش�شة داخل �شركة وقود يف تطوير 

نظرة �شاملة ألأهم املخاطر التي تواجه حتقيق اأهداف  ال�شركة.

اإدارة املخاطر املوؤ�ش�شية يف وقود على حتديد وتقييم  وتركز عملية 

عملية  و�شع  مع  املوؤ�ش�شة،  بقاء  تهدد  التي  املخاطر  ومراقبة  واإدارة 

تتكامل  اإ�شرتاتيجية مهمة حيث  اأداة  لتكون  املوؤ�ش�شية  املخاطر  اإدارة 

اإدارة املخاطر مع القيادة األإ�شرتاتيجية.

مراقبة  يف  ال�شركة  اإدارة  املوؤ�ش�شية  املخاطر  اإدارة  عملية  وت�شاعد 

األأحداث الداخلية واخلارجية التي قد توؤدي اإىل فر�ص خماطر اأو تهديدات 

األإدارة  تعتقد  التي  املخاطر  ألأهم  فهًما  تولد  فهي  التجارية.  لالأعمال 

ب�شكل جماعي اأنها املخاطر احلالية األأكرث اأهمية من ناحية التاأثري على 

النجاح األ�شرتاتيجي للموؤ�ش�شة.

ويتاألف نظام اإعداد التقارير من ممثلي املخاطر، وم�شوؤويل املخاطر، 

اإدارة املخاطر املوؤ�ش�شية، وجلنة  اإدارة املخاطر، وجلنة  وجمموعة عمل 

التدقيق التابعة ملجل�ص األإدارة. 

تعزز �شركة وقود اأف�شل املمار�شات يف اإدارة املخاطر وتتبع معايري اآيزو 

3١٠٠٠ الدولية )لعام ٢٠١٨- معايري اإر�شادات اإدارة املخاطر(.

باملعيار  ارتباطه  من  للتاأكد  دوري  ب�شكل  العمل  اإطار  مراجعة  وتتم 

احلايل، اإذ حددت وقود خماطر ال�شركة واألإدارات الداخلية التي تواجهها 

املوؤ�ش�شة حالًيا وو�شعت اخلطط الالزمة ملواجهتها.

اإدارة  عمل  ملجموعة  اجتماًعا   ٢٠ عقد 

اإدارة  للجنة  اجتماعات  و٤  املخاطر 

املخاطر املوؤ�ش�شية مع الروؤ�شاء التنفيذين 

املعنيني.

املخاطر  اإدارة  نظام  اأمتتة  اكتمال 

توفري  ذلك  يف  مبا  بنجاح  املوؤ�ش�شية 

وممثلي  املخاطر  ألأبطال  التدريب 

املخاطر واملديرين مع الروؤ�شاء التنفيذين 

املعنيني. 

�شجالت  وتعزيز  امل�شتمرة  املراجعة 

املخاطر  من  التخفيف  وخطط  املخاطر 

ألأهم ٥ خماطر لل�شركة واألإدارات.

املوؤ�ش�شية  املخاطر  اإدارة  معرفة  تعزيز 

ملجموعة  تدريبية  دورات  اإجراء  خالل  من 

وممثلي  املخاطر  رواد  من  خمتارة 

املخاطر.

ا�سرتاتيجيتنا
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األأداء املايل

ا�شتعرا�ص

احلوكمة
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اأهم األإجنازات يف عام ٢٠٢٢ ألإدارة 

املخاطر املوؤ�ش�شية:

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٤٦التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٤٥
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والتزامنا  التنظيمية  للمتطلبات  وفقا 

ال�شحة،  اعتالل  من  املوظفني  بحماية 

نفذت وقود بنجاح برناجمها ألإدارة األإجهاد 

اأكتوبر ٢٠٢٢,  اأبريل اإىل 3١  احلراري من ١ 

موظفيها  حماية  على  ال�شركة  مل�شاعدة 

واملتعاقدين معها من األأمرا�ص ذات ال�شلة 

التعر�ص  عن  الناجتة  األإ�شابات  اأو  بال�شحة 

للحرارة.

والبيئة  وال�شالمة  ال�شحة  فريق  وقام 

العمليات  فرق  مع  بالتن�شيق  وقود،  يف 

اإدارة  برنامج  وتنفيذ  باإدارة  وال�شيانة، 

املجاألت  جميع  يف  احلراري  األإجهاد 

املراقبة  خالل  من  لوقود،  الت�شغيلية 

والتوا�شل والتدقيق  اجلادة ملوؤ�شر احلرارة 

هناك  تكن  مل  ذلك،  على  وبناء  والتدخل. 

ذات  اأمرا�ص/اإ�شابات  اأو  حراري  اإجهاد  حاألت 

�شلة بال�شحة يف عام ٢٠٢٢.

اأداء ال�شحة وال�شالمة 

والبيئة وموؤ�شرات األأداء 

الرئي�شية

تنفيذ برنامج اإدارة 

األإجهاد احلراري

ال�شالمة  اأداء  حت�شني  اإىل  »وقود«  تهدف 

اإ�شابات  يف  انخفا�ص  وحتقيق  با�شتمرار 

للت�شجيل  قابلة  حاألت  اأو  �شائع  وقت 

ا�شابات  موؤ�شر  حت�شن  و  الرتدد  ومعدألت 

بعام  مقارنة   ٪١٤ بن�شبة  ال�شائع  الوقت 

.٢٠٢١

 

اأكملت »وقود« بنجاح م�شاريع كربى مثل 

ا�شتبدال نظام اإغالق حافة اخلزان بال�شقف 

حريق  مياه  م�شخة  وا�شتبدال  العائم، 

الديزل .

معدل

تكرار اإ�شابات الوقت ال�شائع

2٠21

2٠22

٠.٢٢٨

٠.٢٦٦

٪١٤
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ال�شحة وال�شالمة

والبيئة

األإبالغ عن حالة األإ�شابة مبر�ص )كوفيد- ١٩( الفح�ص الطبي الدوري

واإدارتها

اختبار التنف�ص للك�شف عن الكحول

مراقبة جودة الهواء الداخلي

العمال  الك�شف عن  اإىل  الدوري  الطبي  يهدف برنامج »وقود« للفح�ص 

املعر�شني لالإ�شابة الذين تتطلب اإجراءات ت�شحيحية لهم قبل اأن ي�شابوا 

باأمرا�ص مهنية ظاهرة. ففي عام ٢٠٢٢، اكتمل الفح�ص الطبي الدوري 

٥3٩ موظًفا من جمموعات املوظفني املختارين املحددين مثل  لعدد 

ا�شطوانات  وتو�شيل  نقل  وعمال  التوزيع  اإدارة  من  ال�شهاريج  �شائقي 

»�شفاف«، وموظفو حمطات وقود وفنيو ال�شيانة امل�شاعدة.

وحياة  املختلفة  املوؤ�ش�شات  عمليات  على  كوفيد-١٩  جائحة  اأثرت 

الكثريين. ولكن مع قيادة »وقود« والتزام اإدارة ال�شالمة وال�شحة املهنية 

والبيئة واألأمن واجلودة، ودعم الهيئة املنظمة لقطاع الطاقة، تغلبت 

وقود بفعالية وكفاءة على الوباء.

العامة على  ال�شحة  للوقود تنفيذ متطلبات وزارة  توا�شل �شركة قطر 

الرغم من املزيد من التخفيف يف األإجراءات األحرتازية.

خلو  �شمان  اإىل  الكحول  عن  للك�شف  التنف�ص  اختبار  برنامج  يهدف 

م�شغلي ناقالت الطرق وال�شائقني من تناول الكحول اأثناء تواجدهم يف 

التزام �شركة وقود  القيادة. وهذا يتوافق مع  اأثناء  العمل وخا�شة  مكان 

بال�شالمة على الطرق وعدم األإ�شرار بالنا�ص واجلمهور.

توا�شل �شركة وقود اإثبات التزامها باحلفاظ على �شحة املوظف ورفاهيته 

يف مكان العمل من خالل مراقبة جودة الهواء الداخلي يف برج وقود. اإذ 

جودة  ل�شمان  حمددة  ق�شايا  على  بالعمل  املنتظمة  املراقبة  ت�شمح 

الهواء الداخلي.

ا كبرًيا يف تركيز ملوثات الهواء الداخلي   واأظهرت نتائج األختبار انخفا�شً

وحت�شًنا كبرًيا يف جودته نتيجة موازنة الهواء يف برج وقود.

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٤٨التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٤٧



وقود  اأطلقت  امل�شتمر،  للتح�شني  األ�شرتاتيجي  هدفها  مع  متا�شًيا 

برناجما على م�شتوى ال�شركة ألإن�شاء وتنفيذ نظام اإدارة �شالمة العمليات 

من خالل العمل مع ا�شت�شاري خارجي.

اأنظمة  �شالمة  ألإدارة  منظم  عمل  اإطار  العمليات  �شالمة  اإدارة  تعد 

النظام  التي تتعامل مع املواد اخلطرة. ويعتمد  الت�شغيل والعمليات 

وال�شيانة.  الت�شغيل  والهند�شة وممار�شات  اجليد  الت�شميم  على مبادئ 

اأن تطبيق  كما  الدولية،  املمار�شات  اأف�شل  بناًء على  النظام  اأن�شئ  وقد 

النظام �شيعزز �شمعة »وقود« وي�شجع ثقة اأ�شحاب امل�شلحة يف اأعمالها.

املدين  الدفاع  مع  بالتن�شيق  احلرائق  ومكافحة  األأمن  اإدارة  اأجرت 

وقود يف مركز  لوقود  اأخرى، متريًنا مكتبًيا  ووزارات حكومية  القطري، 

القيادة الوطنية. وقد مت اجراء هذا التمرين لتحقيق التايل:

اإدارة �شالمة العمليات 

األأمن ومكافحة احلرائق 
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 - الوطني  القيادة  )مركز  ال�شلطات  بني  والتوا�شل  التن�شيق  حت�شني 

اإدارة  من  والتحقق  اختبار  خالل  من  املدين(  للدفاع  العامة  األإدارة 

اأزمات وقود وي�شمل ذلك خطط الطوارئ وفعالية ال�شيا�شات واألإجراءات

التح�شني  جماألت  وحتديد  والتدريب  املوارد  يف  الثغرات  حتديد 

والتطوير

حت�شني األأداء الفردي والتنظيمي من خالل املمار�شة

اإظهار التاأهب للطوارئ كجزء من العناية الواجبة

اإدارية  العمليات، جوألت  ل�شوؤون  التنفيذي  الرئي�ص  بقيادة  اأجرى فريق، 

وزيت  كيوجيت،  و  امل�شال،  البرتول  غاز  وم�شنع  الدوحة،  م�شتودع  يف 

والبيتومني  لفان،  را�ص  يف  بالوقود  ال�شفن  وتزويد  الثقيل  البرتول 

ال�شالمة  واإدارة  العمليات  التنفيذية من  األإدارة  كبار وممثلي  مب�شاركة 

وال�شحة املهنية والبيئة واألأمن واجلودة. 

ويتم القيام بجوألت األإدارات اإىل املواقع �شنوًيا لكل من�شاأة ت�شغيل بهدف 

رئي�شي هو �شمان وجود األإدارة يف املوقع واإظهار القيادة واأللتزام من 

قبل األإدارة وت�شريع حل امل�شكالت ومراقبة التطورات احلالية.

قامت اإدارة ال�شالمة وال�شحة املهنية والبيئة واألأمن واجلودة بالتن�شيق 

التعليم والتطوير، والعمليات وال�شيانة  مع اجلهات املعنية من دوائر 

وتدريب  توعية  جل�شات  اأكملت  وقود،  مع  املتعاقدين  اإىل  باألإ�شافة 

داخلية وخارجية حققت م�شاركة ملحوظة من قبل اجلميع.

الدفاعية  القيادة  مثل  مو�شوعات  والتدريب  التوعية  جل�شات  غطت 

للمركبات الثقيلة، واإجراءات الطوارئ يف حالة ن�شوب حريق اأو ان�شكاب يف 

والتحقيق  واألإبالغ عن احلوادث  الوقود، وخطوط احلرائق،  �شاحة حمطة 

الغاز  واختبار  املحظوره  األأماكن  ودخول  العمل،  ت�شريح  ونظام  فيها، 

املعتمد ودورات ابتدائية يف مكافحة احلرائق واألإ�شعافات األأولية.

ف�شال عن ذلك، وكجزء من التوعية بال�شحة وال�شالمة والبيئة، قامت اإدارة 

املختلفة  باحلمالت  واجلودة  واألأمن  والبيئة  املهنية  وال�شحة  ال�شالمة 

التالية بني املوظفني والعامة طوال العام:

التزام األإدارة بال�شالمة والقيادة

التوا�شل والتوعية بال�شحة وال�شالمة 

البيئية

ا�سرتاتيجيتنا
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األأداء املايل

ا�شتعرا�ص

احلوكمة
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جل�شات حوار -  ٨٥,٧٢٠ م�شارًكا

تعريف باملوقع - 3,٩١٦ م�شارًكا

تدريب داخلي اأو خارجي على ال�شحة وال�شالمة والبيئة - ٤,١٧٥ م�شارًكا

اأربع حمالت �شالمة وحفل توزيع اجلوائز

جل�شات توعية مرورية مع وزارة الداخلية

حملة مراقبة ال�شرعة

حملة التوعية الفنية وال�شالمة ملوظفي حمطات الوقود

حملة توعية عامة حول غاز البرتول امل�شال )ا�شطوانات �شفاف( و�شالمة 

حمطات الوقود مع املدار�ص احلكومية

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٥٠التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٤٩
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طن

انبعاثات ثاين 

اأك�شيد الكربون

2٠21

2٠22

خلف�ص  حا�شمة  خطوات  قطر  دولة  تتخذ 

بن�شبة  احلراري  األحتبا�ص  غازات  انبعاثات 

قطاع  وي�شعى   .٢٠3٠ عام  بحلول   ٪٢٥

ذات  تقنيات  لتبني  جاهًدا  والغاز  النفط 

انبعاثات اأقل كثافة متا�شياً مع روؤية قطر 

الوطنية ٢٠3٠.

تتبع  ال�شفة  بهذه  جهودنا  ت�شمل 

التي  احلراري  األحتبا�ص  غازات  انبعاثات 

تنجم عن عملياتنا واألإبالغ عنها، وتطوير 

اأ�شاليب واإدخال تقنيات لتقليل األنبعاثات.

يعد ا�شتهالك الطاقة من الكهرباء امل�شرتاة 

النقل  وقود  وا�شتخدام  ثالثة  اأطراف  من 

امل�شدر الرئي�شي ألنبعاثات غازات الدفيئة 

يف �شركة وقود. لذلك فاإن وقود تقوم حاليا 

بعملية تركيب املرحلة الثانية أل�شتعادة 

الوقود اجلديدة  البخار يف جميع حمطات 

الع�شوية  املركبات  انبعاثات  يف  للتحكم 

املتطايرة.

اإدارة األنبعاثات

املتجددة  للطاقة  مبادرتنا  من  كجزء 

لال�شتدامة،   ٢٠3٠ قطر  لروؤية  ووفقا 

املزودة  للوقود  حمطتني  وقود  افتتحت 

لتوليد  الكهرو�شوئي  النظام  بوحدات 

لتغطية  ال�شم�شية  الطاقة  من  الكهرباء 

جزء من الطاقة امل�شتخدمة يف املحطة. 

كما تخطط »وقود« لرتكيب نظام الطاقة 

الكهرو�شوئية يف حمطة اخرى.

امل�شتوى  اختبار  »وقود«  �شركة  ن�شقت 

الثالث خلطة األ�شتجابة للطوارئ الرئي�شية 

الوطني  الطوارئ  تن�شيق  فريق  مع 

لعمليات الغاز - معمل تعبئة غاز البرتول 

امل�شال وفقا ألإلتزام �شركة »وقود« بالتاأهب 

واأل�شتعداد للطوارئ.

خطة  ومتارين  اختبارات  اإجراء  مت  وقد 

عمل  مواقع  يف  للطوارئ  األ�شتجابة 

املدين  الدفاع  ومب�شاركة  داخلًيا  »وقود« 

القطري.

الطاقة املتجددة

األ�شتعداد للحريق 

والطوارئ

١٨,3٦٤

١٨,٤3١

٪٠.٤
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األ�شتدامة

البيئية

من  امل�شتقة  النفايات  ت�شنيف  ميكن 

األأن�شطة الت�شغيلية والتجارية لوقود اىل 

نفايات غري خطرة و خطرة. ونحن ن�شمن 

معاجلة النفايات وتخزينها والتخل�ص منها 

البيئة  وزارة  ولوائح  ال�شركة  وفًقا ملعايري 

والتغري املناخي.

ا�شتخدام  اإعادة  على  وقود  ركزت  وقد 

هو  والهدف  تدويرها.  واإعادة  النفايات 

وتقليل  التدوير  اإعادة  معدل  حت�شني 

النفايات التي ت�شل اإىل اإىل مكب النفايات، 

واحلفاظ  البيئية  الب�شمة  تقليل  اأجل  من 

على املوارد القيمة.

ا�شتخدام  حت�شني  اإىل  »وقود«  ت�شعى 

عملياتنا  يف  القيمة  الطبيعية  املوارد 

املكتبية  ومن�شاآتنا  واأ�شاطيلنا  ومن�شاآتنا 

ا�شتهالك  وتقليل  الطاقة  توفري  خالل  من 

يف  البيئية  الربامج  ونوجه  الوقود. 

األحتبا�ص  غازات  انبعاثات  ألإدارة  عملياتنا، 

خالل  من  با�شتمرار  وتقليلها  احلراري 

 ,٢٠٢٢ البديلة. ويف عام  الطاقة  ا�شتخدام 

وا�شلنا تتبع ا�شتخدامنا للطاقة امل�شتقة 

املوؤ�ش�شة  من  امل�شرتاة  الكهرباء  من 

)كهرماء(  واملاء  للكهرباء  القطرية  العامة 

لتو�شيل  امل�شتخدم  النقل  اأ�شطول  ومن 

منتجاتنا اإىل العمالء.

ألإعادة  قابلة  اأوراقا  اأر�شلنا   ،٢٠٢٢ عام  يف 

وبطاريات  بال�شتيكية  وموادا  التدوير 

اإعادة التدوير  وزيًتا م�شتعماًل اإىل من�شاأة 

والتغري  البيئة  وزارة  من  املعتمدة 

املناخي.

وتقوم  النفايات  فرز  على  ال�شركة  ت�شجع 

بذلك يف مواقعها املختلفة وتوفر الدعم 

لتح�شني  الت�شغيلية  للمرافق  الكايف 

ف�شل النفايات القابلة ألإعادة التدوير. لقد 

ممار�شات  تبني  على  دائًما  تركيزنا  كان 

اإعادة  اإدارة نفايات التي لدى وقود لطرق 

خالل  ومن  الفعالة.  والتخل�ص  التدوير 

برنامج اإعادة التدوير اخلا�ص بنا، مت تقليل 

كمية النفايات املر�شلة اإىل مكب النفايات. 

احلد  نحو  م�شتمراً  تقدماً  »وقود«  وحترز 

من األأثر البيئي ألأن�شطتها.

اإدارة النفايات
اإدارة الطاقة

اإعادة تدوير النفايات

بطريقة  عملياتنا  اإجراء  هو  دائًما  هدفنا 

تقلل من التاأثري البيئي وخماطر احلوادث 

اأين  با�شتمرار  ونقيم  نحدد  اإننا  البيئية. 

وكيف  عملياتنا  يف  البيئي  التاأثري  ين�شاأ 

البيئي  التاأثري  من  للحد  العمل  ميكننا 

ال�شلبي.

الوحدة الكمية البنود

لرتزيت م�شتعمل

طنورق

طنبطاريات

طنمواد بال�شتيكية

ميغا وات/�شاعة

ا�شتهالك الكهرباء
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ا�سرتاتيجيتنا

ا�ستعرا�ض

األأداء املايل

ا�شتعرا�ص

احلوكمة

ا�ستعرا�ض

األأعمال

ور�ص العمل واأن�شطة

بناء الفريق

العمل على  اأخرى عالمة فارقة من خالل  اإدارة اجلودة مرة  اأع�شاء  حقق 

لالإر�شاد وم�شاركة املعرفة من خالل ور�ص عمل اجلودة،  من�شة حم�شنة 

وتعترب ور�ص العمل هذه جزًءا من األأن�شطة الرئي�شية خالل فعاليات يوم 

اجلودة ال�شنوي ٢٠٢٢.

األأ�شباب  حول حتليل  اجلودة  اأدوات  من  العديد  على  العمل  ور�شة  ركزت 

اجلذرية، وعقدت يف م�شتودع وقود الدوحة - غرفة األجتماعات. ووقع 

األإختيار على مو�شوع ور�شة العمل »حتليل ال�شبب اجلذري ل�شكوى العمالء 

املتكررة ب�شاأن القيادة املتهورة /املخاوف ب�شاأن �شلوك ال�شائقني« كجزء 

من اإجراءات التوا�شل مع العمالء ملعاجلة �شكاوى العمالء املتكررة التي 

والبيئة  املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  اجلودة/اإدارة  �شمان  اإدارة  تراقبها 

واألأمن واجلودة وفقا لعملية التح�شني امل�شتمر للتوا�شل مع  العمالء.

بني  احلميمة  وال�شداقة  والتعاون  التوا�شل  زيادة  األأن�شطة  هذه  تتيح 

املوظفني من خمتلف م�شتويات األأدوار ومواقع العمل.

بجد  األإدارات  تعمل  مرموقة  جائزة  اإىل  لالإدارات  اجلودة  جائزة  تطورت 

للح�شول عليها كل عام، وقد كانت اإدارة عمليات الطريان رابع من يفوز 

بهذه اجلائزة.

وت�شلم  الطريان،  ألإدارة  العام  هذا  اإدارة  ألأف�شل  اجلودة  جائزة  وُمنحت 

الرئي�ص  من  ت�شلمها  و  العنزي  عامر  الطريان  عمليات  مدير  اجلائزة 

التنفيذي ل�شوؤون اخلدمات امل�شاندة باألإنابة خالد يو�شف حممد ال�شهالوي 

نيابة عن الرئي�ص التنفيذي والع�شو املنتدب. ويف كلمته اخلا�شة بقبول 

اجلائزة، اأعرب عامر العنزي عن �شكره لتقدير لفريق اجلودة. من فريقه.

ور�شة اجلودة

ور�شة عمل حتليل ال�شبب اجلذري

اأن�شطة بناء الفريق يف مناطق العمليات

ا�سرتاتيجيتنا

ا�ستعرا�ض

األأداء املايل

ا�شتعرا�ص

احلوكمة

ا�ستعرا�ض

األأعمال

�شمان اجلودة البيئية

تقدر وقود عمالئها ب�شكل كبري، وت�شتمع 

وفًقا  لهم  وت�شتجيب  مالحظاتهم،  اإىل 

لذلك. كما طورنا موؤ�شر لقيا�ص ر�شا العمالء 

ا�شتبيانات  خالل  من  بانتظام  ومراقبته 

العمالء. 

مت اإجراء ا�شتبيانات العمالء ألأربعة وع�شرين 

)٥ منها مع  قطاًعا جتارًيا ملجموعة وقود 

جتارة وقود مع العمالء - فح�ص املركبات، 

العناية  خدمات  �شدرة،  بالتجزئة،  البيع 

منها  و١٩  للمنازل،  الغاز  بال�شيارات، 

ا  اأي�شً اأجرينا  لقد  جتاريني(.  �شركاء  مع 

ملناق�شة  فاح�ص  عمالء  مع  مفتوًحا  لقاًء 

فح�ص  مثل  لديهم  التي  األ�شتف�شارات 

حجز  القانونية وخماوف  واألأعطال  ال�شيارة 

مواعيد الفح�ص وغريها خالل هذا اللقاء.

�شركة  مل�شاركة  الرابع  العام  هذا  يعد 

املنا�شبة  يف  لها  التابعة  وال�شركات  وقود 

»القيام  �شعار:  حتت  للجودة  العاملية 

بال�شيء ال�شحيح«.

وبوحي من مو�شوع اجلودة لهذا العام، مت 

لتكري�ص  باجلودة«  »األلتزام  فيديو  اإطالق 

يوؤدون  الذين  املوظفني  على  الرتكيز 

مع  كلل،  بال  وم�شوؤولياتهم  مهامهم 

الرتكيز على فعل األأ�شياء ب�شكل �شحيح.

ليوم  الرئي�شي  للحدث  العادة  جرت  وكما 

املا�شية،  ال�شنوات  مدار  على  اجلودة 

اإدارة  مدير  الهتمي،  خالد  ال�شيد  قدم 

واألأمن  والبيئة  املهنية  وال�شحة  ال�شالمة 

اجلودة.  �شمان  حول  النقاط  اأبرز  واجلودة، 

التقدميي  العر�ص  هذا  يف  الرتكيز  وكان 

عن  النا�شئة  امل�شتمرة  التح�شينات  على 

ات�شاألت العمالء مثل األجتماعات املفتوحة 

ومعاجلة �شكاوى العمالء املتكررة.

يف  التح�شني  مراحل  من  العديد  يوجد 

ات�شاألت العمالء تركز على »�شوت العمالء«

حت�شني ر�شا العمالء

تفاعالت العمالء

يوم اجلودة

و�شياغة  املتكررة  العمالء  �شكاوى  حتليل 

�شكاوى  عدد  لتقليل  ت�شحيحية  اإجراءات 

العمالء الواردة

األإدارات  جميع  مع  �شهري  اجتماع 

العمالء  �شكاوى  ملناق�شة  املعنية 

املتكررة

ور�ص عمل حتليل ال�شبب اجلذري

رد ات�شال العمالء بن�شبة ١٠٠٪ من خالل 

مركز األت�شال لكل �شكوى يتم تلقيها

تقييم

تقييم

جتارة وقود مع 

ال�شركات

جتارة وقود مع 

العمالء
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ا�سرتاتيجيتنا

ا�ستعرا�ض

األأداء املايل

ا�شتعرا�ص

احلوكمة

ا�ستعرا�ض

األأعمال ا�سرتاتيجيتنا

ا�ستعرا�ض

األأداء املايل

ا�شتعرا�ص

احلوكمة

ا�ستعرا�ض

األأعمال

األ�شتفادة من تكنولوجيا املعلومات لزيادة قيمة األأعمال من خالل تنفيذ 

وزيادة  لل�شركة،  األإيرادات  حتقيق  تدعم  التي  والتطبيقات  األأنظمة 

موؤ�شر ر�شا العمالء وتوفري فوائد طويلة األأجل للعمالء وي�شمل ذلك على 

�شبيل املثال أل احل�شر:

تربعت �شركة وقود مببلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري للجنة اليوم الوطني 

اأمتنا  وهوية  بروؤية  والتزامنا  امل�شتمر  دعمنا  من  كجزء  قطر  لدولة 

رعاية  يف  وكم�شاركة  اعتزازنا،  وفخرنا  ووحدتنا  وألئنا  على  والتاأكيد 

احتفاألت اليوم الوطني لدولة قطر بتاريخ ١٨ دي�شمرب.

وكان قد وقع األإختيار على حمطة وقود الواقعة ب�شوق اجلملة كواحدة 

من املناطق املخ�ش�شة للربنامج حيث ر�شم اأحد الفنانني جدارية رائعة 

ناب�شة باحلياة على جدرانها للرتويج للثقافة القطرية يف العامل ولزوار 

كاأ�ص العامل لكرة القدم - قطر ٢٠٢٢.

�شاركت وقود يف دعم ورعاية برنامج »چداري اآرت«، وهو برنامج فني 

عام م�شتمر تنظمه متاحف قطر لتن�شيط املناطق احل�شرية من خالل 

اإ�شفاء احليوية واملعنى على جدران األأجزاء واملباين املختلفة يف جميع 

اأنحاء مدينة الدوحة من خالل جدار ال�شوارع.

واأمان مبا يتوافق مع  نة  دعم هذه اخلدمات بتوافر بنية حتتية حم�شّ

املتطلبات التنظيمية لكاأ�ص العامل فيفا.

تكنولوجيا املعلومات

احتفاألت اليوم الوطني لدولة قطر

برنامج �شورة »جداري اآرت« للفنون 

العامة - متاحف قطر

حت�شني خدمات تطبيقات اجلوال ب�شركة وقود

اأمتتة ح�شابات ر�شوم اخلدمة لعمالء غاز البرتول امل�شال باجلملة

تنفيذ الفواتري األإلكرتونية للخطوط اجلوية ال�شعودية

اأمتتة منتجات زيت الغاز اخلا�شة بغاز البرتول امل�شال وخدمات العناية 

بال�شيارات ل�شركة �شريي لل�شيارات 

تطوير تطبيق »وا�شل« لتو�شيل الوقود

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٥٦التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٥٥



تقارير

التاأكيد 

امل�شتقلة



م�شوؤوليات اأع�شاء جمل�ص األإدارة والقائمني على احلوكمة

م�شوؤولياتنا

تقرير التاأكيد امل�شتقل ، املقدم اإىل م�شاهمي �شركة قطر للوقود )»وقود«( �ص.م.ع.ق ، ب�شاأن 

تقرير جمل�ص األإدارة حول ت�شميم وتنفيذ وفعالية ت�شغيل الرقابة الداخلية حول اعداد التقارير 

املالية. )تتمة(

ان جمل�ص اإدارة �شركة قطر للوقود �ص.م.ع.ق )»ال�شركة«( وال�شركات التابعة لها )ي�شار اإليها مًعا با�شم »املجموعة«( هو امل�شوؤول عن تطبيق واحلفاظ 

على الرقابة الداخلية الفعالة املتعلقة باعداد التقارير املالية. ت�شمل هذه امل�شوؤولية: الت�شميم والتنفيذ واألحتفاظ بانظمة رقابة داخلية متعلقة 

اختيار وتطبيق  ؛ وكذلك  اأو خطاأ  احتيال  ، �شواء كانت ناجتة عن  األأخطاء اجلوهرية  باإعداد بيانات مالية وعر�شها ب�شكل عادل بحيث تكون خالية من 

ال�شيا�شات املحا�شبية املنا�شبة، واجراء تقديرات واأحكام حما�شبية معقولة يف خمتلف الظروف.

املعايري  على  بناًء   ،٢٠٢٢ دي�شمرب   3١ كما يف  بها  اخلا�شة  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  ت�شغيل  وفعالية  وتطبيق  ت�شميم  بتقييم  املجموعة  قامت 

.)»COSO Framework«( املحددة يف الرقابة الداخلية - األإطار املتكامل  ال�شادر ل�شنة ٢٠١3 عن جلنة رعاية املنظمات

يتم تقدمي تقييم املجموعة لنظام الرقابة الداخلية اخلا�ص بها من قبل جمل�ص األإدارة يف �شكل تقرير ICFR ملجل�ص األإدارة ، والذي يت�شمن:

ان م�شوؤوليتنا هي اإبداء راأي تاأكيد معقول ب�شاأن عدالة عر�ص »تقرير جمل�ص األإدارة الدويل للمعايري الدولية )ICFR(« بناًء على املعايري املحددة يف 

اإطار COSO Framework، مبا يف ذلك ا�شتنتاجه ب�شاأن فعالية الت�شميم وتطبيق وفعالية ت�شغيل نظام الرقابة الداخلية حول التقارير املالية 

كما يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢.

لقد قمنا بتنفيذ مهمتنا وفًقا للمعيار الدويل ب�شاأن عمليات التاأكيد 3٠٠٠ )املعدل( »عمليات التاأكيد بخالف عمليات التدقيق اأو مراجعة املعلومات 

املالية التاريخية« ال�شادرة عن جمل�ص معايري التدقيق والتاأمني الدويل )»IAASB«(. يتطلب هذا املعيار اأن نخطط وننفذ اإجراءاتنا للح�شول على 

تاأكيد معقول حول ما اإذا كان تقرير ICFR املقدم من اأع�شاء جمل�ص األإدارة قد مت عر�شه ب�شكل عادل. ي�شتمل اإطار عمل  COSO Framework على 

املعايري التي يتم من خاللها تقييم الرقابة الداخلية للمجموعة حول التقارير املالية ألأغرا�ص اإبداء راأي تاأكيد معقول.

اجراءات  تنفيذ  املالية،  التقارير  اعداد  حول  الداخلية  الرقابة  انظمة  حول  املديرين  تقرير  حول  تاأكيد معقول  راأي  ألإ�شدار  التاأكيد  تتطلب مهمة 

للح�شول على اأدلة حول عدالة عر�ص التقرير. ت�شمنت اإجراءاتنا فيما يتعلق بتقرير جمل�ص األإدارة ب�شاأن انظمة الرقابة الداخلية حول  اعداد التقارير 

املالية ما يلي:

 COSO«( املنظمات  رعاية  جلنة  ال�شادرعن  األإطار  يف  املحدد  النحو  على  الداخلية  الرقابة  مكونات  داخل  بها  املعمول  الرقابة  انظمة  و�شف 

.)»Framework

و�شف للنطاق الذي يغطي العمليات التجارية اجلوهرية ألأعمال املجموعة واملن�شاآت يف تقييم اأنظمة الرقابة الداخلية حول اإعداد التقارير املالية.

ا�شتنتاج ال�شركة ب�شاأن ت�شميم وتنفيذ وفعالية ت�شغيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية كما يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢ ؛ و

اأي نقاط �شعف جوهرية يف ت�شميم وتنفيذ وفعالية ت�شغيل اأنظمة الرقابة كما يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢.

 COSO املنظمات  رعاية  جلنة  عن  ال�شادر  األإطار  يف  املحدد  النحو  على  الداخلية  بالرقابة  اخلا�شة  املجموعة  ملكونات  فهم  على  احل�شول 

Framework ومقارنة ذلك مبا ورد بتقرير جمل�ص األإدارة ب�شاأن انظمة الرقابة الداخلية حول اعداد التقارير املالية.

احل�شول على فهم لكيفية حتديد نطاق العمليات الهامة من قبل املجموعة ، ومقارنة ذلك مبا ورد يف تقرير اأع�شاء جمل�ص األإدارة ب�شاأن انظمة 

الرقابة الداخلية حول اعداد التقارير املالية.

تقرير التاأكيد امل�شتقل ، املقدم اإىل م�شاهمي �شركة قطر للوقود )»وقود«( �ص.م.ع.ق ، 

ب�شاأن تقرير جمل�ص األإدارة حول ت�شميم وتنفيذ وفعالية ت�شغيل الرقابة الداخلية حول 

اعداد التقارير املالية.

تقارير

التاأكيد امل�شتقلة

QR. 99-8
RN: 414/MS/FY2023

ال�شادة/ امل�شاهمون املحرتمني  

�شركة قطر للوقود )»وقود«( �ص.م.ع.ق

الدوحة - قطر

وفًقا للمادة ٢٤ من قانون حوكمة ال�شركات واملن�شاآت القانونية املدرجة يف ال�شوق 

الرئي�شية ال�شادر عن جمل�ص اإدارة هيئة قطر لالأ�شواق املالية )»QFMA«( مبوجب القرار 

رقم (٥( ل�شنة ٢٠١٦ ، قمنا باإجراء تاأكيد معقول حول تقرير جمل�ص األإدارة عن تقييم 

الت�شميم وتطبيق وفعالية ت�شغيل انظمة الرقابة الداخلية حول التقارير املالية 

)تقرير جمل�ص األإدارة »ICFR«( كما يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢.

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٦٠التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٥٩



تقرير التاأكيد امل�شتقل ، املقدم اإىل م�شاهمي �شركة قطر للوقود )»وقود«( �ص.م.ع.ق ، ب�شاأن 

تقرير جمل�ص األإدارة حول ت�شميم وتنفيذ وفعالية ت�شغيل الرقابة الداخلية حول اعداد التقارير 

املالية. )تتمة(

معنى الرقابة الداخلية حول التقارير املالية )تتمة(

القيود الكامنة

مراقبة اجلودة أل�شتقالليتنا

الراأي

٢( تقدمي تاأكيد معقول باأن القيود يتم ت�شجيلها ح�شب ال�شرورة لل�شماح باإعداد البيانات املالية وفًقا ملبادئ املحا�شبة املقبولة عموًما ، واأن اإي�شاألت 

ونفقات الكيان يتم اإجراوؤها فقط وفقاً لتفوي�شات اإدارة الكيان ؛ و

3( تقدمي تاأكيد معقول ب�شمان منع اأو الك�شف يف الوقت املنا�شب عن األ�شتحواذ غري امل�شرح به اأو األ�شتخدام اأو الت�شرف باأ�شول املن�شاأة التي ميكن 

اأن يكون لها تاأثري جوهري على البيانات املالية ، والتي من املتوقع اأن توؤثر ب�شكل معقول على قرارات م�شتخدمي البيانات املالية.

لل�شوابط  األإدارة ب�شكل غري �شحيح  اأو جتاوز  التواطوؤ  اإمكانية  ، مبا يف ذلك  املالية  التقارير  اإعداد  الداخلية حول  الرقابة  الكامنة يف  للقيود  نظراً 

الداخلية، قد حتدث اأخطاء جوهرية ب�شبب خطاأ اأو احتيال وأل ميكن اكت�شافها. لذلك ، قد أل متنع الرقابة الداخلية حول اإعداد التقارير املالية اأو تكت�شف 

جميع األأخطاء اأو األإهمال يف �شري املعامالت اأو األإبالغ عنها ، وبالتايل أل ميكن اأن توفر تاأكيداً مطلًقا بتحقيق اأهداف الرقابة.

باألإ�شافة اإىل ذلك ، فاإن توقعات اأي تقييم للرقابة الداخلية حول اإعداد التقارير املالية للفرتات امل�شتقبلية عر�شة خلطر اأن ت�شبح الرقابة الداخلية 

حول التقارير املالية غري كافية ب�شبب التغريات يف الظروف ، اأو اأن درجة األمتثال لل�شيا�شات اأو األإجراءات قد تتدهور.

خالل قيامنا بعملنا ، التزمنا باأل�شتقاللية واملتطلبات األأخالقية األأخرى من مدونة اأخالقيات املحا�شبني املهنيني ال�شادرة عن جمل�ص املعايري األأخالقية 

املهني  وال�شلوك  وال�شرية  الواجبة  والعناية  املهنية  والكفاءة  واملو�شوعية  للنزاهة  األأ�شا�شية  املبادئ  على  تاأ�ش�شت  والتي   ، للمحا�شبني  الدولية 

.IESBA واملتطلبات األأخالقية ذات ال�شلة بدولة قطر. لقد اأوفينا مب�شوؤولياتنا األأخالقية األأخرى وفًقا لهذه املتطلبات وقانون

تطبق ال�شركة املعيار الدويل ملراقبة اجلودة ١ وبالتايل حتتفظ بنظام �شامل ملراقبة اجلودة مبا يف ذلك ال�شيا�شات واألإجراءات املوثقة فيما يتعلق 

باألمتثال للمتطلبات األأخالقية واملعايري املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها.

يف راأينا ، فاإن تقرير جمل�ص األإدارة املقدم حول اأنظمة الرقابة الداخلية حول اعداد التقارير املالية تظهر ب�شكل عادل ، من جميع النواحي اجلوهرية 

، بناًء على املعايري املحددة يف اإطار عمل COSO Framework، مبا يف ذلك ا�شتنتاجه ب�شاأن فعالية الت�شميم والتنفيذ والفعالية الت�شغيلية 

للرقابة الداخلية على التقارير املالية اعتباًرا من 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢.

الدوحة - قطر

١٨ يناير ٢٠٢3

عن ديلويت اند وتو�ص

فرع قطر

مدحت �شاحلة

�شريك

�شجل مراقبي احل�شابات رقم )٢٥٧(                                                                                                      

�شجل مدققي احل�شابات لدى هيئة قطر                                                                                                         

 لال�شواق املالية رقم )١٢٠١٥٦(

تقرير التاأكيد امل�شتقل ، املقدم اإىل م�شاهمي �شركة قطر للوقود )»وقود«( �ص.م.ع.ق ، ب�شاأن 

تقرير جمل�ص األإدارة حول ت�شميم وتنفيذ وفعالية ت�شغيل الرقابة الداخلية حول اعداد التقارير 

املالية. )تتمة(

م�شوؤولياتنا )تتمة(

معنى الرقابة الداخلية حول التقارير املالية

املعامالت  وت�شنيف   ، احل�شابات  ار�شدة  األعتبار  يف  األأخذ  مع  هامة  عمليات  �شمن  املادية  األخطاء  خماطر  وجود  حول  أل�شتنتاج  باإجراءات  القيام 

واألإف�شاحات ذات ال�شلة ومقارنتها بتقرير اأع�شاء جمل�ص األإدارة ب�شاأن انظمة الرقابة الداخلية حول اعداد التقارير املالية.

احل�شول على اختبارات األإدارة لت�شميم وتطبيق وفعالية الت�شغيل لنظام الرقابة الداخلي حول اعداد التقارير املالية ، وتقييم مدى كفائة اإجراءات 

األختبار التي تقوم بها األإدارة ودقة ا�شتنتاجات األإدارة التي مت التو�شل اإليها حول كل نظام رقابة داخلي مت اختباره.

فح�ص م�شتقل لت�شميم وتطبيق وفعالية الت�شغيل لالنظمة الداخلية التي تعالج املخاطر الهامة لالخطاء املادية والقيام باعادة تقييم ن�شبة 

من اختبارات األإدارة للمخاطر الطبيعية لالخطاء املادية.

تقييم �شدة اأوجه الق�شور يف الرقابة الداخلية والتي مل تتم معاجلتها يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢ ، ومقارنة ذلك بالتقرير الوارد يف جمل�ص األإدارة 

ب�شاأن انظمة الرقابة الداخلية حول اعداد التقارير املالية.، ح�شب األقت�شاء.

مكونات الرقابة الداخلية على النحو املحدد يف اإطار عمل COSO Framework هي بيئة التحكم ، وتقييم املخاطر ، واأن�شطة الرقابة ، واملعلومات 

واألت�شاألت ، واملراقبة.

لقد قمنا باإجراءات أل�شتنتاج خماطر التحريف اجلوهري �شمن العمليات الهامة مع األأخذ يف األعتبار طبيعة وقيمة ر�شيد احل�شاب ذي ال�شلة اأو فئة 

املعاملة اأو األإف�شاح.

تعترب العملية مهمة اإذا كان من املتوقع ب�شكل معقول اأن يوؤثر اخلطاأ الناجت عن األحتيال اأو اخلطاأ يف تدفق املعامالت اأو مبلغ البيان املايل على 

 ، الكيان  على م�شتوى  ال�شوابط  اأنها مهمة هي:  على  التي مت حتديدها  العمليات  فاإن   ، املهمة  لغر�ص هذه  املالية.  البيانات  قرارات م�شتخدمي 

واألإيرادات ، والذمم املدينة ، والنقد واخلزينة ، واأل�شتثمارات املالية ، واألأ�شول الثابتة ، واحل�شابات الدائنة ، واملخزون ، وحقوق امللكية ، وك�شوف 

املرتبات ، وتكلفة املبيعات ، وتكنولوجيا املعلومات و التقارير املالية واألإف�شاحات.

تعتمد اإجراءات اختبار الت�شميم والتنفيذ والفعالية الت�شغيلية للرقابة الداخلية على حكمنا مبا يف ذلك تقييم خماطر التحريف اجلوهري الذي مت 

حتديده ويت�شمن مزيًجا من األ�شتف�شار واملراقبة واإعادة األأداء وفح�ص األأدلة.

نعتقد اأن األأدلة التي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتوفري اأ�شا�ص أل�شتنتاجنا ب�شاأن عدالة عر�ص تقرير جمل�ص األإدارة ب�شاأن انظمة الرقابة الداخلية  

حول اعداد التقارير املالية.

ان الرقابة الداخلية للمن�شاأة حول اعداد التقارير املالية هي نظام م�شمم ملنع األأخطاء واألحتيال يف عملية اإعداد التقارير املالية ويف اإعداد البيانات 

املالية وفًقا للمعايريالدولية للتقاريراملالية. تت�شمن الرقابة الداخلية اعداد التقارير املالية ألي من�شاأة ال�شيا�شات واألإجراءات التي:

١( تتعلق مب�شك ال�شجالت التي ، بتفا�شيل معقولة ، تعك�ص دقة وعدالة املعامالت والت�شرف يف اأ�شول املن�شاأة ؛

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٦٢التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٦١



تقرير مدقق 

احل�شابات 

امل�شتقل



اأمور التدقيق الرئي�شية

تبلغ  دفرتية  بقيمة  ومعدات  واآألت  ممتلكات  املجموعة  لدى 

ت�شمل   .٢٠٢٢ دي�شمرب   3١ يف  كما  قطري  ريال  األف   3,3٠٥,٨٨١

املمتلكات واألآألت واملعدات على اأرا�شي مت قيا�شها بالقيمة العادلة 

بقيمة  ٥٢٨,٧٥٠  األف ريال قطري. 

مت حتديد القيمة العادلة لهذه األأرا�شي بناء على تقييمات خارجية.

تطبيق  التقييم  عملية  لتتطلب  األأمر  هذا  تركيزناعلى  متحور 

�شيتم  التي  املنا�شبة  التقييم  منهجية  لتحديد   ، جوهرية  اأحكام 

تعترب  بها.  القيام  يتعني  التي  الهامة  والتقديرات   ، ا�شتخدامها 

اإجرائها، على  التي مت  التقييمات ح�شا�شة للغاية للتقديرات  نتائج 

وفرتة  املماثلة  األأرا�شي  قطع  و�شعر  اخل�شم  معدل  املثال  �شبيل 

التخل�ص وتكلفة البنية التحتية.

من  ملزيد  املوحدة  املالية  البيانات  يف  التالية  األإي�شاحات  راجع 

التفا�شيل املتعلقة بهذا األأمر:

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

ما يلي:

تقييم  على  الرقابة  �شوابط  وتنفيذ  ت�شميم  بتقييم  قمنا 

األأرا�شي؛

لقد قمنا باإ�شراك خبري التقييم العقاري الداخلي لدينا ملراجعة 

وطريقة  اأ�شلوب  كان  اإذا  ما  وتقييم  التقييم  تقارير  من  عينة 

التقييم امل�شتخدمة متوافقة مع املعايري املعمول بها لتقييم 

األفرتا�شات  بتقييم  اأي�شاً  لدينا  الداخلي  اخلبري  قام  العقارات. 

امل�شتخدمة من قبل الطرف الثالث يف عملية التقييم ؛

املقيمني  وكفاءة  ومهارات  وا�شتقاللية  موؤهالت  بتقييم  قمنا 

اخلارجيني ؛

قمنا مبراجعة خطاب التكليف مع املقيمني اخلارجيني لتحديد 

ما اإذا كان نطاق عملهم كافياً ألأغرا�ص التدقيق ؛

خالل  من  األقت�شاء،  عند  التقييمات،  يف  املدخالت  طابقنا  لقد 

الوثائق الداعمة، وذلك على اأ�شا�ص عينات ؛

قمنا باإعادة اإجراء الدقة احل�شابية للتقييم؛

لقد طابقنا نتائج التقييم للمبلغ املذكور يف البيانات املالية 

املالية  البيانات  يف  الواردة  األإف�شاحات  بتقييم  وقمنا  املوحدة؛ 

الدولية  املعايري  ملتطلبات  وفقاً  األأمر  بهذا  املتعلقة  املوحدة 

للتقارير املالية.

اإن اأمور التدقيق الرئي�شية، يف تقديرنا املهني، هي تلك األأمور التي كانت األأكرث اأهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة للفرتة احلالية. مت تناول 

هذه األأمور يف �شياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ككل، ويف تكوين راأينا حولها، ونحن أل نبدي راأياً منف�شالً ب�شاأنها.

تقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل )تتمة(

اأمور تدقيق

رئي�شية

تقييم املمتلكات واألآألت 

واملعدات

كيف تناول تدقيقنا اأمور التدقيق 

الرئي�شية

واألآألت  للممتلكات  الهامة  املحا�شبية  ال�شيا�شات   - )ه(   3 اإي�شاح 

واملعدات.

اإي�شاح ٥ - ممتلكات واآألت ومعدات.

تقرير مدقق 

احل�شابات امل�شتقل

QR. 99-8
RN: 411/MS/FY2023

ال�شادة/ امل�شاهمني املحرتمني 

�شركة قطر للوقود )»وقود«( �ص.م.ع.ق

الدوحة - قطر

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

الـراأي 

اأ�شا�ص الراأي 

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة ل�شركة قطر للوقود )�ص.م.ع.ق.( )»وقود«( )»ال�شركة«( وال�شركات التابعة لها )ي�شار اإليهم جميعاً با�شم 

»املجموعة«(، والتي تتكون من بيان املركز املايل املوحد كما يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢، وكالً من بيان الربح اأو اخل�شارة املوحد وبيان الدخل ال�شامل األآخر 

املوحد وبيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢ و اإي�شاحات حول البيانات 

املالية املوحدة ، مبا يف ذلك ملخ�شاً لل�شيا�شات املحا�شبية الهامة.

يف راأينـا، اإن البيانـات املاليـة املوحدة تظهـر ب�شورة عادلـة، من جميع النواحي اجلوهريـة، املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 3١ دي�شمرب 

٢٠٢٢، واأدائها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية.

لتدقيق  احل�شابات  م�شوؤولية مدقق  فقرة  مو�شحة يف  املعايري  تلك  م�شوؤوليتنا مبوجب  اإن  للتدقيق.  الدولية  للمعايري  وفقاً  بتدقيقنا  قمنا  لقد 

البيانات املالية املوحدة من تقريرنا. نحن م�شتقلون عن املجموعة وفق معايري ال�شلوك الدولية ملجل�ص املحا�شبني )مبا يف ذلك معايري األ�شتقالل 

الدولية( وقواعد ال�شلوك املهني واملتعلقة بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة للمجموعة يف دولة قطر، وقد اإلتزمنا مب�شوؤولياتنا األأخالقية األأخرى 

وفقاً لهذه املتطلبات وملعايري ال�شلوك الدولية ملجل�ص املحا�شبني. ونعتقد اأن بّينات التدقيق الثبوتية التي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتوفر 

اأ�شا�شاً لراأينا حول التدقيق.

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٦٦التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٦٥



تقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل )تتمة(

معلومات اأخرى 

م�شوؤوليات األإدارة واألأ�شخا�ص القائمني عن احلوكمة يف اإعداد البيانات املالية املوحدة

م�شوؤوليات مدقق احل�شابات يف التدقيق على البيانات املالية املوحدة 

األإدارة و التي ح�شلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق  األإدارة هي امل�شوؤولة عن املعلومات األأخرى. ت�شمل املعلومات األأخرى على تقرير جمل�ص  ان 

احل�شابات ومعلومات اأخرى يف التقرير ال�شنوي ، والذي من املتوقع اأن يكون متاح لنا بعد تاريخ تقرير مدقق احل�شابات هذا. أل يت�شمن البيانات 

املالية املوحدة وتقرير مدقق احل�شابات.

اإن راأينا حول البيانات املالية املوحدة أل يغطي املعلومات األأخرى وأل نبدي اأي تاأكيد اأو ا�شتنتاج حولها.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة، تتمثل م�شوؤوليتنا باألطالع على املعلومات املحددة اأعاله ، وعند القيام بذلك ، نقوم بتحديد فيما 

اإذا كانت املعلومات األأخرى غري متوافقة ب�شكل جوهري مع البيانات املالية املوحدة اأو املعرفة التي ح�شلنا عليها اأثناء قيامنا باأعمال التدقيق ، اأو ما 

يت�شح بطريقة اأخرى انها تت�شمن على اأخطاء جوهرية.

بناًء على العمل الذي قمنا به على املعلومات األأخرى التي ح�شلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق احل�شابات هذا اإذا تبني باأن هذه املعلومات حتتوي 

على اأخطاء جوهرية، فاإننا مطالبون باألإف�شاح عن ذلك. لي�ص لدينا ما نف�شح عنه يف هذا ال�شدد.

اإن األإدارة م�شوؤولة عن اإعداد البيانات املالية املوحدة وعر�شها ب�شكل عادل وفًقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ،  واأحكام قانون ال�شركات التجارية 

القطري املعمول بها والنظام األأ�شا�شي لل�شركة، وعن الرقابة الداخلية التي جتدها األإدارة �شرورية لتمكنها من اإعداد البيانات املالية املوحدة ب�شورة 

عادلة خالية من األأخطاء اجلوهرية ، �شواء كانت ناجتة عن األحتيال اأو اخلطاأ.

عند اإعداد البيانات املالية املوحدة ، فان األإدارة م�شوؤولة عن تقييم قدرة املجموعة على األ�شتمرار، واألإف�شاح ، ح�شب األقت�شاء ، عن األأمور املتعلقة 

با�شتمرارية املجموعة وا�شتخدام مبداأ األ�شتمرارية املحا�شبي ما مل تنوي األإدارة ت�شفية املجموعة اأو ايقاف ن�شاطاتها، اأو مل يكن لديها بديل واقعي 

�شوى القيام بذلك.

يعترب القائمني على احلوكمة م�شوؤولني عن األإ�شراف على عملية اإعداد البيانات املالية للمجموعة.

اإن غايتنا تتمثل باحل�شول على تاأكيد معقول فيما اإذا كانت البيانات املالية املوحدة خالية ب�شورة عامة من اأخطاء جوهرية، �شواء كانت نا�شئة عن 

اإحتيال اأو عن خطاأ، واإ�شدار تقرير املدقق الذي ي�شمل راأينا. اإن التاأكيد املعقول هو م�شتوى عاٍل من التاأكيد، وأل ي�شمن اأن عملية التدقيق التي مّتت 

اأو عن اخلطاأ، وتعترب جوهرية  اأي خطاأ جوهري يف حال وجوده. وقد تن�شاأ األأخطاء عن األإحتيال  للمعايري الدولية للتدقيق �شوف تك�شف دائًما  وفقاً 

ب�شكل فردي اأو جُمّمع فيما اإذا كان من املتوقع تاأثريها على القرارات األإقت�شادية املتخذة من امل�شتخدمني بناًء على هذه البيانات املالية املوحدة. 

تقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل )تتمة(

وزارة  من  اأر�ص  قطعة   ١٠١ ا�شتخدام  حق  على  املجموعة  ح�شلت 

البلدية والتخطيط العمراين )»الوزارة«(.

من  لبع�ص  اإيجار  عقود  م�شودات  املجموعة  تلقت   ،  ٢٠٢١ خالل 

اأدى  ، مما  األأرا�شي  تلك  اإ�شتخدام  لغايات  الوزارة  األأرا�شي من  قطع 

اإىل وجود التزام حايل بدفع األإيجار للوزارة. أل تزال اإتفاقيات األإيجار 

قيد التباحث ، مما اأدى اإىل وجود حالة عدم تاأكد جوهري يف حتديد 

مطلوبات عقود األإيجار وحق ا�شتخدام املوجودات.

قامت املجموعة بت�شجيل خم�ش�ص بقيمة ١٧٩ مليون ريال قطري 

اعتربنا  لقد   .٢٠٢٢ دي�شمرب   3١ حتى  املرتاكم  ال�شنوي  لالإيجار 

املطبقة  الهامة  األأحكام  ب�شبب   ، الرئي�شية  التدقيق  اأمور  من  هذا 

حتديد  عند  اإجرائها  مت  التي  والتقييمات  املحا�شبية  املعاجلة  يف 

املخ�ش�ص املذكور اأعاله.

من  ملزيد  املوحدة  املالية  البيانات  يف  التالية  األإي�شاحات  راجع 

التفا�شيل املتعلقة بهذا األأمر:

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

ما يلي:

قمنا بتقييم ت�شميم وتنفيذ �شوابط الرقابة لتحديد خم�ش�ص 

األإيجار ال�شنوي املرتاكم ؛

فح�شنا الوثائق الواردة من الوزارة واملتعلقة باحلق يف ا�شتخدام 

١٠١ قطعة من األأر�ص ؛

قمنا بتقييم األأحكام املطبقة من قبل األإدارة يف حتديد املعاجلة 

املحا�شبية لالإيجارات ال�شنوية املرتاكمة حتى 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢؛

املخ�ش�ص  لتحديد  امل�شتخدمة  األإدارة  تقديرات  بتقييم  قمنا 

ألحت�شاب  امل�شتخدمة  املبالغ  مطابقة  خالل  من  اأعاله  املذكور 

املخ�ش�ص مع اتفاقيات األإيجار حيثما ينطبق ذلك ؛

الدقة  خالل  من  للمخ�ش�ص  األإحت�شاب  عملية  بتقييم  قمنا 

احل�شابية ؛

لقد طابقنا نتائج احت�شاب املخ�ش�ص للمبلغ املذكور يف البيانات 

املالية املوحدة ؛ و

املوحدة  املالية  البيانات  يف  الواردة  األإف�شاحات  بتقييم  قمنا 

للتقارير  الدولية  املعايري  وفقاً ملتطلبات  األأمر  بهذا  املتعلقة 

املالية.

اأمور تدقيق

رئي�شية

األأرا�شي امل�شتلمة

من الدولة

كيف تناول تدقيقنا اأمور التدقيق 

الرئي�شية

اإي�شاح ٥ - ممتلكات واآألت ومعدات.

اإي�شاح ٢١ - ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٦٨التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٦٧



تقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل )تتمة(

تقرير حول املتطلبات القانونية والت�شريعية األأخرى

باألإ�شافة اإىل ذلك، كما هو مطلوب يف قانون ال�شركات التجارية القطري فاإننا نف�شح عما يلي: 

ال�شركة حتتفظ ب�شجالت حما�شبية منتظمة، واأنه مت جرد املخزون على النحو الواجب، وتتفق حمتويات تقرير األإدارة مع البيانات املالية املوحدة 

املرفقة لل�شركة.

لقد ح�شلنا على كافة املعلومات واألإي�شاحات التي راأيناها �شرورية ألأغرا�ص تدقيقنا.

يف اعتقادنا ويف حدود املعلومات التي توافرت لدينا، مل تقع خالل ال�شنة املالية خمالفات ألأحكام قانون ال�شركات التجارية القطري املعمول بها اأو 

النظام األأ�شا�شي لل�شركة على وجه قد يوؤثر ب�شكل جوهري على مركز واأداء املجموعة املايل املوحد.

الدوحة - قطر

١٨ يناير ٢٠٢3

عن ديلويت اند وتو�ص

فرع قطر

مدحت �شاحلة

�شريك

�شجل مراقبي احل�شابات رقم )٢٥٧(                                                                                                      

�شجل مدققي احل�شابات لدى هيئة قطر                                                                                                         

 لال�شواق املالية رقم )١٢٠١٥٦(

تقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل )تتمة(

م�شوؤوليات مدقق احل�شابات يف التدقيق على البيانات املالية املوحدة )تتمة(

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق ، فاإننا منار�ص التقدير املهني ونحافظ على ال�شك املهني طوال فرتة التدقيق. كما نقوم 

اأي�شا:

التدقيق املخطط له، ومالحظات  األأ�شخا�ص امل�شوؤولني عن احلوكمة فيما يتعلق على �شبيل املثال أل احل�شر بنطاق وتوقيت  اأننا نتوا�شل مع  كما 

التدقيق الهامة، مبا يف ذلك اأي خلل جوهري يف اأنظمة الرقابة الداخلية التي ألحظناها خالل عملية التدقيق.

كما نوفر للقائمني على احلوكمة بياًنا يفيد باأننا امتثلنا للمتطلبات األأخالقية ذات ال�شلة فيما يتعلق باأل�شتقاللية، والتوا�شل معهم ب�شاأن جميع 

العالقات وامل�شائل األأخرى التي قد ُيعتقد ب�شكل معقول اأنها توؤثر على ا�شتقالليتنا واألإجراءات املتخذة للق�شاء على التهديدات اأو ال�شمانات ذات ال�شلة 

عند األقت�شاء.

من بني األأمور التي يتم اإبالغ القائمني على احلوكمة بها، حتديد تلك األأمور التي كانت اأكرث اأهمية يف تدقيق البيانات املالية املوحدة للفرتة احلالية، 

وبالتايل فهي اأمور تدقيق رئي�شية. نحن ن�شف هذه األأمور يف تقرير مدقق احل�شابات اخلا�ص بنا ما مل متنع القوانني واللوائح األإف�شاح العلني عن 

هذه األأمور اأو عندما نقرر، يف حاألت نادرة للغاية، اأنه أل ينبغي األإبالغ عن اأمر ما يف تقريرنا ألأن العواقب ال�شلبية للقيام بذلك من املتوقع ب�شكل 

معقول اأن تفوق الفوائد العامة ملثل هذا األإبالغ. 

بتحديد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية املوحدة، �شواء كانت نا�شئة عن اإحتيال اأو عن خطاأ، وت�شميم واإجناز اإجراءات التدقيق 

املنا�شبة لتلك املخاطر واحل�شول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�شبة لتوفر اأ�شا�شا لراأينا. اإن خماطر عدم اإكت�شاف خطاأ جوهري ناجت عن األإحتيال تفوق 

تلك الناجتة عن اخلطاأ، حيث ي�شمل األإحتيال التواطوؤ، التزوير، احلذف املتعمد، �شوء التمثيل اأو جتاوز نظام الرقابة الداخلي.

باألإطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات ال�شلة بالتدقيق من اأجل ت�شميم اإجراءات تدقيق منا�شبة ح�شب الظروف، ولكن لي�ص بغر�ص اإبداء راأي حول 

فعالية الرقابة الداخلية. 

بتقييم مالءمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�شبية واألإي�شاحات املتعلقة بها املّعدة من قبل األإدارة.

باإ�شتنتاج مدى مالءمة اإ�شتخدام األإدارة ملبداأ األ�شتمرارية املحا�شبي، وبناء على اأدلة التدقيق التي مت احل�شول عليها، يف حال وجود حالة جوهرية 

من عدم التيقن متعلقة باأحداث اأو ظـــروف قد تثري �شكوكاً جوهرية حول قدرة املجموعة على األ�شتمرار. ويف حال األإ�شتنتاج بوجود حالة جوهرية 

من عدم التيقن، يتوجب علينا لفت األإنتباه يف تقريرنا اإىل األإي�شاحات ذات ال�شلة الواردة يف البيانات املالية املوحدة اأو يف حال كانت هذه األإي�شاحات 

غري كافية يتوجب علينا تعديل راأينا. هذا ونعتمد يف اإ�شتنتاجاتنا على اأدلة التدقيق التي مت احل�شول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد 

توؤدي األأحداث اأو الظروف امل�شتقبلية بال�شركة اإىل توقف اأعمال املجموعة على اأ�شا�ص مبداأ األ�شتمرارية.

اإذا فيما كانت هذه البيانات  بتقييم العر�ص ال�شامل لهذه البيانات املالية املوحدة و هيكلها والبيانات املت�شمنة فيها، مبا يف ذلك األإف�شاحات و 

املالية املوحدة تظهر العمليات واألأحداث ذات العالقة بطريقة �شمن اإطار يحقق العر�ص العادل. 

باحل�شول على اأدلة تدقيق كافية فيما يتعلق بالبيانات املالية املوحدة لل�شركات اأو األأن�شطة التي تقوم بها من خالل املجموعة ألإبداء راأي حول 

البيانات املالية املوحدة.  اإن م�شوؤوليتنا يف هذا األإجتاه هي األإ�شراف والقيام بتدقيق املجموعة. نبقى الوحيدين امل�شوؤولني عن راأي التدقيق اخلا�ص 

بنا. 

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٧٠التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٦٩



البيانات 

املالية 

املوحدة



اإي�شاح

١٨

١٩

٢٠

١١ (ج(

١٨

٢١

بيان املركز املايل املوحد

كما يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(

متت املوافقة على هذه البيانات املالية املوحدة من قبل جمل�ص األإدارة يف ١٨ يناير ٢٠٢3 والتوقيع على اإ�شدارها نيابة عنه من قبل:

مت اعداد هذا البيان من قبل املجموعة ومت ختمه من قبل مدقق احل�شابات ألأغرا�ص التعريف فقط

ت�شكل األإي�شاحات على ال�شفحات من ١3 اإىل ٥٧ جزًءا أل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة. 

١٠٩,٧٩٢

٩٧,٩٤٧

٢٤,٥٩٦

٢3٢,33٥

٨١,٦٤3

١١٤,١٠٧

٢٥,٨٢٦

٢٢١,٥٧٦

3,٨٦٧,٢٢٥

٢٩,٢٦٩

٩٧٩,٧٦٢

٤,٨٧٦,٢٥٦

٥,٠٩٧,٨3٢

١٤,٤١٠,٤٤٠

٢,٩٥٤,٤٨٩

٤٠,٩3٤

٩٠٢,٨٤٩

3,٨٩٨,٢٧٢

٤,١3٠,٦٠٧

١3,3٠٨,١٠٢

مطلوبات عقود اإيجار متويلية

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

خم�ش�ص اإيقاف ت�شغيل

اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

م�شتحق ألأطراف ذات عالقة

مطلوبات عقود اإيجار متويلية

ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

اإجمايل املطلوبات املتداولة

اإجمايل املطلوبات

اإجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

املطلوبات

مطلوبات غري متداولة

اأحمد �شيف ال�شليطي

رئي�ص جمل�ص األإدارة

�شعد را�شد املهندي

الع�شو املنتدب والرئي�ص التنفيذي

مطلوبات متداولة

البيانات

املالية املوحدة
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بيان املركز املايل املوحد

كما يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(

ممتلكات واآألت ومعدات

حق ا�شتخدام موجودات 

ا�شتثمارات عقارية

ا�شتثمارات

�شهرة وموجودات غري ملمو�شة

اإجمايل املوجودات غري املتداولة

راأ�ص املال

احتياطي قانوين

احتياطي القيمة العادلة

فائ�ص اإعادة التقييم

اأرباح مدورة

حقوق امللكية اخلا�شة مب�شاهمي ال�شركة األأم

ح�ش�ص غري م�شيطرة

اإجمايل حقوق امللكية

خمزون

م�شتحق من اأطراف ذات عالقة

ذمم جتارية مدينة 

دفعات مقدمة وذمم مدينة اأخرى

نقد واأر�شدة لدى البنوك

اإجمايل املوجودات املتداولة

اإجمايل املوجودات

املوجودات 

حقوق امللكية واملطلوبات   

املوجودات غري املتداولة

حقوق امللكية

املوجودات املتداولة

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٧٤التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٧3

٢٠٢٢٢٠٢١

٢٠٢٢٢٠٢١



بيان الربح اأو اخل�شارة والدخل ال�شامل األآخر املوحد 

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(

�شايف ربح ال�شنة 

مت اعداد هذا البيان من قبل املجموعة ومت ختمه من قبل مدقق احل�شابات ألأغرا�ص التعريف فقط

ت�شكل األإي�شاحات على ال�شفحات من ١3 اإىل ٥٧ جزًءا أل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة. 
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�شايف التغري يف القيمة العادلة لال�شتثمارات

اأرباح /)خ�شائر( اإعادة التقييم لل�شنة

)اخل�شارة( /الدخل ال�شامل األأخر لل�شنة

اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

م�شاهمي ال�شركة األأم

ح�ش�ص غري م�شيطرة

الدخل ال�شامل األخر

بنود لن يعاد تصنيفها الحقا يف الربح أو الخسارة

من�شوب اىل:

بيان الربح اأو اخل�شارة املوحد

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(
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٢٨
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٢٧

اإيرادات 

تكلفة املبيعات

اجمايل الربح

م�شاهمي ال�شركة األأم 

ح�ش�ص غري م�شيطرة

�شايف ربح ال�شنة

العائد األأ�شا�شي لل�شهم الواحد

 )بالريال القطري لل�شهم(

اإيرادات اأخرى

م�شاريف عمومية واإدارية 

اإيراد متويل

)خم�ش�شات( / تدين يف القيمة

�شايف ربح ال�شنة

من�شوب اىل:

مت اعداد هذا البيان من قبل املجموعة ومت ختمه من قبل مدقق احل�شابات ألأغرا�ص التعريف فقط

ت�شكل األإي�شاحات على ال�شفحات من ١3 اإىل ٥٧ جزًءا أل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة. 
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بيان التدفقات النقدية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(

مت اعداد هذا البيان من قبل املجموعة ومت ختمه من قبل مدقق احل�شابات ألأغرا�ص التعريف فقط

ت�شكل األإي�شاحات على ال�شفحات من ١3 اإىل ٥٧ جزًءا أل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة. 
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التدفقات النقدية

من األن�شطة الت�شغيلية 

�شايف ربح ال�شنة 

تعديالت لـ: 

التغريات يف:

ا�شتهالك ممتلكات واآألت ومعدات

اإ�شتهالك حق ا�شتخدام موجودات 

اإ�شتهالك ا�شتثمارات عقارية

اإطفاء موجودات غري ملمو�شة 

حل تكلفة متويل ملخ�ش�ص اإيقاف الت�شغيل

فوائد على مطلوبات عقود اإيجار متويلية

رد خم�ش�ص الديون املعدومة وامل�شكوك يف حت�شيلها

تدين قيمة ممتلكات واآألت ومعدات

تدين قيمة ا�شتثمارات عقارية

تدين قيمة للمخزون بطيء احلركة

خم�ش�ص مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

خ�شارة من بيع/ �شطب ممتلكات واآألت ومعدات

وحق ا�شتخدام موجودات

م�شروف �شريبة الدخل

اإيرادات توزيعات اأرباح

اإيرادات متويل

- املخزون

- امل�شتحق من اأطراف ذات عالقة

- الذمم التجارية املدينة واملدفوعة مقدما

- الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األأخرى 

-  امل�شتحق ألأطراف ذات عالقة

التدفقات النقدية الناجتة عن األأن�شطة الت�شغيلية

مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

امل�شاهمة املدفوعة لل�شندوق األجتماعي والريا�شي

�شريبة الدخل املدفوعة

�شايف النقد الناجت عن األأن�شطة الت�شغيلية

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(

مت اعداد هذا البيان من قبل املجموعة ومت ختمه من قبل مدقق احل�شابات ألأغرا�ص التعريف فقط

ت�شكل األإي�شاحات على ال�شفحات من ١3 اإىل ٥٧ جزًءا أل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة. 
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ح�ش�ص غري 

م�شيطرة

املن�شوب اإىل م�شاهمي ال�شركة األأم

راأ�ص 

املال 

احتياطي 

قانوين

احتياطي

القيمة العادلة

فائ�ص اإعادة 

التقييم

اأرباح

مدورة
األجمايل

اجمايل حقوق 

امللكية
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الر�شيد يف ١ يناير ٢٠٢١

إجاميل الدخل الشامل للسنه:

�شايف ربح ال�شنة

الدخل ال�شامل األآخر لل�شنة

اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

لعام  مدفوعة  نقدية  اأرباح  توزيعات 

٢٠٢٠ )اإي�شاح ٢٩(

األجتماعي  ال�شندوق  يف  امل�شاهمة 

والريا�شي

للح�ش�ص  املدفوعة  األأرباح  توزيعات 

غري امل�شيطرة

الر�شيد كما يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢١

الر�شيد يف ١ يناير ٢٠٢٢

إجاميل الدخل الشامل للسنه:

�شايف ربح ال�شنة

اخل�شارة ال�شاملة األخرى لل�شنة

اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

لعام  مدفوعة  نقدية  اأرباح  توزيعات 

٢٠٢١ )اإي�شاح ٢٩(

األجتماعي  ال�شندوق  يف  امل�شاهمة 

والريا�شي

للح�ش�ص  املدفوعة  األأرباح  توزيعات 

غري امل�شيطرة

الر�شيد كما يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٧٨التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٧٧

٢٠٢٢٢٠٢١



اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

١. ن�شاط ال�شركة 

�شركة قطر للوقود )�ص.م.ع.ق.( )وقود( )»ال�شركة« اأو »ال�شركة األأم«( هي �شركة م�شاهمة عامة قطرية تاأ�ش�شت مبوجب املر�شوم األأمريي رقم ٥ لعام 

٢٠٠٢ بتاريخ ١٠ فرباير ٢٠٠٢ مبوجب ال�شجل التجاري رقم ٢٤٨٧٢. ال�شركة مدرجة يف بور�شة قطر. العنوان امل�شجل لل�شركة هو �شندوق بريد ٧٧٧٧, 

الدوحة، دولة قطر.

األأن�شطة الرئي�شية لل�شركة األأم مع ال�شركات التابعة لها )»املجموعة«( هي بيع وت�شويق وتوزيع النفط والغاز واملنتجات النفطية املكررة وخدمات 

فح�ص املركبات والتزويد بالوقود البحري وبيع الكاز ونقل النفط والغاز وتزويد ال�شفن بالوقود و اخلدمات العقارية. تعمل املجموعة ب�شكل رئي�شي 

يف دولة قطر.

تت�شمن هذه البيانات املالية املوحدة املعلومات املالية لل�شركات التابعة اخلا�شعة لل�شيطرة املدرجة اأدناه:

مبوجب القانون رقم ٢١ ل�شنة ٢٠١٩ ب�شاأن متديد األمتياز املمنوح ل�شركة قطر للوقود )وقود( لت�شويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز واملنتجات البرتولية، 

مت متديد امتياز ال�شركة حتى ١٧ يونيو ٢٠٢3. و�شوف يكون األمتياز قيد التجديد خالل عام ٢٠٢3. 

متت املوافقة على اإ�شدار البيانات املالية املوحدة للوقود لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢ وفًقا لقرار جمل�ص األإدارة ال�شادر يف ١٨ يناير ٢٠٢3.

�شركة وقود لفح�ص املركبات )ذ.م.م( )فاح�ص(

�شركة قطر لوقود الطائرات )ذ.م.م(

�شركة وقود للخدمات البحرية )ذ.م.م(

�شركة وقود الدولية )ذ.م.م(

�شركة وقود اململكة )ذ.م.م(

ار�ص اخلليج العقارية )ذ.م.م(

جنمة ال�شمال للخدمات البحرية )ذ.م.م( 

�شركة �شدرة الغارية لل�شحن

�شركة �شدرة الوجبة لل�شحن

املحيط البحري للخدمات املحدودة

�شركة �شدرة الروي�ص لل�شحن

اأوربت للخدمات البحرية املحدودة

�شركة �شدرة الرميلة لل�شحن

�شركة �شيدرا م�شيعيد لل�شحن

�شركة �شدرة الدوحة لل�شحن

�شركة �شدرة اخلور لل�شحن

األأفق للخدمات البحرية املحدودة

البلدا�شم ال�شركة التابعة

٢٠٢٢٢٠٢١

ن�شبة م�شاهمة 
املجموعة

٪١٠٠

٪٦٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٦٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

قطر

قطر

قطر

قطر

اململكة العربية ال�شعودية

قطر

عمان

جمهورية ليبرييا

جمهورية ليبرييا

جمهورية ليبرييا

جمهورية ليبرييا

جمهورية ليبرييا

جمهورية ليبرييا

جمهورية ليبرييا

جمهورية ليبرييا

جمهورية ليبرييا

جمهورية ليبرييا

بيان التدفقات النقدية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢  

)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(

مت اعداد هذا البيان من قبل املجموعة ومت ختمه من قبل مدقق احل�شابات ألأغرا�ص التعريف فقط

ت�شكل األإي�شاحات على ال�شفحات من ١3 اإىل ٥٧ جزًءا أل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة. 

اإي�شاح

٧

٢٤

٢٩

التدفقات النقدية

من األأن�شطة األ�شتثمارية

التدفقات النقدية

من األأن�شطة التمويلية

١٧,١٤٧

)3٤٧,٠٦٦)

)١٢,٨١١)

)٦,٨٠١)

٩٢,٠١٤

١٤١,3٩٨

٢٢٦,٩٤٢

٥٧٢,١٩٥

٦٨3,٠١٨

)٧٥٥,٦3٤)

)٤٨,٠٠٠)

)٤٩,٦٠٩)

)٨٥3,٢٤3)

١,٨٢٩,١٢٧

١,33٥,3٧3

3,١٦٤,٥٠٠

)٤٥٧,3٥٨)

)٤٨,٠٠٠)

)٤٦,٨٦٠)

)٥٥٢,٢١٨)

)١٧٥,٨3٧)

١,٥١١,٢١٠

١,33٥,3٧3

-

)١٤٦,3٩٥)

)١١,٢٠٠)

)١,٢٨٦)

٦٠,٨3٢

١١٩,٨٠٧

)٦١,٥٨٦)

)١,٠٤٠,٢٥٩)

)١,٠٨٠,٠٨٧)

متح�شالت من بيع ممتلكات واآألت ومعدات

�شراء ممتلكات واآألت ومعدات

�شراء ا�شتثمارات عقارية

�شراء موجودات غري ملمو�شة

توزيعات اأرباح م�شتلمة

اإيرادات متويل م�شتلمة

�شايف احلركة يف األ�شتثمارات

�شايف احلركة يف ح�شابات ودائع ثابتة

�شايف النقد الناجت عن /)امل�شتخدم يف( األأن�شطة األ�شتثمارية

توزيعات اأرباح مدفوعة

توزيعات اأرباح مدفوعة  للح�ش�ص غري امل�شيطرة

مدفوعات عقود اإيجار

�شايف النقد امل�شتخدم يف األأن�شطة التمويلية

�شايف الزيادة /)النق�ص( يف النقد و�شبه النقد

النقد و�شبه النقد يف ١ يناير 

١٤النقد و�شبه النقد يف 3١ دي�شمرب 

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٨٠التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٧٩

٢٠٢٢٢٠٢١



اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

٢. اأُ�ش�ص األإعداد )تتمة(

مت تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية، والتي اأ�شبحت �شارية للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد ١ يناير ٢٠٢٢, 

يف هذه البيانات املالية  املوحدة. مل يكن لتطبيق هذه املعايري الدولية للتقارير املالية املعدلة اأي تاأثري جوهري على املبالغ املدرجة لل�شنوات 

احلالية وال�شابقة ولكن قد يوؤثر على حما�شبة املعامالت اأو الرتتيبات امل�شتقبلية.

يف تاريخ امل�شادقة على هذه البيانات املالية املوحدة، مل تقم املجموعة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية 

التي مت اإ�شدارها ولكن مل ت�شبح �شارية املفعول بعد.

تعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم ١ - عر�ص البيانات املالية - ت�شنيف املطلوبات على اأنها متداولة اأو غري متداولة

توؤثر التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم ١ ال�شادر قي يناير ٢٠٢٠ فقط يف عر�ص األلتزامات على اأنها متداولة اأو غري متداولة يف بيان 

املركز املايل ولي�ص مبلغ اأو توقيت األعرتاف باأي اأ�شل اأو التزام اأو دخل اأو م�شروفات اأو املعلومات التي مت األإف�شاح عنها حول تلك البنود.

تو�شح التعديالت اأن ت�شنيف املطلوبات على اأنها متداولة اأو غري متداولة يعتمد على احلقوق املوجودة يف نهاية فرتة التقرير، واأ�شارت اإىل اأن 

الت�شنيف أل يتاأثر بالتوقعات حول ما اإذا كانت املن�شاأة �شتمار�ص حقها يف تاأجيل ت�شوية األلتزام، وبينت اأن احلقوق موجودة اإذا مت األمتثال للعهود 

يف نهاية فرتة التقرير، وقدمت تعريفاً لـ »الت�شوية« لتو�شيح اأن الت�شوية ت�شري اإىل التحويل اإىل الطرف املقابل من النقد اأو اأدوات حقوق امللكية 

اأو األأ�شول اأو اخلدمات األأخرى.

يف نوفمرب ٢٠٢٢ ، مت تعديل معيار املحا�شبة الدويل ١ لتحديد اأن التعهدات التي يجب على الكيان األلتزام بها فقط يف اأو قبل فرتة التقرير يجب 

اأن توؤثر على ت�شنيف األلتزام املقابل على اأنه التزام متداول اأو غري متداول.

األلتزامات غري املتداولة مع  البيانات املالية من فهم خماطر  التي متكن م�شتخدمي  األإي�شاحات  األإف�شاح عن املعلومات يف  يتعني على املن�شاأة 

التعهدات ميكن اأن ت�شبح قابلة لل�شداد يف غ�شون اثني ع�شر �شهًرا.

اأرجاأت تعديالت عام ٢٠٢٢ تاريخ �شريان التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم ١ ، ت�شنيف األلتزامات على اأنها متداولة اأو غري متداولة ، والتي 

مت ن�شرها يف يناير ٢٠٢٠ ملدة عام واحد اإىل فرتات اإعداد التقارير ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد ١ يناير ٢٠٢٤ ، ويتم تطبيق التعديالت باأثر رجعي 

مع ال�شماح بالتطبيق املبكر

�شاري املفعول للفرتات التي تبداأ يف اأو بعد

املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة

١ يناير ٢٠٢3

ه( املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التي ت�شري على ال�شنة احلالية

و( املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة قيد األإ�شدار ولكنها مل ت�شبح �شارية املفعول بعد ومل 

يتم تبنيها مبكًرا

العقود املرهقة - تكلفة اإمتام العقد - تعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم 3٧.

التح�شينات ال�شنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية ٢٠١٨-٢٠٢٠.

املمتلكات واألآألت واملعدات: العائدات قبل األ�شتخدام املق�شود - تعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم ١٦.

األإ�شارة اإىل األإطار املفاهيمي - التعديالت على املعيار الدويل ألإعداد التقارير املالية رقم 3.

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

٢. اأُ�ش�ص األإعداد

مت اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفًقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�شادرة عن جمل�ص معايري املحا�شبة الدولية، واألأحكام املعمول بها 

يف قانون ال�شركات التجارية القطري والنظام األأ�شا�شي لل�شركة، ون�شتعر�ص فيما يلي تفا�شيل ال�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة واملدرجة يف األإي�شاح 

رقم 3.

مت اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفًقا ملبداأ التكلفة التاريخية با�شتثناء األ�شتثمارات واألر�ص اململوكة، والتي مت قيا�شها بالقيمة العادلة.

مت عر�ص هذه البيانات املالية املوحدة بالريال القطري وهو العملة الوظيفية للمجموعة. جميع املعلومات املالية املعرو�شة بالريال القطري مقربة 

اإىل اأقرب األف ريال قطري ما مل ُيذكر خالف ذلك.

يتطلب اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة من األإدارة اتخاذ األأحكام والتقديرات واألفرتا�شات التي توؤثر على تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة 

واملبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات واألإيرادات وامل�شروفات، وعليه، قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

ُتراجع ال�شركة التقديرات واألفرتا�شات األأ�شا�شية با�شتمرار، ويتم األعرتاف مبراجعات التقديرات باأثر م�شتقبلي.

عدم اليقني يف األأحكام والتقديرات واألفرتا�شات

يتم ت�شمني املعلومات حول األأحكام ال�شادرة عند تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية والتقديرات واألإفرتا�شات غري املوؤكدة التي تنطوي على خماطر كبرية 

توؤدي اإىل تعديالت جوهرية على القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات يف ال�شنة املالية التالية يف األإي�شاحات التالية:

)١

)٢

)3

)٤

)٥

)٦

)٧

)٨

)٩

)١٠

اإي�شاح 3 )هـ( - األأعمار األإنتاجية والقيم املتبقية ور�شوم األإهالك ذات ال�شلة للممتلكات واملعدات ؛

اإي�شاح 3 )ح( - املوجودات املالية - تقييم منوذج األأعمال ؛

اإي�شاح ٤ (٢( - قيا�ص خم�ش�ص خ�شارة األئتمان املتوقعة )ECL( للذمم املدينة التجارية: األفرتا�شات الرئي�شية يف حتديد متو�شط معدل اخل�شارة 

املرجح ؛

اإي�شاح ٥ (١ و 3( - املحا�شبة عن األأرا�شي حتت املمتلكات واألآألت واملعدات با�شتخدام منوذج القيمة العادلة وحتديد القيم العادلة على اأ�شا�ص 

املدخالت الهامة غري القابلة للر�شد؛

اإي�شاح ٧- املحا�شبة عن املمتلكات األ�شتثمارية وحتديد القيم العادلة على اأ�شا�ص املدخالت الهامة غري القابلة للر�شد؛

اإي�شاح ٨ - األعرتاف باأل�شتثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل األآخر؛

اإي�شاح ٩ - اختبار انخفا�ص قيمة ال�شهرة: األفرتا�شات الرئي�شية املتعلقة باملبالغ القابلة لال�شرتداد؛

اإي�شاح ٢٠ - األأحكام والتقديرات الرئي�شية لتحديد خم�ش�ص اإيقاف الت�شغيل ؛

اإي�شاح ٢١ (١( واإي�شاح 3١ - األعرتاف وقيا�ص املخ�ش�شات واألإلتزامات الطارئة: األأحكام واألفرتا�شات الرئي�شية حول احتمالية وحجم التدفق اخلارج 

للموارد ؛

اإي�شاح 3٢ - مدة عقد األإيجار: ما اإذا كانت املجموعة متاأكدة ب�شكل معقول من ممار�شة خيارات التمديد.

اأ( اأُ�ش�ص امُلحا�شبة

ب( اأُ�ش�ص القيا�ص

ج( العملة الوظيفية وُعملة العر�ص

د( ا�شتخدام األأحكام والتقديرات

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٨٢التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٨١



اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

٢. اأُ�ش�ص األإعداد )تتمة(

و( املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة قيد األإ�شدار ولكنها مل ت�شبح �شارية املفعول بعد ومل 

يتم تبنيها مبكًرا

١ يناير ٢٠٢3�شاري املفعول للفرتات التي تبداأ يف اأو بعد

تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم 8 السياسات املحاسبية والتغيريات يف التقديرات املحاسبية واألخطاء - تعريف تقديرات املحاسبة

قام جمل�ص معايري املحا�شبة الدولية بتعديل معيار املحا�شبة الدويل رقم ٨ لتعريف التقديرات املحا�شبية على اأنها »مبالغ نقدية يف البيانات 

املالية تخ�شع لعدم التاأكد من القيا�ص«. قد تتطلب ال�شيا�شات املحا�شبية اأن يتم قيا�ص البنود الواردة يف البيانات املالية بطريقة تنطوي على عدم 

التاأكد من القيا�ص - اأي اأن ال�شيا�شة املحا�شبية قد تتطلب قيا�ص هذه البنود مببالغ نقدية أل ميكن مالحظتها مبا�شرة ويجب تقديرها بدألً من ذلك. 

يف مثل هذه احلالة ، تقوم املن�شاأة بتطوير تقدير حما�شبي لتحقيق الهدف املن�شو�ص عليه يف ال�شيا�شة املحا�شبية. يت�شمن تطوير التقديرات 

املحا�شبية ا�شتخدام األأحكام اأو األفرتا�شات بناًء على اأحدث املعلومات املتاحة واملوثوقة.

مت حذف تعريف التغيري يف التقديرات املحا�شبية. ومع ذلك، احتفظ املجل�ص مبفهوم التغيريات يف التقديرات املحا�شبية يف املعيار مع األإي�شاحات 

التالية:

اأ�شاف املجل�ص مثالني )الرابع واخلام�ص( اإىل األإر�شادات اخلا�شة بتنفيذ معيار املحا�شبة الدويل رقم ٨، امل�شاحب للمعيار. حذف املجل�ص مثاألً واحداً 

)املثال الثالث( ألأنه قد ي�شبب ارتباكاً يف �شوء التعديالت.

التعديالت �شارية املفعول للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد ١ يناير ٢٠٢3 للتغريات يف ال�شيا�شات املحا�شبية والتغريات يف التقديرات املحا�شبية 

التي حتدث يف اأو بعد بداية تلك الفرتة، مع ال�شماح بالتطبيق املبكر.

أل يعترب التغيري يف التقدير املحا�شبي الناجت عن معلومات جديدة اأو تطورات جديدة ت�شحيحاً خلطاأ.

اإن تاأثريات التغيري يف اأحد املدخالت اأو اأ�شلوب القيا�ص امل�شتخدم لتطوير التقدير املحا�شبي هي تغيريات يف التقديرات املحا�شبية اإذا مل تكن 

ناجتة عن ت�شحيح اأخطاء الفرتة ال�شابقة. 

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

٢. اأُ�ش�ص األإعداد )تتمة(

و( املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة قيد األإ�شدار ولكنها مل ت�شبح �شارية املفعول بعد ومل 

يتم تبنيها مبكًرا

١ يناير ٢٠٢3�شاري املفعول للفرتات التي تبداأ يف اأو بعد

تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم 1 عرض البيانات املالية وبيان املامرسة رقم 2 للمعايري الدولية للتقارير املالية إصدار األحكام 
النسبية - اإلفصاح عن السياسات املحاسبية

قام جمل�ص معايري املحا�شبة الدولية بتعديل معيار املحا�شبة الدويل رقم ١ اللذي يتعلق باألإف�شاح عن ال�شيا�شات املحا�شبية. ت�شتبدل التعديالت 

معيار  على  التعديالت  من  مزيد  اإجراء  يتم  اجلوهرية«.  املحا�شبية  ال�شيا�شة  »معلومات  بـ  الهامة«  املحا�شبية  »ال�شيا�شات  اأمثلة م�شطلح  جميع 

اأن تكون ال�شيا�شة  اأمثلة على متى من املحتمل  اإ�شافة  ا  اأي�شً املحا�شبة الدويل ١ ل�شرح كيف ميكن للكيان حتديد �شيا�شة حما�شبية جوهرية. يتم 

املحا�شبية جوهرية.

لدعم التعديالت و�شع جمل�ص األإدارة اأي�شاً اإر�شادات واأمثلة ل�شرح واإثبات تطبيق »عملية األأهمية الن�شبية املكونة من اأربع خطوات« املو�شحة يف 

بيان املمار�شة رقم ٢ اخلا�ص باملعايري الدولية للتقارير املالية. ت�شري التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم ١ للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف 

اأو بعد ١ يناير ٢٠٢3، مع ال�شماح بالتطبيق املبكر.

املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٨٤التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٨3



اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

٢. اأُ�ش�ص األإعداد )تتمة(

و( املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة قيد األإ�شدار ولكنها مل ت�شبح �شارية املفعول بعد ومل 

يتم تبنيها مبكًرا

١ يناير ٢٠٢٤�شاري املفعول للفرتات التي تبداأ يف اأو بعد

املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة

تعديالت عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 16 عقود اإليجار: تعديالت لتوضيح كيفية قيام البائع - املستأجر الحًقا بقياس 
معامالت البيع وإعادة التأجري

تتطلب التعديالت من البائع - امل�شتاأجر قيا�ص التزامات األإيجار ألحًقا عن طريق حتديد »مدفوعات األإيجار« و »مدفوعات األإيجار املعدلة« النا�شئة عن 

اإعادة األإيجار بطريقة أل تعرتف باأي مبلغ من األأرباح اأو اخل�شائر املتعلقة بحق األ�شتخدام يحتفظ به. أل متنع املتطلبات اجلديدة البائع امل�شتاأجر 

من األعرتاف يف الربح اأو اخل�شارة باأي مك�شب اأو خ�شارة تتعلق باألإنهاء اجلزئي اأو الكامل لعقد األإيجار.

 

بدون هذه املتطلبات اجلديدة ، قد يكون البائع - امل�شتاأجر قد اأدرك مك�شًبا على حق األ�شتخدام الذي يحتفظ به فقط ب�شبب اإعادة قيا�ص التزام 

األإيجار )على �شبيل املثال ، بعد تعديل عقد األإيجار اأو تغيري يف مدة األإيجار( تطبيق املتطلبات العامة يف املعيار الدويل ألإعداد التقارير املالية 

١٦. قد يكون هذا هو احلال ب�شكل خا�ص يف اإعادة األإيجار التي تت�شمن مدفوعات األإيجار املتغرية التي أل تعتمد على موؤ�شر اأو �شعر.

 

يقوم البائع - امل�شتاأجر بتطبيق التعديالت باأثر رجعي وفًقا ملعيار املحا�شبة الدويل رقم ٨ على معامالت البيع واإعادة التاأجري التي مت الدخول 

فيها بعد تاريخ التطبيق األأويل ، والتي يتم تعريفها على اأنها بداية فرتة اإعداد التقارير ال�شنوية التي طبقت فيها املن�شاأة املعيار الدويل ألإعداد 

التقارير املالية رقم ١٦ ألأول مرة.

 

التعديالت �شارية املفعول للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد ١ يناير ٢٠٢٤ ، مع ال�شماح بالتطبيق املبكر.

 

تتوقع األإدارة اأن يتم تطبيق هذه املعايري والتف�شريات والتعديالت اجلديدة يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة عندما تكون قابلة للتطبيق، 

وقد أل يكون لتطبيق هذه املعايري والتف�شريات والتعديالت اجلديدة تاأثري جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة يف فرتة التطبيق األأويل.

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

٢. اأُ�ش�ص األإعداد )تتمة(

و( املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة قيد األإ�شدار ولكنها مل ت�شبح �شارية املفعول بعد ومل 

يتم تبنيها مبكًرا

١ يناير ٢٠٢3�شاري املفعول للفرتات التي تبداأ يف اأو بعد

املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة

تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم 12 - رضائب الدخل - الرضائب املؤجلة املتعلقة باألصول وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة

تقدم التعديالت ا�شتثناء اآخر من األإعفاء من األعرتاف األأويل. مبوجب التعديالت، أل تطبق املن�شاأة اإعفاء األعرتاف األأويل للمعامالت التي توؤدي اإىل فروق 

�شريبية موؤقتة قابلة للخ�شم ومت�شاوية. 

بناًء على قانون ال�شرائب الذي ينطبق، قد تن�شاأ الفروق املوؤقتة اخلا�شعة لل�شريبة واملقتطعة عند األعرتاف األأويل باأ�شل والتزام يف معاملة أل متثل 

اندماج اأعمال وأل توؤثر على املحا�شبة اأو الربح اخلا�شع لل�شريبة. على �شبيل املثال، قد ين�شاأ هذا عند األعرتاف بالتزام عقد األإيجار وما يقابله من اأ�شل 

حق ا�شتخدام يطبق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ١٦ يف تاريخ بدء عقد األإيجار.

بعد التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم ١٢، يتعني على املن�شاأة األعرتاف باأ�شل ومطلوبات ال�شريبة املوؤجلة ذات ال�شلة، مع اإدراج اأي اأ�شل 

�شريبي موؤجل يخ�شع ملعايري األ�شرتداد الواردة يف معيار املحا�شبة الدويل رقم ١٢. 

كما ي�شيف جمل�ص األإدارة اأي�شاً مثاألً تو�شيحياً ملعيار املحا�شبة الدويل رقم ١٢ الذي يو�شح كيفية تطبيق التعديالت. 

 

تنطبق التعديالت على املعامالت التي حتدث يف اأو بعد بداية اأول فرتة مقارنة معرو�شة. باألإ�شافة اإىل ذلك، يف بداية اأقرب فرتة مقارنة، تعرتف 

املن�شاأة مبا يلي:

التعديالت �شارية املفعول للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد ١ يناير ٢٠٢3، مع ال�شماح بالتطبيق املبكر.

اأ�شل �شريبي موؤجل )اإىل احلد الذي يكون فيه من املحتمل توفري ربح خا�شع لل�شريبة ميكن يف مقابله ا�شتخدام الفرق املوؤقت القابل للخ�شم( 

والتزام �شريبي موؤجل جلميع الفروق املوؤقتة القابلة للخ�شم واخلا�شعة لل�شريبة املرتبطة مبا يلي:

- حق ا�شتخدام األأ�شول والتزامات األإيجار

- اإيقاف الت�شغيل واأل�شتعادة واملطلوبات املماثلة واملبالغ املقابلة املعرتف بها كجزء من تكلفة األأ�شل املعني.

األأثر الرتاكمي للتطبيق املبدئي للتعديالت كتعديل للر�شيد األفتتاحي لالأرباح املحتجزة )اأو اأي مكون اآخر من حقوق امللكية، ح�شب األقت�شاء( يف 

ذلك التاريخ.

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٨٦التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٨٥



اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

3. ملخ�ص ألأهم ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(

أل يتم اإطفاء ال�شهرة ولكن تتم مراجعة التدين يف قيمتها على األأقل �شنوًيا. لغر�ص اختبار تدين يف القيمة، يتم توزيع ال�شهرة 

على كل من وحدات توليد النقد للمجموعة )اأو جمموعات وحدات توليد النقد( املتوقع اأن ت�شتفيد من عمليات الدمج. عند ا�شتبعاد 

الوحدة املولدة للنقد، يتم ت�شمني املبلغ املن�شوب من ال�شهرة يف حتديد الربح اأو اخل�شارة عند البيع.

1( إيرادات الفوائد
النقدية  املدفوعات  بخ�شم  بال�شبط  يقوم  الذي  املعدل  هو  الفعلي  الفائدة  معدل  الفعلي.  الفائدة  معدل  با�شتخدام  الفوائد  دخل  ت�شجيل  يتم 

امل�شتقبلية املقدرة اأو املقبو�شات على مدى العمر املتوقع لالأداة املالية اإىل اإجمايل القيمة الدفرتية لالأ�شل املايل.

عند ح�شاب دخل الفائدة، يتم تطبيق معدل الفائدة الفعلي على اإجمايل القيمة الدفرتية لالأ�شل )عندما أل يكون األأ�شل منخف�ص القيمة األئتمانية(. 

ومع ذلك، بالن�شبة للموجودات املالية التي انخف�شت قيمتها األئتمانية بعد التحقق املبدئي، يتم احت�شاب دخل الفوائد عن طريق تطبيق معدل 

الفائدة الفعلي على التكلفة املطفاأة لالأ�شل املايل. اإذا مل يعد األأ�شل �شعيًفا ائتمانًيا، فعندئٍذ يعود ح�شاب دخل الفوائد اإىل األأ�شا�ص األإجمايل.

2( إيرادات اإليجار
يتم األعرتاف باإيرادات األإيجار من األ�شتثمارات العقارية كاإيرادات على مدى فرتة األإيجار. يتم ت�شمني دخل األإيجار يف »اإيرادات اأخرى«.

3( إيرادات توزيعات األرباح
يتم األعرتاف باإيرادات توزيعات األأرباح يف الربح اأو اخل�شارة يف التاريخ الذي يثبت فيه حق املجموعة يف ا�شتالم املدفوعات.

يتم قيا�ص األإيرادات على اأ�شا�ص املقابل املحدد يف عقد مع عميل وا�شتبعاد املبالغ املح�شلة نيابة عن األأطراف األأخرى. تعرتف 

املجموعة باألإيرادات عندما تقوم بتحويل ال�شيطرة على ال�شلع اأو اخلدمات اإىل العميل.

1( بيع البضائع
املرتبطة  التكاليف  املقابل حمتمالً، وميكن تقدير  ا�شرتداد  ويكون  العميل،  اإىل  الب�شائع  ال�شيطرة على  باألإيراد عندما يتم حتويل  األعرتاف  يتم 

األإيرادات ممكًنا ميكن قيا�شها ب�شكل  اأن يكون مبلغ  الب�شائع وميكن  اإداري م�شتمر يف  للب�شائع ب�شكل موثوق، وأل يوجد تدخل  والعودة املحتملة 

موثوق. يتم قيا�ص األإيرادات ب�شايف العوائد واخل�شومات التجارية واخل�شومات على احلجم.

2( تقديم الخدمات
تعمل املجموعة يف تقدمي اخلدمات املتعلقة بفح�ص املركبات ونقل وتوزيع املنتجات البرتولية املكررة، وتقوم باألإقرار باإيرادات هذه اخلدمات عند 

األنتهاء من تقدميها نظراً ألأن مدة اخلدمات ق�شرية بطبيعتها ب�شكل عام.

ب( ال�شهرة

د( م�شادر األإيرادات األأخرى

ج( األعرتاف باألإيرادات

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

3. ملخ�ص ألأهم ال�شيا�شات املحا�شبية

مت تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة التالية يف اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة:

١( تقوم املجموعة باملحا�شبة عن عمليات دمج األأعمال با�شتخدام طريقة األ�شتحواذ عندما تفي جمموعة األأن�شطة واملوجودات املقتناة بتعريف 

األأعمال ويتم حتويل ال�شيطرة اإىل املجموعة. عند حتديد ما اإذا كانت جمموعة معينة من األأن�شطة واملوجودات عبارة عن عمل اأم أل، تقوم املجموعة 

بتقييم ما اإذا كانت جمموعة املوجودات واألأن�شطة املكت�شبة تت�شمن، على األأقل، مدخالت وعملية جوهرية وما اإذا كانت املجموعة املقتناة لديها 

القدرة على اإنتاج املخرجات.

لدى املجموعة خيار تطبيق »اختبار التمركز« الذي ي�شمح باإجراء تقييم مب�شط ملا اإذا كانت جمموعة األأن�شطة واملوجودات املقتناة لي�شت اأعماألً 

جُتارية. يتم ا�شتيفاء اختبار الرتكيز األختياري اإذا كانت جميع القيمة العادلة ألإجمايل املوجودات املقتناة مركزة يف اأ�شل واحد حمدد اأو جمموعة من 

املوجودات املحددة املماثلة.

وبوجه عام، يتم قيا�ص املقابل املحول عند األ�شتحواذ بالقيمة العادلة، وكذلك �شايف املوجودات املقتناة القابلة للتحديد. يتم اختبار اأي �شهرة تن�شاأ 

�شنوًيا لتحديد التدين يف قيمتها. يتم األعرتاف باأي مك�شب ناجت عن �شفقة �شراء �شمن الربح اأو اخل�شارة على الفور. يتم �شرف تكاليف املعاملة 

عند تكبدها، اإأل اإذا كانت تتعلق باإ�شدار �شندات دين اأو حقوق ملكية.

2( الرشكات التابعة
ال�شركات التابعة هي ال�شركات التي ت�شيطر عليها املجموعة. تتحكم املجموعة يف كيان ما عندما تتعر�ص، اأو لديها حقوق يف، عائدات متغرية من 

م�شاركتها مع الكيان ولديها القدرة على التاأثري على تلك العوائد من خالل �شلطتها على الكيان. يتم ت�شمني البيانات املالية لل�شركات التابعة يف 

البيانات املالية املوحدة من تاريخ بدء ال�شيطرة حتى تاريخ انتهاء ال�شيطرة.

3( الحصص غري املسيطرة
يتم قيا�ص احل�ش�ص غري امُل�شيطرة مبدئًيا على اأ�شا�ص احل�شة الن�شبية ل�شايف املوجودات املحددة لل�شركة املقتناة يف تاريخ األ�شتحواذ. التغريات 

يف ح�شة املجموعة يف �شركة تابعة والتي أل توؤدي اإىل فقدان ال�شيطرة يتم احت�شابها كمعامالت حقوق ملكية.

4( فقدان السيطرة
ذات �شلة  ُم�شيطرة  واأي ح�ش�ص  التابعة  ال�شركة  األعرتاف مبوجودات ومطلوبات  فاإنها تلغي  تابعة،  �شركة  ال�شيطرة على  عندما تفقد املجموعة 

ومكونات حقوق امللكية األأخرى. يتم األعرتاف باأي مك�شب اأو خ�شارة ناجتة يف الربح اأو اخل�شارة. يتم قيا�ص اأي ح�شة حمتفظ بها يف ال�شركة التابعة 

ال�شابقة بالقيمة العادلة عند فقدان ال�شيطرة.

5( املعامالت املستبعدة عند توحيد البيانات املالية
يتم حذف األأر�شدة واملعامالت داخل املجموعة واأي اإيرادات وم�شروفات غري حمققة ناجتة عن املعامالت داخل املجموعة. يتم ا�شتبعاد املكا�شب غري 

املحققة الناجتة من املعامالت مع ال�شركات امل�شتثمر فيها بطريقة حقوق امللكية مقابل األ�شتثمار اإىل حد ح�شة املجموعة يف ال�شركة امل�شتثمر 

فيها. يتم حذف اخل�شائر غري املحققة بنف�ص الطريقة التي يتم بها حذف األأرباح غري املحققة، ولكن فقط اإىل احلد الذي أل يوجد فيه دليل على 

تدين يف القيمة.

اأ( اأُ�ش�ص توحيد البيانات املالية
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اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

3. ملخ�ص ألأهم ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(

هـ( املمتلكات واألآألت واملعدات )تتمة(

4( إلغاء االعرتاف
األأرباح  اأو عند عدم توقع منافع اقت�شادية م�شتقبلية من ا�شتخدامه. يتم حتديد  يتم ا�شتبعاد بند املمتلكات واألآألت واملعدات عند ا�شتبعاده 

واخل�شائر الناجتة عن ا�شتبعاد بنود املمتلكات واألآألت واملعدات من خالل مقارنة املتح�شالت من ا�شتبعادها مع قيمتها الدفرتية ويتم األعرتاف بها 

�شافياً �شمن الربح اأو اخل�شارة.

5( منوذج إعادة التقييم
يتم اإدراج األأرا�شي املحتفظ بها بغر�ص توريد ال�شلع اأو اخلدمات )با�شتثناء األ�شتثمارات العقارية(، اأو ألأغرا�ص اإدارية، يف بيان املركز املايل باملبالغ 

القيم  تختلف  أل  بحيث  كاف  بانتظام  التقييم  اإعادة  عمليات  اإجراء  يتم  التقييم.  اإعادة  تاريخ  يف  العادلة  القيمة  متثل  والتي  تقييمها،  املعاد 

الدفرتية ب�شكل جوهري عن القيم العادلة اإذا مت حتديدها يف تاريخ التقرير.

يتم تقييد اأي زيادة يف اإعادة التقييم يف احتياطي اإعادة التقييم، با�شتثناء احلد الذي يعك�ص فيه انخفا�ص اإعادة التقييم لنف�ص األأ�شل املعرتف 

به �شابًقا كم�شروف، ويف هذه احلالة يتم تقييد الزيادة يف الربح اأو اخل�شارة اإىل حد األنخفا�ص امل�شروف م�شبقاً. يتم حتميل انخفا�ص اإعادة التقييم 

كم�شروف اإىل احلد الذي يتجاوز فيه الر�شيد، اإن وجد، املحتفظ به يف احتياطي اإعادة التقييم املتعلق بعملية اإعادة التقييم ال�شابقة لهذا األأ�شل.

6( األعامل الرأساملية قيد التنفيذ
تت�شمن األأعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ م�شروعات حتت األإن�شاء ويتم اإدراجها بالتكلفة مطروحاً منها التدين يف القيمة، اإن وجد. أل يتم ا�شتهالك 

اأو  واملعدات  واألآألت  املمتلكات  اإىل  اإما  ر�شملتها  تتم  اخلدمة،  وو�شعها يف  املوجودات  اإن�شاء  من  األنتهاء  التنفيذ. مبجرد  قيد  الراأ�شمالية  األأعمال 

األ�شتثمار العقاري اعتماًدا على ا�شتخدامها ويتم ا�شتهالكها وفقاً لذلك.

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

3. ملخ�ص ألأهم ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(

هـ( املمتلكات واألآألت واملعدات

1( االعرتاف والقياس
يتم األعرتاف ببنود املمتلكات واألآألت واملعدات بتكلفة األقتناء ويتم قيا�شها بعد ذلك بالتكلفة مطروحا منها األ�شتهالك املرتاكم واأي خ�شائر تدين 

مرتاكمة يف القيمة، با�شتثناء األأرا�شي اململوكة للمجموعة والتي يتم قيا�شها بالقيمة العادلة.

ت�شمل التكلفة جميع التكاليف الالزمة ألإعادة األأ�شل اإىل حالة �شاحلة للعمل من اأجل األ�شتخدام املق�شود، وت�شمل تكاليف اإدارة امل�شروع املن�شوبة 

مبا�شرة اإىل اقتناء األأ�شل املعني. تتم ر�شملة الربامج امل�شرتاه التي تعد جزًءا أل يتجزاأ من وظائف املعدات ذات ال�شلة كجزء من تلك املعدات.

اإذا كانت األأجزاء الهامة من اأحد بنود املمتلكات واألآألت واملعدات لها اأعمار اإنتاجية خمتلفة، فعندئذ يتم املحا�شبة عنها كبنود منف�شلة )مكونات 

رئي�شية( للممتلكات واألآألت واملعدات.

2( النفقات الالحقة
يتم ت�شمني التكاليف الالحقة التي ميكن قيا�شها ب�شكل موثوق يف القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو األعرتاف بها كاأ�شل منف�شل، ح�شب األقت�شاء، فقط عندما 

يكون من املحتمل اأن تتدفق املنافع األقت�شادية امل�شتقبلية املرتبطة بالبند اإىل املجموعة.

3( االستهالك
يتم احت�شاب األ�شتهالك ل�شطب تكلفة بنود املمتلكات واألآألت واملعدات مطروحاً منها القيم املتبقية املقدرة با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت على 

مدى األأعمار األإنتاجية املقدرة ويتم األعرتاف بها يف الربح اأو اخل�شارة. أل يتم ا�شتهالك األأر�ص.

األأعمار األإنتاجية املقدرة لل�شنة احلالية هي كما يلي:

٢٠ - ٤٠ �شنة املباين والبنية التحتية     

٢٠ �شنة امل�شنع واملعدات      

٥ - ١٠ �شنوات ال�شيارات واملعدات املكتبية واألأثاث    

٢٥ - 3٠ �شنة فن      ال�شُ  

اعتماًدا على  والبلى املادي  األ�شتخدام املتوقع للموجودات،  بناًء على  اأو فئة من املوجودات   / و  اأ�شل  لكل  األإنتاجية املقدرة  األأعمار  األإدارة  حددت 

العوامل الت�شغيلية والبيئية والقيود القانونية اأو ما �شابه ذلك على ا�شتخدام املوجودات.

تتم مراجعة طرق األ�شتهالك والقيم املتبقية واألأعمار األإنتاجية يف تاريخ كل تقرير وتعديلها، اإذا كان ذلك منا�شباً.
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اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

3. ملخ�ص ألأهم ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(

ز( النقد و�شبه النقد

ح( األأدوات املالية

ي�شتمل النقد و�شبه النقد على اأر�شدة نقدية واأر�شدة لدى البنوك وودائع ق�شرية األأجل ذات فرتات ا�شتحقاق مدتها ثالثة اأ�شهر اأو اأقل، اإن وجدت، بعد 

طرح اأي اأر�شدة قائمة وت�شتخدم من قبل املجموعة يف اإدارة التزاماتها ق�شرية األأجل.

1( االعرتاف والقياس األويل
ت�شبح  عندما  األأخرى  املالية  واملطلوبات  املوجودات  بجميع  مبدئًيا  األعرتاف  يتم  ن�شوئها.  عند  مبدئًيا  التجارية  املدينة  بالذمم  األعرتاف  يتم 

املجموعة طرًفا يف األأحكام التعاقدية لالأداة.

األأ�شل املايل )ما مل يكن ذمم جتارية مدينة بدون عن�شر متويلي هام( اأو التزام مايل يتم قيا�شه مبدئًيا بالقيمة العادلة باألإ�شافة اإىل بند غري مدرج 

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة ، تكاليف املعاملة املن�شوبة مبا�شرة اإىل األ�شتحواذ اأو األإ�شدار. يتم قيا�ص الذمم التجارية املدينة التي أل 

حتتوي على عن�شر متويلي هام مبدئياً ب�شعر املعاملة.

2( التصنيف والقياس الالحق
املوجودات املالية

عند األعرتاف املبدئي، يتم ت�شنيف األأ�شل املايل على اأنه مت قيا�شه على النحو التايل: التكلفة املطفاأة؛ القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل األآخر 

- األ�شتثمار يف الديون والقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل األآخر - األ�شتثمار يف حقوق امللكية اأو الدخل ال�شامل األآخر.

أل ُتعيد املجموعة ت�شنيف املوجودات املالية بعد األعرتاف األأويل بها ما مل تغري منوذج اأعمالها ألإدارة املوجودات املالية، ويف هذه احلالة تقوم 

باإعادة ت�شنيف جميع املوجودات املالية املتاأثرة يف اليوم األأول من فرتة التقرير األأوىل بعد التغيري يف منوذج األأعمال.

يقا�ص األأ�شل املايل بالتكلفة املطفاأة اإذا كان ي�شتويف ال�شروط التالية ومل يتم ت�شنيف األأ�شل املايل بالقيمة العادلة يف الربح اأو اخل�شارة:

عند األعرتاف األأويل با�شتثمار يف حقوق امللكية غري حمتفظ به للمتاجرة، قد تختار املجموعة ب�شكل غري قابل للنق�ص عر�ص التغيريات الالحقة يف 

القيمة العادلة لال�شتثمار يف الدخل ال�شامل األآخر. يتم اإجراء هذه األنتخابات على اأ�شا�ص كل ا�شتثمار على حدة.

يتم قيا�ص جميع املوجودات املالية غري امل�شنفة كمقا�شة بالتكلفة املطفاأة اأو الدخل ال�شامل األآخر كما هو مو�شح اأعاله بالقيمة العادلة من خالل 

الربح اأو اخل�شارة. عند التحقق املبدئي، قد تقوم املجموعة ب�شكل غري قابل لالإلغاء بتخ�شي�ص اأ�شل مايل يلبي املتطلبات ليتم قيا�شه بالتكلفة 

املطفاأة اأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل األآخر كقيمة مدرجة بالقيمة العادلة يف الربح اأو اخل�شارة اإذا كان القيام بذلك يلغي اأو يقلل ب�شكل 

كبري من عدم التطابق املحا�شبي الذي قد ين�شاأ بطريقة اأخرى.

- يتم األحتفاظ بها �شمن منوذج اأعمال يهدف اإىل األحتفاظ باملوجودات لتح�شيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ 

- توؤدي �شروطه التعاقدية يف تواريخ حمددة اإىل التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات املبلغ األأ�شا�شي والفائدة على املبلغ األأ�شا�شي القائم.

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

3. ملخ�ص ألأهم ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(

و( األ�شتثمارات العقارية

األإيجارات  اأخرى والتي حتتفظ بها املجموعة لك�شب  اأطراف  األأرا�شي واملباين امل�شغولة ب�شكل كبري أل�شتخدامها من قبل  العقاري  األ�شتثمار  ميثل 

اأو زيادة راأ�ص املال وأل يتم األعرتاف بالتغيريات يف القيمة العادلة حيث تعرتف املجموعة بهذه األ�شتثمارات العقارية بنموذج التكلفة وت�شجيل 

األ�شتثمارات بالتكلفة مطروحاً منها األ�شتهالك املرتاكم.

1( االعرتاف والقياس
األ�شتهالك  بالتكلفة مطروحاً منها  اأي تكاليف للمعاملة، ويتم قيا�شه ألحًقا  ال�شراء، مبا يف ذلك  العقاري مبدئًيا بتكلفة  األعرتاف باأل�شتثمار  يتم 

املرتاكم واأي خ�شائر تدين مرتاكمة يف القيمة.

2( النفقات الالحقة
تتم ر�شملة امل�شروفات الالحقة فقط اإذا كان من املحتمل تدفق منافع اقت�شادية م�شتقبلية مرتبطة بالنفقات اإىل املجموعة.

3( االستهالك
يتم احت�شاب األ�شتهالك على اأ�شا�ص األأعمار األإنتاجية املقدرة للموجودات القابلة للتطبيق على اأ�شا�ص الق�شط الثابت الذي يبداأ عندما تكون املوجودات 

جاهزة لال�شتخدام املق�شود. يتم احت�شاب األ�شتهالك با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت على مدى األأعمار األإنتاجية املقدرة بـ ٤٠ �شنة ويتم األعرتاف 

بها يف الربح اأو اخل�شارة.

4( إلغاء االعرتاف
يتم ا�شتبعاد بند األ�شتثمار العقاري عند األ�شتبعاد اأو عندما أل يتوقع اأي منافع اقت�شادية م�شتقبلية من ا�شتخدامه. يتم حتديد األأرباح واخل�شائر 

من ا�شتبعاد بنود العقار األ�شتثماري من خالل مقارنة املتح�شالت من بيعها مع قيمتها الدفرتية ويتم األعرتاف بها يف �شايف الربح اأو اخل�شارة يف 

الفرتة التي مت فيها ا�شتبعاد العقار.
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اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

3. ملخ�ص ألأهم ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(

ح( األأدوات املالية )تتمة(

2( التصنيف والقياس الالحق )تتمة(

املوجودات املالية - تقييم ما اإذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات املبلغ األأ�شا�شي والفائدة فقط )تتمة(

تتوافق ميزة الدفع امل�شبق مع املدفوعات فقط ملعيار راأ�ص املال والفائدة اإذا كان مبلغ الدفع امل�شبق ميثل ب�شكل كبري مبالغ غري مدفوعة من 

اأ�شل املبلغ والفائدة على املبلغ األأ�شا�شي امل�شتحق، والتي قد تت�شمن تعوي�شاً معقوألً عن األإنهاء املبكر للعقد. باألإ�شافة اإىل ذلك، بالن�شبة لالأ�شل 

املايل املكت�شب بخ�شم اأو عالوة على املبلغ األ�شمي التعاقدي، هي ميزة ت�شمح اأو تتطلب الدفع امل�شبق مببلغ ميثل ب�شكل كبري املبلغ األ�شمي 

ا تعوي�شاً معقوألً لالإنهاء املبكر( يتم التعامل معها  التعاقدي باألإ�شافة اإىل الفائدة التعاقدية امل�شتحقة )ولكن غري املدفوعة( )والتي قد تت�شمن اأي�شً

على اأنها متوافقة مع هذا املعيار اإذا كانت القيمة العادلة مليزة الدفع امل�شبق غري مهمة عند األعرتاف األأويل.

املوجودات املالية - القيا�ص الالحق واألأرباح واخل�شائر:

املطلوبات املالية - الت�شنيف والقيا�ص الالحق واألأرباح واخل�شائر

يتم ت�شنيف املطلوبات املالية على اأنها مقا�شة بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة يف الربح اأو اخل�شارة. يتم ت�شنيف املطلوبات املالية على 

اأنها مدرجة بالقيمة العادلة يف الربح اأو اخل�شارة اإذا مت ت�شنيفها على اأنها حمتفظ بها للمتاجرة اأو كانت م�شتقة اأو مت ت�شنيفها على هذا النحو عند 

األعرتاف األأويل. يتم قيا�ص املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة بالقيمة العادلة ويتم األعرتاف ب�شايف األأرباح واخل�شائر، مبا 

يف ذلك اأي م�شروفات فوائد، يف الربح اأو اخل�شارة. يتم ألحًقا قيا�ص املطلوبات املالية األأخرى بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام معدل الفائدة الفعلي. 

ا األعرتاف باأي مك�شب اأو خ�شارة من األ�شتبعاد  يتم األعرتاف مب�شروفات الفوائد واأرباح اأو خ�شائر �شرف العمالت األأجنبية يف الربح اأو اخل�شارة. يتم اأي�شً

يف الربح اأو اخل�شارة.

املوجودات املالية 

بالتكلفة املطفاأة

ا�شتثمارات حقوق امللكية 

بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل ال�شامل األآخر

يتم قيا�ص هذه املوجودات ألحًقا بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة معدل 

الفائدة الفعلي. يتم تخفي�ص التكلفة املطفاأة عن طريق خ�شائر تدين يف 

القيمة. يتم األعرتاف باإيرادات الفوائد واأرباح وخ�شائر �شرف العمالت األأجنبية 

وتدين يف القيمة يف الربح اأو اخل�شارة. يتم األعرتاف باأي مك�شب اأو خ�شارة 

من األ�شتبعاد يف الربح اأو اخل�شارة.

تكاليف  طرح  بعد  العادلة  بالقيمة  املوجودات  هذه  قيا�ص  ألحًقا  يتم 

ما  اخل�شارة  اأو  الربح  يف  كدخل  األأرباح  بتوزيعات  األعرتاف  يتم  املعاملة. 

األ�شتثمار. يتم  ا�شرتداد جزء من تكلفة  األأرباح بو�شوح  مل متثل توزيعات 

يتم  وأل  األآخر  ال�شامل  الدخل  �شمن  األأخرى  واخل�شائر  األأرباح  ب�شايف  األعرتاف 

اإعادة ت�شنيفها اأبداً اإىل الربح اأو اخل�شارة.

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

3. ملخ�ص ألأهم ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(

ح( األأدوات املالية )تتمة(

٢( الت�شنيف والقيا�ص الالحق )تتمة(

املوجودات املالية - تقييم منوذج األأعمال

تقوم املجموعة بتقييم الهدف من منوذج األأعمال الذي يتم فيه األحتفاظ باألأ�شل املايل على م�شتوى املحفظة ألأن هذا يعك�ص ب�شكل اأف�شل طريقة 

اإدارة األأعمال وتقدمي املعلومات اإىل األإدارة. املعلومات التي يتم النظر فيها ت�شمل:

أل تعترب حتويالت املوجودات املالية اإىل اأطراف ثالثة يف املعامالت غري املوؤهلة لال�شتبعاد من اإلغاء األعرتاف مبيعات لهذا الغر�ص، مبا يتفق مع 

األعرتاف امل�شتمر للمجموعة باملوجودات.

يتم قيا�ص املوجودات املالية املحتفظ بها للمتاجرة اأو املدارة والتي يتم تقييم اأداوؤها على اأ�شا�ص القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

اأو اخل�شارة.

املوجودات املالية - تقييم ما اإذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات املبلغ األأ�شا�شي والفائدة فقط

ا�شتيفاًء ألأغرا�ص هذا التقييم، يتم تعريف »األأ�شل« على اأنه القيمة العادلة لالأ�شل املايل عند التحقق املبدئي. يتم تعريف »الفائدة« على اأنها 

األأ�شا�شية  األإقرا�ص  القائم خالل فرتة زمنية معينة وخماطر وتكاليف  األأ�شا�شي  األئتمان املرتبطة باملبلغ  للنقود وخماطر  الزمنية  للقيمة  مقابل 

األأخرى )مثل خماطر ال�شيولة والتكاليف األإدارية(، وكذلك هام�ص الربح.

عند تقييم ما اإذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات املبلغ األأ�شا�شي والفائدة، تاأخذ املجموعة يف األعتبار ال�شروط التعاقدية 

لالأداة. يت�شمن ذلك تقييم ما اإذا كان األأ�شل املايل يحتوي على �شرط تعاقدي ميكن اأن يغري توقيت اأو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث أل 

يفي بهذا ال�شرط. عند اإجراء هذا التقييم، تراعي املجموعة ما يلي:

- ال�شيا�شات واألأهداف املعلنة للمحفظة وت�شغيل تلك ال�شيا�شات عمليا. وت�شمل هذه ما اإذا كانت ا�شرتاتيجية األإدارة تركز على ك�شب اإيرادات الفوائد 

خارجة  نقدية  اأو تدفقات  �شلة  ذات  التزامات  اأي  املالية مع مدة  املوجودات  اأو مطابقة مدة  فائدة معني،  �شعر  احلفاظ على ملف  اأو  التعاقدية، 

متوقعة اأو حتقيق التدفقات النقدية من خالل بيع املوجودات؛

- كيف يتم تقييم اأداء املحفظة وتقدمي التقارير اإىل اإدارة املجموعة؛

- املخاطر التي توؤثر على اأداء منوذج األأعمال )واملوجودات املالية املحتفظ بها �شمن منوذج األأعمال( وكيفية اإدارة هذه املخاطر؛

- كيف يتم تعوي�ص مديري األأعمال - على �شبيل املثال ما اإذا كان التعوي�ص يعتمد على القيمة العادلة للموجودات املدارة اأو التدفقات النقدية 

التعاقدية املح�شلة؛ 

- وترية وحجم وتوقيت مبيعات املوجودات املالية يف الفرتات ال�شابقة واأ�شباب هذه املبيعات والتوقعات ب�شاأن ن�شاط املبيعات يف امل�شتقبل.

- األأحداث الطارئة التي من �شاأنها اأن تغري مبلغ اأو توقيت التدفقات النقدية؛

- ال�شروط التي قد تعدل �شعر الق�شيمة التعاقدية، مبا يف ذلك ميزات ال�شعر املتغري؛

- ميزات الدفع امل�شبق والتمديد؛ 

- ال�شروط التي حتد من مطالبة املجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات حمددة )مثل ميزات بدون حق الرجوع(.
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3. ملخ�ص ألأهم ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(

ط ( تدين القيمة )تتمة(

١( املوجودات املالية غري امل�شتقة )تتمة(

األدوات املالية )تتمة(
املتوقعة،  األئتمانية  اخل�شائر  تقدير  وعند  األأويل  األعرتاف  منذ  كبري  ب�شكل  زادت  قد  باأ�شل مايل  اخلا�شة  األئتمان  كانت خماطر  اإذا  ما  عند حتديد 

تاأخذ املجموعة يف األعتبار املعلومات املعقولة والداعمة ذات ال�شلة واملتاحة دون تكلفة اأو جمهود غري �شروري. يت�شمن ذلك كالً من املعلومات 

والتحليالت الكمية والنوعية، بناًء على اخلربة التاريخية للمجموعة وتقييم األئتمان امل�شتنري، والذي يت�شمن معلومات ا�شت�شرافية.

تفرت�ص املجموعة اأن خماطر األئتمان على األأ�شل املايل قد زادت ب�شكل ملحوظ اإذا تاأخر موعد األ�شتحقاق اأكرث من ٩٠ يوماً.

تعترب املجموعة اأن األأ�شل املايل قد تعرث يف ال�شداد عندما:

اخل�شائر األئتمانية املتوقعة على مدى العمر هي اخل�شائر األئتمانية املتوقعة التي تنتج عن جميع اأحداث التخلف عن ال�شداد املحتملة على مدى 

العمر املتوقع لالأداة املالية. اخل�شائر األئتمانية املتوقعة ملدة ١٢ �شهراً هي جزء من اخل�شائر األئتمانية املتوقعة الناجتة عن اأحداث التعرث املحتملة 

خالل ١٢ �شهراً بعد تاريخ التقرير )اأو فرتة اأق�شر اإذا كان العمر املتوقع لالأداة اأقل من ١٢ �شهراً(.

اأق�شى فرتة يتم اأخذها يف األعتبار عند تقدير اخل�شائر األئتمانية املتوقعة هي اأق�شى فرتة تعاقدية تتعر�ص خاللها املجموعة ملخاطر األئتمان.

قيا�ص خ�شائر األئتمان املتوقعة

اخل�شائر األئتمانية املتوقعة هي تقديرات مرجحة باحتمالية خل�شائر األئتمان. يتم قيا�ص خ�شائر األئتمان على اأنها القيمة احلالية جلميع حاألت العجز 

النقدي )اأي الفرق بني التدفقات النقدية امل�شتحقة للمن�شاأة وفًقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة ا�شتالمها(. يتم خ�شم اخل�شائر 

األئتمانية املتوقعة با�شتخدام معدل الفائدة الفعلي لالأ�شل املايل.

املوجودات املالية متدنية القيمة االئتامنية
يف تاريخ كل تقرير، تقوم املجموعة بتقييم ما اإذا كانت املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة ذات قيمة ائتمانية منخف�شة. يعترب األأ�شل 

املايل »منخف�ص القيمة األئتمانية« عند وقوع حدث اأو اأكرث من األأحداث التي لها تاأثري �شار على التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة لالأ�شل املايل.

يت�شمن الدليل على اأن األأ�شل املايل منخف�ص القيمة األئتمانية البيانات التالية التي ميكن مالحظتها:

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

- من غري املحتمل اأن يدفع املدين التزاماته األئتمانية للمجموعة بالكامل، دون جلوء املجموعة اإىل اإجراءات مثل حتقيق ال�شمان )اإن وجد(؛ 

- اأو جتاوز األأ�شل املايل موعد ا�شتحقاقه ألأكرث من 3٦٠ يوماً.

- �شعوبة مالية كبرية للمقرت�ص؛

- خمالفة العقد مثل التخلف عن ال�شداد اأو جتاوز تاريخ األ�شتحقاق اأكرث من 3٦٠ يوماً؛

- اإعادة هيكلة قر�ص اأو دفعة مقدمة من قبل املجموعة ب�شروط أل تراها املجموعة غرَي ذلك؛

- من املحتمل اأن يدخل املقرت�ص يف مرحلة اإفال�ص اأو عملية اإعادة تنظيم مالية اأخرى؛

- اختفاء �شوق ن�شط لالأوراق املالية ب�شبب ال�شعوبات املالية.

3. ملخ�ص ألأهم ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(

ح( األأدوات املالية )تتمة(

ط ( تدين القيمة

3( إلغاء االعرتاف

املوجودات املالية

تقوم املجموعة باإلغاء األعرتاف باألأ�شل املايل عندما تنتهي احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األأ�شل املايل، اأو تقوم بتحويل حقوق ا�شتالم 

التدفقات النقدية التعاقدية يف معاملة يتم فيها اإما حتويل جميع خماطر ومزايا ملكية األأ�شل املايل اأو التي أل تقوم فيها املجموعة بالتحويل اأو 

األحتفاظ ب�شكل جوهري بجميع خماطر ومزايا امللكية وأل حتتفظ بال�شيطرة على األأ�شل املايل.

تدخل املجموعة يف معامالت تقوم مبوجبها بتحويل املوجودات املعرتف بها يف بيان مركزها املايل ولكنها حتتفظ اإما بجميع اأو ب�شكل جوهري 

جميع خماطر ومزايا املوجودات املحولة. يف هذه احلاألت، أل يتم ا�شتبعاد املوجودات املحولة.

املطلوبات املالية

تلغي املجموعة األعرتاف باملطلوبات املالية عندما يتم األإعفاء من التزاماتها التعاقدية اأو اإلغائها اأو انتهاء �شالحيتها. كما تلغي املجموعة األعرتاف 

باملطلوبات املالية عندما يتم تعديل �شروطها وتكون التدفقات النقدية للمطلوبات املعدلة خمتلفة ب�شكل جوهري، ويف هذه احلالة يتم األعرتاف 

باأللتزام املايل اجلديد على اأ�شا�ص ال�شروط املعدلة بالقيمة العادلة.

عند ا�شتبعاد األلتزام املايل، يتم األعرتاف بالفرق بني املبلغ امل�شجل واملبلغ املدفوع )مبا يف ذلك اأي موجودات غري نقدية حمولة اأو مطلوبات 

متحملة( يف الربح اأو اخل�شارة.

4( املقاصة
يتم اإجراء املقا�شة بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية ويتم عر�ص �شايف املبلغ يف بيان املركز املايل فقط عندما يكون للمجموعة حالياً 

حق ملزم قانوناً ملقا�شة املبالغ وتعتزم اإما ت�شويتها على اأ�شا�ص ال�شايف اأو اإدراك املوجودات وت�شوية املطلوبات يف وقت واحد.

١( املوجودات املالية غري امل�شتقة

األدوات املالية
املجموعة  تعرتف  كما  املطفاأة.  بالتكلفة  املقا�شة  املالية  املوجودات  على  املتوقعة  األئتمانية  للخ�شائر  اخل�شائر  مبخ�ش�شات  املجموعة  تعرتف 

مبخ�ش�شات اخل�شائر للخ�شائر األئتمانية املتوقعة على ذمم األإيجار املدينة، والتي مت األإف�شاح عنها كجزء من الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة 

األأخرى.

يتم دائًما قيا�ص خم�ش�شات اخل�شارة للذمم املدينة التجارية )مبا يف ذلك ذمم األإيجار املدينة( مببلغ ي�شاوي اخل�شائر األئتمانية املتوقعة على مدى 

العمر.

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢
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اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

3. ملخ�ص ألأهم ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(

ي( املخزون

ك( ح�شة ال�شهم من األأرباح

ل( العمالت األأجنبية

حالته  اإىل  كل منتج  ألإي�شال  املتكبدة  امل�شاريف  التكاليف  تت�شمن  اأقل.  اأيهما  املمكن حتقيقها،  القيمة  �شايف  اأو  التكلفة  ب�شعر  املخزون  يظهر 

وموقعه احلاليني ويتم قيا�شها على اأ�شا�ص املتو�شط املرجح. يعتمد �شايف القيمة املمكن حتقيقها على �شعر البيع التقديري مطورحاً منه اأي 

تكاليف اإ�شافية يتوقع تكبدها عند األإكمال والت�شويق والبيع والتوزيع واأل�شتبعاد األإ�شايف. يتم تعديل املخزون ملخ�ش�ص ألأي بنود بطيئة احلركة 

اأو متقادمة.

تعر�ص املجموعة بيانات ح�شة ال�شهم من األأرباح األأ�شا�شية واملخففة ألأ�شهمها العادية. يتم احت�شاب ح�شة ال�شهم من األأرباح األأ�شا�شية بق�شمة الربح 

اأو اخل�شارة املن�شوبة اإىل امل�شاهمني العاديني لل�شركة على املتو�شط املرجح لعدد األأ�شهم العادية القائمة خالل الفرتة.

1( املعامالت بالعمالت األجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعمالت األأجنبية اإىل العمالت امل�شتخدمة للمجموعة باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تواريخ املعامالت.

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت األأجنبية اإىل العملة الوظيفية ب�شعر ال�شرف ال�شائد يف تاريخ التقرير. يتم حتويل املوجودات 

واملطلوبات غري النقدية التي يتم قيا�شها بالقيمة العادلة بعملة اأجنبية اإىل العملة الوظيفية ب�شعر ال�شرف عند حتديد القيمة العادلة. البنود 

غري النقدية التي يتم قيا�شها على اأ�شا�ص التكلفة التاريخية بعملة اأجنبية يتم حتويلها ب�شعر ال�شرف يف تاريخ املعاملة. يتم األعرتاف بفروق 

العمالت األأجنبية ب�شكل عام يف الربح اأو اخل�شارة.

2( العمليات الخارجية
يتم حتويل موجودات ومطلوبات العمليات األأجنبية، مبا يف ذلك ال�شهرة وتعديالت القيمة العادلة النا�شئة عن األ�شتحواذ، اإىل الريال القطري باأ�شعار 

ال�شرف يف تاريخ التقرير. يتم حتويل اإيرادات وم�شروفات العمليات األأجنبية اإىل الريال القطري باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تواريخ املعامالت. يتم 

األعرتاف بفروق العمالت األأجنبية يف الدخل ال�شامل األآخر ويتم جتميعها يف احتياطي التحويل.

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

3. ملخ�ص ألأهم ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(

ط ( تدين القيمة )تتمة(

األدوات املالية )تتمة(

عر�ص خم�ش�ص اخل�شائر األئتمانية املتوقعة يف بيان املركز املايل املوحد

يتم خ�شم خم�ش�شات اخل�شائر للموجودات املالية املقا�شة بالتكلفة املطفاأة من اإجمايل القيمة الدفرتية للموجودات.

الشطب

يتم �شطب اإجمايل القيمة الدفرتية لالأ�شل املايل عندما أل يكون لدى املجموعة توقعات معقولة أل�شرتداد األأ�شل املايل باأكمله اأو جزء منه. بالن�شبة 

للعمالء األأفراد، لدى املجموعة �شيا�شة �شطب اإجمايل القيمة الدفرتية عندما يكون األأ�شل املايل متاأخًرا عن موعد ا�شتحقاقه ملدة تزيد عن �شنة 

واحدة وغري م�شمون باأي �شمانات، بناًء على اخلربة التاريخية أل�شرتداد املوجودات املماثلة. بالن�شبة للعمالء من ال�شركات، تقوم املجموعة ب�شكل 

فردي باإجراء تقييم فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ ال�شطب بناًء على ما اإذا كان هناك توقع معقول باأل�شرتداد. أل تتوقع املجموعة ا�شرتداداً جوهرياً 

من املبلغ امل�شطوب. ومع ذلك، فاإن املوجودات املالية التي مت �شطبها ميكن اأن تظل خا�شعة ألأن�شطة األإنفاذ من اأجل األمتثال ألإجراءات املجموعة 

أل�شرتداد املبالغ امل�شتحقة.

2( املوجودات غري املالية
يف تاريخ كل تقرير، تقوم املجموعة مبراجعة القيم الدفرتية ملوجوداتها غري املالية لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�شر على تدين يف القيمة. يف 

حالة وجود مثل هذا املوؤ�شر، يتم تقدير املبلغ القابل لال�شرتداد لالأ�شل. يتم اختبار ال�شهرة �شنوياً لتحديد تدين يف القيمة.

اأ�شغر جمموعة من املوجودات التي تولد تدفقات نقدية نتيجة األ�شتخدام امل�شتمر  ألختبار تدين يف القيمة، يتم جتميع املوجودات مًعا يف 

والتي تكون م�شتقلة اإىل حد كبري عن التدفقات النقدية نتيجة املوجودات األأخرى اأو وحدات توليد النقد. يتم تخ�شي�ص ال�شهرة الناجتة عن اندماج 

األأعمال لوحدات توليد النقد اأو جمموعات الوحدات املولدة للنقد والتي من املتوقع اأن ت�شتفيد من عمليات الدمج.

القيمة القابلة لال�شرتداد لالأ�شل اأو الوحدة املنتجة للنقد هي قيمته امل�شتخدمة وقيمته العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع، اأيهما اأكرث. ت�شتند 

القيمة امل�شتخدمة على التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة، خم�شومة اإىل قيمتها احلالية با�شتخدام معدل اخل�شم قبل ال�شريبة الذي يعك�ص 

تقييمات ال�شوق احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر اخلا�شة باألأ�شل اأو وحدة توليد النقد.

يتم األعرتاف بخ�شارة تدين يف القيمة اإذا جتاوزت القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو الوحدة املنتجة للنقد قيمته القابلة لال�شرتداد. يتم اإدراج خ�شائر تدين 

يف القيمة يف الربح اأو اخل�شارة. يتم تخ�شي�شها اأوألً لتخفي�ص القيمة الدفرتية ألأي �شهرة خم�ش�شة للوحدة املنتجة للنقد، ثم لتخفي�ص القيم 

الدفرتية للموجودات األأخرى يف الوحدة املنتجة للنقد على اأ�شا�ص تنا�شبي.

أل يتم عك�ص خ�شارة التدين يف القيمة فيما يتعلق بال�شهرة. بالن�شبة للموجودات األأخرى، يتم عك�ص خ�شارة التدين يف القيمة فقط اإىل احلد الذي 

أل تتجاوز فيه القيمة الدفرتية لالأ�شل القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها، بعد طرح األ�شتهالك اأو األإطفاء، اإذا مل يتم األعرتاف بخ�شارة 

تدين يف القيمة.

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٩٨التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٩٧



اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

3. ملخ�ص ألأهم ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(

ف( عقود األإيجار

عند بداية العقد، تقوم املجموعة بتقييم ما اإذا كان العقد عقد اإيجار اأو يحتوي عليه. العقد هو اأو يحتوي على عقد اإيجار اإذا كان العقد ينقل احلق 

يف التحكم يف ا�شتخدام اأ�شل حمدد لفرتة زمنية نظري مقابل.

١( كم�شتاأجر

عند البدء اأو عند تعديل العقد الذي يحتوي على مكون عقد األإيجار، تخ�ش�ص املجموعة املقابل يف العقد لكل مكون من مكونات عقد األإيجار على 

اأ�شا�ص اأ�شعارها امل�شتقلة الن�شبية. ومع ذلك، بالن�شبة لعقود اإيجار املمتلكات، اختارت املجموعة عدم ف�شل املكونات غري املوؤجرة واملحا�شبة عن 

مكونات األإيجار وغري األإيجارية كمكون اإيجار واحد.

والتي  بالتكلفة،  األ�شتخدام مبدئًيا  اأ�شل حق  قيا�ص  يتم  األإيجار.  بدء عقد  تاريخ  األإيجار يف  والتزام عقد  األ�شتخدام  باأ�شل حق  املجموعة  تعرتف 

ت�شتمل على املبلغ األأويل أللتزام األإيجار املعدل ألأي مدفوعات اإيجار متت يف اأو قبل تاريخ البدء، باألإ�شافة اإىل اأي تكاليف اأولية مبا�شرة متكبدة 

ا اأي حوافز اإيجار م�شتلمة. يتم قيا�شها  وتقدير لتكاليف التفكيك واألإزالة األأ�شل األأ�شا�شي اأو أل�شتعادة األأ�شل األأ�شا�شي اأو املوقع الذي يوجد فيه، ناق�شً

ا األ�شتهالك املرتاكم وخ�شائر تدين يف القيمة. ألحًقا بالتكلفة ناق�شً

يتم ألحًقا ا�شتهالك اأ�شل حق األ�شتخدام با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت من تاريخ البدء اإىل نهاية مدة األإيجار، ما مل ينقل عقد األإيجار ملكية األأ�شل 

األأ�شا�شي اإىل املجموعة بنهاية مدة األإيجار اأو التكلفة من اأ�شل حق األ�شتخدام الذي يعك�ص اأن املجموعة �شتمار�ص خيار ال�شراء. يف هذه احلالة، �شيتم 

ا�شتهالك اأ�شل حق األ�شتخدام على مدار العمر األإنتاجي لالأ�شل األأ�شا�شي، والذي يتم حتديده على نف�ص األأ�شا�ص مثل املمتلكات واألآألت واملعدات.

باألإ�شافة اإىل ذلك، يتم تخفي�ص حق األ�شتخدام لالأ�شل ب�شكل دوري عن طريق خ�شائر تدين يف القيمة، اإن وجدت، ويتم تعديله لبع�ص قيا�شات التزام 

األإيجار. تطبق املجموعة معيار املحا�شبة الدويل 3٦ لتحديد ما اإذا كان اأ�شل حق األ�شتخدام قد انخف�شت قيمته اأم أل وحت�شب اأي خ�شارة تدين حمددة 

كما هو مو�شح يف �شيا�شة »املمتلكات واألآألت واملعدات«.

يتم عر�ص حق ا�شتخدام موجودات كبند منف�شل يف بيان املركز املايل املوحد.

يتم قيا�ص التزام عقد األإيجار مبدئًيا بالقيمة احلالية ملدفوعات األإيجار التي مل يتم دفعها يف تاريخ البدء، خم�شومة با�شتخدام معدل الفائدة 

للمجموعة. ب�شكل عام، ت�شتخدم املجموعة  األإ�شايف  األقرتا�ص  كان هذا املعدل أل ميكن حتديده ب�شهولة، معدل  اإذا  اأو،  األإيجار  املت�شمن يف عقد 

معدل األقرتا�ص املتزايد كمعدل اخل�شم. حتدد املجموعة معدل األقرتا�ص األإ�شايف من خالل احل�شول على اأ�شعار الفائدة من م�شادر التمويل اخلارجية 

املختلفة واإجراء بع�ص التعديالت لتعك�ص �شروط عقد األإيجار ونوع األأ�شل امل�شتاأجر.

يتم قيا�ص مطلوبات عقد األإيجار ألحًقا عن طريق زيادة القيمة الدفرتية لتعك�ص الفائدة على التزام األإيجار )با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية( وعن 

طريق تخفي�ص القيمة الدفرتية لتعك�ص مدفوعات األإيجار املدفوعة.

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

3. ملخ�ص ألأهم ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(

م( مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

�ص( املخ�ش�شات

ع( تقرير القطاع

تقدم املجموعة مكافاأة نهاية اخلدمة ملوظفيها التي تلبي اأو تتجاوز اأحكام قانون العمل القطري واأي تعديالت عليه. ي�شتند ا�شتحقاق هذه املكافاآت 

على الراتب النهائي للموظفني ومدة اخلدمة ، رهناً باإكمال احلد األأدنى من فرتة اخلدمة. يتم ا�شتحقاق التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت على مدى 

فرتة اخلدمة.

تقدم املجموعة م�شاهمات للهيئة العامة للتقاعد والتاأمينات األجتماعية فيما يتعلق مبوظفيها املواطنني والتي يتم احت�شابها كن�شبة مئوية 

من رواتب املوظفني.

يتم األعرتاف باملخ�ش�ص عندما:

)قطاع  اقت�شادية معينة  بيئة  اأو �شمن  األأعمال(،  )قطاع  ال�شلة  ذات  اخلدمات  اأو  املنتجات  اإما يف تقدمي  للمجموعة يعمل  القطاع هو جزء مميز 

جغرايف(، والتي تخ�شع ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك اخلا�شة بالقطاعات األأخرى. يعتمد ال�شكل األأ�شا�شي للتقارير القطاع للمجموعة على قطاعات 

األأعمال التي يتم حتديدها بناًء على اإدارة املجموعة وهيكل التقارير الداخلية.

للقيمة  احلالية  ال�شوق  تقييمات  يعك�ص  الذي  ال�شريبة  قبل  ما  املتوقعة مبعدل  امل�شتقبلية  النقدية  التدفقات  بخ�شم  املخ�ش�شات  يتم حتديد 

الزمنية للنقود واملخاطر اخلا�شة باأللتزام. يتم األعرتاف باإلغاء اخل�شم كتكلفة متويل.

- على املجموعة التزام حايل )قانوين اأو ا�شتدأليل( نتيجة حلدث �شابق؛

- من املحتمل اأن تكون املجموعة مطالبة بت�شوية األلتزام؛ 

- ميكن عمل تقدير موثوق ملبلغ األلتزام.

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١٠٠التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ٩٩



تغريت مدة عقد األإيجار اأو كان هناك حدث اأو تغري هام يف الظروف اأدى اإىل تغيري يف تقييم ممار�شة خيار ال�شراء، ويف هذه احلالة يتم اإعادة قيا�ص 

التزام األإيجار بخ�شم مدفوعات األإيجار املعدلة با�شتخدام معدل اخل�شم املعدل.

تتغري مدفوعات األإيجار ب�شبب التغريات يف موؤ�شر اأو معدل اأو تغيري يف ال�شداد املتوقع مبوجب قيمة متبقية م�شمونة، ويف هذه احلاألت يتم 

اإعادة قيا�ص التزام األإيجار بخ�شم مدفوعات األإيجار املنقحة با�شتخدام معدل خ�شم غري متغري )ما مل تتغري مدفوعات األإيجار الناجت عن تغيري يف 

�شعر الفائدة املتغري، ويف هذه احلالة يتم ا�شتخدام معدل خ�شم معدل(.

يتم تعديل عقد األإيجار وأل يتم املحا�شبة عن تعديل عقد األإيجار كعقد اإيجار منف�شل، ويف هذه احلالة يتم اإعادة قيا�ص التزام األإيجار بناًء على مدة 

عقد األإيجار املعدل عن طريق خ�شم مدفوعات األإيجار املعدلة با�شتخدام معدل اخل�شم املعدل يف ال�شارية تاريخ التعديل.

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

3. ملخ�ص ألأهم ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(

ف( عقود األإيجار )تتمة(

�ص( قيا�ص القيمة العادلة

٢( كموؤجر

عند البداية اأو عند تعديل العقد الذي يحتوي على مكون عقد األإيجار، تخ�ش�ص املجموعة املقابل يف العقد لكل مكون من مكونات عقد األإيجار على 

اأ�شا�ص اأ�شعاره امل�شتقلة الن�شبية.

عندما تعمل املجموعة كموؤجر، فاإنها حتدد عند بداية عقد األإيجار ما اإذا كان كل عقد اإيجار هو عقد اإيجار متويلي اأو عقد اإيجار ت�شغيلي. لت�شنيف كل 

عقد اإيجار، تقوم املجموعة باإجراء تقييم �شامل ملا اإذا كان عقد األإيجار ينقل ب�شكل كبري جميع املخاطر واملكافاآت املتعلقة مبلكية األأ�شل األأ�شا�شي. 

اإذا كان هذا هو احلال، فاإن عقد األإيجار هو عقد اإيجار متويلي؛ اإذا مل يكن كذلك، فهو عقد اإيجار ت�شغيلي. كجزء من هذا التقييم، تاأخذ املجموعة يف 

األعتبار بع�ص املوؤ�شرات مثل ما اإذا كان عقد األإيجار جلزء كبري من العمر األقت�شادي لالأ�شل.

عندما تكون املجموعة موؤجًرا و�شيًطا، فاإنها تقوم باملحا�شبة عن ح�ش�شها يف عقد األإيجار الرئي�شي وعقد األإيجار من الباطن ب�شكل منف�شل. يقوم 

بتقييم ت�شنيف األإيجار لعقد اإيجار من الباطن بالرجوع اإىل حق ا�شتخدام األأ�شل النا�شئ عن عقد األإيجار الرئي�شي، ولي�ص بالرجوع اإىل األأ�شل األأ�شا�شي. 

اإذا كان عقد األإيجار الرئي�شي هو عقد اإيجار ق�شري األأجل تطبق عليه املجموعة األإعفاء املو�شح اأعاله، فاإنها ت�شنف عقد األإيجار من الباطن على اأنه عقد 

اإيجار ت�شغيلي.

اإذا كان الرتتيب يحتوي على مكونات عقد اإيجار وغري اإيجار، فاإن املجموعة تطبق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ١٥ لتخ�شي�ص املقابل يف العقد. 

يتم اإ�شافة التكاليف األأولية املبا�شرة املتكبدة يف التفاو�ص وترتيب عقد اإيجار ت�شغيلي اإىل القيمة الدفرتية لالأ�شل املوؤجر ويتم األعرتاف بها على 

اأ�شا�ص الق�شط الثابت على مدى فرتة األإيجار.

تطبق املجموعة متطلبات اإلغاء األعرتاف وتدين يف القيمة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٩ على �شايف األ�شتثمار يف عقد األإيجار. كما 

تقوم املجموعة بانتظام مبراجعة القيم املتبقية التقديرية غري امل�شمونة امل�شتخدمة يف ح�شاب اإجمايل األ�شتثمار يف عقد األإيجار.

تعرتف املجموعة مبدفوعات األإيجار امل�شتلمة مبوجب عقود األإيجار الت�شغيلي كاإيرادات على مدى فرتة األإيجار كجزء من »األإيرادات األأخرى«.

»القيمة العادلة« هي ال�شعر الذي �شيتم ا�شتالمه لبيع اأ�شل اأو دفعه لتحويل التزام يف معاملة منظمة بني امل�شاركني يف ال�شوق يف تاريخ القيا�ص 

يف األأ�شل اأو، يف حالة عدم وجوده، يف ال�شوق األأكرث فائدة الذي متتلكه املجموعة. الو�شول يف ذلك التاريخ، بغ�ص النظر عما اإذا كان هذا ال�شعر ميكن 

مالحظته اأو تقديره ب�شكل مبا�شر با�شتخدام تقنية تقييم اأخرى. تعك�ص القيمة العادلة للمطلوبات خماطر عدم األأداء.

عند توفرها، تقي�ص املجموعة القيمة العادلة لالأداة با�شتخدام ال�شعر املدرج يف �شوق ن�شط لتلك األأداة. يعترب ال�شوق »ن�شًطا« اإذا كانت املعامالت 

لالأ�شل اأو املطلوبات تتم بتكرار وحجم كافيني لتوفري معلومات الت�شعري على اأ�شا�ص م�شتمر.

اإذا مل يكن هناك �شعر مدرج يف �شوق ن�شط، فاإن املجموعة ت�شتخدم تقنيات التقييم التي تزيد من ا�شتخدام املدخالت ذات ال�شلة التي ميكن 

مالحظتها وتقليل ا�شتخدام املدخالت غري القابلة للر�شد. تت�شمن تقنية التقييم املختارة جميع العوامل التي قد ياأخذها امل�شاركون يف ال�شوق يف 

األعتبار عند ت�شعري اأي معاملة.
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3. ملخ�ص ألأهم ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(

ف( عقود األإيجار )تتمة(

١( كم�شتاأجر )تتمة(

تتكون مدفوعات األإيجار املدرجة يف قيا�ص مطلوبات عقد األإيجار مما يلي:

- املدفوعات الثابتة، مبا يف ذلك الدفعات الثابتة اجلوهرية، مطروحاً منها اأي حوافز اإيجار م�شتحقة القب�ص؛

- مدفوعات األإيجار املتغرية التي تعتمد على موؤ�شر اأو معدل، يتم قيا�شها مبدئًيا با�شتخدام املوؤ�شر اأو ال�شعر يف تاريخ البدء؛

- املبالغ املتوقع دفعها مبوجب �شمان القيمة املتبقية؛

- �شعر املمار�شة مبوجب خيار ال�شراء الذي تكون املجموعة متاأكدة ب�شكل معقول من ممار�شته، ودفعات األإيجار يف فرتة جتديد اختيارية اإذا كانت 

املجموعة متاأكدة ب�شكل معقول من ممار�شة خيار التمديد، 

- وغرامات األإنهاء املبكر لعقد األإيجار ما مل تكن املجموعة متاأكدة ب�شكل معقول من عدم األإنهاء املبكر لعقد األإيجار.

تعيد املجموعة قيا�ص مطلوبات عقد األإيجار )وتقوم بتعديل مماثل على اأ�شل حق األ�شتخدام ذي ال�شلة( عندما:

يتم عر�ص التزام عقد األإيجار كبند منف�شل يف بيان املركز املايل املوحد.

التي  اإىل احلالة  األأ�شا�شي  األأ�شل  اإعادة  اأو  الذي يوجد فيه  ا�شتعادة املوقع  اأو  اأ�شل م�شتاأجر،  واإزالة  التزاًما بتكاليف تفكيك  عندما تتكبد املجموعة 

تتطلبها �شروط واأحكام عقد األإيجار، يتم األعرتاف باملخ�ش�ص وقيا�شه مبوجب معايري املحا�شبة الدولية 3٧. اإىل املدى الذي تتعلق فيه التكاليف، 

حق اإ�شتخدام اأ�شل ، يتم ت�شمني التكاليف يف اأ�شل حق اإ�شتخدام اأ�شل ذي ال�شلة.

اإليجارات قصرية األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة
اختارت املجموعة عدم األعرتاف بحق ا�شتخدام موجودات ومطلوبات األإيجار لعقود اإيجار املوجودات منخف�شة القيمة واألإيجارات ق�شرية األأجل )املحددة 

على اأنها عقود اإيجار ملدة ١٢ �شهًرا اأو اأقل(، مبا يف ذلك معدات تكنولوجيا املعلومات. تعرتف املجموعة مبدفوعات األإيجار املرتبطة بهذه األإيجارات 

كم�شروفات على مدى فرتة األإيجار.

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١٠٢التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١٠١
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٤. املخاطر املالية واإدارة راأ�ص املال

اأ( اإدارة املخاطر املالية

تتعر�ص املجموعة للمخاطر التالية الناجتة عن ا�شتخدامها لالأدوات املالية:

١( اإطار اإدارة املخاطر

وهي  املخاطر،  اإدارة  اخت�شا�ص  اإن�شاء  مت  للمجموعة.  املخاطر  اإدارة  عمل  اإطار  ومراقبة  اإن�شاء  عن  الكاملة  امل�شوؤولية  ال�شركة  اإدارة  يتحمل جمل�ص 

م�شوؤولة عن تطوير ومراقبة �شيا�شات اإدارة املخاطر للمجموعة وتقدمي تقارير منتظمة اإىل جمل�ص األإدارة.

ت�شرف جلنة التدقيق باملجموعة على كيفية مراقبة األإدارة لالمتثال ل�شيا�شات واإجراءات اإدارة املخاطر للمجموعة ومراجعة مدى كفاية اإطار عمل 

اإدارة املخاطر.

٢( خماطر األئتمان

ت�شري خماطر األئتمان اإىل خماطر تخلف الطرف املقابل عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يوؤدي اإىل خ�شارة مالية لل�شركة. كما يف تاريخ التقرير، 

ين�شاأ احلد األأق�شى لتعر�ص املجموعة ملخاطر األئتمان دون األأخذ بعني األعتبار اأي �شمانات حمتفظ بها اأو حت�شينات ائتمانية اأخرى، مما يلي:

خماطر األئتمان؛

خماطر ال�شيولة؛ 

خماطر ال�شوق

القيمة الدفرتية للموجودات املالية املعرتف بها كما هو مذكور يف بيان املركز املايل املوحد.

يو�شح اجلدول اأدناه احلد األأق�شى للتعر�ص ملخاطر األئتمان يف تاريخ التقرير:

القيمة الدفرتية
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اإي�شاح

٨
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ودائع طويلة األأجل

ذمم جتارية مدينة 

م�شتحق من اأطراف ذات عالقة

اأر�شدة بنكية

)املبلغ باألألف ريال قطري(
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3. ملخ�ص ألأهم ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(

�ص( قيا�ص القيمة العادلة )تتمة(

اإذا كان هناك اأ�شل اأو التزام مايل يتم قيا�شه بالقيمة العادلة له �شعر عر�ص و�شعر طلب، فاإن املجموعة تقي�ص املوجودات واملركز طويلة األآجل ب�شعر 

العر�ص واملطلوبات واملراكز ق�شرية األآجل ب�شعر الطلب.

اإن اأف�شل دليل على القيمة العادلة ألأداة مالية عند األعرتاف املبدئي هو عادة �شعر املعاملة - اأي القيمة العادلة للمقابل املدفوع اأو امل�شتلم. اإذا 

قررت املجموعة اأن القيمة العادلة عند التحقق املبدئي تختلف عن �شعر املعاملة واأن القيمة العادلة أل يتم اإثباتها من خالل �شعر مدرج يف �شوق 

ن�شط ألأ�شل اأو التزام مماثل وأل بناًء على تقنية تقييم يتم من خاللها احلكم على اأي مدخالت غري قابلة للمالحظة لكي تكون غري مهمة فيما يتعلق 

بالقيا�ص، يتم قيا�ص األأداة املالية مبدئًيا بالقيمة العادلة، مع تعديلها لتاأجيل الفرق بني القيمة العادلة عند األعرتاف األأويل و�شعر املعاملة. ألحًقا، 

يتم األعرتاف بهذا الفرق يف الربح اأو اخل�شارة على اأ�شا�ص منا�شب على مدى عمر األأداة ولكن يف موعد أل يتجاوز عندما يكون التقييم مدعوًما بالكامل 

ببيانات ال�شوق التي ميكن مالحظتها اأو اإغالق املعاملة.

لدى املجموعة اإطار رقابي را�شخ فيما يتعلق بقيا�ص القيم العادلة. تتم مراجعة التقييم ملعرفة املدخالت الهامة غري القابلة للر�شد وتعديالت 

اأو خدمات التقييم، لقيا�ص القيم العادلة، ف�شيتم تقييم التقييم  اأ�شعار الو�شيط  اإذا مت ا�شتخدام معلومات الطرف الثالث، مثل عرو�ص  التقييم. 

بناًء على األأدلة التي مت احل�شول عليها من األأطراف الثالثة لدعم األ�شتنتاج باأن هذه التقييمات تفي مبتطلبات املعايري، مبا يف ذلك امل�شتوى يف 

ت�شل�شل القيمة العادلة الذي يجب فيه ت�شنيف التقييمات.

عند قيا�ص القيمة العادلة ألأ�شل اأو التزام، ت�شتخدم املجموعة بيانات ال�شوق التي ميكن مالحظتها بقدر األإمكان

- امل�شتوى األأول: األأ�شعار املعلنة )غري املعدلة( يف األأ�شواق الن�شطة ملوجودات اأو مطلوبات مماثلة.

- امل�شتوى الثاين: املدخالت بخالف األأ�شعار املدرجة يف امل�شتوى ١ والتي ميكن مالحظتها لالأ�شل اأو األلتزام، �شواء ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر.

- امل�شتوى الثالث: مدخالت لالأ�شل اأو األلتزام التي أل ت�شتند اإىل بيانات ال�شوق التي ميكن مالحظتها )مدخالت غري قابلة للر�شد(.

اإذا كانت املدخالت امل�شتخدمة لقيا�ص القيمة العادلة لالأ�شل اأو األلتزام تقع يف م�شتويات خمتلفة من الت�شل�شل الهرمي للقيمة العادلة، ف�شيتم 

ت�شنيف قيا�ص القيمة العادلة بالكامل يف نف�ص امل�شتوى من الت�شل�شل الهرمي للقيمة العادلة كاأدنى م�شتوى من املدخالت املهمة للقيا�ص باأكمله.

تعرتف املجموعة بالتحويالت بني م�شتويات الت�شل�شل الهرمي للقيمة العادلة يف نهاية فرتة التقرير التي حدث خاللها التغيري.

)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١٠٤التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١٠3
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٤. املخاطر املالية واإدارة راأ�ص املال )تتمة(

اأ( اإدارة املخاطر املالية )تتمة(

٢( خماطر األئتمان )تتمة(

اإجمايل القيمة الدفرتية

اإجمايل القيمة الدفرتية

خم�ش�ص 

اخل�شارة

خم�ش�ص 

اخل�شارة

امل�شتحق من

اأطراف ذات عالقة 

امل�شتحق من

اأطراف ذات عالقة 

الذمم التجارية

املدينة

الذمم التجارية
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احلايل

من ٠ اإىل ٩٠ يوماً

من ٩١ اإىل ١٨٠ يوماً

١٨١ اإىل ٢٧٠ يوماً

٢٧١ اإىل 3٦٥ يوماً

اأكرث من 3٦٥

احلايل

من ٠ اإىل ٩٠ يوماً

من ٩١ اإىل ١٨٠ يوماً

١٨١ اإىل ٢٧٠ يوماً

٢٧١ اإىل 3٦٥ يوماً

اأكرث من 3٦٥

)املبلغ باألألف ريال قطري(

)املبلغ باألألف ريال قطري(

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

٤. املخاطر املالية واإدارة راأ�ص املال )تتمة(

اأ( اإدارة املخاطر املالية )تتمة(

٢( خماطر األئتمان )تتمة(

الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة األأخرى وامل�شتحق من األأطراف ذات العالقة

الذين يطلبون  للعمالء  األئتمان  تقييمات  اإجراء  يتم  األئتمان.  على  اخلدمات  اأو  ال�شلع  قبل تقدمي  األئتمان  لفح�ص  �شارمة  �شيا�شة  املجموعة  لدى 

األئتمان ويتم اعتمادها من قبل اإدارة املجموعة.

ت�شعى املجموعة للحد من خماطر األئتمان من خالل و�شع حدود ائتمانية للعمالء األأفراد. تعمل املجموعة كذلك على التخفيف من خماطر األئتمان 

املدينة  الذمم  حت�شيل  قابلية  وتراجع  القائمة  املدينة  الذمم  بانتظام  األإدارة  تراقب  األئتمانية.  ل�شيا�شتها  وفًقا  بنكية  �شمانات  طلب  خالل  من 

التجارية. لدى املجموعة �شيا�شة لتخ�شي�ص اأية مبالغ مل يعد من املحتمل حت�شيلها اأو �شطب اأي مبالغ يكون حت�شيلها غري حمتمل كديون معدومة. 

نتيجة لذلك، تعتقد األإدارة اأنه أل توجد خماطر ائتمانية كبرية على الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة األأخرى كما هو معرو�ص يف بيان املركز 

املايل. حتتفظ املجموعة مبخ�ش�ص للذمم املدينة امل�شكوك يف حت�شيلها؛ يتم مراجعة تقدير هذا املخ�ش�ص بانتظام ويتم حتديده على اأ�شا�ص كل 

حالة على حدة. راجع األإي�شاح رقم ١٢ ب�شاأن تقادم الذمم املدينة التجارية.

لدى املجموعة ٥,٠٨٧ عميل )٢٠٢١: ٥,٧٦٨( علماً باأن اأكرب ٥ عمالء ميثلون ٦٤٪ (٢٠٢١: ٧٠٪( من ذممها التجارية املدينة. متت اإدارة خماطر الرتكز 

الكبرية هذه من خالل املراقبة املح�شنة والتتبع الدوري.

الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة األأخرى غري م�شنفة.

مت األإف�شاح عن احلركة يف خم�ش�ص تدين قيمة الذمم التجارية املدينة يف األإي�شاح رقم ١٢.

(١( مت حتديد خم�ش�ص اخل�شارة كما يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢ و 3١ دي�شمرب ٢٠٢١ على النحو التايل للذمم املدينة التجارية وامل�شتحق من األأطراف ذات 

العالقة.

يقدم اجلدول التايل معلومات حول التعر�ص ملخاطر األئتمان واخل�شائر األئتمانية املتوقعة للذمم التجارية املدينة من العمالء:

)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١٠٦التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١٠٥



اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

٤. املخاطر املالية واإدارة راأ�ص املال )تتمة(

اأ( اإدارة املخاطر املالية )تتمة(

3( خماطر ال�شيولة )تتمة(

التدفقات النقدية التعاقدية

التدفقات النقدية التعاقدية

٢ - ٥

�شنوات

٢ - ٥

�شنوات

اأقل من

١ �شنة

اأقل من

١ �شنة

األإجمايل

األإجمايل

القيمة

الدفرتية

القيمة

الدفرتية

اأكرث من

٥ �شنوات

اأكرث من

٥ �شنوات

)٢٩,٢٧٠)

)3,٨٦٧,٢٢٥)

)٩٧٩,٧٦٠)

)٤,٨٧٦,٢٥٥)

)٤٠,٩3٤)

)٢,٩٥٤,٤٨٩)

)٩٠٢,٨٤٩)

)3,٨٩٨,٢٧٢)

)٦١,٤٧٦)

-

-

)٦١,٤٧٦)

)٤٠,3٧٧)

-

-

)٤٠,3٧٧)

)٤١,٢٦٧)

-

-

)٤١,٢٦٧)

)٤٨,3١٦)

-

-

)٤٨,3١٦)

)١١٠,٩١٤)

)3,٨٦٧,٢٢٥)

)٩٧٩,٧٦٠)

)٤,٩٥٧,٨٩٩)

)١٥٠,٧٢٦)

)٢,٩٥٤,٤٨٩)

)٩٠٢,٨٤٩)

)٤,٠٠٨,٠٦٤)

١١٠,٩١٤

3,٨٦٧,٢٢٥

٩٧٩,٧٦٠

٤,٩٥٧,٨٩٩

١٥٠,٧٢٦

٢,٩٥٤,٤٨٩

٩٠٢,٨٤٩

٤,٠٠٨,٠٦٤

)املبلغ باألألف ريال قطري(

٢٠٢٢

مطلوبات عقود األإيجار التمويلية

م�شتحق لالأطراف ذات عالقة

ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

٢٠٢١

مطلوبات عقود األإيجار التمويلية

م�شتحق لالأطراف ذات عالقة

ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

)املبلغ باألألف ريال قطري(

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

٤. املخاطر املالية واإدارة راأ�ص املال )تتمة(

اأ( اإدارة املخاطر املالية )تتمة(

٢( خماطر األئتمان )تتمة(

تقي�ص املجموعة دائماً خم�ش�ص اخل�شارة للذمم املدينة التجارية مببلغ ي�شاوي اخل�شائر األئتمانية املتوقعة على مدى احلياة با�شتخدام الطريقة 

املب�شطة. يتم تقدير خ�شائر األئتمان املتوقعة على الذمم املدينة التجارية با�شتخدام م�شفوفة خم�ش�ص بالرجوع اإىل جتربة التخلف عن ال�شداد 

ال�شابقة للمدين وحتليل املركز املايل احلايل للمدين، مع تعديله بالعوامل اخلا�شة باملدينني، والظروف األقت�شادية العامة لل�شناعة التي يعمل 

فيها املدينون وتقييم كل من الظروف احلالية واملتوقعة يف تاريخ التقرير.

 قامت املجموعة باإثبات خم�ش�ص خ�شارة بقيمة ١٤٦ مليون ريال قطري )٢٠٢١: ١٦١ مليون ريال قطري( مقابل الذمم التجارية املدينة.

تعتقد املجموعة اأن املبالغ التي فات موعد ا�شتحقاقها ألأكرث من ٩٠ يوماً أل تزال قابلة للتح�شيل، بناًء على �شلوك ال�شداد التاريخي والتحليل ال�شامل 

ملخاطر ائتمان العمالء، مبا يف ذلك الت�شنيفات األئتمانية للعمالء األأ�شا�شيني، عند توفرها. معظم الذمم املدينة املذكورة اأعاله اإما م�شمونة ب�شمان 

بنكي اأو اأنها م�شتحقة القب�ص من جهات حكومية.

نظًرا ألأن جتربة خ�شارة األئتمان التاريخية للمجموعة أل تظهر اأمناط خ�شارة خمتلفة ب�شكل كبري لقطاعات العمالء املختلفة، فاإن خم�ش�ص اخل�شارة 

على اأ�شا�ص حالة تاأخر األ�شتحقاق أل يتم متييزه ب�شكل اأكرب بني قاعدة عمالء املجموعة املختلفة.

األرصدة البنكية
حتد ال�شركة من تعر�شها ملخاطر األئتمان على األأر�شدة البنكية من خالل األحتفاظ باأر�شدة لدى بنوك ذات ت�شنيفات ائتمانية عالية. يتم تقييم 

األأر�شدة لدى البنوك على اأنها ذات خماطر ائتمانية منخف�شة من التخلف عن ال�شداد ألأن هذه البنوك تخ�شع لرقابة عالية من قبل البنوك املركزية 

يف البلدان املعنية. مل يعد اأي من األأر�شدة لدى البنوك يف نهاية فرتة التقرير متاأخراً عن موعد ا�شتحقاقه، ومع األأخذ يف األعتبار اخلربة التاريخية 

يف التخلف عن ال�شداد والت�شنيفات األئتمانية احلالية للبنك، قامت اإدارة املجموعة بتقييم عدم وجود تدين يف القيمة وبالتايل مل يتم ت�شجيلها 

خم�ش�ص تدين يف القيمة وفقا لذلك.

3( خماطر ال�شيولة

خماطر ال�شيولة هي املخاطر املتمثلة يف اأن املجموعة �شتواجه �شعوبة يف الوفاء باأللتزامات املرتبطة مبطلوبات املجموعة املالية التي يتم 

ت�شويتها عن طريق ت�شليم النقد اأو اأ�شل مايل اآخر. ت�شمن األإدارة، قدر األإمكان، اأنه �شيكون لديها �شيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند ا�شتحقاقها، 

يف ظل الظروف العادية واملرهقة، دون تكبد خ�شائر غري مقبولة اأو املخاطرة ب�شمعة املجموعة. حتتفظ املجموعة باحتياطيات كافية من خالل 

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

)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١٠٨التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١٠٧



اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

٤. املخاطر املالية واإدارة راأ�ص املال )تتمة(

ب( اإدارة راأ�ص املال

ج( القيم العادلة

امل�شتقبلي  التطور  اأعمالها وموا�شلة  اأجل دعم  راأ�شمالية قوية من  احتفاظها بقاعدة  للمجموعة هو �شمان  املال  راأ�ص  اإدارة  األأ�شا�شي من  الهدف 

لالأعمال. ظلت �شيا�شة اإدارة راأ�ص املال للمجموعة دون تغيري منذ ال�شنة ال�شابقة. أل تخ�شع املجموعة ألأي متطلبات راأ�ص مال مفرو�شة من اخلارج.

القيمة العادلة هي ال�شعر الذي �شيتم ا�شتالمه لبيع اأ�شل اأو دفعه لتحويل التزام يف معاملة منظمة بني امل�شاركني يف ال�شوق يف تاريخ القيا�ص. 

اإن القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية تقارب ب�شكل معقول قيمتها العادلة ب�شبب طبيعتها ق�شرية األأجل اأو ب�شبب التاأثري غري املادي 

للخ�شم عند احت�شاب القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية من هذه األأدوات.

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

٤. املخاطر املالية واإدارة راأ�ص املال )تتمة(

اأ( اإدارة املخاطر املالية )تتمة(

٤( املخاطر املرتبطة بال�شوق

التي �شتوؤثر على دخل   ، الفائدة  واأ�شعار  األأجنبية  العمالت  اأ�شعار �شرف  ، مثل  ال�شوق  اأ�شعار  التغريات يف  بال�شوق هي خماطر  املخاطر املرتبطة 

املجموعة اأو قيمة ما متلكه من األأدوات املالية. الهدف من اإدارة خماطر ال�شوق هو اإدارة ومراقبة التعر�ص ملخاطر ال�شوق �شمن معايري مقبولة، 

مع حت�شني العائد.

أ( مخاطر أسعار حقوق امللكية
تخ�شع املجموعة ملخاطر اأ�شعار حقوق امللكية فيما يتعلق ب�شندات حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل األآخر. تدير 

املجموعة خماطر ال�شوق من خالل تقييم القيمة ال�شوقية احلالية وعوامل اأخرى مبا يف ذلك التقلبات العادية يف اأ�شعار األأ�شهم لالأ�شهم املدرجة عن 

طريق التقارير الدورية ملدير األ�شتثمار املتعلقة باألأ�شهم. تراقب األإدارة تقلبات األأ�شعار على اأ�شا�ص م�شتمر وتت�شرف وفًقا لذلك.

من املتوقع اأن توؤدي الزيادة اأو النق�شان بن�شبة ١٠٪ يف القيمة ال�شوقية ملحفظة املجموعة املدرجة من األأوراق املالية امُلقيدة بالقيمة العادلة 

امللكية  املوجودات وحقوق  ريال قطري( يف  ١٨١ مليون   :٢٠٢١( ريال قطري  ١٤٠ مليون  نق�شان قدره  اأو  زيادة  اإىل  األآخر  ال�شامل  الدخل  من خالل 

للمجموعة.

ب( املخاطر املرتبطة بالعملة
اأو املطلوبات املعرتف بها مقومة بعملة لي�شت العملة  اأو املوجودات  تن�شاأ خماطر ال�شرف األأجنبي عندما تكون املعامالت التجارية امل�شتقبلية 

الوظيفية للمجموعة . لي�ص لدى املجموعة معامالت هامة بالعمالت األأجنبية. نظراً ألأن الدوألر األأمريكي مرتبط بالريال القطري، فاإن املجموعة غري 

معر�شة ملخاطر العملة عندما تتعامل بهذه العملة. تراقب األإدارة تقلبات اأ�شعار ال�شرف ب�شكل م�شتمر وتت�شرف وفقاً لذلك.

ج( مخاطر سعر الفائدة
الفائدة يف  اأ�شعار  التغريات يف  ب�شبب  املالية  لالأداة  امل�شتقبلية  النقدية  التدفقات  اأو  العادلة  القيمة  الفائدة عندما تتقلب  اأ�شعار  تن�شاأ خماطر 

ال�شوق. ال�شركة لديها خماطر اأ�شعار الفائدة النا�شئة عن الودائع البنكية. يتم اإ�شدار هذه الودائع مبعدألت ثابتة مما يعر�ص ال�شركة ملخاطر اأ�شعار 

الفائدة للقيمة العادلة. ومع ذلك ، فاإن التغيري يف اأ�شعار الفائدة يف تاريخ التقرير لن يوؤثر على الربح اأو اخل�شارة.

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١١٠التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١٠٩



اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

٥. ممتلكات األت ومعدات )تتمة(

١. يف ال�شنوات ال�شابقة، اإ�شتلمت املجموعة م�شاعدات حكومية على �شكل موجودات غري نقدية بالقيمة األإ�شمية )٦ قطع اأر�ص تقع يف دولة قطر( 

ومت حتويل �شكوك ملكية هذه األأرا�شي اإىل املجموعة ومت احت�شابها با�شتخدام منوذج اإعادة التقييم.

عالوة على ذلك ، مت منح حق األ�شتخدام من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراين )»البلدية«( ملائة و واحد )١٠١( قطعة اأر�ص لغر�ص اإن�شاء وت�شغيل 

حمطات الوقود. ومع ذلك ، تلقت ال�شركة خالل العام م�شودات عقود لع�شر اأرا�شي من البلدية والتي أل تزال قيد التباحث. 

لدى املجموعة ٩ �شفن )٢٠٢١: ١٠ �شفن( تعمل ب�شكل رئي�شي يف متوين الوقود والبيتومني والتاأجري. 

�شبع �شفن مملوكة ل�شركة وقود للخدمات البحرية )ذ.م.م( و�شفنتني مملوكني ل�شركة بوألري�ص للخدمات البحرية )ذ.م.م(.

٢. بلغ األإ�شتهالك املخ�ش�ص على تكلفة املبيعات ١٤٥ مليون ريال قطري )٢٠٢١: ١٤٤,٧ مليون ريال قطري( وامل�شاريف العمومية واألإدارية بقيمة 

١٨,3 مليون ريال قطري )٢٠٢١: ١٩,٥ مليون ريال قطري(.

3. مت حتديد القيمة العادلة ألأر�ص املجموعة كما يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢ على اأ�شا�ص التقييم الذي مت اإجرائه من قبل مثمن م�شتقل وموؤهل مهنياً 

يتمتع بخربة منا�شبة يف موقع وفئة العقارات التي يتم تقييمها.

مت ت�شنيف قيا�ص القيمة العادلة لالأر�ص كقيمة عادلة من خالل امل�شتوى ٢ بناًء على مدخالت اأ�شلوب التقييم امل�شتخدم.

ا للتفاو�ص وتعديالت احلجم واملوقع ، ولوائح  ا�شتخدمت املجموعة نهج ال�شوق لقيا�ص القيمة العادلة لالأر�ص. ت�شمنت مدخالت التقييم هذه هام�شً

التخطيط وتق�شيم املناطق. توؤثر هذه املدخالت فيما يتعلق باحلجم واملوقع واجلدوى التجارية ب�شكل مبا�شر على القيمة العادلة املقدرة. أل يوجد 

تغيري جوهري يف افرتا�شات التقييم خالل ال�شنة.

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

٥. ممتلكات األت ومعدات

اأر�ص بالقيمة 

العادلة

املباين والبنية 

التحتية

اآألت

ومعدات

�شيارات ومعدات

مكتبية واثاث
�شفن

م�شروعات 

حتت التنفيذ
جمموع

٥٢٥,٢٩٠

-

3,٤٦٠

-

-

٥٢٨,٧٥٠

-

-

-

-

٥٢٨,٧٥٠

٢,٢٠١,٧٠٦

١٨,3٤٠

-

٩٤,٧٩٤

)٢١,٢33)

٢,٢٩3,٦٠٧

٥٢3,٦٦٨

٥٢,٩٢٦

٥

٥٧٦,٥٩٩

١,٧١٧,٠٠٨

٨٩٠,٤٥٨

٢١,٥٢٤

-

٢٧,٢٨٦

)٦,٠٩٨)

٩33,١٧٠

٥3٥,٦٢٥

٢٥,٤١٩

)٦٤٤)

٥٦٠,٤٠٠

3٧٢,٧٧٠

٩٨٢,٠٢٧

٧٧,٤٨٤

-

٢٩,٥١٨

)٦٨,٥٥٦)

١,٠٢٠,٤٧3

٧٧3,٥٩٨

٦٨,3٢٠

)٦3,٦٠٦)

٧٧٨,3١٢

٢٤٢,١٦١

٤٠٧,٧3٧

١٦,٧٠٢

-

-

)٢٠,٠٧٥)

٤٠٤,3٦٤

١٦١,٩٤٦

١٦,٦٥٥

)٤,٧3٧)

١٧3,٨٦٤

٢3٠,٥٠٠

١3٦,٩٨٤

٢3٠,٩٦٩

-

)١٥١,٥٩٨)

)١,٦٦3)

٢١٤,٦٩٢

-

-

-

-

٢١٤,٦٩٢

٥,١٤٤,٢٠٢

3٦٥,٠١٩

3,٤٦٠

-

)١١٧,٦٢٥)

٥,3٩٥,٠٥٦

١,٩٩٤,٨3٧

١٦3,3٢٠

)٦٨,٩٨٢)

٢,٠٨٩,١٧٥

3,3٠٥,٨٨١

٥3٢,٥٢٠

-

)٧,٠١٠)

)٢٢٠)

-

-

٥٢٥,٢٩٠

-

-

-

-

٥٢٥,٢٩٠

٢,١١٠,٢٧3

3١,١٦٠

-

-

٧١,٤٧3

)١١,٢٠٠)

٢,٢٠١,٧٠٦

٤٧١,٤3٩

٥٢,٢٢٩

-

٥٢3,٦٦٨

١,٦٧٨,٠3٨

٨٤٩,٧١٦

٨,٢١3

-

-

3١,٨٩٥

٦3٤

٨٩٠,٤٥٨

٥١٠,٨٦٠

٢3,٨٤٨

٩١٧

٥3٥,٦٢٥

3٥٤,٨33

٩3٥,3٥٩

3٠,٦33

-

-

١٧,٢٨٦

)١,٢٥١)

٩٨٢,٠٢٧

٧٠٠,٦٨٦

٧٤,١٦١

)١,٢٤٩)

٧٧3,٥٩٨

٢٠٨,٤٢٩

٤٠٠,٥3٩

٧,٢٦٨

-

-

-

)٧٠)

٤٠٧,٧3٧

١٤٧,٩٢٧

١٤,٠١٥

٤

١٦١,٩٤٦

٢٤٥,٧٩١

١٧٧,3١٧

٨٠,3٢١

-

-

)١٢٠,٦٥٤)

-

١3٦,٩٨٤

-

-

-

-

١3٦,٩٨٤

٥,٠٠٥,٧٢٤

١٥٧,٥٩٥

)٧,٠١٠)

)٢٢٠)

-

)١١,٨٨٧)

٥,١٤٤,٢٠٢

١,٨3٠,٩١٢

١٦٤,٢٥3

)3٢٨)

١,٩٩٤,٨3٧

3,١٤٩,3٦٥

التكلفة

يف ١ يناير ٢٠٢٢

اإ�شافات

اإعادة تقييم

املحول من م�شروعات حتت التنفيذ

ا�شتبعادات / حتويالت

يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

األإ�شتهالك املرتاكم

يف ١ يناير ٢٠٢٢

اإ�شتهالك ال�شنة

ا�شتبعادات /حتويالت

يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

القيمة الدفرتية

يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

التكلفة

يف ١ يناير ٢٠٢١

اإ�شافات

اإعادة تقييم

خ�شارة تدين القيمة لل�شنة 

املحول من م�شروعات حتت التنفيذ

ا�شتبعادات / حتويالت

يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

األإ�شتهالك املرتاكم

يف ١ يناير ٢٠٢١

اإ�شتهالك ال�شنة

ا�شتبعادات /حتويالت

يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢١

القيمة الدفرتية

يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢١

اأر�ص بالقيمة 

العادلة

املباين والبنية 

التحتية

اآألت

ومعدات

�شيارات ومعدات

مكتبية واثاث
�شفن

م�شروعات 

حتت التنفيذ
جمموع

)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١١٢التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١١١



٧.  ا�شتثمارات عقارية

التكلفة

الر�شيد يف ١ يناير 

اإ�شافات

حمول من ممتلكات واآألت ومعدات

تدين القيمة

الر�شيد يف 3١ دي�شمرب 

جممع األ�شتهالك

الر�شيد يف ١ يناير 

م�شروف األ�شتهالك لل�شنة

الر�شيد يف 3١ دي�شمرب 

١,٠٧٦,٤٥٢

-

١١,٢٠٠

)١,٢٧٥)

١,٠٨٦,3٧٧

١٧٠,١3٦

١٦,٢٨٧

١٨٦,٤٢3

٨٩٩,٩٥٤

١,٠٨٦,3٧٧

١٤٨

١٢,٦٦3

)١,33٥)

١,٠٩٧,٨٥3

١٨٦,٤٢3

١٦,٤٥٤

٢٠٢,٨٧٧

٨٩٤,٩٧٦
القيمة الدفرتية 

يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢١

بلغت القيمة العادلة األإجمالية لال�شتثمارات العقارية كما يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢ مبلغ ١,٧٠٦ مليون ريال قطري )٢٠٢١: ١,٦٢٠ مليون ريال قطري(.

مت حتديد القيمة العادلة لال�شتثمارات العقارية من قبل مقيم عقاري خارجي م�شتقل لديه املوؤهالت املهنية املعرتف بها واملنا�شبة، وخربة حديثة 

يف املواقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه. 

مت تقييم األ�شتثمارات العقارية با�شتخدام منهج الدخل املكت�شب. مبوجب هذا املنهج، يتم تقدير القيمة العادلة للممتلكات على اأ�شا�ص ر�شملة 

�شايف الدخل الت�شغيلي للعقار حمل التقييم با�شتخدام عائد ال�شوق. 

مت ت�شنيف قيا�ص القيمة العادلة جلميع األ�شتثمارات العقارية كقيمة عادلة من خالل امل�شتوى 3 على اأ�شا�ص اأ�شاليب التقييم امل�شتخدمة للمدخالت.

٦.  حق ا�شتخدام موجودات

ار�ص

ومباين
األإجمايل�شيارات

١٤٤,٢٨٤

3٤٦

-

١٤٤,٦3٠

٤٤,٧٠٥

٢٠,٥٨٧

-

٦٥,٢٩٢

٧٩,33٨

١١٠,٢٠3

3٤,٠٨١

١٤٤,٢٨٤

٢٤,٠3٦

٢٠,٦٦٩

٤٤,٧٠٥

٩٩,٥٧٩

١٠3,١٥٨

١,33٨

)3٧٨)

١٠٤,١١٨

٥٥,٨٥٧

٢١,١٢٢

)3٥١)

٧٦,٦٢٨

٢٧,٤٩٠

١٠٢,٦٢٨

٥3٠

١٠3,١٥٨

3٥,١٦٦

٢٠,٦٩١

٥٥,٨٥٧

٤٧,3٠١

٢٤٧,٤٤٢

١,٦٨٤

)3٧٨)

٢٤٨,٧٤٨

١٠٠,٥٦٢

٤١,٧٠٩

)3٥١)

١٤١,٩٢٠

١٠٦,٨٢٨

٢١٢,٨3١

3٤,٦١١

٢٤٧,٤٤٢

٥٩,٢٠٢

٤١,3٦٠

١٠٠,٥٦٢

١٤٦,٨٨٠

التكلفة

كما يف ١ يناير ٢٠٢٢

اإ�شافات خالل ال�شنة

ا�شتبعادات

التكلفة

كما يف ١ يناير ٢٠٢١

اإ�شافات خالل ال�شنة

األ�شتهالك املرتاكم

كما يف ١ يناير ٢٠٢١

ا�شتهالك ال�شنة

األ�شتهالك املرتاكم

كما يف ١ يناير ٢٠٢٢

ا�شتهالك ال�شنة

ا�شتبعادات

القيمة الدفرتية 

يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

القيمة الدفرتية 

يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢١

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك()مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١١٤التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١١3

٢٠٢٢٢٠٢١



٩. ال�شهرة واملوجودات غري امللمو�شة 

املبالغ القابلة لال�شرتداد لوحدات توليد النقد ت�شتند اإىل ح�شابات القيمة قيد األ�شتخدام من خالل ا�شتخدام توقعات التدفق النقدي من املوازنات 

املالية املعتمدة من قبل األإدارة والتي تغطي فرتة خم�ص �شنوات. بناًء على هذا، ا�شتنتجت املجموعة اإىل عدم وجود تدين يف القيمة. كما ان 

األفرتا�شات الرئي�شية امل�شتخدمة يف احل�شابات مو�شحة يف اجلدول اأدناه:

مت توقع منو األإيرادات مع األأخذ يف األعتبار متو�شط م�شتويات النمو التي �شهدتها ال�شنوات اخلم�ص املا�شية وحجم املبيعات املقدر ومنو األأ�شعار 

لل�شنوات اخلم�ص املقبلة. كان من املفرت�ص اأن تنمو اأ�شعار املبيعات بهام�ص ثابت اأعلى من الت�شخم املتوقع على مدى ال�شنوات اخلم�ص املقبلة، مبا 

يتما�شى مع املعلومات التي مت احل�شول عليها من التحليل األإح�شائي لل�شناعة ألجتاهات ال�شوق طويلة األأجل.

من املتوقع اأن تزداد م�شاريف الت�شغيل مبعدل منو من رقم واحد ومبعدل اقل من األإيرادات.

يتم ا�شتقاق معدألت اخل�شم من املتو�شط املرجح لتكلفة راأ�ص املال للمجموعة الذي ت�شتخدمه األإدارة لتقييم األأداء الت�شغيلي ولتقييم عرو�ص 

اإيالء األعتبار ملعلومات ال�شوق املختلفة ، مبا يف ذلك ، على �شبيل املثال أل احل�شر ، عائد  األ�شتثمار امل�شتقبلية. عند حتديد معدألت اخل�شم، مت 

ال�شندات احلكومية وعالوة خماطر ال�شوق.

تعتقد األإدارة اأن اأي تغيري معقول حمتمل يف األفرتا�شات الرئي�شية التي ت�شتند اإليها القيمة القابلة لال�شرتداد لن يوؤدي اإىل جتاوز قيمتها الدفرتية 

قيمتها القابلة لال�شرتداد.

١3٢,٩3٥

٢,٤٤١

١3٥,3٧٦

٥٧,٧٠٠

٧٥,٢3٥

١3٢,٩3٥

١3٢,٩3٥

٧,٥٦٢

١٤٠,٤٩٧

٥٧,٧٠٠

٧٥,٢3٥

١3٢,٩3٥

ال�شهرة (١(

املوجودات غري امللمو�شة (٢(

املتعلقة ب�شركة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م )كيو جيت(

املتعلقة ب�شركة وقود لفح�ص املركبات ذ.م.م )فاح�ص(

(١( ال�شهرة

٪١.٥

٪٢

٪٥.٤

منو األإيرادات

منو امل�شاريف

معدل اخل�شم

ب�شركة وقود لفح�ص املركبات )ذ.م.م(�شركة قطر لوقود الطائرات )ذ.م.م(

٪3

٪٢

٪٥.٤

٪٥

٪3

٪٤

٪١

٪١

٪٤

٨. ا�شتثمارات 

متثل األ�شتثمارات يف اأ�شهم ال�شركات املدرجة يف بور�شة قطر وا�شتثمارات يف م�شاريع اأخرى. يف تاريخ التقرير، كانت تفا�شيل األأر�شدة اخلتامية 

على النحو التايل:

الودائع ألأجل حتمل فوائد واأرباح باأ�شعار ال�شوق.

ال�شامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  األ�شتثمارات  احلركة يف  كانت 

األآخر وبالتكلفة املطفاأة خالل ال�شنة كما يلي:

ت�شتخدم ال�شركة التدرج لتحديد واألإف�شاح عن القيمة العادلة لالأدوات املالية با�شتخدام اأ�شاليب التقييم كما هو مو�شح باإي�شاح رقم ٢ )د(. كما يف 

3١ دي�شمرب ٢٠٢٢ و٢٠٢١، كانت فئات األأدوات املالية التالية لل�شركة مقا�شة بالقيمة العادلة:

خالل ال�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢ و٢٠٢١، مل تكن هناك حتويالت بني م�شتويات القيمة العادلة.

١,٨٠٦,٧٦٤

١٥,٧٢٧

٢,٢٨3,٦٧٨

٤,١٠٦,١٦٩

١,٤٠3,٨٢٠

٥3,٢٥٢

٢,١٨3,٨٤٧

3,٦٤٠,٩١٩

ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل األآخر

ح�شاب األ�شتثمارات

ودائع طويلة األأجل

١,3٨٢,١33

333,3٨٤

٩١,٢٤٧

١,٨٠٦,٧٦٤

١,٨٠٦,٧٦٤

)٧3,٢٤٠)

)3٢٩,٧٠٤)

١,٤٠3,٨٢٠

الر�شيد يف ١ يناير

�شايف )األإ�شتبعادات(/ املقتناه خالل ال�شنة

�شايف التغري يف احتياطي القيمة العادلة

الر�شيد يف 3١ دي�شمرب  

تدرج القيمة العادلة

ا�شتثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل األآخر

٢٠٢٢

٢٠٢١

األإجمايل

١,٤٠3,٨٢٠

١,٨٠٦,٧٦٤ 

امل�شتوى ٢

-

-

امل�شتوى ١

١,٤٠3,٨٢٠

١,٨٠٦,٧٦٤

امل�شتوى 3

-

-

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك()مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١١٦التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١١٥

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢٢٠٢٢

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١٢٠٢١

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢١

٢٠٢١



 ١٠. خمزون

خمزون الوقود

مواد وقطع غيار

خمزون بيع بالتجزئة

بنود خمزون اأخرى

خم�ش�ص ملخزون بطيء احلركة

كانت حركة خم�ش�ص املخزون بطيء احلركة خالل ال�شنة كما يلي:

٧,٧٢٧

٥,٢٦٨

١٢,٩٩٥

٢٩٠,٧٠٦

١٢٩,١٩٥

3٠,٨٥٥

١٠,١٨١

٤٦٠,٩3٧

)١٢,٩٩٥)

٤٤٧,٩٤٢

١٢,٩٩٥

٧٩٧

١3,٧٩٢

٥3٧,٢٤٥

١33,٥٧٧

3٦,3١١

١٢,٠٦٢

٧١٩,١٩٥

)١3,٧٩٢)

٧٠٥,٤٠3

الر�شيد كما يف ١ يناير 

املكون / )املردود( خالل ال�شنة 

الر�شيد كما يف 3١ دي�شمرب 

٩. ال�شهرة واملوجودات غري امللمو�شة )تتمة(

(٢( املوجودات غري امللمو�شة

ت�شمل املوجودات غري امللمو�شة الربامج ذات العمر األإنتاجي املقدرة ب ٥ �شنوات.

٢,٥33

١,٢٨٦

3,٨١٩

)٢٩٧)

)١,٠٨١)

)١,3٧٨)

٢,٤٤١

3,٨١٩

٦,٨٠١

١٠,٦٢٠

)١,3٧٨)

)١,٦٨٠)

)3,٠٥٨)

٧,٥٦٢

التكلفة

الر�شيد يف ١ يناير

ا�شافات

الر�شيد يف 3١ دي�شمرب

األ�شتهالك املرتاكم

الر�شيد يف ١ يناير

ر�شوم األإطفاء لل�شنة

الر�شيد يف 3١ دي�شمرب

القيمة الدفرتية

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك()مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١١٨التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١١٧

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢٢٢٠٢١



١١. معامالت األأطراف ذات العالقة )تتمة(

األأر�شدة امل�شتحقة يف نهاية ال�شنة غري م�شمونة وبدون فوائد ويتم ت�شويتها نقًدا. أل توجد �شمانات مقدمة اأو م�شتلمة للمبالغ م�شتحقة من او 

اىل األأطراف ذات العالقة.

)ب( املبالغ امل�شتحقة من اأطراف ذو عالقة 

٢٢٧,٦٦٩

٦١,٤٧٨

١٥,3٠٩

٤,٦٧٢

3,٦٥٠

٢,٠٢٩

١,٧٥3

١,٥٩١

٩٦٦

٧3٢

3٨٢

3٦3

٢١٩

١3٨

١٠3

٧٨

٦٩

٦٢

٥١

3٦

3١

٢3

٢١

٩

٥

3

3٢١,٤٤٢

١٦٦,٥٦٤

٨٥,٠٠٥

١٤,١3٧

٥,٤٢٥

3,٧٥٢

٨٠٦

١,٠٠٤

١,٥٠٤

١٠٨

٩١٥

٤٠3

٩٤٧

١٢٢

٢,3٨٥

٨٢

١٢٢

١,١٦٥

٥٨٢

3٧3

٢٥٠

٧

٢٩

3٥

١٤٦

3

٢

٢٨٥,٨٧3

�شركة قطر لت�شغيل الغاز املحدودة

قطر للطاقة

�شركة نفط ال�شمال

�شركة اخلليج الدولية للحفر

�شركة قطر لت�شويق وتوزيع الكيماويات 

والبرتوكيماويات

�شركة اخلليج للمروحيات 

دولفني للطاقة املحدودة

�شركة اأمواج خلدمات التموين

�شركة قطر �شتيل

�شركة كاتيك�ص املحدودة

�شركة قطر غاز املحدودة للنقل

قطر لالأملنيوم املحدودة

�شركة قطر ألإ�شافات البرتولية

قطر لتطوير البرتول

�شركة قطر للكيماويات املحدودة

�شركة غزال

�شركة قطر للبرتوكيماويات

را�ص غاز

�شركة قطر لالأ�شمدة

اأوريك�ص جي تي اإل

�شركة را�ص لفان للطاقة املحدودة

�شركة اأم احلول للطاقة

�شركة را�ص قرطا�ص للطاقة

�شركة م�شيعيد للطاقة

�شركة وكالة ناقالت

ال�شيف املحدودة

١١. معامالت األأطراف ذات العالقة

)ا( تدخل املجموعة يف معامالت مع �شركات وكيانات تندرج �شمن تعريف الطرف ذي العالقة كما هو وارد يف املعيار املحا�شبي الدويل رقم ٢٤, 

اإف�شاحات األأطراف ذات العالقة. تتكون األأطراف ذات العالقة من �شركات تابعة للملكية امل�شرتكة و/ اأو األإدارة العامة والرقابة، وموظفي األإدارة العليا، 

وال�شركات التي ميتلك فيها امل�شاهمون ح�ش�ص م�شيطرة، �شركات تابعة، واأطراف اأخرى ذات عالقة.

اأ ( املعامالت مع األأطراف ذات العالقة 

تقوم املجموعة يف �شياق األأعمال األعتيادية بتنفيذ معامالت رئي�شية مع قطر للطاقة. معامالت املبيعات مع قطر للطاقة تتم وفقا للمعامالت 

التجارية األعتيادية بينما تتم امل�شرتيات من قطر للطاقة وفقا لل�شروط التعاقدية املعتمدة. 

تفا�شيل املعامالت مع هذا الطرف ذي العالقة هي كما يلي:

ا�شم ال�شركة
طبيعة

املعاملة

١٥٧,٤١٠

١٧,٢٢٦,3٨٥

١,٨٦٩,3٨٨

١٦3,3٩٠

٨٨٤

١٩,٦3٠

3٢,٦٨٥

٤٢,٢٢٠

٤١,٩٧٤

٥,٧3٧

٤,٩٨٤

٢١٩

١٢,٢٠٧

٩,٤٩٦

٩,٨٥٥

٨,٥٦٧

٦,١٠٦

٢,٤٦٩

١,٦33

٢٦,٧٢٨

٦,١٤3

١٨٠,٩٠٥

٢٧,٤3٧,٤٧٠

٢,٧٥٧,٤٦٨

٢٥3,٨١3

٢٢٨

٢3,٨٨٢

3٩,٤٦٦

٦٠,٢٧١

٤٩,٦٦٧

٥,٥٦٦

٧,٤٤٥

٢3٨

٢٥,٥٤٩

٨,٥٧3

٨,٤٦٢

٧,٢٢٧

٦١٤

3,٤3٧

٢,٢٥٧

33,٢٦٤

٤,3٩3

مبيعات

م�شرتيات

مبيعات

مبيعات

مبيعات

مبيعات

مبيعات

خدمات

مبيعات

مبيعات

مبيعات

مبيعات

مبيعات

مبيعات

مبيعات

مبيعات

مبيعات

مبيعات

مبيعات

خدمات

مبيعات

قطر للطاقة 

قطر للغاز

�شركة نفط ال�شمال

را�ص غاز 

�شركة اخلليج الدولية للحفر 

�شركة اأمواج خلدمات التموين

�شركة قطر لت�شويق وتوزيع الكيماويات 

والبرتوكيماويات

اأوريك�ص جي تي ال

�شركة قطر �شتيل

ناقالت للوكاألت املالحية املحدودة 

�شركة اخلليج للمروحيات

�شركة كاتيك�ص املحدودة

قطر لالأملنيوم املحدودة

دولفني للطاقة 

�شركة قطر لتطوير البرتول 

�شركة قطر للكيماويات املحدودة

�شركة قطر لالإ�شافات البرتولية

�شركة الكوت للتاأمني واإعادة التاأمني

�شركات اأخرى

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك()مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١٢٠التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١١٩

٢٠٢٢٢٠٢١

٢٠٢٢٢٠٢١



١٢. ذمم جتارية مدينة

)اأ ( كانت اأعمار الذمم التجارية املدينة كالتايل:

)ب( احلركة يف تدين قيمة الذمم التجارية املدينة:

٢,٢3١,٠٢٥

)١٦٠,٦٩٢)

٢,٠٧٠,333

٩٩٢,٩3٥

٩33,٢٦٩

١٠٩,٧١٦

٤٢,٢٧٤

١٠,٤٢٢

١٤٢,٤٠٩

٢,٢3١,٠٢٥

١٧3,٩٧١

٢,٥٩3

)١٥,٨٧٢)

١٦٠,٦٩٢

٢,٠٤٠,٦٥3

)١٤٥,٥٧٧)

١,٨٩٥,٠٧٦

٢,٠٢١,٠٧٠

١٢,٧3٧

١,٥3١

١,٤٢٤

-

3,٨٩١

٢,٠٤٠,٦٥3

١٦٠,٦٩٢

١,3٢٩

)١٦,٤٤٤)

١٤٥,٥٧٧

ذمم جتارية مدينة

مطروحاً: خم�ش�ص تدين قيمة الذمم التجارية املدينة

جاري متداول

١ اإىل ٩٠ يوم

٩١ اإىل ١٨٠ يوم

١٨١ اإىل ٢٧٠ يوم

٢٧١ اإىل 3٦٥ يوم

اأكرث من 3٦٥ يوم

يف ١ يناير

خم�ش�ص مكون خالل ال�شنة

مردود خم�ش�ص

كما يف 3١ دي�شمرب

١١. معامالت األأطراف ذات العالقة )تتمة(

)ج( امل�شتحق اإىل اأطراف ذات عالقة 

)د( مكافاآت األإدارة العليا

٢,٩٤٠,٢٠٠

١٤,٢٨٩

٢,٩٥٤,٤٨٩

١٢,٥3٢

١١,٨٢٠

٤,3٦٢

١,٠٠٤

٢٩,٧١٨

3,٨٥٠,١3٧

١٧,٠٨٨

3,٨٦٧,٢٢٥

١٤,٦٥3

١١,٨٢٠

٤,٥٩٨

١,٢33

3٢,3٠٤

قطر للطاقة

�شركة اأمواج خلدمات التموين

رواتب مدراء تنفيذيني

مكافاأة اأع�شاء جمل�ص األإدارة )١(

بدألت اإعارة

بدألت جلان اأخرى

(١( تخ�شع مكافاآت جمل�ص األإدارة اإىل موافقة اجتماع اجلمعية العمومية العادية للمجموعة والذي �شيعقد بتاريخ ١٥ فرباير ٢٠٢3.

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١٢٢التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١٢١

)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك()مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢١

٢٠٢١



١٦. احتياطي قانوين

١٧. احتياطي القيمة العادلة

١٨. مطلوبات عقود اإيجار متويلية 

حتتفظ ال�شركة باحتياطي قانوين وفقا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية القطري، والذي ين�ص على اأنه يجب حتويل ما أل يقل عن ١٠٪ من األأرباح 

يف كل عام اإىل احتياطي قانوين حتى ي�شبح ر�شيد يف هذا األحتياطي. ٥٠٪ على األأقل من راأ�ص مال ال�شركة املدفوع. هذا األحتياطي غري قابل 

للتوزيع اإأل يف احلاألت املحددة يف القانون املذكور اأعاله.

احتياطي القيمة العادلة ي�شمل التغري الرتاكمي يف القيمة العادلة للموجودات املالية املقا�شة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل األآخر حتى 

يتم ا�شتبعاده. 

احلركة على التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املقا�شة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل األآخر كما يلي:

١٥٨,33٩

٨٢,٠٧٤

٢٤٠,٤١3

٢٤٠,٤١٢

)333,٨٤3)

)٩3,٤3١)

يف ١ يناير

�شايف التغري يف القيمة العادلة

يف 3١ دي�شمرب 

دفعات األإيجار امل�شتقبلية

على احلد األأدنى
الفائدة

القيمة احلالية لدفعات

األإيجار امل�شتقبلي

٢٠٢٢٢٠٢٢٢٠٢٢ ٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١

٤٧,٧٧٢

٧٦,٠٤3

٦٥,٢٢١

١٤١,٢٦٤

١٨٩,٠3٦

٦,٨3٨

١٤,٥٦٧

١٦,٩٠٥

3١,٤٧٢

3٨,3١٠

٤٠,٩3٤

٦١,٤٧٦

٤٨,3١٦

١٠٩,٧٩٢

١٥٠,٧٢٦

3٤,٢١٤

٥٢,٢٩٢

٥٥,٩٨١

١٠٨,٢٧3

١٤٢,٤٨٧

٤,٩٤٥

١١,٩١٥

١٤,٧١٥

٢٦,٦3٠

3١,٥٧٥

٢٩,٢٦٩

٤٠,3٧٧

٤١,٢٦٦

٨١,٦٤3

١١٠,٩١٢

اجلزء املتداول

اأقل من �شنة

اجلزء غري املتداول

ما بني �شنة اإىل ٥ �شنوات

اأكرث من ٥ �شنوات

األجمايل

١3. دفعات مقدمة وذمم مدينة اأخرى

١٤. نقد واأر�شدة لدى البنوك

١٥. راأ�ص املال

٢٨,٧٦٥

٥٤,٩٦٧

٦٤,٩٨٦

٩,٧٥٢

١٥٨,٤٧٠

٢٩,٠3٦

٢٥,٧٩١

٦٤,٩٨٦

١٥,١٠٥

١3٤,٩١٨

�شلف وقرو�ص موظفني

دفعات مقدمة، تاأمينات وم�شروفات مدفوعة مقدما

م�شتحق من الوزارات

ذمم مدينة اأخرى

٦٦٨

 

١٤٢,٦٦٩

١,١٩٢,٠3٦

١,33٥,3٧3

٥٧٢,3٦٧

١,٩٠٧,٧٤٠

٦٨١

٥٠٨,٤٧٧

٢,٦٥٥,3٤٢

3,١٦٤,٥٠٠

١٠٠,٠٠٠

3,٢٦٤,٥٠٠

نقد يف ال�شندوق

اأر�شده لدى البنوك

-   ح�شابات جارية وحتت الطلب

-   ودائع ثابتة

النقد و�شبه النقد

ودائع ثابتة ت�شتحق بعد 3 �شهر

النقد واأر�شده لدى البنوك 

حتمل الودائع الثابتة فوائد واأرباًحا ب�شعر ال�شوق.

١,٠٠٠,٠٠٠

٩٩٤,٢٥٦

١,٠٠٠,٠٠٠

٩٩٤,٢٥٦

املعرتف به:

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ �شهم عادي بقيمة ١ ريال قطري لل�شهم

(٢٠٢١: ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ �شهم بقيمة ١ ريال قطري لل�شهم(

راأ�ص املال امل�شرح به واملدفوع بالكامل:

٩٩٤,٢٥٥,٧٦٠ �شهم عادي قيمة ال�شهم ريال قطري واحد

(٢٠٢١: ٩٩٤,٢٥٥,٧٦٠ �شهم بقيمة ١ ريال قطري لل�شهم(

)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك()مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١٢٤التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١٢3

٢٠٢٢٢٠٢١

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢٢٢٠٢١



٢٢. اإيرادات

٢3. تكلفة املبيعات

٢٤. اإيرادات اأخرى

ت�شتمد املجموعة اإيراداتها من العقود املربمة مع العمالء لنقل الب�شائع واخلدمات على النحو التايل:

ي�شمل بيع املنتجات واخلدمات غري برتولية مبلغ ١٦٩,٧٤٤ األف ريال قطري)٢٠٢١: ١٧٢,٠٧٢ األف ريال قطري( من األإيرادات لتحويل اخلدمات مبرور 

الوقت. يتم ا�شتقاق األإيرادات املتبقية من نقل ال�شلع واخلدمات يف وقت معني.

١٨,٤٧٩,٤٧٦

٨٧٩,٩٤٨

١٧٢,٠٧٢

١٩,٥3١,٤٩٦

٢٨,٧٦٩,٦٢٥

٩٩٥,٥٥١

١٦٩,٧٤٤

٢٩,٩3٤,٩٢٠

بيع منتجات برتولية

بيع منتجات غري برتولية

األإيرادات من اخلدمات

تكاليف الب�شاعة املباعة

ا�شتهالك

توزيعات اأرباح

ايرادات اإيجار

ايرادات اأخرى

١٨,٤٦3,٤33

١٨٧,٤٩٠

١٨,٦٥٠,٩٢3

٢٨,٨١3,١٧١

١٩٢,٠٨١

٢٩,٠٠٥,٢٥٢

٦٠,٨3٢

١3٨,3٥٦

٢١,3٩3

٢٢٠,٥٨١

٩٢,٠١٤

١٤٦,٩٥٥

3٠,٠٦١

٢٦٩,٠3٠

١٩. مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

٢٠. خم�ش�ص ايقاف ت�شغيل

٢١. ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

٩٠,١٠٨

١٩,3٥٦

)١١,٥١٧)

٩٧,٩٤٧

٩٧,٩٤٧

٢٤,٢3٠

)٨,٠٧٠)

١١٤,١٠٧

الر�شيد كما يف ١ يناير

املكون خالل ال�شنة 

املدفوع خالل ال�شنة

الر�شيد كما يف 3١ دي�شمرب

ذمم جتارية دائنة

حمتجزات دائنة 

م�شتحقات وخم�ش�شات وذمم دائنة اخرى (١(

مت تكوين خم�ش�ص خالل ال�شنة فيما يتعلق بالتزام ال�شركة جتاه اإيقاف موجودات عن العمل يف نهاية فرتة األإيجار. 

ب�شبب طبيعة األلتزام طويلة األأجل فاإن اأكرب ال�شكوك حول تقدير املخ�ش�ص هي التكاليف التي �شيتم تكبدها. على وجه اخل�شو�ص افرت�شت ال�شركة 

باأنه �شيتم اإرجاع املوقع اإىل و�شعه ال�شابق با�شتخدام تقنية ومواد متاحة األآن. مت تزويد ال�شركة بت�شكيلة من النتائج املمكنة على نحو معقول 

ألإجمايل التكلفة مما يعك�ص خمتلف األفرتا�شات حول ت�شعري املكونات الفردية للتكلفة. مت احت�شاب املخ�ش�ص با�شتخدام معدل اخل�شم وهو اإ�شافة اإىل 

املعدل اخلايل من املخاطر وق�شط خماطر ال�شوق. 

(١( ي�شمل خم�ش�ص األإيجار مبلغ ١٧٩ مليون ريال قطري )٢٠٢١: ١٤١ مليون ريال قطري( مقابل ١٠١ قطعة اأر�ص تقع يف دولة قطر والتي مت مبوجبها 

ا�شتالم حق األ�شتخدام من وزارة البلدية والتخطيط العمراين )»الوزارة«( لبناء وت�شغيل حمطات الوقود.

نظراً ألأن املجموعة تتوقع ا�شتالم األتفاقيات اخلا�شة لالأرا�شي املتبقية ، فقد قامت املجموعة بتكوين خم�ش�ص جلميع األأرا�شي امل�شتلمة من الوزارة 

بناًء على املعلومات املتاحة من م�شودات العقود.

١٢٠,3٨٤

١3,٢3١

٧٦٩,٢3٤

٩٠٢,٨٤٩

٧3,٧3٢

١٢,٧٨٩

٨٩3,٢٤١

٩٧٩,٧٦٢

)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك()مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١٢٦التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١٢٥

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢١

٢٠٢١



٢٨. العائد األأ�شا�شي واملخفف على ال�شهم

٢٩. توزيعات نقدية

3٠. قطاعات الت�شغيل

يتم احت�شاب العائد على ال�شهم بق�شمة �شايف ربح ال�شنة املن�شوب مل�شاهمي ال�شركة على املتو�شط املرجح لعدد األأ�شهم العادية القائمة خالل 

ال�شنة كما يلي:

وافق امل�شاهمون على توزيع اأرباح نقدية بقيمة ٠,٧٦ ريال قطري لل�شهم ، بقيمة ٧٥٥,٦ مليون ريال قطري لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢١ 

يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوي املنعقد يف ٢٧ فرباير ٢٠٢٢.

اقرتح جمل�ص األإدارة توزيع اأرباح نقدية بقيمة ٠,٩٠ ريال قطري لل�شهم الواحد باإجمايل ٨٩٤,٨ مليون ريال قطري لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب 

٢٠٢٢. �شيتم تقدمي توزيعات األأرباح املقرتحة للموافقة عليها يف اجتماع اجلمعية العامة ال�شنوية.

)اأ( اأ�شا�ص قطاع األعمال

ألأغرا�ص األإدارة ، مت تنظيم املجموعة يف وحدات اأعمال بناًء على منتجاتها وخدماتها. وفًقا لذلك ، حددت املجموعة قطاع ت�شغيلي واحد وارد يف 

التقرير ، اأأل وهو بيع وتوزيع املنتجات البرتولية املكررة. يتم دمج جميع وحدات األأعمال األأخرى مع بع�شها البع�ص. وت�شمل العمليات األأخرى خدمات 

فح�ص املركبات والتزويد بالوقود البحري وا�شتئجار ال�شفن وتاأجري األ�شتثمارات العقارية.

 

اجلزء اجلغرايف لل�شركة هو دولة قطر و�شلطنة عمان.

يراجع الرئي�ص التنفيذي للمجموعة تقارير األإدارة الداخلية لكل ق�شم على األأقل كل ثالثة �شهور.

مل تكن هناك اأ�شهم خمففة يف اأي وقت خالل الفرتة وبالتايل فاإن ربحية ال�شهم املخففة ت�شاوي ربحية ال�شهم األأ�شا�شية.

٩٧٤,٠٢٦

٩٩٤,٢٥٦

٠.٩٨

١,٠٧٠,٠٦٥

٩٩٤,٢٥٦

١.٠٨

ربح ال�شنة املن�شوب مل�شاهمي ال�شركة األأم

املتو�شط املرجح لعدد األأ�شهم القائمة خالل ال�شنة

العائد األأ�شا�شي واملخفف لل�شهم الواحد )بالريال القطري(

٢٥. م�شاريف عمومية واإدارية

٢٦. اإيراد متويل

٢٧. خم�ش�شات / تدين يف القيمة

١3٦,٧٧٥

3٥,٤٩٦

٨,٥٤٢

٢٨,٧٧٠

١,٦٠١

١٩,١3٨

٢3٠,3٢٢

١٤٠,٤3٦

3١,٠٧٩

١١,٤٩٤

3٠,٠٥١

-

٢٢,١٠٢

٢3٥,١٦٢

اأجور موظفني وبدألت ذات �شلة

ا�شتهالك

م�شاريف مكتبيه

م�شاريف اأخرى

م�شاريف فوائد

م�شاريف بيع وت�شويق

ربح من ودائع لدى بنوك اإ�شالمية

فوائد من بنوك غري اإ�شالمية

)خم�ش�ص( / مردود الديون املعدومة وامل�شكوك يف حت�شيلها

تدين قيمة املمتلكات واألآألت واملعدات

تدين قيمة األ�شتثمارات العقارية

٦٧,٥٩٦

٥٢,٢١١

١١٩,٨٠٧

٩٠,٤٩١

٥٠,٩٠٨

١٤١,3٩٩

١3,٢٧٩

)٢٢٠)

)١,٢٧٥)

١١,٧٨٤

)١,3٢٩)

)٩١3)

)١,33٥)

)3,٥٧٧)

)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك()مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١٢٨التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١٢٧

٢٠٢٢٢٠٢١

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١



3٠. قطاعات الت�شغيل )تتمة(

)ب( معلومات حول القطاعات الواجب األإبالغ عنها )تتمة(

)ج( ت�شوية ربح القطاعات التي يجب األف�شاح عنها مع املبالغ الواردة يف البيانات املالية

اأخرى

بيع منتجات 

الوقود واخلدمات 

ذات ال�شلة

املجموع

١٩,٧١٧,٠٦٤

)١٨٥,٥٦٨)

١٩,٥3١,٤٩٦

١,٠٧٤,٤٢3

١١٩,٨٠٥

٨,٦٧٩

٢٢٢,٩٨٨

١٥,٨٧٢

٨,٥٠٥

١3,3٠٨,١٠٢

١٥٨,٨٨١

٤,١3٠,٦٠٧

٢١3,٩٦٥

)٤٢,3٤٦)

١٧١,٦١٩

٧٢,١١١

١٥,٨٧٠

-

3١,٦٢٧

-

٢٢٠

٢,٥٩٠,٩٧3

٨,٥٧٦

٦٩,٨٠٩

١٩,٥٠3,٠٩٩

)١٤3,٢٢٢)

١٩,3٥٩,٨٧٧

١,٠٠٢,3١٢

١٠3,٩3٥

٨,٦٧٩

١٩١,3٦١

١٥,٨٧٢

٨,٢٨٥

١٠,٧١٧,١٢٩

١٥٠,3٠٥

٤,٠٦٠,٧٩٨

3١ دي�شمرب ٢٠٢١

ايرادات القطاعات

األإيرادات بني القطاعات

األإيرادات اخلارجية

ربح القطاع قبل ال�شريبة

اإيرادات الفوائد

م�شاريف الفوائد

ا�شتهالك واطفاء

البنود اجلوهرية غري النقدية األأخرى:

- خ�شائر تدين قيمة ذمم جتارية مدينة  

- خ�شائر تدين قيمة املوجودات غري املالية

املوجودات القطاعية

النفقات الراأ�شمالية 

املطلوبات القطاعية

١,٠٠٢,3١٢

٧٢,١١١

)٧٢,٠٠٠)

١,٠٠٢,٤٢3

١,٠٦٥,٦٥3

١٠٧,٧٠٥

)٧٢,٠٠٠)

١,١٠١,3٥٨

اإجمايل الربح قبل ال�شريبة للقطاعات التي يتم األإبالغ عنها

الربح قبل ال�شريبة للقطاعات األأخرى

ا�شتبعاد الربح بني القطاعات

الربح قبل ال�شريبة املوحدة

3٠. قطاعات الت�شغيل )تتمة(

)ب( معلومات حول القطاعات الواجب األإبالغ عنها 

املعلومات املتعلقة بكل قطاع تقرير مبني اأدناه. يتم ا�شتخدام ربح القطاعات قبل ال�شرائب لقيا�ص األأداء ألأن األإدارة تعتقد اأن هذه املعلومات هي 

األأكرث �شلة يف تقييم نتائج القطاعات املعنية بالن�شبة للكيانات األأخرى التي تعمل يف نف�ص ال�شناعات.

اأخرى

بيع منتجات 

الوقود واخلدمات 

ذات ال�شلة

املجموع

3٠,١٤٥,٨١٦

)٢١٠,٨٩٦)

٢٩,٩3٤,٩٢٠

١,١٧3,3٥٨

١٤١,3٩٨

٩,3٤٠

٢٢3,١٦3

١,3٢٩

١,33٥

١٤,٤١٠,٤٤٠

3٦٦,٦٧٧

٥,٠٩٧,٨3٢

٢١٦,٠٦٦

)3٩,٦٧١)

١٧٦,3٩٥
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-
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-
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٦٩,٢١٤

٢٩,٩٢٩,٧٥٠

)١٧١,٢٢٥)

٢٩,٧٥٨,٥٢٥

١,٠٦٥,٦٥3

١3٦,١٢٢

٩,3٤٠

١٨٩,٢٧٥

٥٥

١,33٥

١٢,٢٠١,٩٦3

3٤٨,٦٤٤

٥,٠٢٨,٦١٨

3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

ايرادات القطاعات

األإيرادات بني القطاعات

األإيرادات اخلارجية

ربح القطاع قبل ال�شريبة

اإيرادات الفوائد

م�شاريف الفوائد

ا�شتهالك واطفاء

البنود اجلوهرية غري النقدية األأخرى:

- خ�شائر تدين قيمة ذمم جتارية مدينة

- خ�شائر تدين قيمة املوجودات غري املالية

املوجودات القطاعية

النفقات الراأ�شمالية 

املطلوبات القطاعية

)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك()مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢
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3١. األلتزامات املحتملة واألرتباطات )تتمة(  

3١. األلتزامات املحتملة واألرتباطات  

3٢. األإيجارات

)اأ( املجموعة كم�شتاأجر

ت�شتاأجر املجموعة م�شتودعات وقطع اأرا�شي و�شيارات. ت�شتمر مدة األإيجارات ب�شورة منوذجية مبا يرتاوح بني ٥ اإىل 3٠ �شنة.

1. خيارات التمديد 
يف تاريخ بداية كل اإيجار تقوم املجموعة بتقييم ما اإذا كان من املوؤكد على نحو معقول ممار�شة خيارات التمديد. تقيم ال�شركة ما اإذا كان من املوؤكد 

على نحو معقول ممار�شة اخليارات لو كان هناك حدث هام اأو تغيريات هامة يف الظروف حتت �شيطرتها. لي�ص لدى املجموعة اأي عقود اإيجار متغرية.

أل تتوقع املجموعة اأي التزامات مادية �شوف تن�شاأ من خطابات ال�شمان واألعتمادات املذكورة اأعاله والتي مت ا�شدارها يف �شري العمل العادي.

املبالغ املعرتف بها يف الربح أو الخسارة

املبالغ املعرتف يف بيان التدفقات النقدية

اإيجارات مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ١٦

الفائدة على مطلوبات عقود األإيجار

امل�شاريف الناجتة من األإيجارات ق�شرية األأجل

اإجمايل التدفقات النقدية لالإيجارات

األرتباطات الراأ�شمالية

األرتباطات الراأ�شمالية

األلتزامات املحتملة

�شمانات بنكية

اعتمادات م�شتندية

٢١١,١٥٠

١3١,٩١٢

٥3١

٢٩,٤٠٩

١3٢,٧٨٤

-

٤٦,٨٦٠

٧,٥٠٨

٥,٠٤3

٤٩,٦٠٩

٨,١١١

٨,٤٤٤

3٠. قطاعات الت�شغيل )تتمة(

د( املعلومات اجلغرافية

دولة قطر  البحرية يف  العمليات  تنفيذ  يتم  انه،  دولة قطر. غري  اأ�شا�شي يف  ب�شكل  ال�شلة  ذات  واملنتجات  الوقود  تنفيذ عمليات قطاعات  يتم 

و�شلطنة عمان.

حتلل املعلومات اجلغرافية اإيرادات املجموعة واملوجودات غري املتداولة ح�شب بلد مقر ال�شركة والدول األأخرى. عند تقدمي املعلومات اجلغرافية ، 

ا�شتندت اإيرادات القطاع وموجوداته اإىل املوقع اجلغرايف لبلد من�شاأ ال�شركات.

١٩,٤٩٩,٥٧٧

3١,٩١٩

١٩,٥3١,٤٩٦

٨,3٦١,١٩١

٥3,١٢٩

٢3,٤٢٤

٨,٤3٧,٧٤٤

٢٩,٩١٩,٠١٠

١٥,٩١٠

٢٩,٩3٤,٩٢٠

٨,٠٢3,٩٦٠

٤١,٧١٧

٢3,٤٢٤

٨,٠٨٩,١٠١

١( اإيرادات

دولة قطر

جميع الدول األأجنبية

�شلطنة عمان

٢( موجودات غري متداولة

دولة قطر

جميع الدول األأجنبية

�شلطنة عمان

اململكة العربية ال�شعودية

)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك()مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة
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٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢١

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢١

٢٠٢١



)مت عر�ص جميع األأر�شدة باألألف ريال قطري ما مل تتم األإ�شارة اإىل خالف ذلك(

٢٠٢٢٢٠٢١

١٧٩,١٢٢

١٧3,٤٥٥

١٦3,٤٠٥

١٥٥,٨٢٩

١٢٠,٨٢٩

٧٩٢,٦٤٠

١٧٦,٤٥١

١٦٨,3٦٨

١٦٥,٠3١

١3١,٢٤٦

٦٠,٦٦٥

٧٠١,٧٦١

٢٠٢٢

٢٠٢١

١ يناير

١٥٠,٧٢٦

١٥٥,٤٦٩

تغريات غري نقدية

١,٦٨٤

3٤,٦١٠

تدفقات نقدية متويلية

)٤١,٤٩٨)

)3٩,3٥3)

3١ دي�شمرب

١١٠,٩١٢

١٥٠,٧٢٦

اإي�شاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

تقرير التاأكيد امل�شتقل

حوكمة ال�شركات 

3٢. األإيجارات )تتمة(

م�شوؤوليات اأع�شاء جمل�ص األإدارة

تقرير التاأكيد امل�شتقل اإىل م�شاهمي �شركة قطر للوقود )»وقود«( �ص.م.ق.ع 

)»ال�شركة«( وال�شركات التابعة لها )ي�شار اإليها جمتمعة »باملجموعة«( حول بيان 

جمل�ص األإدارة حول األمتثال للوائح هيئة قطر لالأ�شواق املالية ذات ال�شلة ، مبا يف 

ذلك نظام حوكمة ال�شركات والكيانات القانونية املدرجة يف ال�شوق الرئي�شية، كما يف 

3١ دي�شمرب ٢٠٢٢

33. ت�شوية املطلوبات النا�شئة عن اأن�شطة التمويل

3٤. اأرقام املقارنة

)ب( املجموعة كموؤجر

تقوم املجموعة بتاأجري ا�شتثمارها العقاري امل�شتمل على العقارات التجارية التي متلكها اإ�شافة اإىل العقارات امل�شتاأجرة. مت ت�شنيف جميع األإيجارات 

على اأنها اإيجارات ت�شغيلية من منظور املوؤجر.

األإيجارات الت�شغيلية

يو�شح اجلدول التايل حتليل ا�شتحقاق مدفوعات األإيجار ويو�شح مدفوعات األإيجار غري املخ�شومة التي �شيتم ا�شتالمها بعد تاريخ التقرير: 

وفًقا للمادة ٢٤ من نظام حوكمة ال�شركات واملن�شاآت القانونية املدرجة يف ال�شوق الرئي�شية ال�شادر بقرار جمل�ص اإدارة هيئة قطر لالأ�شواق املالية 

)»QFMA«( مبوجب القرار رقم )٥( ل�شنة ٢٠١٦ )»النظام«(، فقد قمنا بتنفيذ مهمة تاأكيد حمدود حول بيان جمل�ص األإدارة )»بيان جمل�ص األإدارة حول 

األمتثال«( حول اإمتثال املجموعة مع لوائح هيئة قطر لالأ�شواق املالية ذات ال�شلة مبا يف ذلك نظام احلوكمة لل�شركات والكيانات القانونية املدرجة 

يف ال�شوق الرئي�شية )»النظام« ( املدرج يف األأق�شام ذات ال�شلة يف الف�شل ٢ من التقرير ال�شنوي حلوكمة ال�شركة كما يف 3١ دي�شمرب ٢٠٢٢، وفقاً 

خلطاب التعيني املوؤرخ بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٢. 

يتعني على جمل�ص األإدارة تقدمي تقرير حوكمة ال�شركة كجزء من التقرير ال�شنوي للمجموعة مبا يف ذلك اإف�شاح املجموعة عن اإمتثالها للوائح هيئة 

قطر لالأ�شواق املالية ذات ال�شلة مبا يف ذلك اأحكام النظام وفقاً ملتطلبات املادة ٤ من النظام واملدرجة يف هذه اللوائح.

تقع م�شوؤولية األمتثال للنظام، مبا يف ذلك كفاية األإف�شاح واإعداد تقرير حوكمة ال�شركة وبيان جمل�ص األإدارة حول األمتثال، على عاتق جمل�ص األإدارة، 

وعند األقت�شاء، القائمني على احلوكمة. ت�شمل هذه امل�شوؤولية ت�شميم وتنفيذ اإجراءات الرقابة الداخلية ذات ال�شلة ببيان جمل�ص األإدارة حول األمتثال 

اخلايل من اخلطاأ، �شواء كان ذلك ب�شبب األحتيال اأو اخلطاأ. جمل�ص األإدارة، والقائمون على احلوكمة، عند األإقت�شاء، هم امل�شوؤولون الوحيدون عن توفري 

املعلومات الدقيقة والكاملة التي نطلبها. أل تتحمل ديلويت اآند تو�ص - فرع قطر اأي م�شوؤولية عن دقة اأو اإكتمال املعلومات املقدمة من املجموعة 

اأو بالنيابة عنها.

ت�شمل م�شوؤوليات جمل�ص األإدارة ما يلي:

قدم جمل�ص األإدارة تقريره عن األمتثال للوائح هيئة قطر لالأ�شواق املالية ذات ال�شلة مبا يف ذلك النظام )»بيان جمل�ص األإدارة حول األمتثال«( يف 

الف�شل الثاين من التقرير حوكمة ال�شركة ال�شنوي.

 اأ. قبول امل�شوؤولية عن اإجراءات الرقابة الداخلية ؛

 ب. تقييم فعالية اإجراءات الرقابة للمجموعة با�شتخدام معايري منا�شبة، ودعم تقييمهم باألأدلة الكافية ، مبا يف ذلك التوثيق؛ و

 ج. تقدمي تقرير مكتوب عن فعالية ال�شوابط الداخلية للمجموعة للفرتات ذات ال�شلة.

يو�شح اجلدول اأدناه تفا�شيل التغريات يف مطلوبات املجموعة النا�شئة عن اأن�شطة التمويل ، مبا يف ذلك التغريات النقدية وغري النقدية. املطلوبات 

النا�شئة من األأن�شطة التمويلية هي التدفقات النقدية اأو التدفقات النقدية امل�شتقبلية التي �شيتم ت�شنيفها يف بيان التدفقات النقدية املوحد 

للمجموعة كتدفقات نقدية من األأن�شطة التمويلية.

مت اإعادة ت�شنيف ٥٤ مليون ريال قطري يف األأرقام املعرو�شة لل�شنة ال�شابقة من م�شاريف عمومية واإدارية اإىل تكلفة خدمات للحفاظ على توافقها 

مع اأرقام ال�شنة احلالية. ومع ذلك ، مل يكن ألإعادة الت�شنيف اأي تاأثري على �شايف الربح اأو حقوق امللكية لل�شنة املقارنة.

ارتباطات اإيجارات ت�شغيلية - ال�شركة كموؤجر

اأقل من �شنة واحدة

�شنة اإىل �شنتني

�شنتني لثالث �شنوات

ثالث �شنوات ألأربع �شنوات

اأربع �شنوات خلم�ص �شنوات

األإجمايل

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١33
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تقرير التاأكيد امل�شتقل

حوكمة ال�شركات 

تقرير التاأكيد امل�شتقل

حوكمة ال�شركات 

القيود املتاأ�شلةم�شوؤولياتنا

جودة الرقابة وا�شتقالليتنا

األإ�شتنتاج

اإن م�شوؤولياتنا هي ابداء اإ�شتنتاج تاأكيد حمدود فيما اإذا اأتى اإىل حد علمنا ما يجعلنا نعتقد اأن بيان جمل�ص األإدارة حول األمتثال، أل يظهر ب�شورة 

عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية، امتثال املجموعة للوائح هيئة قطر األأ�شواق املالية ذات ال�شلة مبا فيها النظام.

لقد قمنا بتنفيذ مهمة اإرتباطنا املحدود وفًقا للمعيار الدويل ألإرتباطات التاأكيد 3٠٠٠ )املعدل( »ارتباطات التاأكيد األأخرى بخالف عمليات التدقيق 

.)»IAASB«( اأو مراجعة املعلومات املالية التاريخية« ال�شادرة عن جمل�ص معايري التدقيق والتاأمني الدويل

يتطلب هذا املعيار تخطيط وتنفيذ اإجراءاتنا للح�شول على تاأكيد حمدود حول ما اإذا كان هنالك اأي �شيء قد لفت انتباهنا والذي يجعلنا نعتقد اأن 

بيان جمل�ص األإدارة حول األمتثال ككل، مل يظهر ب�شورة عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية، امتثال املجموعة للوائح هيئة قطر لالأ�شواق املالية ذات 

ال�شلة مبا فيها النظام. اإن لوائح هيئة قطر لالأ�شواق املالية ذات ال�شلة مبا فيها النظام تت�شمن معايري يتم من خاللها تقييم مدى امتثال املجموعة 

بهدف الو�شول ألإ�شتنتاجنا املحدود.

منها.  اأقل  تكون  بحيث  املعقول  التاأكيد  مهام  عن  وتوقيتها  حيث طبيعتها  املحدود من  التاأكيد  مهام  تنفيذها يف  يتم  التي  األإجراءات  تختلف 

وبالتايل، فاإن م�شتوى التاأكيد الذي مت احل�شول عليه يف مهام التاأكيد املعقول هو اأقل بكثري من التاأكيد الذي كان من املمكن احل�شول عليه يف حال 

قمنا مبهمة تاأكيد معقول. 

لفهم  األأخرى  والوثائق  واألإجراءات  ال�شيا�شات  ومراجعة  األإدارة  من  ا�شتف�شارات  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  بها،  قمنا  التي  املحدود  التاأكيد  اإجراءات  ت�شتمل 

األإدارة  التي تعتمدها  األإجراءات  )»املتطلبات«(،  النظام  بها فيها  املالية املعمول  لالأ�شواق  لوائح هيئة قطر  لتحديد متطلبات  املتبعة  األجراءات 

لالمتثال لهذه املتطلبات؛ واملنهجية التي اعتمدتها األإدارة لتقييم األمتثال لهذه املتطلبات. قمنا بفح�ص األأدلة التي جمعتها األإدارة، على اأ�شا�ص 

العينة، لتقييم األمتثال للمتطلبات، والتي اعتربناها �شرورية كاأدلة كافية منا�شبة لغر�ص اإبداء اإ�شتنتاجنا.

هذه  لتحديد  امل�شتخدمة  والطرق  املو�شوع  خ�شائ�ص  اإىل  بالنظر  املالية،  املعلومات  اأكرث من  متاأ�شلة  لقيود  املايل  األأداء غري  تخ�شع معلومات 

املعلومات.

امل�شممة  املحدود  التاأكيد  أل تكت�شف مهمة  األحتيال، وقد  اأو  األأخطاء  اأو ردع  أل يتم منع  الداخلية، قد  الرقابة  املتاأ�شلة يف نظام  للقيود  نظًرا 

واملنفذة،  ب�شكل �شحيح جميع املخالفات.

تخ�شع اإجراءات الرقابة امل�شممة ملعاجلة اأهداف رقابة حمددة، لقيود متاأ�شلة، وبناًء عليه، قد حتدث اأخطاء اأو خمالفات أل يتم اكت�شافها. أل ميكن اأن 

ت�شمن اإجراءات الرقابة هذه احلماية من )من بني اأمور اأخرى( التواطوؤ بق�شد األحتيال وخا�شة من جانب اأولئك الذين ي�شغلون منا�شب تخولهم ذلك. 

عالوة على ذلك، فاإن ا�شتنتاجنا ي�شتند اإىل معلومات تاريخية ولن يكون من املنا�شب اإ�شقاط اأي معلومات اأو ا�شتنتاجات يف تقريرنا على اأي فرتات 

اأخرى.

خالل قيامنا بعملنا، امتثلنا ملتطلبات األ�شتقاللية وفقا ملعايري ال�شلوك الدولية ووفقا ملتطلبات ال�شلوك األأخرى ال�شادرة عن املجل�ص الدويل للمعايري 

األأخالقية للمحا�شبني،  والتي تقوم على املبادئ األأ�شا�شية للنزاهة واملو�شوعية والكفاءة املهنية والعناية الواجبة وال�شرية وال�شلوك املهني. هذا، وقد 

التزمنا مب�شوؤولياتنا األأخالقية األأخرى وفًقا لهذه املتطلبات وقواعد ال�شلوك ال�شادرة عن املجل�ص الدويل للمعايري األخالقية للمحا�شبني.

واألإجراءات املوثقة  ال�شيا�شات  وبالتايل حتتفظ بنظام �شامل ملراقبة اجلودة مبا يف ذلك   ،)١( ب�شاأن مراقبة اجلودة  الدويل  تطبق �شركتنا املعيار 

املتعلقة باألمتثال للمتطلبات األأخالقية واملعايري املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها.

بناًء على اإجراءات التاأكيد املحدود التي مت اإجراوؤها واألأدلة التي مت احل�شول عليها، مل يلفت انتباهنا اأي �شيء يجعلنا نعتقد اأن بيان جمل�ص األإدارة حول 

األمتثال للوائح هيئة قطر لالأ�شواق املالية املعمول بها مبا يف ذلك النظام، مل يتم األإف�شاح عنه ب�شورة عادلة من جميع النواحي اجلوهرية كما يف 

3١ دي�شمرب ٢٠٢٢.

تقرير التاأكيد امل�شتقل اإىل م�شاهمي �شركة قطر للوقود )»وقود«( �ص.م.ق.ع 

)»ال�شركة«( وال�شركات التابعة لها )ي�شار اإليها جمتمعة »باملجموعة«( حول بيان 

جمل�ص األإدارة حول األمتثال للوائح هيئة قطر لالأ�شواق املالية ذات ال�شلة ، مبا يف 

ذلك نظام حوكمة ال�شركات والكيانات القانونية املدرجة يف ال�شوق الرئي�شية، كما يف 

3١ دي�شمرب ٢٠٢٢ )تتمة(

تقرير التاأكيد امل�شتقل اإىل م�شاهمي �شركة قطر للوقود )»وقود«( �ص.م.ق.ع 

)»ال�شركة«( وال�شركات التابعة لها )ي�شار اإليها جمتمعة »باملجموعة«( حول بيان 

جمل�ص األإدارة حول األمتثال للوائح هيئة قطر لالأ�شواق املالية ذات ال�شلة ، مبا يف 

ذلك نظام حوكمة ال�شركات والكيانات القانونية املدرجة يف ال�شوق الرئي�شية، كما يف 

3١ دي�شمرب ٢٠٢٢ )تتمة(

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١3٦التقرير ال�شنوي لوقود ١3٥٢٠٢٢



تقرير التاأكيد امل�شتقل

حوكمة ال�شركات 

القيود املفرو�شة على اإ�شتخدام التقرير

مت اإعداد تقرير التاأكيد املحدود هذا للمجموعة فقط وفقاً ل�شروط خطاب التعيني املربم بيننا. لقد قمنا بتنفيذ عملنا، لكي نتمكن من تقدمي 

تقرير عن تلك األأمور للمجموعة التي يتعني علينا اأن نو�شحها لهم يف تقرير تاأكيد حمدود وم�شتقل ولي�ص ألأي غر�ص اآخر. دون حتمل اأو قبول اأي 

م�شوؤولية اأو اإلتزام فيما يتعلق بهذا التقرير اإىل اأي طرف اآخر غري املجموعة، فاإننا نقّر باأنه فيما يتعلق بامتثال املجموعة للنظام، فاإن املجموعة 

مطالبة بن�شر هذا التقرير، والذي لن يوؤثر اأو يو�شع م�شوؤولياتنا ألأي غر�ص اأو على اأي اأ�شا�ص. اإىل اأق�شى حد ي�شمح به القانون، أل نقبل اأو نتحمل اأي 

م�شوؤولية جتاه اأي �شخ�ص اآخر بخالف املجموعة وهيئة قطر لالأ�شواق املالية عن اأعمال التاأكيد املحدود اخلا�شة بنا اأو عن تقرير التاأكيد املحدود هذا 

اأو األ�شتنتاج الذي تو�شلنا اإليه.

تقرير التاأكيد امل�شتقل اإىل م�شاهمي �شركة قطر للوقود )»وقود«( �ص.م.ق.ع 

)»ال�شركة«( وال�شركات التابعة لها )ي�شار اإليها جمتمعة »باملجموعة«( حول بيان 

جمل�ص األإدارة حول األمتثال للوائح هيئة قطر لالأ�شواق املالية ذات ال�شلة ، مبا يف 

ذلك نظام حوكمة ال�شركات والكيانات القانونية املدرجة يف ال�شوق الرئي�شية، كما يف 

3١ دي�شمرب ٢٠٢٢ )تتمة(

الدوحة - قطر

١3 فرباير ٢٠٢3

عن ديلويت اند وتو�ص

فرع قطر

مدحت �شاحلة

�شريك

�شجل مراقبي احل�شابات رقم )٢٥٧(                                                                                                      

�شجل مدققي احل�شابات لدى هيئة قطر                                                                                                         

 لال�شواق املالية رقم )١٢٠١٥٦(

التقرير ال�شنوي لوقود ٢٠٢٢ ١3٧


