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   قطر  -الدوحة 

  
 

  املقدمه
 تتضمن   واليت ، قطر – الدوحة   ")الشركة. ("ق.م.ش) وقود(لقطر للوقود    املوحدة املرفقه     البيانات املالية   قمنا بتدقيق    لقد

حقـوق املـسامهني     والتغريات يف     املوحد    بيانات الدخل  كل من  و 2007 ديسمرب   31 كما يف     املوحدة امليزانية العمومية 
 تفـسريية  وإيـضاحات     اهلامة، لسياسات احملاسبية ملخص ل  و ، للسنة املنتهية بذلك التاريخ     املوحدة والتدفقات النقدية املوحد  

 من قبل مراقب حسابات أخـر ومت        2006 ديسمرب   31املوحدة للشركة للسنة املنتهية يف      مت تدقيق البيانات املالية     . خرىأ
   .2007مارس 1إصدار تقرير غري متحفظ عليها بتاريخ 

  
   إدارة الشركة عن البيانات املالية املوحدةةمسؤولي

وتـشتمل   .  الدولية للتقارير املالية   وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايري    املوحدة  إعداد البيانات املالية    إن االداره مسئولة عن     
 البيانات املالية املوحدة بـشكل      إعداد وعرض     واالحتفاظ برقابة داخلية لغرض     تصميم وتطبيق  على إعداد و   ةهذه املسؤولي 

اختيـار  تشمل مسؤولية اإلدارة    كما  ،   أو خطأ   احتيال عادل حبيث تكون خالية من أية أخطاء مادية سواء كانت ناجتة عن           
  . احمليطةلظروف اب حسق السياسات احملاسبية املناسبة وإعداد التقديرات احملاسبية املعقولةوتطبي

  
 524.239.745تتضمن البيانات املالية املوحدة للشركة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة التابعة والبالغة              

 ريـال   317.023.279( قطري    ريال 426.305.116،  )2006 ريال قطري للعام     405.988.589(ريال قطري 
على التوايل والـيت مت     ) 2006 ريال قطري للعام     41.411.017( ريال قطري    41.469.318،  )2006قطري للعام   

  .تدقيق بياناهتا املالية من قبل مراقيب حسابات آخرين وأبدوا رأيا غري متحفظ حوهلا
نا حول املبالغ املتعلقة بتلك الشركة التابعة يعتمد أساساً على          لقد مت تزويدنا بتقرير مراقيب حسابات الشركة التابعة، وإن رأي         

  .تقرير مراقيب احلسابات اآلخرين
 

   مراقيب احلساباتةمسؤولي
 وفقا  بتدقيقنالقد قمنا   .  إعمال التدقيق اليت قمنا هبا        حول هذه البيانات املالية املوحدة استنادا إىل       ي هي إبداء رأ   اإن مسؤوليتن 

عمال  أ تخطيط وأداء  قواعد السلوك املهين و ان نقوم ب       إن هذه املعايري تتطلب منا االلتزام مبتطلبات        . للتدقيق   ة الدولي للمعايري
  . أخطاء ماديةخالية من  املوحدة البيانات املالية معقول فيما إذا كانت التدقيق للحصول على تأكيد

إن .  الواردة يف البيانات املالية    مبالغ واإليضاحات  ثبوتية لل  إن أعمال التدقيق تتطلب تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيق         
 ،تلك اإلجراءات تعتمد على احلكم املهين ملراقيب احلسابات مبا يف ذلك تقييم خطر وجود أخطاء مادية يف البيانـات املاليـة                    

 إجـراءات    يف االعتبـار    فأن مراقب احلسابات يأخذ    ،يف سبيل تقييم تلك األخطار    .  أو خطأ   احتيال سواء كانت ناجتة عن   
 بأعداد البيانات املالية وعرضها بشكل عادل وذلك  هبدف تـصميم إجـراءات التـدقيق    الرقابة الداخلية  للشركة واملتعلقة    

إن إعمال التدقيق تتضمن أيضا تقيـيم       .  فعالية نظم الرقابة الداخلية املطبقة بالشركة         حول  وليس بغرض إبداء رأي    ،املالئمة
لسياسات احملاسبية املطبقة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية اليت أعدهتا اإلدارة باإلضافة إىل تقيـيم العـرض                مدى مالئمة ا  

  . املوحدةالشامل للبيانات املالية
  

  .حول التدقيقرأينا ل  معقوالا اليت حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفري أساس الثبوتية إن أدلة التدقيقنعتقد



  الرأي
 املشار إليها أعاله  املوحدة  أن البيانات املالية    احلسابات اآلخرين   أعمال التدقيق اليت قمنا هبا وتقرير مراقيب       يوبناءا عل ،  رأينايف  

 ديـسمرب   31كمـا يف     .ق.م.ش) وقود( لقطر للوقود     املوحد  املايل ، املركز  من مجيع النواحي املادية    ،تظهر بصورة عادلة  
د     2007 الي الموحد، وت ا الم معايري الدولية للتقارير  للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا لل املوحدة  النقديةفقاتها و أداءه
  .املالية

   متطلبات قانونية وتشريعية أخرى
م                  ،   أيضابرأينا   ة القطري رق شرآات التجاري أن البيانات المالية الموحدة تتضمن آل ما نص علية قانون ال

سنة 5 ي2002 ل د تأس ا وان والنظام األساسي وعق ة فيه ى وجوب اثبات شرآة عل حتــتفظ  ة الــشركس ال
 وأن اجلرد قد اجري وفقا لألصـول        . املالية الواردة يف تقرير جملس اإلدارة      ت وإهنا متفقة مع البيانا    منتظمةبسجالت حماسبيه   

دود املعلومـات الـيت     يف ح ، و وأنهتدقيقنا   اليت رأيناها ضرورية ألداء       واإليضاحات وأننا قد حصلنا على املعلومات    ،  املرعية
 الشركات التجارية القطري املشار إليه أعـاله أو ألحكـام            خمالفات ألحكام قانون   لسنة املالية  مل تقع خالل ا    ،توافرت لدينا 

  . يف نشاط الشركة أو يف مركزها املايل يؤثر مادياً وعقد تأسيس الشركة على وجه قدالنظام األساسي
  
  
  

      
  الدوحة قطر 

     رودل وشريكهعن                                                                                             2008  فبراير19

  الشرق األوسط                                                                                                                                  

   
     سعود عبد اهللا                                                                                          

  )204(ترخيص رقم                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 



  ق.م.ش) وقود(قطر للوقود 
  قطر-الدوحة

  2007 ديسمبر 31 كما في الموحدةالميزانية العمومية 
  
2007 ديسمرب 31  إيضاح   2006 ديسمرب 31    

 ريال قطري  ريال قطري    

       الموجودات
       :الموجودات المتداولة

 871.782.353  675.477.928 6  النقدشبه ونقد ال

 774.821.304  934.353.819   ذمم مدينة 

 2.977.035  4.701.564 7  ات عالقة ذةالمطلوب من شرك

 73.527.865  90.852.608 8  مخزونال
 19.862.127  35.478.170    مصاريف مدفوعة مقدما وارصدة مدينة أخرى

 1.742.970.684  1.740.864.089    مجموع الموجودات المتداولة
       :الموجودات غير المتداولة

 57.700.022  57.700.022 9  الشهرة
 73.920.000  173.600.000 10  رات متاحة للبيعإستثما

 355.135.362  726.482.866 11   ومعداتمصنع، ممتلكات
 486.755.384  957.782.888    المتداولة غيرمجموع الموجودات
 2.229.726.068  2.698.646.977    مجموع الموجودات
       الملكية المطلوبات وحقوق 

       المطلوبات المتداولة

 36.776.395  50.548.383   مستحقاتدائنة وذمم 
 1.150.979.785  1.092.575.744  أ12  مؤسسة قطر للبترولالمطلوب الى 

 12.000.000  5.399.445  ب12  قرض من مؤسسة قطر للبترول
 1.199.756.180  1.148.523.572    المطلوبات المتداولةمجموع 
       غير المتداولة المطلوبات

 5.399.445  --  ب12  طر للبترولقرض من مؤسسة ق

 7.603.555  11.124.817    خدمة للموظفينمخصص مكافأة نهاية 

 13.003.000  11.124.817    المطلوبات غير المتداولةمجموع 
        :لملكيةاحقوق 

 300.000.000  300.000.000 13  رأس المال 
 81.566.253  139.278.173  14  احتياطي قانوني 

 30.078.234  30.078.234     عاماحتياطي 

 45.640.000  117.320.000    إعادة التقييم احتياطي

 374.096.277  913.148.330    أرباح مدورة

 150.000.000  --  15  أرباح مقترح توزيعها

 981.380.764  1.499.824.737    إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
 35.586.124  39.173.851    حقوق األقلية

 1.016.966.888  1.538.998.588    لملكية احقوق مجموع 
 2.229.726.068  2.698.646.977    الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 

 

  : وتم التوقيع عليها نيابه عن المجلس من قبل2008 فبراير 19تمت الموافقة على هذه البيانات المالية من قبل مجلس األداره بتاريخ 
  
  
  
  

  

  .موحدة الإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية  
1  

  خليل حسن مكى/ السيد    محمد تركى السبيعى/ السيد    عبداهللا بن حمد العطية/ السيدسعادة 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

  الطاقة والصناعة
  رئيس مجلس األدارة

  ةنائب رئيس مجلس األدار  
  والعضو المنتدب

  المدير المالى  



  ق.م.ش) وقود(قطر للوقود 
  قطر-الدوحة
  

  2007 ديسمبر 31 عن السنة المالية المنتهية في الموحدبيان الدخل 
  

  
   ديسمبر31للسنة المنتهية فى     
  2006   2007  ايضاح  
 ريال قطري   ريال قطري    
        

  المبيعات
16  4.715.546.339    3.492.474.819  

  تكلفة المبيعات
  (3.927.755.108)   (2.929.085.870)  

  اجمالى الربح
  787.791.231    563.388.949  

  
        

  مصنع ومعدات،استهالك ممتلكات 
 (27.752.626)   (23.308.463) 

   عمومية وإداريةمصروفات
17 (182.255.177)   (122.001.815) 

  مصاريف بنكية 
  (154.336)   (60.328) 

  إيرادات أخرى
18  55.222.608   29.209.921 

   السنةصافي ربح 
  632.851.700   447.228.264 

  :موزع على
      

  حقوق المالكين بالشركة األم 
  616.263.973   430.663.857 

 حقوق األقلية 
  16.587.727   16.564.407 

  المجموع 
  632.851.700   447.228.264 

  العائد األساسى على السهم
  ريال قطرى 14.36     ريال قطرى 20.54   

  دد األسهمع
  30.000.000   30.000.000 
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  ق.م.ش) وقود(قطر للوقود 
  قطر-الدوحة

  

  2007 ديسمبر 31 عن السنة المالية المنتهية في  الموحدبيان التدفقات النقدية
"  

  

  بر ديسم31للسنة المنتهية فى   
  2007   2006  
 ريال قطري   ريال قطري  

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 447.228.264   632.851.700    السنةصافي ربح 

        تعديالت 
 23.308.463   27.752.626   ومعداتمصنع، استهالك ممتلكات

 2.386.000   4.082.537  مخصص نهاية الخدمه للموظفين
 (22.133.514)   (33.853.633)  إيرادات فوائد

 (227.073)   --  مصنع ومعدات، ارباح بيع ممتلكات
 --   (19.500.000)   سنوات سابقةسوياتت
  611.333.230   450.562.140 

 (242.486.460)   (159.532.515)  مدينة الذمم الزيادة فى ال
 (38.794.214)   (17.324.743)  الزيادة فى المخزون
 (12.546.621)   (15.616.043)  ريف المدفوعة مقدما واألرصدة المدينه األخرىالزيادة فى المصا

 (493.548)    (1.724.529)  الزيادة فى المطلوب من شركة ذات عالقة
 501.796.745   (44.632.053)   إلي مؤسسة قطر للبترولوالمطلوبالزيادة فى الذمم الدائنة 
 658.038.042   372.503.347  النقد الناتج من التشغيل

  (25.963)    (561.275)  دفعات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  658.012.079    371.942.072  صافى النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

        
        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (183.991.924)   (399.100.130)  مصنع ومعدات، شراء ممتلكات
 22.133.514   33.853.633  فوائد بنكية مقبوضة

 --   (28.000.000)  إستثمارات 
 489.000   --  مصنع ومعدات، المقبوض من بيع ممتلكات

 (161.369.410)   (393.246.497)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
        

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 (90.000.000)    (150.000.000)  أرباح موزعة

 (12.000.000)   (12.000.000)  تسديدات قروض ألجل
 (11.700.000)   (13.000.000)  أرباح موزعه لمساهمى األقلية

 (113.700.000)   (175.000.000)  األنشطة التمويلية الناتج من صافي النقد 
     

  382.942.669    (196.304.425)  الزيادة في النقد وشبه النقد) النقص(صافي 
 488.839.684   871.782.353   و شبه النقد في اول السنةالنقد

 871.782.353   675.477.928  النقد و شبه النقد في نهاية السنة
  .وحدة المإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية
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  ق.م.ش) وقود(قطر للوقود 
  قطر-الدوحة

  

  2007 ديسمبر 31 للسنة المالية المنتهية في موحدالبيان التغيرات في حقوق الملكية       

  عاماحتياطي   قانونياحتياطي    المالرأس  

  
  القيمةاحتياطي

 العادلة
ارباح مقترح 
  دورةأرباح م  توزيعها

حقوق المالكين 
  حقوق األقلية  بالشركة األم

مجموع حقوق 
 الملكية

ل قطريريا  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري    ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري 
  874.097.024  30.721.717   843.375.307  136.498.806   90.000.000   248.298.400   30.078.234   38.499.867   300.000.000  2006 يناير 1في كما الرصيد 

  447.228.264    16.564.407    430.663.857    430.663.857    --  --  --   --    --  صافى ربح السنة
  --  --  --    (43.066.386)    --  --   --    43.066.386    --  األحتياطى القانونى

  (90.000.000)    --    (90.000.000)    --    (90.000.000)    --    --   --    --  مستلمة أرباح 
  (11.700.000)  (11.700.000)  --    --    --    --    --   --   --  أرباح موزعة لمساهمى األقلية

 -- -- --    (150.000.000)    150.000.000    --    --   --   --  أرباح مقترح توزيعها
  (202.658.400)    --    (202.658.400)    --    --    (202.658.400)    --   --    --  التغير في احتياطى القيمه العادله

 1.016.966.888 35.586.124 981.380.764  374.096.277 150.000.000  45.640.000  30.078.234   81.566.253   300.000.000 2006 ديسمبر 31في كما الرصيد 
  632.851.700    16.587.727    616.263.973    616.263.973    --   --  --  --    --  صافى ربح السنة
  --    --    --    (61.626.397)    --    --    --    61.626.397    --  األحتياطى القانونى

 (19.500.000)    --    --   (15.585.523)    --    --    --    (3.914.477)    --  تسويات سنوات سابقة
  (150.000.000)    --    (150.000.000)    --    (150.000.000)    --    --    --    --  أرباح موزعة

  (13.000.000)    (13.000.000)    --    --    --    --  --    --    --  أرباح موزعة لمساهمى األقلية
  71.680.000    --    71.680.000    --    --    71.680.000 --    --    --  التغير في احتياطى القيمه العادله

  --    --    --   -- --    --   --   --    --  أرباح مقترح توزيعها
 1.538.998.588 39.173.851 1.499.824.737  913.148.330 --  117.320.000  30.078.234  139.278.173   300.000.000 2007 ديسمبر 31في كما الرصيد 

  
 . الموحدة اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات الماليةنإ
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  .ق . م . ش ) وقود ( قطر للوقود 
   قطر-دوحة ال

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2007 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

  

  
  :نشاط الشركة  -1

في دولة قطر كشركة    ") الشركة األم    " أو" الشركة  . ( " ق  . م  . ش  )  وقود (تأسست قطر للوقود    
، 2002 فبراير   10 الصادر بتاريخ    2002لسنة  ) 5(ميرى رقم   مساهمة قطرية بموجب المرسوم األ    

  .لدي وزارة االقتصاد والتجارة) 24872(وتم تسجيلها تحت السجل التجاري رقم 
  

فـي بيـع    ) المجموعة  ( بإسم  تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة والشركة التابعة لها والمشار إليهما          
وتمـارس المجموعـة    . وتوزيع المنتجات البترولية المكررة والتى تصنعها مؤسسة قطر للبتـرول         

  .نشاطها داخل دولة قطر فقط
  

  :تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  -2
 والتفسيرات التـي أصـدرتها      بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة    2007قامت الشركة األم خالل عام      
 ) IFRIC( والهيئة الدولية لتفسيرات التقـارير الماليـة         ) IASB( هيئه معايير المحاسبة الدولية     

  .2007 يناير 1والمرتبطة بعملياتها للفترات المحاسبية المبتدأة من
  

الـسنة الماليـة    تم تطبيق السياسات المحاسبية خالل السنة الحالية بصورة مماثلة لما تم تطبيقه فى              
السابقة فيما عدا المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات التى أصدرتها هيئة معايير المحاسبة الدوليـة              

)IASB (      والهيئة الدولية لتفسيرات التقارير المالية)IFRIC .(         إن تطبيقها ليس له أثر مـادى علـى
  .المركز المالى ونتائج أعمال الشركة

ات محاسبية دولية جديدة إال أنها غير ملزمة حتى االن ولم تطبق من قبـل  تم إصدار معايير وتفسير   
  .الشركة
ي علي  رات في المستقبل لن يكون له تأثير جوهر       ي أن تطبيق هذه المعايير والتفس     شركةدارة ال تتوقع إ 

  .، إن وجد البيانات المالية للشركة
  

   تعديالت سنوات سابقة -3
ييد محطات بترول كمنح حكومية غير نقدية، وقد تم رسملة     تصنف األرض التي منحتها الحكومة لتش     

هذة المنح سابقا بقيمتها العادلة وتم عرضها كإيرادات مؤجلة وليتم إطفائها على مدى العمر االنتاجي               
ولكن بما أن إستخدام هذه االرض مقيد ومـن أجـل عـرض أفـضل                  . المتوقع لمحطات البترول  

ركة تسجيل هذه األرض بالقيمة اإلسمية تماشياً مع معيار المحاسـبة  للبيانات المالية ، فقد قررت الش  
 56، 800، 000وقيمته  وبهذا الخصوص ، فقد تم شطب مبلغ االيرادات المؤجلة          ) 20(الدولي رقم   

ـ             ريال قطرى     ةمع نفس المبلغ الظاهر ضمن بند الممتلكات ،المصنع والمعدات في البيانـات المالي
  .و السنة السابقةأيير لم يؤثر علي بيان الدخل للسنة الحالية للسنة السابقة وهذا التغ
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 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة  -4
 

   المعايير المتبعة-أ          
  . مع المعايير الدولية للتقارير الماليةعداد البيانات المالية الموحدة المرفقة تماشياً          تم إ

         
  انات المالية أسس إعداد البي-ب         

التكلفة التاريخية ، باستثناء األدوات المالية التـى          لمبدأ يانات المالية الموحدة المرفقة وفقاً            تم إعداد الب        
عمـال للمجموعـة بالريـال      المالى ونتـائج األ   تم عرض المركز     وقد ظهارها بالقيمة العادلة ،   تم إ 

شاطات الشركة والعملة المستخدمة في عرض البيانـات        القطري والذي يمثل العملة المستخدمة في ن      
  :هم السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها  وفيما يلي أالمالية ،

  
  : أساس توحيد البيانات المالية –ج 

  ، .م.م. البيانات المالية للشركة والتابعة لها ، شركة قطر لوقود الطائرات ذ                تتضمن البيانات الموحده  
  .من الشركة التابعة% 60وتملك قطر للوقود . لة في دولة قطروهي شركة مسج

   تحدث الـسيطرة عنـدما     . م سيطرة عليها     تلك الشركة التي تكون للشركة األ      ن الشركة التابعة هي            إ
مر بهـا هـدف     يكون للمجموعه القدرة علي التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة المـستث           

  .نشطتهائد من أالحصول علي فوا
ن تتماشـى   ، مـن أجـل أ   م التابعة ،حيثما يكون ذلك ضروريا     عديل البيانات المالية للشركه األ    يتم ت 

د جميع المعـامالت ، األرصـدة ،        ستبعاويتم إ . لمستخدمة من قبل المجموعة   والسياسات المحاسبية ا  
  .م والشركة التابعةاألرباح والمصاريف بين الشركة األ

ن حقـوق مـالكي     قلية في صافي موجودات الشركة التابعة بشكل منفصل ع        قوق األ لقد تم تحديد ح   
 إليها حـصة     مضافاً  األعمال قلية من مبلغ الحصة في تاريخ بدء ضم       الشركة األم ، تتالف حقوق األ     

  .قلية من التغيرات في الملكية منذ ذلك التاريخاأل
  
  : إستثمارات متاحة للبيع -د           
لعادلة ، ويـتم     المتداولة بقيمتها ا   –عادة تقييم االستثمارات المتاحه للبيع       يتم إ  ولى ، بعد التسجيل األ   
حتياطي القيمة العادلـة فـي حقـوق    غير المتحققة الناتجة من إعادة التقييم في إ      التقييمدراج فروق   إ

ستثمار تدني دائـم فـي      التخلص منه ، أو يطرأ على اال       لحين بيع االستثمار أو تحصيله أو     الملكية  
لي بيـان   ضمن حقوق الملكية إ    خذت سابقاً  أ و الخسائر التي   وفى هذه الحالة تحول األرباح أ      قيمتة ، 

  .الدخل للسنة 
  

  : تحقيق االيرادات -ه 
  -:تتحقق االيرادات من بيع البضاعة عند تحقيق جميع الشروط التالية    -

  .لبضاعة الي المشتريعند نقل المخاطر والمنافع الهامة لملكية ا •
  .ليس لدي الشركة تدخل اداري كبير في البضاعة المباعة وليس لها سيطرة فعالة عليها •
 .يمكن قياس مبالغ االيرادات بصورة موثوقة  •

 .أنه من المحتمل أن تحصل الشركة على المنافع اإلقتصادية المتعلقة بالعمليات •
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حقق والمتعلقة بالعمليات يمكن تحديدها بصورة      التكاليف المتحققة أو التى من الممكن أن تت        •
  .موثوقة

ربـاح  رباح المتحققة من بيع االسـتثمارات واأل  واأل،رادات االستثمار توزيعات األرباحتمثل اي    -
  .غير المتحققة الناتجة عن تقييم االستثمارات المتاحة للبيع) الخسائر(

 .توزيعات المتعلقة بها قرار الأرباح االستثمارات عند إيرادات إتتحقق    -

أصل المبلغ القائم باستخدام معـدل                       لي   إ ستناداً لمبدأ اإلستحقاق إ   يراد الفوائد وفقاً     يتم االعتراف بإ     -         
 .سعر الفائدة السائد 

  
  : األطراف ذات العالقة -و
مديرون ، ولكنها ليـست      وأ شركاء   ن الشركة ذات العالقة هي الشركة التي يكون فيها للمجموعة         إ

ـ       أو زميلة أو استثمار، وكذلك فإن األ       شركة تابعة  راء الرئيـسيين   دطراف ذات العالقة تـشمل الم
 ألسعار تعتمدها اإلدارة تم شرحها ضمن       للمجموعة ، تتم المعامالت مع الشركات ذات العالقة وفقاً        

  .)19(يضاح رقم اإل
  
  

   : ممتلكات، مصنع ومعدات -ز
  . راضي باستثناء األ، مطروحاً منها اإلستهالك المتراكم، والمصنع والمعدات بالتكلفةر الممتلكاتتظه

 باستثناء المشاريع الرأسـماليه تحـت   ،ويتم احتساب االستهالك ألغراض تخفيض تكلفة الموجودات    
  . بإستخدام طريقة القسط الثابت، حسب األعمار اإلنتاجية المقدرة لها،التنفيذ

  
  : الموجودات هي كما يلي  لهذهنتاجية المقدرةعمار اإلإن األ

  
   سنة20-10                             مباني وبنية تحتية               

   سنة20-10                    مصنع ومعدات                          
  تسنوا 10-5              ثاث وتجهيزات مكتبية وسيارات               أ

  سنة 20-5         محطات وقود                                       
  سنة 20            )  باستثناء مصاريف صيانة الحوض الجاف( سفينة
التي تسبق موعد   )خمس سنوات تقريبا  (طفاء مصاريف صيانة الحوض الجاف علي مدي الفترة         يتم إ 

  .الصيانة القادمة
  
  : النقد وشبه النقد -ح
كية التي تستحق   تكون النقد وشبة النقد من النقد في الصندوق وحسابات البنوك الجارية والودائع البن            ي

  . يوما90ًخالل 
  
  : الذمم الدائنة والمستحقات -ط

و الخدمات المستلمة سـواء     فعها في المستقبل مقابل البضائع أ     لتزامات التي يجب د   يتم اإلعتراف باإل  
  .م الرد أاستالم الفواتير من الموتم 
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  : التأجير التشغيلي -ى
شركة التابعة مؤجرة من الحكومة     عادة التزود بالوقود الخاصة بال    إن األرض المقامة عليها منشات إ     

   .يجار تشغيليكإ
لقسط الثابت على مدى فتـرة  يجار التشغيلي بطريقة ان الدخل بالمبالغ المدفوعة عن اإليتم تحميل بيا  

  .يجارعقد اإل
  
  :ن  المخزو-ك

  :المنتجات البترولية المكررة 
وجـب  يتم احتساب التكلفـة بم    . يعية أيهما أقل   صافي القيمة الب   هر المنتجات البترولية بالتكلفة أو    تظ

  .والًأ صادر والًطريقة الوارد أ
  

  :مواد وقطع صيانة 
 أي  صات البـضاعة المتقادمـة والتالفـة أو        منها مخص  ظهر مواد وقطع الصيانة بالتكلفة مطروحاً     ت

  .والً يتم احتساب التكلفة بموجب طريقة الوارد أوالً صادر أ.خسارة في القيمة
  
  : العمالت االجنبية -ل

سعار األجنبية إلي الريال القطري بموجب أ     يتم تحويل المعامالت التي تتم من خالل السنة بالعمالت          
لعمالت الية المـسجلة بـا    الصرف السائد بتاريخ التعامل ، ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات الم         

، سعار الصرف السائدة فـي ذلـك التـاريخ          األجنبية في نهاية السنة إلي الريال القطري بموجب أ        
  .جنبية في بيان الدخلوتدرج فروقات تحويل العمالت األ

  
  :  المخصصات -م

 يرياًو تقـد   أ  كان قانونياً  يتم عمل مخصصات عندما يكون هنالك التزام حالي علي المجموعة سواءً          
 االلتزامات محتملـة ويمكـن      وذلك نتيجة أحداث سابقة ويشترط أيضا أن تكون تكاليف تسوية هذه          

  .تقديرها بشكل معقول 
  
  : األدوات المالية -س

  :الموجودات المالية 
ن شركة ذات عالقـة     م المطلوب   ،ية للمجموعة فى النقد وشبة النقد     تتمثل الموجودات المالية الرئيس   

سـمية   بقيمتهـا اإل   ،الية ، باستثناء بعض االسـتثمارات     تظهر جميع الموجودات الم    .والذمم المدينة 
  .ن وجدت جهة المبالغ غير القابلة للتحصيل، إ منها المخصصات الالزمة لموامطروحاً

  
  :المطلوبات المالية 
 هـر المطلوبـات   تظ. المالية الذمم الدائنة والمطلوب إلي مؤسسة قطر للبتـرول        تتضمن المطلوبات   
  .سميةالمالية بقيمتها اإل
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  : منح حكومية -ع
جلة فى السنة السابقة وقيدها كموجـودات بقيمتهـا العادلـة           تم تسجيل المنح الحكومية كإيرادات مؤ     

قيـد المـنح الحكوميـة      فضل ، تم    أجل عرض   أ مع المعايير الدولية للتقارير المالية ، ومن         تماشياً
  .سمية المتمثلة باألراضي بقيمتها اإل

  
  : ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما -ف

 بصافي قيمتها بعد خصم مخـصص الـديون         ظهار الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدماً      يتم إ 
مـا الـديون    يل كامل المديونية غير محتملـة ، أ       مكانية تحص إالمشكوك في تحصيلها عندما تصبح      

  .المعدومة فيتم شطبها عند حدوثها 
  
  :ة الموجودات  التدنى في قيم-ص

انية عمومية وذلك بهدف تحديـد      يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات المجموعة في تاريخ كل ميز         
وفي حالة وجـود مثـل هـذة        . الموجوداتية مؤشرات تدل علي تدني قيم هذة        أذا كانت هنالك    ما إ 

ت  في قيمـة الموجـودا     عتراف بخسارة التدني  رات يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ويتم اإل       المؤش
 .سترداد في بيان الدخلعندما تكون القيمة الدفترية لألصل أعلي من قيمتة القابلة لإل

  
  : مكافاة نهاية الخدمة للموظفين ومساهمات التقاعد -ق

الخدمات التي يقدمها الموظـف     ة نهائية ويتم دفعها مقابل       تمثل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مكافأ     
صوص عليها في عقود التوظيف وعلي أساس فترة الخدمة ويرتبط ذلك           ستحقات المن ساس الم علي أ 

  .تمام الحد االدني المطلوب من فترة الخدمةبإ
ن المساهمات من قبل الشركة فـي       أ 2002لسنة )24(يندرج تحت قانون التقاعد والتعويضات رقم       

 من رواتب الموظفين القطريين ،    برنامج الصندوق الحكومي للموظفين القطريين يتم احتسابها كنسبة         
  .صرفها عند استحقاقها  تم وتكون هذة االلتزامات محدودة بمبالغ المساهمات ، والتي

  
  : تكاليف االقتراض -ر

صول محددة والتي تـستغرق      مباشرة بشراء أو بناء أو إنتاج أ       قتراض المتعلقة يتم إضافة تكاليف اال   
كلفـة هـذه     لـي   أجل غايـات البيـع أو االسـتخدام إ        فية من الزمن لكي تكون جاهزة من        فترة كا 

دات جاهزة بشكل مناسب لالستخدام أو للبيع يتوقف إضـافة           الموجو الموجودات وعندما تصبح هذه   
  .لي كلفة هذة الموجودات تكاليف االقتراض إ

  .و خسارة في تاريخ استحقاقها أخري يتم االعتراف بها كربح إن جميع تكاليف االقتراض األ
  
  :شاريع رأسمالية تحت التنفيذ  م-ش

 ضـمن   والً حيـث تقيـد أ     ،صاريف والتكاليف المتكبدة علي األصول الرأسمالية     يتم رسملة كافة الم   
ـ الموجودات الثابتة عندما تكون هذه األ     لي   إ  تحويلها سمالية تحت التنفيذ ويتم الحقاً    مشاريع رأ  ول ص

  .جاهزة للغرض الذي وجدت من اجله
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  :  الشهرة -ت
س مال الشركة التابعة تمثل زيـادة تكلفـة         ة عن قيام الشركة بشراء حصة في رأ        الشهرة الناتج  نإ

لتزامـات  لتزامات واإل ة العادلة للموجودات المعنية، اإل    الشراء عن حصة المجموعة في صافي القيم      
ـ                الط شهرة ارئة للشركة التابعة والتي تم اإلعتراف بها في تاريخ الشراء، يتم االعتـراف بدايـة بال
 منها أي خسائر متراكمة ناتجـة عـن          احتسابها بالتكلفة مطروحاً   صل وتسجل بالتكلفة ويتم الحقاً    كأ

  .تدني في القيمة 
  

   :التقديرات المحاسبية الهامة والمصادر األساسية لتقييم األحداث غير المؤكدة  -5
ـ       قامت اإلدارة أثناء إعداد هذه     ديرات المتعلقـة بتطبيـق      البيانات المالية باستخدام مجموعة من التق

ثير  ، وقد تم عرض هذه التقديرات التـي لهـا تـأ            )4(المبادئ المحاسبية المبينة في االيضاح رقم       
ديرات المطبقة ، وبعض المـصادر      رئيسى علي المبالغ الظاهرة في البيانات المالية وعلي بعض التق         

  ثيرالعمومية ، والتي قد يكون لها تـأ         كما في تاريخ الميزانية    مؤكدهحداث غير ال  األساسية لتقييم األ  
                 هام فـي تعـديل القيمـة الدفتريـة للموجـودات والمطلوبـات خـالل الـسنة الماليـة القادمـة                    

  -:دناة أوكما هو مبين 
  
  : المخزون -

عـديل تكلفـة المخـزون      قل ، ويتم ت   أيهما أ ،  أو صافي القيمة التحصيلية   يتم تقييم المخزون بالتكلفة     
. القيمـة   و التدني في    أ،  أو التقادم  علي الزيادة المتوقعة     عتماداًسب طبيعتة إلي القيمة التحصيلية إ     بح

 في تلـك التعـديالت ،        هاماً  المنتجات دوراً  ه، تسعير المنتجات ، وجود    وتلعب عوامل تغير الطلب   
اب المخصـصات   حتس علي العوامل المذكورة أنفاً، فقد توصلت الشركة إلي معدالت محددة إل           وبناًء

 التعديالت في حال تغير العوامل      البطيئة الحركة ، وتتم مراجعة هذه     للمنتجات والبضائع المتقادمة و   
  .راتالفاعلة عن التقدي

  
  :مصنع ومعدات  ، ممتلكات-

ي يعتمـد   والذ ،ع والمعدات علي مدى العمر اإلنتاجي المتوقع      المصن ، يتم استهالك تكلفة الممتلكات   
 ومعـدل البلـي والتلـف نتيجـه اإلسـتعمال، وتكلفـة       ، االستخدام المتوقع لألصل أساساً على مدة  

    متبقيـة لمكونـات    لم تضع الشركة قيماً    .ادم التكنولوجي والقيمة المتبقية   والتقاإلصالحات والصيانة   
  . القيم لن تكون كبيرة أن هذهبار باعت المصنع والمعدات ،بند الممتلكات

  
  : تحصيلها مخصص الديون المشكوك في -

د من عدم   كأ للت  من العوامل   علي مجموعة  عتماداًإيتم تحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها        
يعتمد تقدير مخصصات الديون المشكوك     . وجود تضخم للذمم المدينة بفعل مبالغ غير قابلة للتحصيل        

ميـل             ضـمنها وضـع الع     علي مجموعة مـن العوامـل ، مـن           في تحصيلها لجميع العمالء بناءً    
  .مطلوبة من العمالء في ظروف معينة والضمانات الومالئته المالية، جدول تعمير الذمم المدينة،
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 : نقد وشبه النقد -6
 ديسمبر 31        

2007    
 ديسمبر 31  

2006  
  ريال قطرى    ريال قطرى    

  214.294        214.912    نقد فى الصندوق
 751.256.184   454.479.723    حسابات بنكية جارية

  120.311.875    220.783.293    ودائع بنكية ألجل
    675.477.928    871.782.353  
  
 :المطلوب من شركة ذات عالقة  -7
 ديسمبر 31      

2007    
 ديسمبر 31  

2006  
  ريال قطرى    ريال قطرى    

  2.977.035    4.701.564    .م. م. شركة هيليكوبتر الخليج ذ 
  

  

    :المخزون  -8
 
 ديسمبر 31      

2007    
 ديسمبر 31  

2006  
  ريال قطرى    ريال قطرى    

 67.429.908   85.845.851    منتجات بترولية مكررة

 6.236.478   5.145.278     مواد وقطع صيانة

    90.991.129   73.666.386 

 )138.521(   )138.521(    مخصص مواد وقطع صيانة متقادمة: مطروحاً 

 73.527.865   90.852.608    ى ــالصاف
  
  

   :الشهرة   -9
  

تمثل الشهرة قيمة الزيادة في تكلفة شراء الحصة في الشركة التابعة عن حصة الشركة في صافي 
ارئة للشركة التابعة والتي تم وااللتزامات الط ،لقيمة العادلة للموجودات المعنية، االلتزاماتا
و أ ني قيمة الشهرة مرة واحدة سنوياًتقوم الشركة بالتحقق من تدا في تاريخ الشراء عتراف بهاإل
  .ذا كان هنالك أي مؤشر علي تدني قيمتها إكثر أ
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    :استثمارات متاحة للبيع   -10
 
  القيمة    

  ريال قطرى   
 276.578.400   2006 يناير 1القيمة العادلة لإلستثمار كما فى 

 )202.658.400 (   النقص فى القيمة العادلة

 73.920.000   2006 ديسمبر 31لة لإلستثمار كما فى القيمة العاد

 28.000.000   سداد النصف المتبقى من االستثمار

 71.680.000   الزيادة فى القيمة العادلة

 173.600.000   2007 ديسمبر 31القيمة العادلة كما فى 
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    :مصنع ومعدات ، ممتلكات -11

  
  انىأراضى ومب

  
  مصنع ومعدات

  
أثاث ، سيارات

    وتجهيزات مكتبية
  محطات وقود

  
  سفن

  
مشاريع رأسمالية 

    تحت التنفيذ
  المجموع

  ريال قطرى   ريال قطرى    ريال قطرى  ريال قطرى  ريال قطرى   ريال قطرى  ريال قطرى  
                            :التكلفة

 438.732.359   168.824.794   36.295.825   314.754   86.662.068   109.238.336   37.396.582  2007 يناير 1كما فى 

 399.100.130   180.133.712   187.670.642   75.091   9.300.313   11.655.323   10.265.049  إضافات

)35.640.456(   --   --   35.640.456   --   --  تحويالت
0

  -- 

 837.832.489   313.318.050   223.966.467   389.845   131.602.837   120.893.659   47.661.631  2007 ديسمبر 31كما فى 

                            :االستهالك
 83.596.997   --   1.684.648   75.333   34.082.133   39.791.424   7.963.459  2007 يناير 1كما فى 

 27.752.626   --   2.598.302   17.252   14.069.635   9.010.648   2.056.789  االستهالك للسنة

 111.349.623   --   4.282.950   92.585   48.151.768   48.802.072   10.020.248  2007 ديسمبر 31ى كما ف

                           :صافى القيمة الدفترية 
 726.482.866   313.318.050   219.683.517   297.260   83.451.069   72.091.587   37.641.383  2007 ديسمبر 31كما فى 

 355.135.362   168.824.794   34.611.177   239.421   52.579.935   69.446.912   29.433.123  2006 ديسمبر 31كما فى 
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  :المطلوب الى مؤسسة قطر للبترول  -12
 

 2007 ديسمبر 31      
  

 ديسمبر 31  
2006  

  ريال قطرى    ريال قطرى    
 1.150.979.785   1.092.575.744     المطلوب إلى مؤسسة قطر للبترول- أ

  

الحساب الجاري مع مؤسسة قطر للبترول والذي يتضمن معامالت الشراء والخدمات االعتيادية مع أعاله بلغ المذكور يمثل الم
  .وهذا الرصيد غير خاضع للفائدة. للبترول مؤسسة قطر

  
 ديسمبر 31      

2007    
 ديسمبر 31  

2006  
  ريال قطرى    ريال قطرى    
         مؤسسة قطر للبترولقرض من -ب

  5.399.445    --    ر المتداول الجزء غي
  12.000.000    5.399.445    الجزء المتداول

 17.399.445   5.399.445    المجموع         

  
  
 

   :رأس المال -13
 

 ديسمبر 31      
2007    

 ديسمبر 31  
2006  

  ريال قطرى    ريال قطرى    
سهم مصدر ومدفوع  30.000.000
   ريال للسهم الواحد10بالكامل بقيمة 

  

300.000.000 

  

300.000.000 
  

  
  

 :االحتياطى القانونى  -14
  

 يتم .في ربح السنة لالحتياطي القانونيمن صا %10يتم تحويل ما نسبته  ،2002لسنة ) 5( مع قانون الشركات التجارية رقم تماشياً
ف التي حددها قانون ال في الظرول المدفوع وهو غير قابل للتوزيع إس المامن رأ% 50االحتفاظ بهذا االحتياطي حتي يصل إلي 

  .الشركات التجارية
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 :توزيعات أرباح  -15
  

 2006 ( 2007 ديسمبر 31ريال قطرى للسهم الواحد للسنة المنتهية فى 7.00 إقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية نهائية بواقع
  ). ريال قطرى للسهم الواحد 5.00: 
  

  
  :المبيعات     -  16
 

فى للسنة المنتهية         
   2007 ديسمبر 31

للسنة المنتهية فى   
 2006 ديسمبر 31

  ريال قطرى    ريال قطرى    
 2.001.822.513   2.668.558.268    مبيعات المنتجات البترولية المكررة

 1.435.310.127   1.947.158.485    مبيعات وقود الطائرات

 55.342.179   99.829.586    نقل وإيرادات أخرى 

    4.715.546.339   3.492.474.819 

  
  :مصاريف إدارية وعمومية     -17
 

للسنة المنتهية فى         
   2007 ديسمبر 31

للسنة المنتهية فى   
 2006 ديسمبر 31

  ريال قطرى    ريال قطرى    
 76.037.022   113.026.076    تكلفة األيدى العاملة

 2.372.428   5.118.265    إيجارات 

 43.592.365   64.110.836    أخرى 

    182.255.177   122.001.815 

  
  

  :إيرادات أخرى     -18
 

للسنة المنتهية فى         
   2007 ديسمبر 31

للسنة المنتهية فى   
 2006 ديسمبر 31

  ريال قطرى    ريال قطرى    
 22.133.514   33.853.633    إيرادات فوائد بنكية

 227.073   347.340    مصنع ومعدات، أرباح بيع ممتلكات

 6.849.334   21.021.635    أخرى

    55.222.608   29.209.921 
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  :معامالت مع أطراف ذات عالقة     -19
 

للسنة المنتهية فى         
   2007 ديسمبر 31

للسنة المنتهية فى   
 2006 ديسمبر 31

  ريال قطرى    ريال قطرى    
 2.894.659.035   3.668.405.479    مشتريات من مؤسسة قطر للبترول

 67.310.436   58.749.314    ات إلى مؤسسة قطر للبترولمبيع

 3.246.854   3.534.584    مصاريف إدارية وعمومية

)I( تتم المبيعات إلى مؤسسة قطر للبترول على أساس تجارى.  
)II( تتم المشتريات من مؤسسة قطر للبترول تبعاً لألسعار المحددة فى االتفاقية مع مؤسسة قطر للبترول. 

  
  :تزامات طارئة تعهدات وال    -20
 

للسنة المنتهية فى         
   2007 ديسمبر 31

للسنة المنتهية فى   
 2006 ديسمبر 31

  ريال قطرى    ريال قطرى    
        :تعهدات رأسمالية 

 325.000.000   325.000.000    مشروع الوقود الثقيل

 150.000.000   150.000.000    مصنع الغاز أمسال

 99.329.247   99.329.247    تشييد محطات بترول

 50.000.000   50.000.000    تشييد خزان للبيتومين

 28.000.000   --    استثمارات متاحة للبيع

    624.329.247   652.329.247 

  
  

  :التزامات طارئة 
  

للسنة المنتهية فى         
   2007 ديسمبر 31

للسنة المنتهية فى   
 2006 ديسمبر 31

  ريال قطرى    ريال قطرى    
 543.200   --    مانخطابات ض
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   :مخاطر حساسية معدالت الفائدة    -21
  

  .2007 ديسمبر 31الملخص التالى يبين وضع المجموعة بالنسبة لمخاطر حساسية معدالت الفائدة كما فى ن إ
  

  
معدل   

الفائدة 
  الفعال

مبالغ تتأثر بسعر   
  الفائدة

مبالغ ال تتأثر بسعر   
  الفائدة

  المجموع  

  ريال قطري    ريال قطري    ل قطريريا      
                :الموجودات

  675.477.928    454.694.635    220.783.293   5.25 %  نقد وشبه النقد
  934.353.819    934.353.819    --      ذمم مدينة
  90.852.608    90.852.608    --      مخزون

مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة 
  مدينة أخرى

    
--    35.478.170    35.478.170  

  4.701.564    4.701.564    --      مطلوب من شركة تابعة
  173.600.000    173.600.000    --      استثمارات متاحة للبيع

  57.700.022    57.700.022    --      الشهرة
  726.482.866    726.482.866    --      مصنع ومعدات، ممتلكات

      220.783.293    2.477.863.684    2.698.646.977  
                :لملكيةالمطلوبات وحقوق ا
  50.548.383    50.548.383    --      ذمم دائنة ومستحقات

  5.399.445    5.399.445    --      قرض من مؤسسة قطر للبترول
  1.092.575.744    1.092.575.744    --      المطلوب إلى مؤسسة قطر للبترول

مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
  للموظفين

    --    11.124.817    11.124.817  

  1.538.998.588    1.538.998.588    --      لكيةحقوق الم
      --    2.698.646.977    2.698.646.977  

  --    (220.783.293)    220.783.293      فرق حساسية معدالت الفائدة
 

   :أرقام المقارنة    -22

  
 .تم إعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة لتتماشى مع تصنيف البيانات المالية للسنة الحالية
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