
 

 )وقود(ق.م.ش قطر للوقودشركة 

  البيانات المالية الموحدة

  2010ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 



 

   ) وقود( ق.م.ش قطر للوقودشركة 

  البيانات المالية الموحدة
   2010ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  الصفحة  المحتويات

  ٢-١  تقرير مدققي الحسابات

    القوائم المالية

 ٣  الموحدبيان المركز المالي 

  ٤  الدخل الموحد بيان

  ٥  الموحد بيان الدخل الشامل

  ٧-٦  بيان التغيرات في حقوق المساھمين الموحد

  ٨  بيان التدفقات النقدية الموحد

٣٤ -  ٩  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة



 ق.م.ش) وقود(شركة قطر للوقود 

 بيان المركز المالي الموحد
  الرياالت القطريةب  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في 

 ----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------  

٣ 

 

اتإيضاح
٢٠١٠  

   
٢٠٠٩  

)معدلة(  
   الموجودات

 ١،٢٦٨،٩٠٦،٦٢٢  ١،٣٨٨،٥٩١،٤١٨ ٦ ممتلكات وآالت ومعدات
  ١٤٨،٦٠٢،٧٢٠   ٢٢٥،٠٠٤،٨٧٤ ٧ موجودات مالية متاحة للبيع

  ١٣٢،٩٣٥،١٣٢   ١٣٢،٩٣٥،١٣٢ ٨ شھرة
  ٢،٢١٤،٩٩٦  - ٩ موجودات غير ملموسة أحرى

   ١،٥٥٢،٦٥٩،٤٧٠   ١،٧٤٦،٥٣١،٤٢٤  
       الموجودات المتداولة

  ١٨٨،١٥٣،٩٤٧   ١٩٧،٩٩١،٠٨٢ ١٠  مخزون
  ١،٢٨٠،٣٤٤،٦٢٥   ١،٢٣٨،٠٥٠،٤٤١ ١١  أوراق القبض

  ٥٩،٠٨٩،١٧٠   ٦٧،٦٠١،٠٢٣ ١٢ ذمم مدينة ومدفوعات مقدما
  ١،٨٦٤،٣٤٠،١٠٠   ٢،٩٠٣،٤٥٨،١١٩ ١٣ نقد وأرصدة لدى البنوك

  ٣،٣٩١،٩٢٧،٨٤٢   ٤،٤٠٧،١٠٠،٦٦٥  
  ٤،٩٤٤،٥٨٧،٣١٢   ٦،١٥٣،٦٣٢،٠٨٩   إجمالي الموجودات

 
        
    طلوبات وحقوق الملكية الم

   
   وق الملكية واإللتزاماتحق

 ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠  ١٤٣٤٦،٥٠٠،٠٠٠  رأس المال
 ٣٨٢،٨٣١،٧٩٢  ١٥٣٨٢،٨٣١،٧٩٢  احتياطي قانوني
 ٣٠،٠٧٨،٢٣٤  ٣٠،٠٧٨،٢٣٤  احتياطي عام

 ٧٥،٤١٤،٧٢٠  ٦٣،٨٨١،٢٩١  احتياطي القيمة العادلة
 ٢،٤٦٧،٩٩١،٥١٦  3,195,651,398  أرباح محتجزة

كية المنسوبة لمساھمسإجمالي حقوق المل
  ٣،٢٧١،٣١٦،٢٦٢   4,018,942,715   الشركة األم

 ١٧٢،٢٩١،٩٥٠  ٢١٨،١٠١،٢٧٨  حصص غير مسيطرة
 ٣،٤٤٣،٦٠٨،٢١٢  4,237,043,993  حقوق الملكيةإجمالي

   
    المطلوبات طويلة األجل

 -  ٣٣،٨١٨،٥٣٣ أ.١٦ مستحق ألطراف ذات عالقة
 -  ١٧١٠٠،٠٠٠،٠٠٠  مخصصات

 ٢٣،٤٥٥،٨٨١  ٣٣،٣٦١،٦١١ مكافأة نھاية الخدمة للمواظفين
 ٢٣،٤٥٥،٨٨١  ١٦٧،١٨٠،١٤٤ 

    المطلوبات المتداولة
 ٢٧٢،١٤٧،٧٤٨  ١٨173,993,911  مطلوبات ومستحقات

 ١،٢٠٥،٣٧٥،٤٧١  ١،٥٧٥،٤١٤،٠٤١أ.١٦  مستحقات ألطراف أخرى
 1,749,407,952  ١،٤٧٧،٥٢٣،٢١٩ 

 ٤،٩٤٤،٥٨٧،٣١٢  ٦،١٥٣،٦٣٢،٠٨٩ لملكية والمطلوباتإجمالي حقوق ا

  :من قبل  ٢٠١١فبراير  ٨كما في  دارةاإلمجلس والتوقيع عليھا بالنيابة عن الموحدة ھذه البيانات المالية اعتماد تم 

  

  عبد هللا بن حمد العطية/سعادة السيد

نائب رئيس  - األميري الديوانرئيس 
   رةرئيس مجلس اإلدا - مجلس الوزراء

  محمد تركي السبيعي

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  

  خليل حسن مكي

             المدير المالي

                                                      

  .دةالموح من ھذه البيانات الماليةال يتجزأ  اً جزءتشكل  ٣٢إلى  ١من اإليضاحات المرفقة 



 ق.م.ش) وقود(شركة قطر للوقود 

 الموحد الدخلبيان 
  الرياالت القطريةب  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------  
 

٤ 

 

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ اتإيضاح 
    اإليرادات واألرباح

 ٦،١٧٦،٤٩٤،٤٤٦    ٧،٦٦٢،٨١٣،٩٨١  ١٩  اإليرادات
 )٤،٨٩٩،٥٥٢،٤٠٥(    )٦،٠٤٢،٥١١،٣٥٨(    تكلفة المبيعات
 ١،٢٧٦،٩٤٢،٠٤١    ١،٦٠٢،٣٠٢،٦٢٣    أرباح النشاط

  
         ) يخصم (/ يضاف  
 ٢١٢،٨٥٨،٣٢٧    ١٩٦،١٨٨،٥٧٤  ٢٠  إيرادات أخرى 

 )٥٤٠،٦٣٩،٧٦٠(    (544,698,524)  ٢١  مصاريف عمومية وإدارية
 -    )١٠٠،٠٠٠،٠٠٠(  ١٧  مخصص قضايا

 -    )٢،٨٢٦،١٤٣(  ٢٢  القيمة إنخفاضخسائر 
 ٩٤٩،١٦٠،٦٠٨    1,168,966,530    صافي أرباح النشاط

  
         المنسوب إلى

  ٨٦٩،٩٦٢،٧٩٥    1,074,159,882    حاملي أسھم حقوق الشركة األم
 ٧٩،١٩٧،٨١٣    ٩٤،٨٠٦،٦٤٨    الحصص غير المسيطرة

   1,168,966,530    ٩٤٩،١٦٠،٦٠٨ 
العائد األساسي والمخفف على السھم الواحد 

 ٢٥٫٥٧    ٣١  ٢٣  )لایر قطري(
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الموحدة من ھذه البيانات الماليةال يتجزأ  اً جزءتشكل  ٣٢إلى  ١من اإليضاحات المرفقة 
  



 ق.م.ش) وقود(شركة قطر للوقود 

 بيان الدخل الشامل الموحد
  الرياالت القطريةب        ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 ------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------  
 

٥ 

 

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١    ٢٠١٠بر ديسم ٣١  
     

 ٩٤٩،١٦٠،٦٠٨    1,168,966,530    صافي ربح العام
  

  الدخل الشامل األخر
 ١٠،٧٣٤،٧٢٠    )١١،٥٣٣،٤٢٩(    صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المتاحة للبيع

  
  الدخل الشامل للعام

    1,157,433,101    ٩٥٩،٨٩٥،٣٢٨  
         : المنسوب إلى
  ٨٨٠،٦٩٧،٥١٥    1,062,626,453    حقوق الشركة األمحاملي أسھم 

 ٧٩،١٩٧،٨١٣    ٩٤،٨٠٦،٦٤٨    الحصص غير المسيطرة
   1,157,433,101    ٩٥٩،٨٩٥،٣٢٨ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الموحدة من ھذه البيانات الماليةال يتجزأ  اً جزءتشكل  ٣٢إلى  ١من اإليضاحات المرفقة 



 ق.م.ش) وقود(شركة قطر للوقود 

 بيان التغيرات في حقوق المساھمين الموحد
  الرياالت القطريةب                                                                                                                                                                   2010ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

٦ 

 

  الشركة األم حاملى أسھمالمنسوب إلى   

 )المعدلة( ٢٠٠٩  الملكية إجمالي حقوق   حقوق األقلية
  

 رأس المال
  

 قانونياحتياطي 
  

  احتياطي عام

احتياطي القيمة 
لالستثمارات  العادلة

   المجموع  أرباح محتجزة  المتاحة للبيع
         

  ٢،٥٧٣،٩٨٥،٤٨٣  ١٣١،١٩٨،٥٢٨  ٢،٤٤٢،٧٨٦،٩٥٥ ١،٨٩٨،٠٢٨،٧٢١  ٦٤،٦٨٠،٠٠٠  ٣٠،٠٧٨،٢٣٤ ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠٠٩ يناير ٣١الرصيد في 
                  الدخل الشامل للعام
  ٩٤٩،١٦٠،٦٠٨  ٧٩،١٩٧،٨١٣  ٨٦٩،٩٦٢،٧٩٥  ٨٦٩،٩٦٢،٧٩٥  -  -  -  -  صافي ربح العام

  ١٠،٧٣٤،٧٢٠  -  ١٠،٧٣٤،٧٢٠  -  ١٠،٧٣٤،٧٢٠  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر

  ٩٥٩،٨٩٥،٣٢٨  ٧٩،١٩٧،٨١٣  ٨٨٠،٦٩٧،٥١٥  ٨٦٩،٩٦٢،٧٩٥  ١٠،٧٣٤،٧٢٠  -  -  -  إجمال الدخل الشامل العام

المعامالت مع مالكي المجموعه تم 
اإلعتراف بھا مباشرة في حقوق 

                  الملكية

  )٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠(  -  )٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠(  )٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠(  -  -  -  -  ٢٠٠٨توزيع أرباح نقدي عن عام 

  ٢٤٧،٨٣١،٧٩٢  -  ٢٤٧،٨٣١،٧٩٢  -  -  -  ٢٣٢،٨٣١،٧٩٢  ١٥،٠٠٠،٠٠٠  )٣١معدلة إيضاح (زيادة رأس المال 

توزيعات أرباح للحصص غير 
  )٣٨،١٠٤،٣٩١(  )٣٨،١٠٤،٣٩١(  -  -  -  -  -  -  المسيطرة بواسطة شركة تابعة

  ٣،٤٤٣،٦٠٨،٢١٢  ١٧٢،٢٩١،٩٥٠  ٣،٢٧١،٣١٦،٢٦٢  ٢،٤٦٧،٩٩١،٥١٦  ٧٥،٤١٤،٧٢٠  ٣٠،٠٧٨،٢٣٤  ٣٨٢،٨٣١،٧٩٢  ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  

  

 .الموحدة من ھذه البيانات الماليةال يتجزأ  اً جزءتشكل  ٣٢إلى  ١من حات المرفقة اإليضا

  



 ق.م.ش) وقود(شركة قطر للوقود 

 بيان التغيرات في حقوق المساھمين الموحد
  الرياالت القطريةب                                                                                                                                                                   2010ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

٧ 

 

  
  المنسوب إلى حاملى أسھم الشركة األم  

  حقوق األقلية
إجمالي حقوق  

 ٢٠١٠  الملكية
  

 رأس المال
  

 قانونياحتياطي 
  

  احتياطي عام

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

   المجموع  أرباح محتجزة  المتاحة للبيع
         

كما  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ٣،٣٦٨،٣٧٣،١٠٢  ١٧٢،٢٩١،٩٥٠  ٣،١٩٦،٠٨١،١٥٢ ٢،٤٦٧،٩٩١،٥١٦  ٧٥،٤١٤،٧٢٠  ٣٠،٠٧٨،٢٣٤ ٣٠٧،٥٩٦،٦٨٢ ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠  ھو معد سابقا

  ٧٥،٢٣٥،١١٠  -  ٧٥،٢٣٥،١١٠  -  -  -  ٧٥،٢٣٥،١١٠  -  )٣١إيضاح ( تسويات العام السابق
  ٣،٤٤٣،٦٠٨،٢١٢  ١٧٢،٢٩١،٩٥٠  ٣،٢٧١،٣١٦،٢٦٢  ٢،٤٦٧،٩٩١،٥١٦  ٧٥،٤١٤،٧٢٠  ٣٠،٠٧٨،٢٣٤  ٣٨٢،٨٣١،٧٩٢  ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠  معدل ٢٠١٠اير ين ١الرصيد في 

                  الدخل الشامل للعام
  ١،١٦٦،٥٩٦،٣٦٤  ٩٤،٨٠٦،٦٤٨  ١،٠٧١،٧٨٩،٧١٦  ١،٠٧١،٧٨٩،٧١٦  -  -  -  -  صافي ربح العام

  )١١،٥٣٣،٤٢٩(  -  )١١،٥٣٣،٤٢٩(  -  )١١،٥٣٣،٤٢٩(  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر

   1,157,433,101  ٩٤،٨٠٦،٦٤٨   1,062,626,453  1,074,159,882  )١١،٥٣٣،٤٢٩(  -  -  -  إجمال الدخل الشامل العام

المعامالت مع مالكي المجموعه تم 
االعتراف بھا مباشرة في حقوق 

                  الملكية

  -  -  -  )٣١،٥٠٠،٠٠٠(  -  -  -  ٣١،٥٠٠،٠٠٠  )١٤إيضاح (إصدار أسھم منحة 

 ٢٠٠٩توزيع أرباح نقدي عن عام 
  )٣١٥،٠٠٠،٠٠٠(  -  )٣١٥،٠٠٠،٠٠٠(  )٣١٥،٠٠٠،٠٠٠(    -  -  -  )٢٤إيضاح (

 الحصص غير المسيطرةتحويل 
  ١،٠٠٢،٦٨٠  ١،٠٠٢،٦٨٠  -  -  -  -  -  -  )٢٥إيضاح (

للحصص غير  أرباحتوزيعات 
  )٥٠،٠٠٠،٠٠٠(  )٥٠،٠٠٠،٠٠٠(  -  -  -  -  -  -  المسيطرة بواسطة شركة تابعة

  4,237,043,993  ٢١٨،١٠١،٢٧٨  4,018,942,715 3,195,651,398  ٦٣،٨٨١،٢٩١  ٣٠،٠٧٨،٢٣٤  ٣٨٢،٨٣١،٧٩٢  ٣٤٦،٥٠٠،٠٠٠  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  .الموحدة من ھذه البيانات الماليةال يتجزأ  اً جزءتشكل  ٣٢إلى  ١من اإليضاحات المرفقة 



 ق.م.ش) وقود(شركة قطر للوقود 

 الموحد التدفقات النقديةبيان 
  الرياالت القطريةب  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 ------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

٨ 

 

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 
 المعدلة   أنشطة التشغيل
 ٩٤٩،١٦٠،٦٠٨    ١،١٦٨،٩٦٦،٥٣٠  صافي ربح السنة

     :لـتعديالت
 ٦٥،٠٤٧،٨٧٤  ٨٩،٣٧٠،١٩٨ إھالك ممتلكات وآالت ومعدات

 ٥٥٣،٧٤٩  ٥٥٣،٧٤٩   مصاريف اھالك
 -  ١،٦٦١،٢٤٧  أصول غير ملموسة أخرى قيمة في إنخفاضخسائر

 ١١٢،١٤٤،٨٨٠  ٤١،٧١٣،٦١٣  مخصص خسائر إنخفاض ذمم مدينة
 -  ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠   مخصص قضايا

 -  )١١٢،١٤٤،٨٨٠(  رد مخصص اإلنخفاض في قيمة ذمم مدينة
 -  ١،٠٠٢،٦٨٠  حصص غير المسيطرة تحويلخسارة

  )٣٦٢،٨٧٤(   ١،٠٥١،٠٥٣  ربح من بيع ممتلكات اآلت ومعدات
 ٧،٣٩٦،١٢٨    ٩،٩٠٥،٧٣٠  مكافاة نيھاية الخدمةمخصص 

 ١،١٣٣،٩٤٠،٣٦٥    1,302,079,920  التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العاملربح
       التغيرات في رأس المال العامل

  )٣١،٥٨٨،١٧١(    ١٠٤،٢١٣،٥٩٧  ذمم المدينة والمدفوعات مقدمافي الالتغير
  )٥١،٠٨٦،٢٧٥(    )٩،٨٣٧،١٣٥(   التغير في المخزون

 ٧٦،٥٠٥،٨٣٦    ٤٠٣،٨٥٧،١٠٣ عالقةتاطراف ذاألمن في المستحق النقص
 ٨٦،١٧٩،٢٢٩    (98,153,836)  المستحقات الدائنة و ذممفي الالزيادة

  ١،٢١٣،٩٥٠،٩٨٤    ١،٧٠٢،١٥٩،٦٤٩  صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
 

         أنشطة االستثمار
  )٢٨٠،١٥٥،٩٦٨(    )٢١٠،١٠٦،٠٤٧(  مدفوعات لشراء عقارات وآالت ومعدات

  ١،١٦٩،٢٩٢    -  صالت من بيع ممتلكات األت والمعداتالمتح
 )١٦،٩٠٨،٠٠٠(    )٨٧،٩٣٥،٥٨٣(  المدفوع من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

 )٢٩٥،٨٩٤،٦٧٦(    )٢٩٨،٠٤١،٦٣٠(  أنشطة االستثمار يالمستخدم فصافي النقد 
 

     أنشطة التمويل
  )٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠(    )٣١٥،٠٠٠،٠٠٠(   مدفوعة توزيعات

  )٣٨،١٠٤،٣٩١(    )٥٠،٠٠٠،٠٠٠(  وزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير الميسطرةت
 )٣٣٨،١٠٤،٣٩١(    )٣٦٥،٠٠٠،٠٠٠(  أنشطة التمويل ناتج منصافي النقد ال

 
 ٥٧٩،٩٥١،٩١٧  ١،٠٣٩،١١٨،٠١٩  خالل السنةحكم النقديفومادالزيادة في النق)/ النقص(صافي

 ١،٢٨٤،٣٨٨،١٨٣    ١،٨٦٤،٣٤٠،١٠٠  السنةبداية في حكم النقد فيالنقد وما
 ١،٨٦٤،٣٤٠،١٠٠  ٢،٩٠٣،٤٥٨،١١٩  )١٣إيضاح(في نھاية السنةحكم النقد  يفالنقد وما 

  
  

  

  

  

  

  

  

  .الموحدة من ھذه البيانات الماليةال يتجزأ  اً جزءتشكل  ٣٢إلى  ١من اإليضاحات المرفقة 
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  الوضع القانوني والنشاط األساسي  . ١

ھي شركة مساھمة عامة تأسست بموجب المرسوم األميري ) الشركة أو الشركة األم(ق .م.ركة قطر للوقود ششتم تأسيس   
  . ٢٤٨٧٢تحت السجل التجاري رقم   ٢٠٠٢فبراير  ١٠بتاريخ  ٥رقم 

ل المكرره منتجات البترو بيع وتوزيع) ويشار إليھا مجتمعة بالمجموعه( تتضمن األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتھا التابعة   
يتم إدارة  شركة قطر للبترول انتاجھا وتحويلھا من قطر للبترول ، والفحص الفنى للسيارات والنقل البحرى يتم التى

  .انشطة المجموعة ولة قطر من خاللالمجموعه داخل د

  :الشركات التابعة للمجموعه المضمنة في ھذه البيانات المالية الموحدة ھي   

  نسبة المساھمة  لتأسيسدولة ا الشركة التابعة 

  %٦٠  قطر قطر لوقود الطائرات

 %١٠٠ قطر وقود للخدمات البحرية

 %١٠٠ قطر وقود للخدمات النقل البحري

 %١٠٠ قطر وقود الدولية

  %١٠٠  المملكة العربية السعودية وقود المملكة

   اإلعداد أسس  . 2

  قائمة التوافق) أ(

 ومتطلباتعن مجلس معايير المحاسبة الدولية  الصادراً للمعايير الدولية للتقارير المالية إعداد البيانات المالية الموحدة وفق تم
  .٢٠٠٢ لسنة ٥ رقم القطرية التجارية الشركات قانون

  أسس القياس) ب( 

ً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا   بالقيمة للبيع المتاحة المالية الموجوداتتم أعداد البيانات المالية الموحدة المرفقة وفقا
  .العادلة

  العملة الوظيفية وعملة العرض )ج(

تم عرض ھذه البيانات المالية الموحدة باللایر القطري والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة، وجميع المعلومات المعروضة 
  .باللایر القطري تم تقريبھا إلى أقرب ألف لایر قطري ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك

  خدام التقديرات واألحكاماست )د( 

 واألحكام التقديرات بعض استخدام اإلدارة من الدولية المحاسبة لمعايير طبقا الموحدة المالية البيانات ھذه إعداد يتطلب
 الصادر والمصروفات والدخل والمطلوبات الموجودات ومبالغ المحاسبية السياسات تطبيق على تؤثر التي واالفتراضات

  .د تختلف النتائج الفعلية من ھذه التقديراتق. التقرير عنھا
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   )تابع( اإلعداد أسس  . 2

  )تابع( استخدام التقديرات واألحكام )د(

يتم اإلثبات بالمراجعات للتقديرات المحاسبية في . مستمر نحو على بالتقديرات المتعلقة الرئيسية االفتراضات مراجعة تتم
  .ر وفي أية فترة مستقبلية تتأثر بذلكالفترة التي تتم فيھا مراجعة التقدي

 تطبيق عند الحساسة واألحكام التقديرات حول للشكوك الرئيسية المجاالت حول المعلومات فإن الخصوص وجه على
   ٣٠ رقم باإليضاح الموحدة المالية البيانات في بھا المعترف المبالغ على األكبر األثر لھا التي المحاسبية السياسات

  ت المحاسبية الھامةالسياسا  . 3

المحاسبية على النحو المبين أدناه قد تم االستمرار في تطبيقھا لجميع الفترات التي تم عرضھا في ھذه القوائم  السياسات
  .المالية الموحدة ، وقد تم االستمرار في تطبيقھا بواسطة كافة وحدات المجموعة 

  أساس توحيد البيانات المالية  ١٫٣

  ةالشركات التابع] أ[

توجد السيطرة عندما تملك المجموعة بصورة مباشرة أو غير . الشركات التابعة ھي الشركات التي تسيطر عليھا المجموعة
يتم وضع اعتبار . مباشرة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة بغرض الحصول على منافع من أنشطتھا

تي تتم ممارستھا في الوقت الحالي أو تكون قابلة للتحويل، متضمنة الحقوق المحتملة لوجود وأثر حقوق التصويت المحتملة ال
يتم توحيد البيانات المالية للشركات . التي يتم االحتفاظ بھا بواسطة شركة أخرى، عند تقييم ما إذا كانت الشركة تخضع للسيطرة

يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس فترة تقرير . التابعة من تاريخ بداية السيطرة وإلى تاريخ توقف تلك السيطرة
 .الشركة األم وباستخدام نفس السياسات المحاسبية

  

 العمليات المستبعدة عند توحيد البيانات المالية] ب[

بين يتم استبعاد األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة وأية إيرادات ومصروفات غير محققة تنشأ عن التعامالت 
يتم استبعاد المكاسب غير المحققة الناتجة من التعامالت مع الشركة . شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة

يتم استبعاد . المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية في مقابل االستثمار وإلى حد مساھمة المجموعة في الشركة المستثمر فيھا
طريقة استبعاد اإليرادات غير المحققة ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه دليل على وجود  الخسائر غير المحققة بنفس
  . خسائر انخفاض في القيمة

     الحصص غير المسيطرة] ج[

 منفصلة بصورة عرضھا ويتم المجموعة تملكھا ال التي الموجودات وصافي الخسارة أو الربح من جزءا األقلية حقوق تمثل
. األم الشركة مساھمي حقوق عن منفصلة بصورة الموحدة، العمومية بالميزانية الملكية حقوق وفي الموحد الدخل بيان في
 الحد عدا فيما المجموعة مساھمة على األقلية مساھمي حقوق عن يزيد بما  األقلية مساھمي تخص التي الخسائر تحميل يتم
 .الخسائر لتغطية إضافي استثمار تقديم على رونقاد يكونوا وأن ملزم التزام األقلية لدى فيه يكون الذي

  
  العمالت األجنبية  ٢٫٣

  أجنبية بعمالت التعامالت

يجري تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العمالت الوظيفية لشركات المجموعة بأسعار الصرف السائدة في 
 إلى التقرير تاريخ في األجنبية بالعمالت المسجلة لنقديةا  المطلوباتيعاد تحويل جميع الموجودات و . تاريخ المعامالت

  . التاريخ ذلك في السائدة الصرف بأسعار الوظيفية العملة

 بسعر معدال الفترة بداية في الوظيفية بالعملة المطفأة التكلفة بين الفرق ھو المالية البنود عن األجنبية العملة خسارة أو ربح
  .الفترة نھاية في الصرف بسعر محوال األجنبية بالعمالت المطفأة والتكلفة الفترة لخال والمدفوعات الفعلي الفائدة

 العملة إلى العادلة بالقيمة قياسھا تم والتي األجنبية بالعمالت المسجلة النقدية غير والمطلوبات الموجودات جميع تحويل ُتعاد 
 إثبات فروق العمالت األجنبية الناشئة عن يتم.العادلة القيمة يدتحد فيه يتم الذي التاريخ في السائدة الصرف بأسعار الوظيفية
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 )تابع( السياسات المحاسبية الھامة    . 3

 )تابع( العمالت األجنبية  ٢٫٣

 للبيع المتاحة الملكية حقوق ألدوات التحويل إعادة عن تنشأ التي الفروق عدا فيما ،الربح والخسارة إعادة التحويل في  
  .الملكية حقوق في مباشرة اتھاإثب يتم والتي

  األدوات المالية  ٣٫٣

األدوات المالية غير المشتقة) أ(   
كما يتم االعتراف المبدئي بجميع الموجودات .يتم االعتراف بالقروض والذمم المدينة والودائع في التاريخ الذي تنشأ فيه

  لمجموعة طرفاً لنصوص تعاقدية لألداةوالمطلوبات المالية في تاريخ المعاملة وھوالتاريخ الذي تصبح فيه ا

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف عن الموجود المالي عند انتھاء الحقوق التعاقدية في استالم تدفقات نقدية من ذلك الموجود 
لقة أو عند تحويل الحق في قبض التدفقات النقدية لذلك الموجود في معاملة يتم فيھا تحويل جميع المخاطر والعوائد المتع

  . بملكية الموجودات المالية

تقوم المجموعة أيضا بإلغاء االعتراف عن بعض الموجودات المالية عندما تقوم بشطب األرصدة المتعلقة بالموجودات التي 
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف عن مطلوب مالي عندما يتم التفرغ من أو إلغاء أو انتھاء . تعتبر غير قابلة للتحصيل

قروض و ذمم مالية و موجودات : تقوم المجموعة بتقسيم الموجودات المالية الغير المشتقة للفئات التالية . ھا التعاقديةالتزامات
  .مالية متاحة للبيع

 القروض والذمم المدينة

  . القروض والذمم المدينة موجودات مالية لھا مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وليست مسعرة في السوق

ً إليھا، بالنسبة لألدوات التي ليست بالقيمة العادلة باألضافة الى  أية تكاليف يتم االعتر ً بالقيمة العادلة مضافا اف بھا مبدئيا
في أعقاب االعتراف المبدئي يتم قياس القروض و و الذمم المالية   بالتكلفة المستھلكة . منسوبة بصفة مباشرة للمعاملة
  مخفض منه خسائر األنخفاض إستناداً علي المعدل الفعلي للفائدة

قيمة للمخصص ھو الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية المتوقعة للعائد النقدي ويتم تخفيضه بأستخدام معدل 
يتم تخفيض قيمة األصل بأستخدام حساب المسموحات ويتم تحميل مبلغ الخسارة على قائمة الدخل في حالة . الفائدة الفعلي

في حالة التحصيل الحقا لمبالغ تم . ذمم مدينة يتم شطب الحساب مقابل حساب المسموحات من ذمم مدينةعدم تحصيل 
  .شطبھا سابقا تم تحميلھا على قائمة الدخل

 :موجودات مالية متاحة للبيع  
   

المصنفة في الموجودات الموجودات المالية الغير مشتقة المتاحة للبيع تتمثل في األستثمارات المتاحة للبيع أو األصول غير 
فيما عدا خسائر األنخفاض . المالية السابقة في عقد األعتراف المبدئي تقاس بالقيمة العادله ويتم األعتراف بالتغيرات عليھا

في القيمة في الدخل المباشر و منھا في حقوق الملكية في أحتياطي القيمة العادلة عند نزع األعتراف يتم تحويل المكسب أو 
  .ة التراكمية المتبقية في الدخل الشامل إلى الربح والخسارةالخسار

  .الموجودات المالية المتاحه للبيع تتكون من أسھم مدرجه بالبورصه

  
  : المطلوبات المالية غير المشتقة 

  
وعه تقوم المجموعه باألعتراف المبدئي للمطلوبات المادية في تاريخ المعامله وھو نفس التاريخ الي تصبح فيه المجم -

 . طرفا في إلتزامي تعقادي لألدارة
 . تقوم المجموعه بعدم االعتراف بالمطلوبات المادية عند إلغاء العقد أو إنعقاده -
يتم شطب الموجودات المادية مقابل المطلوبات المادية ويظھر صافي القيمة في بيان المركز المالي فقط عند وجود  -

ية على أساس الصافي أو تسديد لأللتزام و األفراج عن األمل في آن حق قانوني للمجموعه للشطب وتنوى أما التسو
 .واحد
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 )تابع( السياسات المحاسبية الھامة    . 3

)تابع(المطلوبات المالية غير المشتقة           

للمعامله  وفي  يتم االعتراف بالمطلوبات المادية الغير مشتقة مبدئيا بالقيمة العادله باإلضافة إلى تكاليف منسوبة مباشره
أعقاب األعتراف المبدئي يتم تقييم المطلوبات المادية بإستخدام التكلفة المطفاءة القائمة على معدل الفائدة الفعلي للمطلوبات 

  .المالية األخرى تتضمن الذمم الدائنة األخرى

  -:رأس المال 

ألضافية المسنوبة مباشرة ألصدار األسھم العادية يتم القيمة ا. أسھم عادية يتم تصنيف األسھم العادية على انھا أسھم ملكية 
  تخفيضھا من حقوق الملكية بالصافي من أي تأثير ضريبي

  
  عقارات ومعدات    ٤٫٣

االعتراف والقياس) أ(  

  .تدرج العقارات والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة

تتضمن تكلفة الموجودات المكونة داخليا تكلفة . سب بصورة مباشرة القتناء الموجودتتضمن التكلفة المصروفات التي تن 
المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف منسوبة بصفة مباشرة لجعل الموجودات في حالة عمل في أغراض االستخدام 

  .المطلوبة منھا

ضمن ) مكون رئيسي(ختلفة يتم أعتبارھا بند منفصل عندما يكون ھناك أجزاء من العقارات و المعدات لھا أعمار أنتاجية م
  .المصنع و المعدات

المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود العقارات والمعدات يتم تحديدھا بمقارنة متحصالت البيع مع القيمة الدفترية 
  .ةللعقار والمعدة ويتم االعتراف بھا بالصافي في اإليراد اآلخر في الربح أو الخسار

  
  التكاليف الالحقة) ب(

يتم االعتراف بتكلفة استبدال أحد مكونات العقارات والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع 
يتم نزع االعتراف . االقتصادية المستقبلية المضمنة في ذلك المكون للمجموعة وإمكانية قياس تكلفتھا بصورة موثوق بھا

يتم االعتراف بتكاليف الخدمة اليومية للعقارات والمعدات في الربح أو الخسارة عند . الدفترية للجزء المستبدلبالقيمة 
  .تكبدھا

  اإلھالك) ج(

ً القيمة المتبقية المكونات المؤثرة في أحد . يتم إحتساب االھالك لألصل في االرباح و الخسائر على أساس التكلفة ناقصا
  .   كان له عمر انتاجي مختلف عن باقي األصل يتم اھالكه منفرداً األصول يتم تقيمه وأذا 

يتم احتساب اإلھالك بطريقة القسط الثابت لجميع العقارات والمعدات، بخالف على مدى أعمارھا اإلنتاجية المقدرة على 
  :النحو التالي

  سنة ٢٠-١٠              المباني و البنية التحتية

  سنة ٢٠-١٠                                                                     المصنع و األالت 

  سنوات١٠-٥  األثاث والتركيبات والسيارات                                                             

  سنة ٢٠-٥                                                    محطات وقود

  سنة ٢٠                                                                                          سفن

تتم مراجعة القيم الباقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلھالك، إن كان ذلك مالئماً، في نھاية كل سنة مالية، 
  . وتسويتھا إن كان ذلك مالئما
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  صول غير ملموسة أخرىأ  ٥٫٣

  :أنشطة تطوير وأبحاث

يتم رسملة مصاريف أنشطة التطوير فقط عندما يمكن قياس . تتمثل أنشطة التطوير في الخطة ألنتاج منتجات محسنة نسبيا 
فية لدى أحتمالية العوائد المستقبلية ، وجود موارد كا. التكاليف على أسس معتمدة ، المنتج أو العملية صالحة فنيا و تجاريا

المصاريف المرسمله تكون من مواد خام ، العماله المباشرة . بيع األصل او المجموعه ألستكمال أنشطة التطوير وأستخدام 
مصاريف أنشطة التطوير . والتكاليف العامه المنسبة مباشرة لتحقيق األصل ألستخدامه وكذلك رسمألة تكلفة األفتراض 

  .اح والخسائر عند حدوثھااألخرى يتم األعتراف بھا في األرب

  .مصاريف التطوير المرسملة يتم قياسھا بالتكلفة ناقصا االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة 

  المخزون  ٦٫٣

إدراج مواد المخزون بالتكلفة أوصافي القيمة القابلة  يتم. يتكون المخزون من منتجات بترولية مكررة و مواد صيانة 
يتم تحديد . التكاليف ھي تلك المصروفات المتكبدة في سبيل جعل كل منتج في مكانه ووضعه الحاليين. لللتحقق، أيھما أق

صافي القيمة القابلة للتحقق ھي السعر المقدر للبيع في إطار النشاط االعتيادي مخصوما . التكلفة بطريقة المتوسط المرجح
  . منه التكاليف المقدرة إلكمال العمل والبيع

  القيمة اضانخف  ٧٫٣

  الغير مشتقة  المالية  الموجودات

  انخفاض القيمة  

  المالية  الموجودات

يعامل  . في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان ھناك مؤشر موضوعي على انخفاض قيمته المالية الموجوداتإجراء تقييم  يتم
ن لواحد أو أكثر من األحداث تأثير سلبي على انخفضت قيمته في حالة وجود دليل يشير إلى أ قد نهأعلى  المالي  الموجود

يتم تحويل أية . يتم إثبات  خسائر االنخفاض في القيمة في بيان الدخل الموحد بالموجودالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
ً  والمثبتة للبيع المتاح المالي لموجودباخسارة تراكمية فيما يتعلق    .الموحد الدخل بيان إلى المساھمين حقوق في سابقا

 ناقصابالقيمة العادلة فإن خسارة االنخفاض في القيمة ھي الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة  المثبتة الموجودات  بالنسبة  ]أ[
ً  مثبتةالفي القيمة  انخفاضناتجة عن أي خسارة  منھا   الدخل؛ بيان في سابقا

ين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المثبتة بالتكلفة ھي الفرق ب لموجوداتا قيمة انخفاض  ]ب[
  مماثل؛ مالي موجودمخصومة بمعدالت السوق الحالية لعائد 

 الحالية والقيمة الدفترية قيمته بين الفرق أنھا على المطفأة بالتكلفة مثبت مالي أصل قيمة في االنخفاض خسارة تحتسب  ]ج[
  األصلي؛ الفعلي الفائدة بمعدل مخصومة المقدرة ةالمستقبلي النقدية للتدفقات

  .فردية بصورة األھمية ذات المالية الموجوداتاختبار  يتم  ]د[
  متماثلة؛ ائتمانية مخاطر خصائص في تشترك مجموعات في جماعية بصورة الباقية المالية الموجوداتتقييم  يتم  ]ھـ[

ن أن يعزى الرد بصورة موضوعية إلى حدث وقع بعد إدراج خسارة رد خسارة االنخفاض في القيمة إذا كان من الممك يتم
  في المتمثلة للبيع المتاحة المالية الموجواتوبالنسبة للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة . االنخفاض في القيمة

  .الدخل بيان في مباشرة الرد إدراج يتم  المالية السندات

  .المساھمين حقوق فى مباشرة الرد إدراج يتم الملكية أسھم فى المتمثلة لبيعل المتاحة المالية الموجودات
  

   -:الموجودات غير المالية 
موجودات غير المالية للمجموعة، بخالف المخزون، في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان ھناك لل الدفترية القيم مراجعة تتم

مثل ذلك المؤشر عندھا يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك  في حالة وجود. أي مؤشر على االنخفاض في قيمتھا
بالنسبة للشھرة التي ليس لھا عمر إنتاجي محدد أو غير متاحة لإلستخدام يتم إفتراض القيمة المستردة سنويا في نفس .األصل

دة القيمة الدفترية عن قيمته يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض باألصل أو لوحدته المنتجة للنقد في حالة زيا. التوقيت 
 . المستردة
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  )تابع( القيمة انخفاض  ٧٫٣

  )تابع(الموجودات غير المالية 

 البيع، تكاليف منھا مخصوما العادلة وقيمته االستخدام في قيمته ھو للنقد المنتجة للوحدة أو لألصل لالسترداد القابلة القيمة
 خصم معدل باستخدام الحالية لقيمتھا المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات خصم يتم االستخدام في القيمة تقدير عند. أكثر يھماأ
 ألغراض. لألصل المصاحبة المحددة والمخاطر للنقود الزمنية للقيمة بالسوق الحالية التقديرات يعكس الذي الضريبة قبل ما

موجودات معاً في مجموعة موجودات صغيرة تنتج تدفقات نقدية من االستمرار في ال تجميع يتم القيمة في االنخفاض اختبار
الوحدة المنتجة ("االستخدام وبشكل مستقل عن التدفقات النقدية الداخلة من الموجودات أو مجموعة الموجودات األخرى 

تم تجميع الوحدات المنتجة للنقد . ض للشھره بناء على إختبار سقف قطاعات التشغيل وبغرض عمل إختبار إنخفا").للنقد
التي تم تقسيم الشھرة عليھا يصبح مستوى الشھرة الخاضع لإلختبار اإلنخفاض في القيمة يعكس أقل مستوى لغرض التقارير 

توقع الشھرة المتحصل عليھا من خالل تجميع األعمال يتم توزيعھا على مجموعه من الواحدات المنتجة للنقد الم. الداخلية
  .إستفادتھا من تجميع األعمال

  

 يتعلق فيما المثبتة القيمة في االنخفاض خسائر تخصيص يتماإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في األرباح والخسائر  يتم 
 الدفترية القيمة تخفيض ثم ومن للوحدات مخصصة شھرة ألي الدفترية القيمة لتخفيض أوالً  للنقد المنتجة بالوحدات

يتم تقدير خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة في فترات .  بالتناسب) مجموعة الوحدات(رى في الوحدة موجودات األخلل
يتم رد خسارة . سابقة في تاريخ كل تقرير لمعرفة ما إذا كانت ھناك أية مؤشرات على أن الخسارة قد انخفضت أو انتفت

يتم رد خسارة االنخفاض . خدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداداالنخفاض في القيمة إذا كان ھناك تغيير في التقديرات المست
في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التي من الممكن تحديدھا، بالصافي من 

 ً    .أي إھالك أو إطفاء، إن لم يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة سابقا

  ھاية الخدمة للموظفين مكافآت ن  ٨٫٣

 لھذه االستحقاق يستند. القطري العمل قانون على بناء الوافدين موظفيھا خدمة نھاية لمكافأة مخصص بتكوين المجموعة تقوم
 المتوقعة التكاليف تستحق. الخدمة فترة من أدنى حد إكمال شريطة خدمتھم مدة وطول للموظفين النھائي الراتب على المنافع
  .التوظيف فترة مدى على فآتالمكا لھذه

 مئوية كنسبة محسوبة العام المعاشات صندوق ھيئة برنامج في بالمساھمة المجموعة تقوم القطريين بالموظفين يتعلق فيما
  .استحقاقھا عند سدادھا يتم التي المساھمة مقدار في المجموعة مطلوبات تنحصر. الموظفين رواتب من

  المخصصات  ٩٫٣

ص  إذا كان لدى الشركة التزام قانوني أو حكمى، نتيجة لحدث سابق، يمكن تقديره بصورة موثوق بھا أثبات المخص  يتم
يتم تحديد المخصصات بخصم التدفقات النقدية  المطلوباتومن المحتمل أن يطلب تدفق منافع اقتصادية خارجة لسداد 

رات الحالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المستقبلية المتوقعة بمعدالت خصم ما قبل الضريبة التي تعكس التقدي
  .المحددة المصاحبة لاللتزام

  االعتراف باإليرادات  ١٠٫٣

 : ومنتجات الغاز والمنتجات األخرى  المكرر الوقودمبيعات   ) أ

افي بعد تقاس مبيعات الوقود ومنتجات الغاز والمنتجات األخرى في نطاق األنشطة األعتيادية بالقيمة العادلة بالص
يتم اإلعتراف باإليراد عن وجود دليل كافي عاده مايكون في شكل أتفاقية . المرتجعات والخصوم التجارية وتعديالت الحجم 

 والتنبؤ بالمرتجعات والتكاليف المرتبطة بھا استالم المقابل وعندما يمكن وعند نقل مخاطر الملكية للعميل و أحتمال  ،البيع
موثوق به ويتم االعتراف يمكن أحتساب االيرادات بشكل  وعندما االدارة لألرتباط بالبضاعة المباعةيوجد استمرارية من ال 

المبيعات عند االعتراف بالمبيعات إذا كان الخصم محتمال ويمكن قياسة بطريقة ويتم تخفيضه من إيرادات  بالخصومات
  .موثوق بھا 

ما انتقال المخاطر إ(مع العميل  اء على بنود عقد النقلتجات الغاز  بنالملكية للوقود المكرر ومن يتم تحويل مخاطر وعوائد
  )في نقطة التحميل أو انتقال المخاطر في نقطة التوصيل
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  )تابع( االعتراف باإليرادات  ١٠٫٣

 :تأدية خدمات ) ب

تقوم للمجموعه بعمل خدمة . رباح والخسائر عند تقديم الخدمة للعميل يتم االعتراف بايرادات الخدمات المؤداة للعميل في األ
  .فحص للمركبات وخدمات أخرى للمركبات في محطات الوقود

  :إيراد توزيعات)  ج      

  اإلعتراف بإيراد التوزيعات عندما يكون ھناك حق في أستالم التوزيعاتيتم   
  

  :إيراد التمويل   )د        
  .مني بإستخدام معدل الفائدة الفعليإيراد التمويل على أساس توزيع زب يتم االعتراف   

 
  :إيراد إيجار   )ه         

  القسط الثابت على مدة التأجير طريقة يتمثل إيراد اإليجار من تأجير السفن ويتم األعتراف باإليراد بأستخدام   
  .يجار على مدة عقد األيجارحوافز الممنوحة كجزء من أيراد اإلاليتم اإلعتراف ب            

  

  اإليجار مدفوعات   ١١٫٣

 حوافز إثبات يتم. اإليجار فترة مدى على الثابت القسط بطريقةالربح والخسارة إثبات المدفوعات إيجارات تشغيلية في  يتم
  .اإليجار فترة مدى على اإليجار مصروف إلجمالي مكمل كجزء اإليجار

. يجار بموجب إيجارات تشغيلية فيما بين مصروف االقتراض وتخفيض االلتزام القائمتقسيم الحد األدنى لمدفوعات اإل يتم
يتم تخصيص مصروف االقتراض على كل فترة خالل مدة اإليجار بغرض إنتاج معدل فائدة دوري ثابت من الرصيد الباقي 

ألدنى لمدفوعات اإليجار على مدى تتم المحاسبة عن مدفوعات اإليجار االحتمالية عن طريق مراجعة الحد ا. من االلتزام
  .مؤكدةالفترة الباقية من اإليجارعندما تنتھي ھذه اإلحتمالية وتصبح تسوية اإليجار 

  السھم على العائد ١٢٫٣

 بقسمة للسھم األساسي العائد احتساب يتم. العادية ألسھمھا للسھم ومخففة أساسية عائدات بيانات بعرض المجموعة تقوم
 العائد تحديد يتم. الفترة خالل القائمة األسھم لعدد المرجح المتوسط على األم بالشركة العادية األسھم امليلح المنسوب الربح

 المرجح العدد ومتوسط للمجموعة العادية األسھم حاملي إلى المنسوب الخسارة أو الربح تعديل طريق عن للسھم المخفف
 للتحويل قابلة سندات تتضمن التي المحتملة المخففة العادية األسھم يعالبجم نتيجة التعديل ويتم القائمة، العادية لألسھم

  .وجدت إن للموظفين، ممنوحة أسھم وخيارات

  القطاعية  التقارير ١٣٫٣

أو تقديم منتجات أو خدمات في ) قطاع األعمال(ھو مكون متميز بالشركة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات ذات عالقة  القطاع
 تم عرض البيانات .تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن القطاعات األخرى) القطاع الجغرافي(ة معينة إطار بيئة اقتصادي

تستند الصيغة األولية للتقارير القطاعية  ٤٥القطاعية فيما يتعلق بأعمال المجموعة والقطاعات الجغرافية في اإليضاح رقم 
  .الداخلية التقارير وھيكل المجموعة إدارة إلى ستناداا األعمال قطاعات تحديد يتم  للمجموعة إلى قطاعات األعمال

   والشھرة األعمال إندماج  ١٤٫٣

في (تقاس تكلفة األنشطة المجمعة على أنھا القيم العادلة المجمعة  الشراء طريقة باستخدام المجمعة األنشطة عن المحاسبة تتم
ي يجري تحملھا وأدوات حقوق الملكية التي أصدرتھا للموجودات الممنوحة والمطلوبات المتكبدة أو الت) تاريخ التبادل

يتم  ، المجموعة كمبادلة للسيطرة على الشركة المقتناة مضافا إليھا التكاليف المنسوبة بصفة مباشرة إلى تجميع األعمال
من  ٣ب المعيار مطلوبات الطارئة في الشركة المقتناة والتي تلبي شروط اإلثبات بموجوالاثبات الموجودات القابلة للتحديد 

أو (المعايير الدولية للتقارير المالية، تجميع األعمال، بقيمھا العادلة في تاريخ االستحواذ فيما عدا المطلوبات غير المتداولة 
 من المعايير الدولية للتقارير المالية ٥، إن وجدت، التي تصنف على أنھا محتفظ بھا للبيع وفقا للمعيار )مجموعات االستبعاد
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والتي يتم اإلثبات بھا وقياسھا بالقيمة العادلة مخصوما " وجودات غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع والعمليات المتوقفةالم"
  .منھا تكاليف البيع
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  )تابع( والشھرة األعمال إندماج  ١٤٫٣

ً بال ُتقاس تكلفة المتمثلة في زيادة تكلفة تجميع النشاط عن حصة المجموعة في الشھرة الناتجة عن تجميع األنشطة مبدئيا
القابلة  ھاالطارئة للشركة المقتناة وصافي موجودات ھامطلوباتوصافي القيمة العادلة للموجودات القابلة للتحديد للشركة المقتناة 

. أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة بعد اإلثبات المبدئي يتم قياس الشھرة بالتكلفة بعد خصم. للتحديد المعترف بھا
لغرض اختبار االنخفاض في القيمة يتم توزيع الشھرة المملوكة من تجميع األنشطة، بدءا من تاريخ االستحواذ، على كل من 
وحدات المجموعة المنتجة للنقد، أو مجموعة وحدات منتجة للنقد، والتي يتوقع أن تستفيد من األنشطة المجمعة بغض النظر 

إن الوحدة أو مجموعة الوحدات التي . عن تحويل موجودات أو مطلوبات أخرى إلى تلك الوحدات أو مجموعات الوحدات
  :تخصص لھا الشھرة

  و ؛الداخلية اإلدارة ألغراض الشھرة فيه ترصد الذي المجموعة داخل األدنى المستوى تمثل ▪

ً  المحددة المجموعة لتقارير الثانوية الھيكلية على أو األساسية الھيكلة على إما يستند قطاع من أكبر تكون ال ▪  وفقا
  .القطاعية التقارير – ١٤ رقم الدولية المحاسبة لمعيار

 الوحدات مجموعةأو ( للنقد المنتجة الوحدة من لالسترداد القابل المبلغ تقييم طريق عن الشھرة قيمة انخفاض تحديد يتم
 المنتجة الوحدات مجموعةأو ( للنقد المنتجة للوحدة لالسترداد القابل المبلغ يكون ماعند. الشھرة بھا تتعلق الذي) للنقد المنتجة
 يتم لھا الشھرة تخصيص تم التي) للنقد المنتجة الوحدات مجموعةأو ( للنقد المنتجة للوحدة الدفترية القيمة من أقل) للنقد
  .المستقبلية الفترات في بالشھرة المتعلقة القيمة انخفاض خسائر رد يمكن ال.  القيمة في انخفاض خسارة اثبات

ً  الشھرة قيمة انخفاض مراجعة تتم  المحتمل من أن إلى الظروف في التغييرات أو األحداث أشارت إذا أكثر لمرات أو سنويا
  .السنة نھاية في الشھرة قيمة النخفاض سنوي اختبار بإجراء المجموعة تقوم. الدفترية القيمة انخفاض

 داخل التشغيل من جزء استبعاد ويتم) للنقد منتجة وحدات منمجموعة ( للنقد منتجة وحدة أي من جزء شھرةال تشكل عندما
 من الخسارة أو الربح تحديد عند وذلك للتشغيل الدفترية القيمة في المستبعد بالتشغيل المتعلقة الشھرة تدرج الوحدة، تلك

 من المتبقي والجزء المستبعد للتشغيل النسبية القيم أساس على الحالة هھذ في المستبعدة الشھرة قياس يتم. التشغيل استبعاد
  .للنقد المنتجة الوحدة

موجودات زائداً مجموع فروق المعامالت المتراكمة والشھرة ال وصافي البيع سعر بين الفرق ُيدرج تابعة، شركات بيع عند
  .غير المطفأة في بيان الدخل الموحد

موجودات لل العادلة القيمة صافي من االقلية حقوق بنسبة المقتناة الشركة في األقلية حقوق يمساھم مساھمة تقاس مبدئيا
  .مطلوبات الطارئة المعترف بھاوال

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة  ١٥٫٣  

ي  أن المعايير التالية والتفسيرات الجديدة  والتعديالت على المعايير والتفسيرات تم إصدارھا ولم يتم ة ال تأثيرھا لسنوات مالي
 .ولم يتم تطبيقھا مبكرا ٢٠١٠يناير  ١تبدأ في 

 .٢٠٠٩المصدر في ديسمبر " األدوات المالية "من المعايير الدولية للتقارير المالية  ) ٩(المعيار رقم 

 .اليةيبين ھذا المعيار تصنيف وقياس الموجودات المالية وسوف يؤثر على أحتساب المجموعه لموجودتھا الم

ى  ق حت ر مطب ار غي ذا المعي اير  ١إن ھ ر  ٢٠١١ين ق المبك اح للتطبي ه مت ل . ولكن أثير الكام يم الت ت تق ه مازال أن المجموع
ة المتاحة ) ٩(لتطبيق المعيار رقم  ا المالي ومع ذلك ھناك مؤشرات أولية على أنھا ستؤثر على أحتساب المجموعه لموجودتھ

م . للبيع  ار رق ق ي) ٩(حيث أن المعي دخل الشامل إذا كانت تتعل ان ال ة في بي ة العادل ائر القيم اح وخس أدراج أرب سمح فقط ب
 .باستثمارات ملكية غير المحتفظ بھا لعرض التدوال

 .من معيار التقارير المالية)  ٩(لم تقرر المجموعه حتى اآلن متى سيتم تطبيق المعيار رقم 

  "عامالت مع أطراف ذات عالقةإيضاحات الم" المعدل )  ٢٤(معيار محاسبة الدول 
  ٢٠٠٩مصدر في نوفمبر 
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أن معيار المحاسبة  ٢٠٠٣األطراف ذات العالقة الصادر في سنة ) ٢٤(يلغي ھذا المعيار معيار المحاسبة الدولي رقم 
  .ويسمح بتطبيقه مبكرا سواء كان بصفة كليه أو جزئية ٢٠١١يناير  ١ألزامي للفترات الي تبدء في ) ٢٤(الدولي رقم 
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  )التفرقة بين المطلوبات المالية لألدوات المكلية) (١٩(التفسيرات الصادرة لمعايير التقارير المالية رقم 
مجموعه على شروط المطلوبات المالية مع دائنوھا وعندما أن ھذا التفسير يوضح متطلبات للمعايير المالية عندما تتفاوض ال

 يوافق الدائنون على أخذ أسھم الشركة أو أدوات ملكية أخرى كامقابل للمطلوبات المالية سواء كانت جزئي أو كلي
  .ويسمح بتطبيقه مبكرا ٢٠١٠يونيو  ١إن ھذا التفسير إلزامي للفترات السنوية الي تبدء في أو بعد 

  القيمة العادلةتحديد   . ٤

عدد من السياسات واإليضاحات الخاصة بالمجموعه يتطلب تحديد القيمة العادلة لكل من الموجودات و المطلوبات المالية 
والغير مالية أن القيم العادلة تم تحديدھا للقياس لألغراض اإليضاح بناء على الطرق التالية يتم األفصاح عن معلمومات 

ضات التي تم أستخدامھا من أجل تحديد القيم العادلة ذلك في اإليضاحات المتعلقه بالموجودات أضافية متعلقة باإلفترا
  .والمطلوبات كما أمكن ذلك

  
  :ممتلكات ومعدات واآلالت ١ . ٤

   
أن القيمة العادلة للمتالكات والمعدات واألالت المدرجة كنتيجة دمج األعمال تعبر عن الملبغ المقدر لتبادل األصل في 

ريخ األستحواذ  بين البائع والمشتري في عمليات تجارية بحته بعد التسويق المباشر حيث يكون لدى كل األطراف نفس تا
  المعلمومات أن تكلفة التبادل المقدره  تعكس التسويات لألنخفاض من العيني والتقادم األقتصادي

  
  :أسھم الملكية  ٢. ٤
  

  رجوع إلى سعر األقفال في تاريخ التقريرأن القيمة العادله ألسھم الملكية تحدد بال
  

  :موجودات غير ملموسة ٣. ٤
  

  تعتمد القيمة العادلة للموجودات غير الملموسة على التدفقات النقدية المخصومة المتوقعه والناتجه من استخدام وبيع األصل

  

  إدارة المخاطر المالية  . ٥

:ت الماليةتتعرض المجموعة للمخاطر التالية من استخدامھا لألدوا  

  مخاطر االئتمان ▪
  مخاطر السيولة ▪
  مخاطر السوق ▪

يعرض ھذا اإليضاح المعلومات عن تعرض المجموعة لكل خطر من المخاطر المذكورة أعاله وغايات وسياسات وأساليب 
. تم إدراج إفصاحات كمية في ھذه البيانات المالية. المجموعة في قياس وإدارة الخطر وإدارة المجموعة لرأس المال  

 إطار إدارة المخاطر

تم وضع سياسات إلدارة مخاطر المجموعة بغرض تحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا المجموعة ولوضع حدود وضوابط 
تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر على نحو . مخاطر مناسبة ولرصد المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة

تھدف المجموعة من خالل التدريب . لسوق والمنتجات والخدمات التي يتم تقديمھامنتظم لتعكس التغيرات في ظروف ا
  .ومعايير وإجراءات اإلدارة إلى وضع بيئة رقابة منتظمة وبناءة يفھم فيھا جميع الموظفين أدوارھم والتزاماتھم
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المخاطر بالمجموعة وعن تقع على لجنة التدقيق بالمجموعة المسئولية عن رصد االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة  
يساعد التدقيق الداخلي لجنة التدقيق . مراجعة كفاية إطار عمل إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة

يقوم التدقيق الداخلي بكل من عمليات المراجعة المنتظمة وألغراض خاصة لضوابط . بمجلس اإلدارة في دورھا اإلشرافي
  .المخاطر، والتي يتم تقديم تقرير عن نتائجھا إلى لجنة التدقيق بالمجموعة وإجراءات إدارة
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  )تابع(إدارة المخاطر المالية   . ٥

 تتبع الشركات التابعة للمجموعة سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة فيما عدا الشركات التابعة العاملة في أنشطة الخدمات
  .المالية والتي يتم رصدھا من جانب مجلس إدارة الشركة األم ولجانه

بالنسبة الشركات التابعة . تقع على مجلس اإلدارة المسئولية الكلية عن وضع واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعة
ثمار واالئتمان والمخاطر التشغيلية العاملة في أنشطة الخدمات المالية قام مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة اإلدارة ولجان االست

ولجنة األصول وااللتزامات وھي مسئولة عن وضع ورصد سياسات إدارة المخاطر بتلك الشركات التابعة في مجاالتھا 
تضم جميع لجان المجلس أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين وھي تقوم بتقديم تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة عن . المحددة
  .أنشطتھا

مخاطر االئتمان              

مخاطر االئتمان ھي مخاطر الخسارة المالية التي تقع على المجموعة نتيجة لعجز عميل أو طرف مقابل في األداة المالية 
عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية وتنشأ ھذه المخاطر بصفة أساسية من المدفوعات مقدما التي تدفعھا المجموعة الستحواذ 

أرصدة لدى البنوك و  حقات من أطراف ذات عالقة وأوراق مالية استثمارية واستثمار ومدفوعات مقدما للمقاولين ومست
  .المؤسسات المالية األخرى و ذمم مدينة من عمالء

ومدفوعات مقدمةالذمم المدينة   

العمليات السكانية لقاعدة . عميل/ يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصفة أساسية بالخصائص الفردية لكل مقاول
عمالء المجموعة، متضمنة مخاطر اإلخالل في المجال والبلد، التي يعمل من خاللھا العمالء لھا تأثير أقل على / مشاريع

ليس ھناك تركيز . عمالء موجودون في قطر/ غالبية عمليات التحصيل لدى المجموعة منسوبة لمقاولين. مخاطر االئتمان
  .دعميل واح/ جغرافي لمخاطر االئتمان المنسوبة لمقاول

الفاتورة األصلية / سياسة المجموعة ھي أن يتم إثبات السلف والذمم المدينة واألطراف ذات العالقة بمبلغ السلفة المدفوعة
يتم إجراء تقدير للديون المشكوك في تحصيلھا عندما يصبح من غير . بعد خصم مخصص المبالغ التي ال يمكن تحصيلھا

  .ام الديون الرديئة عندما ينعدم احتمال استردادھايتم إعد. المحتمل تحصيل المبلغ بالكامل

       

     مخاطر السيولة         

منھج المجموعة في . مخاطر السيولة ھي المخاطر التي تنشأ من عجز المجموعة عن الوفاء بالتزاماتھا عند حلول موعدھا
كافية للوفاء بالمطلوبات عند حلول موعد استحقاقھا في إدارة السيولة ھو التأكد، ما أمكن ذلك، بأنه تتوفر وعلى الدوام سيولة 

  . ظل كل من الظروف العادية والصعبة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة المجموعة

تقوم المجموعة باستخدام التكاليف التي تستند إلى المشروع لوضع تكاليف لعقاراتھا وخدماتھا مما يساعد على رصد 
تقوم المجموعة بصورة نمطية بالتأكد من أن . فق النقدي واالستخدام األمثل لعائدات النقد لديھا في االستثمارمتطلبات التد

ً عند الطلب للوفاء بمصروفات التشغيل المتوقعة، متضمنة خدمة المطلوبات المالية ولكن مع استبعاد التأثير  لديھا نقداً كافيا
  .مكن التنبؤ بھا بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعيةالمحتمل للظروف القاسية جداً التي ال ي

مخاطر السوق          

مخاطر السوق ھي المخاطر المتمثلة في التغيرات في أسعار السوق مثل معدالت صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة 
الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو . وأسعار األسھم التي تؤثر على إيرادات المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية

  .اإلدارة و التحكم في مخاطر السوق بشكل مقبول و زيادة العائد من ھذة المخاطر

  مخاطر العمالت  )أ(



 ق.م.ش) وقود(شركة قطر للوقود 

 ات حول البيانات المالية الموحدةإيضاح
                      الرياالت القطريةب                                                                            ٢٠١٠ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في ل

١٩ 

 

تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت على تعامالتھا مع األطراف ذات العالقة والقروض بعمالت بخالف العملة الوظيفية 
تخفف إدارة المجموعة من مخاطر العمالت عبر تحويل . مريكي والجنيه اإلسترلينيالمعنية وھي اليورو والدوالر األ

  .مخاطر تقلبات العمالت على القروض بعمالت أجنبية إلى األطراف األخرى من المعاملة

  

  

  

  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة    . 3

  )تابع(إدارة المخاطر المالية   . ٥

  )تابع(مخاطر السوق 

ق بالموجودات والمطلوبات المالية األخرى بعمالت أجنبية تتأكد المجموعة من أن صافي تعرضھا محتفظ به في فيما يتعل
مستوى مقبول عن طريق شراء أو بيع عمالت أجنبية بأسعار الصرف اآلنية عندما يكون ذلك ضروريا لمقابلة حاالت 

  . اختالل التوازن قصيرة األجل

  الفائدةمخاطر   )ب(

تغيير معدالت الفائدة الناشئ من .عدل الفائدة من عدم تطابق المراكز المتحملة لتعديالت الفوائد خالل الفترة ينشأ خطر م
ينعكس خطر معدل الفائدة في تغيير . انشطة التمويل واألستثمار الخاصة بالمجموعة وتنعكس علي ھامش الربح والعوائد

  .يةمعدل الفائدة والذى قد يؤثر علي العوائد المستقبل

  مخاطر سعر السھم  )ج(

مخاطر سعر السھم ھي مخاطر انخفاض سعر السھم نتيجة للتغييرات في مؤشرات األسعار لالستثمارات في شركات أخرى 
  . أو أدوات حقوق ملكية كجزء من محفظة استثمارات المجموعة

  إدارة رأس المال

لى ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والمحافظة على سياسة مجلس اإلدارة ھي االحتفاظ بقاعدة رأسمال قوي للمحافظة ع
يقوم مجلس اإلدارة برصد العائد على رأس المال والذي تعرفه المجموعة على أنه صافي إيراد . التطور المستقبلي لألعمال

ستوى كما يقوم مجلس اإلدارة أيضا برصد م. التشغيل مقسوما على إجمالي حقوق المساھمين باستبعاد حقوق األقلية
  .التوزيعات للمساھمين العاديين

  

  .٢٩تفاصيل ادارة مخاطر األدوات المالية مذكورة في ايضاح رقم إن 

  



 ق.م.ش) وقود(شركة قطر للوقود 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
                              الرياالت القطريةب                                                                                                                                                          ٢٠١٠ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في ل

٢٠ 

 

  

  عقارات وآالت ومعدات  . ٦
  المجموع التنفيذ مشاريع قيد  سفن  سيارات ومعدات و أثاث مصانع ومعدات مباني 

       التكلفة
  ١،٤٩٣،٦٤٩،٤٨٦ ٦٢٤،٦٢٢،٧٦٣  ٢٦٠،٣٨٥،٥٧٦  ٢٤٦،٧٩١،٥١٢ ٢٣٠،٩٠٠،٥٩٢ ١٣٠،٩٤٩،٠٤٣ يناير ١في 

  ٢١٠،١٠٦،٠٤٨ ١٤٧،١٤٨،٧٧١  ١٨٥،٤٧٢  ٤٧،٦٨٤،٨٦٣ ١٣،٦٥٩،٨٥٣ ١،٥٢٧،٠٨٩ إضافات 
  تحويالت من مشاريع 

  - )٢٣٦،٣٨٨،٢١١(  -  ٦،٩٠٢،٤٩٥ ١٠٦،٧٢٦،٨٠٨ ١٢٢،٧٥٨،٩٠٨  تحت التنفيذ
  )١،٣٩٤،٥٤٠( -  -  )١،٣٨٨،٥٨٤( )٥،٩٥٦(   استبعادات

  ١،٧٠٢،٣٦٠،٩٩٤ ٥٣٥،٣٨٣،٣٢٣  ٢٦٠،٥٧١،٠٤٨  ٢٩٩،٨٩٠،٢٨٦ ٣٥١،٢٨١،٢٩٧ ٢٥٥،٢٣٥،٠٤٠ سمبر دي ٣١في 

       ھالكمجمع اإل
  ٢٢٤،٧٤٢،٨٦٤ -  ٢٩،٤١٧،٩٨٩  ٩٣،٠٣٦،٧٣٩ ٧٤،٠٤٣،٠٠٠ ٢٨،٢٤٥،١٣٦ يناير  ١في 
  ٨٩،٣٧٠،١٩٨ -  ١٣،٠٢٣،٤٢٨  ٣٣،٧١٨،٣٥٣ ٣٠،٣٧٢،٠٨٧ ١٢،٢٥٦،٣٣٠ لسنةلھالك اإل

  )٣٤٣،٤٨٦( -  -  )٣٤١،٨٦٩( )١،٦١٧( -  استبعادات
  ٣١٣،٧٦٩،٥٧٦ -  ٤٢،٤٤١،٤١٧  ١٢٦،٤١٣،٢٢٣ ١٠٤،٤١٣،٤٧٠ ٤٠،٥٠١،٤٦٦  ديسمبر  ٣١كما في 

        صافي القيمة الدفترية 
  ١،٣٨٨،٥٩١،٤١٨ ٥٣٥،٣٨٣،٣٢٣  ٢١٨،١٢٩،٦٣١  ١٧٣،٤٧٧،٠٦٣ ٢٤٦،٨٦٧،٨٢٧ ٢١٤،٧٣٣،٥٧٤  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
  ١،٢٦٨،٩٠٦،٦٢٢ ٦٢٤،٦٢٢،٧٦٣  ٢٣٠،٩٦٧،٥٨٧  ١٥٣،٧٥٤،٧٧٣ ١٥٦،٨٥٧،٥٩٢ ١٠٢،٧٠٣،٩٠٧  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١

  

  

  

  

  

  



 ق.م.ش) وقود(شركة قطر للوقود 

 حات حول البيانات المالية الموحدةإيضا
                     الرياالت القطريةب                                                                       ٢٠١٠ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في ل

٢١ 

 

 

  موجودات مالية متاحة للبيع   . 7

  :تفاصيل االستثمارات المتاحة للبيع ھى كما يلي  )أ(

   :كما يليالمالي  تتمثل األستثمارات المتاحة للبيع في األسھم المملوكة في شركات  ومدرجة ببورصة قطر في تاريخه المركز        

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 
 ١٣٤،٤٠٠،٠٠٠  ١١١،٧٧٦،٠٠٠  م.ق.قطر لنقل الغاز ش

 ١٤،٢٠٢،٧٢٠  ١٤،٠٦٧،٤٥٦  م.ق.شركة قطر فودافون قطر ش
 -  ٩٩،١٦١،٤١٨ م.ق.شركة قطر للصناعات ش

 ١٤٨،٦٠٢،٧٢٠  ٢٢٥،٠٠٤،٨٧٤ 

  

  :ى كما يليالتغيرات في الموجودات المالية المتاحة للبيع خالل السنة ھ  )ب(

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 
 ١٢٠،٩٦٠،٠٠٠  ١٤٨،٦٠٢،٧٢٠ يناير ١الرصيد في 

 ١٦،٩٠٨،٠٠٠  ٨٧،٩٣٥،٥٨٣  المستحوذ عليه خالل الفترة
 ١٠،٧٣٤،٧٢٠  )١١،٥٣٣،٤٢٩(  صافي الحركة في إحتياطي القيمة العادلة

 ١٤٨،٦٠٢،٧٢٠  ٢٢٥،٠٠٤،٨٧٤ ديسمبر  ٣١في 
 

  

  الشھرة   .  ٨

 )معدلةال( ٢٠٠٩   ٢٠١٠ 
 ٥٧،٧٠٠،٠٢٢  ٥٧،٧٠٠،٠٢٢  متعلقة بشركة قطر لوقود الطائرات
 ٧٥،٢٣٥،١١٠  ٧٥،٢٣٥،١١٠  متعلقة بشركة وقود للفحص النفي

 ١٣٢،٩٣٥،١٣٢  ١٣٢،٩٣٥،١٣٢ 
    

وذلك عن طريق مقارنة القيمة الدفترية للشھرة مع  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١قامت اإلدارة باجراء أختبار إنخفاض للشھرة في 
مة المستردة من الشركات التابعة وقود للفحص الفني وقطر لوقود الطائرات وذلك علي مستوي  الوحدات المولده للنقد القي

تم تقيم القيمة المستردة للوحدات المولدة للنقد بناء على القيمة المستخدمة والي تم أحتسابھا . والتي تم توزيع الشھرة عليھا 
مستخدما معلومات من الموازنة المعتدمة من  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١خمس سنوات تنتھي في  طبقا للتدقيق النقدي المخطط لمدة

إن األفتراض األساسي تم احستاب القيمة المستخدمة كان معدل الخصم المتمثل في المتوسط المرجح .مجلس اإلدارة 
  . للمجموعه%  ٨للتكاليف الرأس مالية 

تقيم السوق للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة الخاصة بالواحدات قامت األدارة بأفتراض معدل الخصم المنعكس من 
  % . ٨المولدة للنقد وتم االتفاق على معدل خصم مساوي لتسوية المخاطر بنسبه 

وكذلك الخبرة السابقة وتوقعات التغير % ٤التغير في األرباح والتكلفة المباشرة أستثناءا إلى معدل نمو التراكمي مفترض 
 ٣١بلي في السوق واستندت األدارة من ھذه المراجعه أنه ال يوجد أنخفاض في الشھره لسنة المالية المنتھية في المستق

  .٢٠١٠ديسمبر 

 .في نھاية العام ال يوجد أنخفاض في الشھرة كما ھو موضح من اختيار االنخفاض الي تم بواسطة المجموعه

  نة الخاصة بالشھرةتعديل أرقام المقار) ٣١(باإلشارة إلى إيضاح رقم 

  
  
  
  
  
  



 ق.م.ش) وقود(شركة قطر للوقود 

 حات حول البيانات المالية الموحدةإيضا
                     الرياالت القطريةب                                                                       ٢٠١٠ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في ل

٢٢ 

 

  

  موجودات غير ملموسة   . ٩

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 
 ٢،٧٦٨،٧٤٥  ٢،٢١٤،٩٩٦  يناير  ١الرصيد في 

 )٥٥٣،٧٤٩(  )٥٥٣،٧٤٩(  مصاريف إستھالك خالل السنة
  -   )١،٦٦١،٢٤٧(  )أ(إنخفاض خسائر 

 ٢،٢١٤،٩٩٦  - ديسمبر  ٣١الرصيد في 
              

  ) : أ(  إيضاح
وكانت النتيجة أنه ليس ھناك عائد  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١تقيم الموجودات غير الملموسة المتعلقة بتكاليف التطوير في قامت المجموعه ب

بكامل الرصيد المتبقى في ذلك التاريخ وتم تحميل قائمة الدخل بمبلغ  إنخفاضمستقبلي منتظر من ھذه الموجودات  ولذلك تم عمل 
  . ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ة في لایر قطري عن الفترة المنتھي ١،٦٦١،٢٤٧

  المخزون   . ١٠

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 
 ١٣،٠٤٣،٥٥٦  ٧،٦٩٩،١٦٢  )برميم(وقود مكرر 
 ١١،١٣٦،٩٤٠  ١١،٩٧٣،٤٢١  )سوبر(وقود مكرر 
 ٢٤،١٦٦،٠٥٩  ٢٥،٥٧٦،١٩٧  غاز خفيف
 ٥٦،١٩٥،٥١١  ٥٣،٨٢٢،٧٣٠  وقود ثقيل

 ٥١،٠٣٠،٧٠٠  ٤٨،٢٢٨،١٥٢  وقود طائرات
 ١٧،٥٣٧،٠٧٢  ٤٢،٠٦٢،٦٧٨  قطع غيار 

 ٤،٠٠١،٩٦١  ٦،٠٦٦،٦٧٠  مخزون متاجر التجزئة
 ١١،٠٤٢،١٤٨  ٢،٥٦٢،٠٧٢  مخزون أخر

 ١٨٨،١٥٣،٩٤٧  ١٩٧،٩٩١،٠٨٢ 
  

  ذمم مدينة  . ١١

  
 

٢٠٠٩  ٢٠١٠ 
 ١،٣٩٢،٤٨٩،٥٠٥  ١،٢٢٦،٦٨١،١٧٠  ذمم مدينة 

 -  ٥٣،٠٨٢،٨٨٤  أوراق قبض
  ١،٣٩٢،٤٨٩،٥٠٥   ١،٢٧٩،٧٦٤،٠٥٤  

  )١١٢،١٤٤،٨٨٠(   )٤١،٧١٣،٦١٣(   )أ( إيضاح  سائر إنخفاض في الذمم المدينه مخصص خ :يخصم 
       
 ١،٢٨٠،٣٤٤،٦٢٥  ١،٢٣٨،٠٥٠،٤٤١ 

  
  .إن أرصدة الذمم المدينة أعاله ، أما ان تكون مضمونة مقابل خطابات ضمان او مستحقة من وكاالت حكومية 

  
  )  أ(   إيضاح

  :كما يلي  خالل السنةنخفاض للذمم المدينة حركة مخصص اإلإن 
 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 

 -  ١١٢،١٤٤،٨٨٠  الرصيد في ا يناير 
 ١١٢،١١٤،٨٨٠  ٤١،٧١٣،٦١٣  )٢١إيضاح (المخصص المكون خالل العام 

 -  )١١٢،١٤٤،٨٨٠( ٢٠إيضاح ) ب إيضاح( رد مخصص خالل العام 
 ١١٢،١٤٤،٨٨٠  ٤١،٧١٣،٦١٣ ديسمبر ٣١الرصيد في 

  :  )ب( إيضاح 
العام السابق بعد تحصيل كامل رصيد العميل خالل  الذمم المدينه والذى كان مكونتدنى قيمة ا إنخفاضبرد مخصص وعه قامت المجم
 .ھذا العام

  
  



 ق.م.ش) وقود(شركة قطر للوقود 
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                     الرياالت القطريةب                                                                       ٢٠١٠ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في ل

٢٣ 

 

  

  مدفوعات مقدمة ومقبوضات أخرى . ١٢

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 
 ١٢،٦٤١،٩٨٨  ١٣،٩٢٥،٦٩٩  دفعات مقدمة للموردين والمقاولين
 -  ٣،٨٢٢،٥٣٣  دفعات مقدمة لشراء أستثمارات

 ٣،٥٥٩،٥٠٦  ٤،٤٤٦،٢٢٩  مصاريف مدفوعة مقدما
 ١٢،٤٩٢،٨٧٥   ٢٠،٣١٢،٦١٣  عھد موظفين

 ٨٢،٠٦١  ١٢،٧٠٥،٧٦٣  إيرادات مستحقة
 ٢٥،٠٨٦،٤٤٣  ٨،٦٨٩،٠٨٢  ودائع مستردة

 ٢،١٦٠،٢٨٦  ١،٠١٦،٠٥١  فوائد  
 ٣،٠٦٦،٠١١  ٢،٦٨٣،٠٥٣  مقبوضات أخرى

 ٥٩،٠٨٩،١٧٠  ٦٧،٦٠١،٠٢٣ 
  
  

  دية وما في حكم النقديةالنق . ١٣

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 
 ٤٨٠،٩٤٨  ٤٩١،١١٩  نقدية بالصندوق

     أرصدة لدى البنوك
 -  ٣٧،٩٣٤،٨٦٤  حسابات جارية

 ١،٣١١،٧٣١،٠٨٤   ١،٤٦٣،٠٢٧،١٢٤  حسابات تحت الطلب
 ٥٥٢،١٢٨،٠٦٨  ١،٤٠٢،٠٠٥،٠١٢  ودائع ثابنة

  ١،٨٦٤،٣٤٠،١٠٠   ٢،٩٠٣،٤٥٨،١١٩  

  رأس المال  . ١٤

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠  :رح به المص
 ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠   ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠  رياال للسھم الواحد ١٠سھم عادي بقيمة  ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠

     :المصدر
 رياال للسھم الواحد  ١٠سھم عادي قيمة السھم  ٣٤،٦٥٠،٠٠٠

 ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠  ٣٤٦،٥٠٠،٠٠٠  )سھم ٣١،٥٠٠،٠٠٠  :٢٠٠٩(
  

من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ %  ١٠نسبة بر أسھم منحة خالل العام الحالي قامت الشركة األم بأصدا
 ٤المنعقدة في ، كما تم األتفاق عليه في الجمعية العمومية للمساھمين  )سھم ٣١،٥٠٠،٠٠٠(لایر قطري  ٣١،٥٠٠،٠٠٠

  . ٢٠١٠أبريل 

  أحتياطي قانوني  . ١٥

% ١٠ نسبةتحويل شركة األم يجب لألساسي لنظام اوال ٢٠٠٢نة س ٥متطلبات قانون الشركات التجارية القطرية رقم وفقاً ل
من قيمة رأس المال % ٥٠رباح كل سنة إلى حساب االحتياطي القانوني إلى حين بلوغ االحتياطي األمن صافي كحد أدنى 
ن المذكور أعاله ھذا االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع فيما عدا في الحاالت التي نص عليھا القانو. للشركة المدفوع

  .شركة األملوالنظام األساسي ل

من رأس %  ٥٠لم يتم التحويل من صافي األرباح إلى اإلحتياطي القانوني من سنة حيث أن اإلحتياطي القانوني قد بلغ 
  . ٣١تم توضيح تعديل األرقام المقارنة لإلحتياطي القانوني في إيضاح رقم . المال 
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  ات عالقة معامالت مع أطراف ذ  . ١٦

وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة والشركات ، أعضاء مجلس االدارة  الرئيسينسھم األتمثل األطراف ذات العالقة حاملي 
يتم اعتماد سياسات . التي تتم السيطرة عليھا أو السيطرة المشتركة أو التي يتم التأثير الكبير عليھا من جانب تلك األطراف

  .مالت من جانب إدارة المجموعةوبنود التسعير لھذه التعا

  )أ
 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 

 1,205,375,471  1,609,232,574  قطر للبترول
  

إن . ومعامالت خدمية يتمثل الرصيد عاليه في رصيد الحساب الجاري مع شركة قطر للبترول والذى يتكون من المتشريات العادية
  بفوائد  الرصيد القائم غير محمل

  
 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 

 1,205,375,471  1,575,414,041  الية إلتزامات ح
 -  33,818,533  إلتزامات طويلة األجل

  1,609,232,574  1,205,375,471 
  
  معامالت مع أطراف ذات عالقة   )ب

   -:بيان الدخل المجمع يحتوى على معامالت مع أطراف ذات عالقة كما يلي 
 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 

 74,973,223  ١٢٨،٤٠٥،١٧٥  مبيعات   -قطر للبترول

 4,357,763,759  ٥،٣٢١،٤٨٣،٤٥١  مشتريات –قطر للبترول 
 
  

طبقا للشروط التعاقد تمت المشتريات من قطر للبترول إن ة وى مبدء المعامالت التجارية البحتلبترول تمت عللالمبيعات لقطر إن 
 . ة المجوعهرالمعدة من قبل أدا

 
  :مكافآت االدارة العليا   )ج
  
  

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 

 10,792,751  10,792,751  آت أعضاء مجلس اإلدارة مكاف

 5,701,920  ٥،٨٧٢،٨٥٧  رواتب ومزايا قصيرة األجل
  مزايا طويلة األجل

 
٣٣٦،٨٣٠ 

 
327,026 

  ١٧،٠٠٢،٤٣٨  16,821,697 

 

   المخصصات   . 17

ية مرفوعه من أطراف خارجية مليون لایر قطري مقابل قض ١٠٠خالل العام  الحالي قررت أدارة الشركة تكوين مخصص بمبلغ 
وذلك طبقا لتقيم  سلبية على المجموعه من ھذه الدعوىمبلغ المخصص أعتمادا على أفضل تقدير للنتائج ال عه  تم تكوينعلى المجمو

   . المستشار القانوني للمجموعه في تاريخ المركز المالي
  . تم تحميل مبلغ مخصص القضايا على األرباح والخسائر للعام

  
  
  
  
  
  



 ق.م.ش) وقود(شركة قطر للوقود 

 حات حول البيانات المالية الموحدةإيضا
                     الرياالت القطريةب                                                                       ٢٠١٠ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في ل

٢٥ 

 

  
  

  ذمم دائنة ومستحقات.  ١٨

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 
 44,306,915  43,216,861  مقاولين وموردين

 18,876,108  31,220,629  مبالغ محتجزة مستحقة الدفع
 33,811,232  44,317,104  توزيعات أرباح مستحقة الدفع 

 12,901,945  11,115,900  ودائع من آخرين
 133,587,000  12,673,868  مصروفات مستحقة
 28,664,548  31,449,549  ذمم دائنة أخرى

 173,993,911  272,147,748 

  االيرادات.  ١٩

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 
 5,745,238,846  7,097,200,161  منتجات الوقود  بيع ايرادات

 235,845,471  336,779,808  مبيعات محطات البنزين
 171,066,117  182,809,342  النقل والتخزين  ايرادات

 23,326,917  41,479,295  الفنى  من خدمات الفحص راداتاي
 1,017,09٥  4,545,375  بيع زيوت و مواد اخرى ايرادات

 7,662,813,981  6,176,494,446 

  إيرادات أخرى  . ٢٠

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 
 57,687,952  58,189,673  فوائد دائنة

 -  112,144,880  ) ب.  ١١إيضاح ( مخصص أنخفاض ذمم مدينة  عكس
 -  2,800,000  إيرادات توزيعات أرباح 

 155,170,375  23,054,021  إيرادات متنوعه
 196,188,574  212,858,327 

   مصروفات عمومية وإدارية  . ٢١

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 
 261,066,726 298,900,980  مزايا عامليناجور ومرتبات و  

 2,447,032 3,536,134   مصروفات ھجرة
 9,793,961  12,074,211  اكاتإعالنات وأشتر

 6,922,463  9,818,056  مصروفات إيجار 
 5,018,836 10,200,356  مصروفات تأمين
 2,174,056  3,448,509  مصروفات منافع

 1,788,746  2,596,012  مصروفات إتصاالت 
 ١٠،٧٩٢،٧٥٣ ١٠،٧٩٢،٧٥٣  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 ٤٠٩،٢٠٠ ٥٤٨،٠٠٠  بدالت لجان أخرى
 2,151,456 2,970,025  مصروفات سفريات

 6,205,294  14,707,438   مصروفات سنوات سابقة
 2,492,128  1,945,623  تسويات جمركية

 22,306,738  27,542,561  مخصص دعم المجتمع والرياضة
 112,144,880 41,713,613  )أ.١١إيضاح (ذمم مدينة  فى قيمة مخصص انخفاض

 65,047,874 89,370,198  إھالك
 ٢٩،٨٧٧،٦١٧ ١٤،٥٣٤،٠٥٥  مصروفات عمومية وإدارية أخرى

 544,698,524  540,639,760 
مادية ھذه  لعدمسنوات السابقة وذلك بتعديل أرقام المقارنة الخاصة باألرباح المحتجزة بمبلغ مصروفات ال المجموعة لم تقم: أ  إيضاح

  المصروفات



 ق.م.ش) وقود(شركة قطر للوقود 

 حات حول البيانات المالية الموحدةإيضا
                     الرياالت القطريةب                                                                       ٢٠١٠ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في ل

٢٦ 

 

  
  

  خسائر اإلنخفاض    .٢٢

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 
 -  1,661,247  )٩إيضاح (األصول الغير ملموسة األخرى  قيمة خسائر األنخفاض في

 -  188,900  دفعات مقدمة للموردين قيمة في نخفاضائر إخس
 -  975,996  األرصدة المدينة األخرىقيمة خسائر إنخفاض في 

  2,826,143 - 
  

  لعائدات على األسھما . ٢٣
  .ى السھم بقسمة صافي ربح السنة العائد على المتوسط المرجح لألسھم القائمة خالل السنةيحتسب العائد األساسي عل

  
 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 

 869,962,795  1,074,159,882  صافي الربح المنسوب لمساھمي الشركة األم للسنة
     

 34,021,644  34,650,000  ) أ إيضاح(األسھم القائمة خالل العام المتوسط المرجح لعدد 
     

 ٢٥٫٥٧  ٣١  )لایر قطري(العائد األساسي والمخفض للسھم 
  

  .ال يوجد أسھم مخففة قائمة خالل اي فترة من فترات العام لذلك فإن العائد االساسي علي السھم يساوي العائد المخفف 
  

  المنحة المصدرة خالل السنةتم تعديله بأسھم  ٢٠٠٩ديسمبر   ٣١العائد على السھم للسنة المقارنة المنتھية في إن  :أ  إيضاح
  

  توزيعات األرباح   . ٢٤

لایر قطري للسھم  ١٠وافق مساھمي المجموعه على إعالن توزيع  ٢٠١٠أبريل  ٤في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 
في %  ١٠باإلضافة إلى  ٢٠٠٩لایر قطري في شكل توزيع نقدي يتم توزيعھا من أرباح عام  ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠باجمالي 

  . ھذا التاريخ القائميين فيللمساھمين  سھم  ٣،١٥٠،٠٠٠أسھم منحه باجمالي شكل 

لایر قطري للسھم باجمالي  ١٠، أقترح مجلس االدارة توزيع  ٢٠١١فبراير  ٨في اجتماع مجلس االدارة المنعقد بتاريخ 
كل أسھم في ش%  ٢٠إلى باإلضافة  ٢٠١٠قدي يتم توزيعھا من أرباح عام في شكل توزيع نلایر قطري   ٣٤٦،٥٠٠،٠٠٠

  .منحه  

  الحصص غير المسيطرة  تحويل.   ٢٥

شركة راحة "تحويل الشركة التابعة المملوكة لھا بالكامل علي خالل السنة الحالية وافق مجلس إدارة وقود للفحص الفني 
) عجز( لھا رصيد مدين تحويل الحصص غير المسيطرة في  الشركة التابعة للشركة األم بدءا من تاريخ " ليةلمساعدة األ

لایر قطري والذى تم تحويله للمجوعه على أسس مجمعه لم يتم دفع أي مقابل من مساھمي الحصص  ١،٠٠٢،٦٨٠بمبلغ 
  . غير المسيطرة للشركة التابعة من الشركة األم

  المعلومات القطاعية  . ٢٦

ث يتم تحقيق أرباح أو تتحمل مصروفات ، إن القطاعات التشغلية ھي جزء من المجموعه والتي تمثل أنشطة العمل بحي
إن نتائج جميع قطاعات التشغيل .  متضمنه على األرباح والمصروفات المتعلقة بالعمليات مع أجزاء أخرى من المجموعه

يتم مراجعتھا بصفة دورية بواسطة أعضاء اإلدارة إلتخاذ قرارات عن الموارد التي يتم توزيعھا على القطاعات وتقييم 
  .وإتاحة المعلومات المالية آدائھا

إن نتائج القطاعات الي يتم تقديمھا إلى المدير التنفيذي تتضمن بنود موزعة بصورة مباشرة إلى القطاع و النتائج التي من 
و ) الفرع الرئيسي للمجموعه(إن البنود الي لم يتم توزيعھا تتضمن موجودات الشركة . الممكن توزيعھا على أساس معقول 

  .الفرع الرئيسي مصاريف 

%  ٩٥إن أكثر من . والفحص الفني للمركبات والنقل البحري تعمل المجموعه في بيع وتوزيع المنتجات البترولية المكررة
  .من أرباح المجموعه تنتج من خالل مبيعات وتوزيع المنتجات البترولية المكررة



 ق.م.ش) وقود(شركة قطر للوقود 
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٢٧ 

 

     

     )تابع( المعلومات القطاعية  . ٢٦

  منتجات بترولية 
الفني  الفحص

 للمركبات
  اإلجمالي  أخري

٢٠١٠ 
          

  ٧،٦٦٢،٨١٣،٩٨١  ٤،٥٤٥،٣٧٥  ٤١،٤٧٩،٢٩٥  ٧،٦١٦،٧٨٩،٣١١  الدخل الخارجي

  ٣،١١٩،٩٧٩،٢٦٤  -  -  ٣،١١٩،٩٧٩،٢٦٤  القطاعات المتداخل دخل

  1,168,966,530  -  ١٥،٧٧٧،٩٤١  1,153,188,589  أرباح القطاعات

 ٦،١٥٣،٦٣٢،٠٨٩  - ٩٢،٣١٨،٥٣٣ ٦،٠٦١،٣١٣،٥٥٦ أصول القطاع

  

  الطارئة االرتباطات  . 27
  2010  ٢٠٠٩ 
     

  -  210,000  بنكية ضمانات

  -  11,853,479  مستندية إعتمادات

 والتي أعاله المذكورة المستندية واإلعتمادات البنكية الضمانات عن جوھرية ارتباطات نشوء المجموعة إدارة تتوقع ال
  .االعتيادي النشاط إطار في نشأت

 التعاقدية االرتباطات  . 28

  ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 

     

325,000,000 325,000,000  مشروع وقود ثقيل

119,329,247  53,565,310  انشاءات محطات وقود

  378,565,310 444,329,247

  

  إدارة مخاطر األدوات المالية  . ٢٩

  :ھيكل الحوكمة 
تعوق  من احداث قدلمجموعة ھو حماية مساھمي الشركة االم إن الھدف األساسي من ھيكل المخاطر واالدارة المالية ل

إن االدارة العليا تدرك أھمية وضع نظم ادارة مخاطر كوفئ وفعال قيد .التحقيق المستقر الھداف األداء المالي الموضوعية 
  .التنفيذ

رة ولجان منبثقة من ھذا لم تقم المجموعة بعد بإنشاء إدارة مخاطر يتوافر لديھا شروط واضحة موجھة من مجلس االدا
ويتم تدعيم ذلك من خالل ھيكل تنظيمي واضح موثق بسلطات ومسؤليات .المجلس ولجان االدارة التنفيذية المرتبطة بھا 

إن ھيكل سياسات ادارة المخاطر . قابلة للتفويض من مجلس االدارة الي لجان االدارة التنفيذية وافراد االدارة العليا 
ع اطر المخاطر للمجموعة وادارة المخاطر والرقابة ومعايير العمل النشطة المجموعة سوف يتم للمجموعة والتي تض

  .وضعھا في االجل القريب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ق.م.ش) وقود(شركة قطر للوقود 
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٢٨ 

 

  
  

  )تابع( إدارة مخاطر األدوات المالية  . ٢٩

  :ھيكل ادارة رأس المال 
ؤثر علي وحدات العمل وعلي المجموعة إن المجموعة في طور تأسيس ھيكل ادارة المخاطر الداخلي لتحديد المخاطر التي ت

إن تقديرات الھيكل الداخلي سوف توضح مقدار رأس المال الالزم . ككل ، وتحديد االثر المادي علي اقتصاديات رأس المال
  .لتخفيض خطر عدم السيولة 

  :الھيكل التنظيمي
  .إن عمليات المجموعه تخضع لمتطلبات رقابية في داخل دولة قطر

  
   الئتمانمخاطر ا)  أ(

  :التعرض لمخاطر االئتمان  -       
  
  :إن أقصى خطر لالئتمان في تاريخ التقرير كما يلي. إن القيم العادلة للموجودات المالية تمثل أقصى خطر لالئتمان 

  القيمة الدفترية  
  ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 
     

 ١،٨٦٤،٣٤٠،١٠٠  ٢،٩٠٣،٤٥٨،١١٩  أرصدة لدى البنوك ونقد معادل
  ١٤٨،٦٠٢،٧٢٠   ٢٢٥،٠٠٤،٨٧٤  ية متاحة للبيعموجودات مال
  ١،٢٨٢،٥٨٦،٩٧٢   ١،٢٥١،٧٧٢،٢٥٥  ذمم مالية مدينة

  ٣،٢٩٥،٥٢٩،٧٩٢  ٤،٣٨٠،٢٣٥،٢٤٨ 

  النقد وما في حكم النقد

خطر االئتمان على أرصدة البنوك يتحدد فيما إذا كانت مودعة لدى بنوك محلية وأجنبية لديھا تصنيف ائتمان جيد معترف به 
  .انب وكاالت تصنيف ائتمان عالميةمن ج

  موجودات مالية متاحة للبيع

. تحد المجموعة بصورة جوھرية من تعرضھا لمخاطر االئتمان باالستثمار في أوراق مالية، مدرجة في أسواق مالية نشطة
يحدث انخفاض جوھري أو لم يتم إثبات خسائر انخفاض في القيمة فيما يتعلق باالستثمارات المالية المتاحة للبيع إذ أنه لم 

بينما االنخفاض في  القيم العادلة للموجودات المالية . طويل األجل في القيمة العادلة لھذه االستثمارات خالل السنة الحالية
بالنسبة لالستثمارات غير . بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تم إدراجھا في بيان الدخل أو الخسارة عن السنة

والتقارير المالية المقدمة من الشركات المستثمر فيھا لتقييم مدى قابلية ھذه  فإن اإلدارة تعتمد على التقيمات المدرجة
  .االستثمارات لالسترداد

  ذمم مالية مدينة

خطر االئتمان على ھذه األرصدة في أدنى حدوده حيث أنھا . ھذه تتكون من ذمم مدينة و ارباح مستحقة و فوائد مدينة 
  .من أطراف ذات أھلية ائتمانية جيدة مستحقة

  مخاطر السيولة ) ب(

  ) .٢٠٠٩في ديسمبر  ٢٫٥(  ٢٫٥٢بلغ معدل السيولة ، لدي المجموعة مركز سيولة قوي كما في تاريخ المركز المالي 

  اتفاقيات  فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للموجودات المالية والمطلوبات المالية متضمنة مدفوعات الفوائد وباستبعاد أثر

  :المقاصة، إن وجد
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  )تابع( إدارة مخاطر األدوات المالية  . ٢٩

  القيم الدفترية   ٢٠١٠

التدفقات النقدية 
الداخلة  / التعاقدية

  سنوات ٥-٢  سنة ٢-١  )الخارجة(
٥أكثر من 
  سنوات

            
  -  -٢،٩٠٣،٤٥٨،١١٩٢،٩٠٣،٤٥٨،١١٩  ٢،٩٠٣،٤٥٨،١١٩  النقد وما في حكم النقد

  - ٢٢٥،٠٠٤،٨٧٤  -  -  ٢٢٥،٠٠٤،٨٧٤  ودات مالية متاحة للبيعموج
  -  -١،٢٥١،٧٧٢،٢٥٥١،٢٥١،٧٧٢،٢٥٥  ١،٢٥١،٧٧٢،٢٥٥  ذمم مالية مدينة
  -  - (173,993,911) (173,993,911) (173,993,911)  ذمم مالية دائنة

  -)٣٣،٨١٨،٥٣٣()١،٥٧٥،٤١٤،٠٤١()١،٦٠٩،٢٣٢،٥٧٤( )١،٦٠٩،٢٣٢،٥٧٤( مستحقات ألطراف ذات عالقة
  -  ١٩١،١٨٦،٣٤١  ٢،٤٠٥،٨٢٢،٤٢٢  ٢،٣٧٢،٠٠٣،٨٨٩  ٢،٥٩٧،٠٠٨،٧٦٣  الزيادة في السيولة

 

  القيم الدفترية   ٢٠٠٩

التدفقات النقدية 
الداخلة  / التعاقدية

  سنوات ٥-٢  سنة ٢-١  )الخارجة(
 ٥أكثر من 
  سنوات

            
  -  -١،٨٦٤،٣٤٠،١٠٠١،٨٦٤،٣٤٠،١٠٠١،٨٦٤،٣٤٠،١٠٠  النقد وما في حكم النقد

  -١٤٨،٦٠٢،٧٢٠  -  -  ١٤٨،٦٠٢،٧٢٠  موجودات مالية متاحة للبيع
  -  -١،٢٨٢،٥٨٦،٩٧٢١،٢٨٢،٥٨٦،٩٧٢١،٢٨٢،٥٨٦،٩٧٢  ذمم مالية مدينة
  -  - )٢٧٢،١٤٧،٧٤٨(  )٢٧٢،١٤٧،٧٤٨(  )٢٧٢،١٤٧،٧٤٨(  ذمم مالية دائنة

  -  -  -)١،٢٠٥،٣٧٥،٤٧١()١،٢٠٥،٣٧٥،٤٧١( مستحقات ألطراف ذات عالقة
  -٢،٨٧٤،٧٧٩،٣٢٤١،٤٨،٦٠٢،٧٢٠  ١،٦٦٩،٤٠٣،٨٥٣  ١،٨١٨،٠٠٦،٥٧٣  الزيادة في السيولة

  

  السوق مخاطر  )ج( 

  العمالت مخاطر  ]١[

لم يتم االفصاح عن تحليل الحساسية ، حيث ال يوجد خطر تعرض كبير للعملة ، كما في تاريخ التقرير فإن الذمم المدينة 
  .ت محدودة والدائنة بالعملة األجنبية كان

  سعر السھممخاطر   ]٢[

ھو الخطر الناتج عن النقص في القيمة العادلة ألدوات الملكية وذلك بسبب التغير في مؤشرات السوق  السھمإن خطر سعر   
إن التأثير . والتي تعتبر جزء من المحافظ اإلستثمارية للمجموعه أو أدوات حقوق ملكية لإلستثمارات في شركات أخرى

من القيمة العادلة لإلستثمارات في أدوات الملكية  والمصفنة كموجودات % ١٠لملكية كنتيجة للتغير بمقدار على حقوق ا
  :مالية متاحة للبيع في بيان المساھمين الموحد تم تقيمه كما يلي 

    
١٠%  

  زيادة
١٠%  

  نقص
      

٢٠١٠        22,500,487      (22,500,487) 
    

٢٠٠٩  14,860,272 (14,860,272) 

  )تابع( إدارة مخاطر األدوات المالية  . ٢٩
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٣٠ 

 

  )تابع( السوق مخاطر  )ج(

  مخاطر معدل الفائدة   ]٣[

وإن جميع المطلوبات المالية غير محملة بفوائد ، ونتيجة لذلك . إن أغلبية الموجودات المالية للمجموعه غير محملة بفوائد  
في نفس الوقت فإن أي زيادة في النقد و . ي معدالت أسعار الفائدةفإن المجموعه ال تخضع ألي خطر مؤثر نتيجة لتذبذب ف

ما في حكمه يتم إستثماره في ودائع ثابتة بمعدالت فائدة قصيرة األجل وطبقا لذلك فإن الودائع الثابتة مع البنوك ھي الوحيدة 
  . الي تخضع لفوائد

  المجموع  غير محمل بفوائد  محمل بفوائد  
٢٠١٠        

        موجودات

 -  وجودات مالية م
1,251,772,25

5 
1,251,772,25

5 

  أرصدة في البنوك
2,865,032,13

6 38,425,983 
2,903,458,11

9 

  
2,865,032,13

6 
1,290,198,23

8 
4,155,230,37

4 
        مطلوبات

 ١٧٣،٩٩٣،٩١١ ١٧٣،٩٩٣،٩١١ -  مطلوبات مالية
 ١،٩٠٦،٢٣٢،٥٧٤ ١،٩٠٦،٢٣٢،٥٧٤ -  مستحقات ألطراف ذات عالقة

  - ١،٧٨٣،٢٢٦،٤٨٥ ١،٧٨٣،٢٢٦،٤٨٥ 

  

  المجموع  غير محمل بفوائد  محمل بفوائد  
٢٠٠٩        

        موجودات

 -  موجودات مالية 
1,282,586,97

2 
1,282,586,97

2 

 480,948 1,863,859,152  أرصدة في البنوك
1,864,340,10

0 

  1,863,859,152 
1,283,067,92

0 
3,146,927,07

2 
        مطلوبات

 272,147,748 272,147,748 -  يةمطلوبات مال

 -  مستحقات ألطراف ذات عالقة
1,205,375,47

1 
1,205,375,47

1 

  - 
1,477,523,21

9 
1,477,523,21

9 

للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر ولذلك فإن لم تحتسب المجموعه أي معدل ثابت 
 .في تاريخ التقرير ال يؤثر على األرباح والخسائرالتغيرات في معدالت الفائدة 

إن سياسة المجموعه في إدارة رأس المال ھي اإلحتفاظ بقدرة المجموعه على العمل على أساس مبدء اإلستمرارية التي 
كلفة رأس تكمنھا من تقديم أفضل العائدات للمساھمين ومنافع للمعنينن األخرين واإلحتفاظ بھيكل رأس مالي مناسب للتقليل ت

يتكون ھيكل رأس المال للمجموعه من أدوات دائنة تضمن .  ٢٠١٠إن سياسة المجموعه ككل لم تتغير من سنة . المال
ج ونقد وما في حكم النقد وحقوق ملكية تتضمن رأس .  ١١مستحق إلى شركة قطر للبترول مفصح عنه في إيضاح رقم 

 .المال المصدر واإلحتياطات واألرباح المحتجزة
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  )تابع( إدارة مخاطر األدوات المالية  . ٢٩

  )تابع( السوق مخاطر  )ج(

             )تابع( مخاطر معدل الفائدة  ]٣[

تأخذ اإلدارة في اعتبارھا تكلفة رأس المال والمخاطر . يتم مراجعة ھيكل رأس المال من قبل اإلدارة على أساس دوري  
  .المتعلقة بھا كجزء من ھذه المراجعة

معدل الدفع ، إن ھذا المعدل يتم إحتسابه عن طريق قسمة صافي الديون على إجمالي رأس عة رأس المال من خالل يتم متاب  
يتم إحتساب صافي الديون كاإجمالي المستحق إلى شركة قطر للبترول ناقصا النقد وما في حكم النقد ويتم إحتساب . المال 

  عروض في بيان المركز المالي مضافا إليه صافي الديون إجمالي رأس المال كا إجمالي حقوق ملكية كما ھو م

  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  
      

 1,205,375,471 ١،٦٠٩،٢٣٢،٥٧٤  مستحق لشركة البترول

 (2,903,458,119)  النقد وما في حكمه:نقص 
(1,864,340,100

) 

  النقد ومافي حكمه عن الديون :زيادة 
)١،٢٩٤،٢٢٥،٥٤٥
( (658,964,629) 

عن الديون  في النقد وما في حكم النقد معدل الدفع في تمويل عملياتھا وأنشطة اإلستثمار وذلك للزيادة ال تستخدم المجموعه
  . كما ھو مشروح أعاله 

  األحكام المحاسبية الھامة والمصادر الرئيسية للتقديرات  . ٣٠

  األحكام المحاسبية الھامة  )أ(

  انخفاض قيمة الذمم المدينة

ابلة للتحصيل من الذمم التجارية المدينة والمستحقات من أطراف ذات عالقة عند وجود شك في عدم يتم إجراء تقدير للقيم الق
  . بالنسبة للبنود الجوھرية يتم إجراء ھذا التقدير على أساس إنفرادي. تحصيل كامل القيمة

ورة تجميعية ووضع مخصص المبالغ التي ال تعتبر جوھرية بصورة منفردة والتي تتجاوز موعد استحقاقھا يتم تقديرھا بص
  .مقابل لفترة تجاوز االستحقاق وفقا لمعدالت االسترداد التاريخية

في تاريخ الميزانية العمومية لم يوجد مخصص النخفاض قيمة المستحق من أطراف ذات عالقة أو الذمم المدينة األخرى 
  .ن األطراف ذات عالقةحيث أنه ليس لدى المجموعة شكوك تجاه تحصيل الذمم المدينة والمستحقات م

  تبويب االستثمارات في  أوراق مالية 

عند اقتناء  أوراق مالية تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الواجب تبويب ھذه األدوات كاستثمارات بالقيمة العادلة من 
يار المحاسبة الدولي رقم وبھذا الخصوص ترجع المجموعة لمتطلبات مع. خالل الربح أو الخسارة أو استثمارات متاحة للبيع

تبوب المجموعة االستثمارات على أنھا بغرض المتاجرة في حالة اقتنائھا بصفة أساسية . في تبويب ھذه االستثمارات ٣٩
تقوم . جميع االستثمارات األخرى يتم تبويبھا كاستثمارات متاحة للبيع. بغرض تحقيق أرباح قصيرة األجل وإنتاج النقدية

سبة عن االستثمارات في أدوات ملكية على أنھا استثمارات في شركات زميلة فقط عندما يتوافر تأثير المجموعة بالمحا
جوھري على أنشطة الشركات المستثمر فيھا وإال فإنه و بغض النظر عن نسبة االقتناء يتم تبويب االستثمارات على أنھا 

  .متاحة للبيع
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  )تابع( رئيسية للتقديراتاألحكام المحاسبية الھامة والمصادر ال  . ٣٠

 )تابع( األحكام المحاسبية الھامة  )أ(

  األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات

يتم تحديد . تقوم المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات ألغراض احتساب اإلھالك
  .بار االستخدام المقدر لألصل وأخطار التقادم الفنية أو التجاريةھذا التقدير بعد األخذ في االعت

  تقيم األدوات المالية

ت المؤثرة والمستخدمة في المدخال تقيس المجموعه القيمة العادلة بإستخدام مستويات القيمة العادية التالية والتي تعكس
  :القياسات

  وق نشط ألدوات مالية مطابقةفي س) غير معدلة(أسعار السوق المسعرة : المستوى األول 

  أو ) كاألسعار(أساليب التقيم المعتمدة على المدخالت المعاينة سواء أن كانت بطريقة مباشرة : المستوى الثاني
إن ھذه الفئة تتضمن أدوات مقيمة باستخدام أسعار السوق المدرجة في ). مشتقة من األسعار(بطريقة غير مباشرة 

شابھه ، أو أسعار سوق ألدوات مالية مطابقة أو مشابھه والتي تعتبر أقل من السوق سواق نشطة ألدوات مالية مأ
النشط أو أساليب تقييم أخرى حيث أن جميع مدخالتھا مؤخوذه من معلمومات السوق بطريقة مباشرة أو غير 

 .مباشرة

 جميع األدوات حيث أن إن ھذه الفئة تتضمن . أساليب التقييم بإستخدام مدخالت غير معاينة: المستوى الثالث
إن ھذه الفئة . أساليب التقييم تتضمن مدخالت غير معاينة ومدخالت مؤثرة لھا تأثير قوي على تقييم األدوات 

تتضمن أدوات مقيمة بناء على أسعار السوق ألدوات مشابھه بحيث يتطلب إجراء تعديالت أو إفتراضات مؤثرة 
 . لتعكس اإلختالفات بين األدوات 

م العادلة للموجودات والمطلوبات المالية والتي يتم تداولھا في سوق نشط تعتمد على أسعار السوق المدرجة أو أسعار إن القي 
إن إمكانية الحصول على . تحدد المجموعه القيم العادلة لجميع األدوات المالية األخرى باستخدام أساليب التقييم. التداول

تمد على المنتجات واألسواق ويتم تغييرھا بناء على أحداث معينة وشروط عامة أسعار السوق معاينة ومدخالت مختلفة تع
إن الجدول التالي يوضح تحليل األدوات المالية مقاسة بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير باستخدام . في األسواق المالية

  :مستويات القيمة العادلة حيث تم تصنيف قياس قيمتھا العادلة

  المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  وى األول المست   ٢٠١٠
          

          أصول مالية بالقيمة العادلة
 225,004,874 - - 225,004,874  أصول مالية متاحة للبيع

  

  المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول    ٢٠٠٩
          

          أصول مالية بالقيمة العادلة
 148,602,720 - - 148,602,720  لبيعأصول مالية متاحة ل
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 )تابع( األحكام المحاسبية الھامة والمصادر الرئيسية للتقديرات  . ٣٠

  التقديرات  )ب( 

  انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع في أدوات ملكية

انخفاض جوھري أو طويل تعامل المجموعة االستثمارات المتاحة للبيع في أدوات ملكية قد انخفضت قيمتھا عندما يتوفر 
تحديد معنى جوھري أو . األجل في القيمة العادلة ألقل من تكلفتھا أو عندما يتوفر دليل موضوعي على انخفاض القيمة

أو أكثر وأن % ٢٠تعتبر المجموعة أن جوھري تعني انخفاض بنسبة . طويل األجل يتطلب القيام بوضع تقديرات ھامة
باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقييم عوامل أخرى متضمنة التقلبات العادية . أشھر ٦ طويل األجل يكون لمدة أكثر من

  .في سعر السھم المدرج والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم الخاصة بأدوات الملكية غير المدرجة، إن وجدت

  القيمة العادلة ألدوات الملكية غير المدرجة

الية غير نشط أو غير متوفر تقوم المجموعة بإنشاء قيمة عادلة باستخدام نماذج تقييم تتضمن إذا كان السوق لألدوات الم
االستخدام الحديث لمعامالت تجارية حرة بالرجوع إلى األدوات المالية األخرى المماثلة بشكل كبير وتحليل التدفق النقدي 

يتطلب ھذا التقييم أن تضع المجموعة تقديرات . داةونماذج تسعير الخيارات المعدلة لتعكس الظروف الخاصة بمصدر األ
  .حول التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدالت الخصم القابلة للتغيير

  انخفاض قيمة األصول غير المالية

ة الشھر. تقوم المجموعة بتقدير ما إذا كانت ھناك أية مؤشرات النخفاض القيمة لألصول غير المالية في تاريخ التقرير
المدرجة في تكلفة اقتناء الشركات التابعة والشركات الزميلة وباقي األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة يتم 

يتم اختبار باقي األصول غير المالية النخفاض . اختبارھا سنويا النخفاض القيمة وفي أحيان أخرى عندما تتوافر المؤشرات
عندما يتم احتساب القيمة قيد االستخدام ينبغي على . ابلية القيم الدفترية لالستردادالقيمة عند توفر مؤشرات تدل على عدم ق

اإلدارة تقدير التدفقات النقدية المتوقعة من األصل أو من الوحدة المنتجة للنقد واختيار معدل خصم مالئم وذلك الحتساب 
  .القيمة الحالية لھذه التدفقات النقدية

  ة سنوات سابقتعديل خاص ب  . ٣١

شركة "وقود للفحص الفني (ق .م.شعلي شركة قطر للفحص الفني باالستحواذ الشركة االم ، قامت  ٢٠٠٩مايو  ٢٠في 
قامت  .في ذلك التاريخ  شركة التابعةسھم من اسھم الشركة االم الي مساھمي ال ٧٥٤،٧١٧من خالل اصدار ") تابعة

استنادا إلى ،  ٢٠٠٩االستحواذ والمثبتة في البيانات المالية لسنة  عنالقياس والمعالجة للشھرة الناتجة اسس الشركة بتعديل 
، بناء على ذلك تم تعديل  للشركة التابعة التقييم التاريخ الفعلي لالستحواذ والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المقتناةاعادة 

لایر   ٧٥،٢٣٥،١١٠السابقة، بمبلغ قاريراول فترة  تؤثر علي التوھي  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١كما في  االحتياطي القانوني
 ٧٥،٢٣٥،١١٠بمبلغ  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١قطري بينما تم تعديل الشھرة المثبتة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في 

  :موضحة في الجدول التالي  التعديلإن طريقة احتساب ھذا  .ھذا التعديللایر قطري إلجراء 

 ٧٥٤،٧١٧   تحواذ علي الشركة التابعةعدد االسھم المصدرة لإلس
 ١٦٦٫٢٠  )سھم/ قطري لایر ()٢٠٠٩مايو  ٢٠(القيمة العادلة للسھم بتاريخ االستحواذ 

 ١٢٥،٤٣٣،٩٦٥  )قطري لایر ( المقابل المحول
 )٥٠،١٩٨،٨٥٥(  القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليھا للشركة التابعة: ناقص 

 ٧٥،٢٣٥،١١٠  حتياطي القانوني و الشھرةالمبلغ المعدل علي اال
  :كما يلي  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١كما في سنوات سابقة الرقام المقارنة أثير الناتج من التعديل الخاص بإن الت

  
 احتياطي قانوني

  لایر قطري
   الشھرة 

  لایر قطري
     

 ٥٧،٧٠٠،٠٢٢  ٣٠٧،٥٩٦،٦٨٢  سابقا معدةكما ھي  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١األرصدة كما في 
  ٧٥،٢٣٥،١١٠   ٧٥،٢٣٥،١١٠  أثر التعديل أعاله

 ١٣٢،٩٣٥،١٣٢  ٣٨٢،٨٣١،٧٩٢  حسب التعديل ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١األرصدة في 



 ق.م.ش) وقود(شركة قطر للوقود 

 حات حول البيانات المالية الموحدةإيضا
                     الرياالت القطريةب                                                                       ٢٠١٠ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في ل

٣٤ 

 

  

  أرقام المقارنة  . ٣٢ 

برغم . ٢٠١٠متى كان ذلك ضروريا للمحافظة على االنسجام مع أرقام سنة  ٢٠٠٩أعيد تبويب األرقام المعروضة لسنة 
 .الموحد أو إجمالي حقوق الملكية الموحدة لسنة المقارنة الدخل الشاملبويب أي أثر على صافي عادة التإلذلك فإنه ليس 

  .٣١بينما التأثير علي ارقام المقارنة كنتيجة لتعديل التصحيح في ارقام السنة السابقة تم األفصاح عنه في ايضاح رقم 

  

  

  

  
  


