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

الوقود يف دولة قطر، وقد مت النتهاء من الطرح العام الأويل 

لل�شركة يف عام 2003، كما اأن اأ�شهمها مدرجة يف بور�شة قطر. 

ومتتلك ال�شركة المتياز الوحيد لتوزيع وت�شويق الوقود للعمالء 

التجاريني وال�شناعيني واحلكوميني يف جميع اأنحاء البالد، مبا يف 

ذلك الغاز الطبيعي وامل�شال؛ بالإ�شافة اإىل خدمات التزود بوقود 

Jet-A1 واخلدمات ذات ال�شلة يف جميع املطارات يف دولة 
قطر. وتعترب وقود ال�شركة الرائدة يف منطقة دول جمل�س التعاون 

اخلليجي يف التحول اإىل البنزين ووقود الديزل اخلاليني متاما من 

مادة الر�شا�س وباأدنى حمتوى من الكربيت.

 

تعمل �شبكة توزيع الوقود املرنة اخلا�شة من �شمال الدولة اإىل 

جنوبها، من خالل اأ�شطول مكون من �شاحنات حديثة وناقالت من 

الأملنيوم ال�شلب وحاويات تزويد الطائرات بالوقود وعربات النقل. 

وبالإ�شافة اإىل توزيع منتجات الوقود التقليدية، نقوم بتوريد الغاز 

الطبيعي امل�شال للعمالء املحليني با�شتخدام اأ�شطوانات "�شفاف" 

نبذة عن

 ال�شركة

امل�شنوعة من الألياف الزجاجية الأكرث اأماًنا وخفيفة الوزن 

وال�شفافة، والتي يتم تعبئتها يف م�شنع تعبئة الغاز امل�شال املتطور 

والعايل التقنية. اأما بالن�شبة للم�شتخدمني ال�شناعيني والتجاريني، 

فتقوم ال�شركة بتوريد الغاز الطبيعي امل�شال عرب ناقالت اىل 

ا يف جمال توريد البيتومني لتلبية  مواقع العمالء. وتعمل وقود اأي�شً

احتياجات ر�شف الطرق والبناء داخل دولة قطر.

 وتقدم وقود خدمات بيع الوقود بالتجزئة من خالل �شبكة حمطاتها 

احلديثة والبيع بالكميات، حيث حتتفظ بح�شة �شوقية م�شيطرة يف 

دولة قطر. وبالإ�شافة اإىل ذلك، نحن نقدم خدمات كاملة للعناية 

بال�شيارات وال�شيانة يف حمطات الوقود لدينا، مبا يف ذلك غ�شيل 

ال�شيارات والإ�شالحات وخدمات تغيري الزيت والإطارات. متتلك 

وقود للزيوت جمموعة كاملة من زيوت حمركات ال�شيارات والزيوت 

ال�شناعية املطورة لتنا�شب جميع اأنواع املركبات واملتطلبات 

ال�شناعية.
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اأن نوفر لكل العمالء حلوًل مبتكرة ميكن العتماد عليها بحرفية ومهنية عالية، ومن خالل خدمات ممتازة وودية ومريحة.	 

اأن نظهر روح امل�شوؤولية يف جميع جوانب ن�شاطاتنا.	 

اأن نعمل على حتقيق روؤيتنا ور�شالتنا عن طريق تدريب وتطوير الكفاءات يف ال�شركة،  لنثبت  اأننا الأف�شل مبا نقوم به على م�شتوى 	 

املنطقة.

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

اأن نعمل على اعتماد تقنيات حديثة ومتطورة للتقليل من حجم تاأثرينا على البيئة اإىل احلد الأدنى.	 

"اأن نكون ال�شركة الرائدة يف توزيع املنتجات البرتولية 
واخلدمات الت�شويقية ذات ال�شلة يف املنطقة".

روؤيتنا

ر�سالتنا
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ان عالمتنا التجارية م�شتوحاة من �شجرة الرتاث القطري القوية "ال�شدرة". فال�شدرة �شجرة �شلبة قادرة على الزدهار يف 

البيئة ال�شحراوية وتنت�شر يف كل مكان يف قطر. كما اأنها ت�شتهر كذلك بجذورها ال�شاربة يف اأعماق الأر�س. وت�شعى وقود، 

متاًما مثل �شجرة ال�شدرة، اإىل حتقيق اأف�شل النتائج لأ�شحاب امل�شلحة واأن يكون لديها ح�شور قوي يف ال�شوق.

قيمنا

احلرفية 

تطمح وقود اإىل اأن تكون ال�شركة الأكرث متيزًا على م�شتوى الإدارة الحرتافية يف قطر.

ال�سالبة واملتانة

ت�شتند وقود على قواعد واأ�ش�س مالية �شلبة ورا�شخة، دعائمها وقوامها نوعية متميزة من امل�شاهمني.

الودية

تتعامل وقود بودية  وتنتهج دوما اأ�شلوبًا وديًا عند التعامل مع عمالئها وكل اجلهات ذات العالقة.

التجديد والبداع

تعترب وقود رائدة ال�شوق يف جمال املنتجات واخلدمات والعمليات املبتكرة.

�سيادة روح امل�سوؤولية

وقود م�شوؤولة م�شوؤولية كاملة عن كل ن�شاطاتها التجارية وخدماتها.

�شعارنا
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اأحمد �شيف ال�شليطي

رئي�س جمل�س الدارة

كلمة رئي�س 

جمل�س االدارة
ويجدر بي اأن اأ�شيد بتحقيق القت�شاد القطري على اأعلى 

الت�شنيفات الئتمانية خالل العام 2020، والتي اأجمعت 

على قوته وقدرته الكبرية على التعايف من اآثار اجلائحة 

زات املالية والقت�شادية التي وفرتها الدولة  نتيجة للمحفَّ

بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه لدعم القت�شاد، وتخفيف 

الآثار ال�شلبية للجائحة.

وفيما يخ�س اأداء جمموعة وقود فلقد قامت املجموعة 

خالل العام 2020 رغم ظروف جائحة كورونا بتكثيف 

رة لأجل حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية  وبذل جهود مقدَّ

لل�شركة، وتعزيز مركزها يف جمال التوزيع الداخلي 

للمنتجات البرتولية والغاز، والعمل على ا�شتيفاء متطلبات 

ال�شوق املحلي ملوارد الطاقة، وزيادة ح�شتها يف ال�شوق، 

كما قامت املجموعة  باإطالق العديد من م�شروعات البنى 

التحتية يف جمالت توزيع املنتجات البرتولية والفح�س 

الفني لل�شيارات، والغاز الطبيعي، ووقود ال�شفن، والذي 

حققنا فيه م�شتوى مبيعات تاريخي يف العام  2020، حيث 

قامت ال�شركة بتعزيز ا�شطول ال�شفن عن طريق �شراء 

�شفينتني لنقل وتزويد ال�شفن بالوقود يف املوانئ القطرية، 

مما انعك�س اإيجابا على موؤ�شرات الأداء املختلفة والنتائج 

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

اما فيما يتعلق بالأداء املايل للمجموعة يف ال�شنة املالية 

املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020، فقد م�شت املجموعة قدما 

يف جهودها لتطبيق �شيا�شة الرتقاء بالفعالية والكفاءة 

وتر�شيد النفقات، مما كان له اأكرب الأثر يف احلد من 

انخفا�س الأرباح املحققة خالل العام املذكور رغم الآثار 

ال�شلبية جلائحة كورونا، والتي نتج عنها انخفا�س كبري يف 

حجم ا�شتهالك الوقود واخلدمات الخرى، حيث بلغ �شايف 

اأرباح جمموعة وقود بعد ا�شتبعاد حقوق الأقلية مبلغ وقدره 

707 مليون ريال مقارنة مببلغ وقدره 1،216 مليون ريال 

للعام 2019. 

ب  رحَّ
ُ
ي�شعدين بالأ�شالة عن نف�شي ونيابة عن زمالئي اأع�شاء جمل�س الإدارة املحرتمني اأن اأ

بح�شراتكم جميعا، واأن اعر�س عليكم التقرير ال�شنوي باأهم موؤ�شرات الأداء والنتائج 

املالية واجنازات جمموعة وقود خالل العام 2020، والذي يو�شح اجلهود الكبرية املبذولة 

من قبل املجموعة رغم التحديات وال�شعوبات التي واجهتنا والعامل اجمع ب�شبب جائحة 

كورونا، حيث قمنا يف اإطار اجلهود املبذولة واخلطوات الحرتازية ال�شادرة من اجلهات 

الر�شمية ملواجهة اجلائحة، بالتن�شيق مع جميع اجلهات ذات ال�شلة، واتخاذ التدابري 

الكافية ل�شمان ا�شتمرارية عملياتنا و�شالمة موظفينا.

ح�شرات امل�شاهمني الكرام، بناء على النتائج املالية 

املحققة لهذه الفرتة، وبعد الخذ يف العتبار امل�شاريع 

الراأ�شمالية املزمع بناءها خالل الأعوام القادمة، فاإنه 

ي�شر جمل�س الإدارة ان يقدم �شمن جدول اعمال جمعيتكم 

املوقرة تو�شية بتوزيع اأرباح نقدية قدرها 457 مليون ريال 

قطري تعادل ن�شبة 65٪ من الأرباح ال�شافية املحققة للعام 

2020  وبواقع  0.46  ريال قطري لكل �شهم.

ويطيب يل اأن اغتنم هذه الفر�شة لأعرب عن اأ�شمي اآيات 

ال�شكر والعرفان ملقام ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم 

بن حمد اآل ثاين اأمري البالد املفدى -حفظه اهلل- لدعمه 

املتوا�شل وم�شاندته لوقود، مما كان له عظيم الأثر يف تطور 

ال�شركة وازدهارها.

وختاما نتوجه بال�شكر لل�شادة اأع�شاء جمل�س الإدارة 

لعملهم املتوا�شل لأجل حتقيق اهداف ال�شركة ور�شالتها 

ال�شرتاتيجية، ومل�شاهمينا الكرام لثقتهم يف ال�شتثمار يف 

وقود، كما نوؤكد اعتزازنا وتقديرنا للعاملني بال�شركة الذين 

وا�شلوا بذل اجلهود املخل�شة وال�شعي الدوؤوب للنهو�س 

بال�شركة رغم خماطر العمل يف ظروف جائحة كورونا، 

وناأمل اأن يوا�شلوا م�شرية العطاء والبذل لتحقيق اهداف 

ال�شركة ملا فيه م�شلحة اجلميع.
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يطيب يل اأن اعر�س على م�شاهمينا الكرام موجزًا عن اأبرز اإجنازات جمموعة وقود خالل 

ال�شنة املالية 2020، بالإ�شافة اىل اأهم خطط ال�شركة وم�شاريعها امل�شتقبلية، حيث حققت 

وقود خالل العام املا�شي رغم التاأثريات ال�شالبة جلائحة كورونا )كوفيد-19( العديد من 

الإجنازات خالل العام 2020، وذلك على النحو الوارد تف�شيال بالتقرير ال�شنوي.

ويجدر بي اأن اتناول ب�شورة موجزة اهم موؤ�شرات الداء خالل العام املذكور، وكما اأو�شح ال�شيد رئي�س املجل�س، فلقد 

حققت ال�شركة رغم ظروف اجلائحة دخاًل �شافيًا قدره 707 مليون ريال مقارنة مببلغ 1.216 مليون ريال يف العام 2019. 

كما حققت عائدًا على ال�شهم بواقع 0.71 ريال ويرجع الف�شل يف الو�شول اإىل الن�شبة املحققة من الأرباح رغم ظروف 

اجلائحة اإىل �شيا�شة الفعالية وتر�شيد النفقات التي وا�شلت ال�شركة يف تطبيقها منذ العام 2018، والتي كان لها اأثر كبري 

يف احلد من انخفا�س الأرباح املحققة مقارنة بالعام 2019.

اأما على �شعيد حمطات الوقود فلقد �شهد العام 2020 اكمال اعمال وت�شغيل بناء عدد 12 حمطة، وبالتايل فلقد بلغ عدد 

املحطات العاملة اإىل 108 حمطة. و�شي�شهد الربع الأول من العام 2021 اإكمال بناء وت�شغيل ثالث حمطات جديدة، اإ�شافة 

كلمة الرئي�س

 التنفيذي والع�ضو املنتدب

اإىل خم�س )5( حمطات اأخرى �شيكتمل بناوؤها خالل 

العام   2021. وبخ�شو�س البناء امل�شتقبلي ملحطات الوقود 

فاإن لل�شركة خطة ديناميكية يف هذا اخل�شو�س �شوف تتم 

مراجعتها ب�شورة دورية ح�شب ظروف الطلب  ومقت�شيات 

احلاجة ملحطات الوقود.  

وبناء على التو�شع يف بناء املحطات على النحو املذكور 

اأعاله فلقد زادت ح�شة وقود يف �شوق جتزئة املنتجات 

البرتولية اىل حوايل 85٪ يف نهاية العام 2020حيث نعمل 

حاليا على رفع هذه الن�شبة لت�شل اإىل 90٪ بنهاية العام 

احلايل. 

اأما على �شعيد مراكز الفح�س الفني فلقد قمنا بافتتاح 

وت�شغيل مركز واحد، وبالتايل بلغ عدد املراكز العاملة اأثنى 

ع�شر )12( مركزًا.

كما قمنا بافتتاح وت�س

غيل عدد ع�شرين )20( من مراكز �شدرة للمنتجات 

ال�شتهالكية، �شاملة عدد ثالثة مراكز مبحطات املرتو. 

ولأجل تعزيز خدمة تزويد ال�شفن بالوقود فلقد قمنا ب�شراء 

�شفينتني لتقدمي اخلدمة لل�شفن الزائرة للموانئ القطرية، 

مما كان من �شاأنه حتقيق رقم قيا�شي يف مبيعات وقود 

ال�شفن منذ اإن�شاء ال�شركة، حيث بلغ اجمايل املبيعات 

بنهاية العام 2020 حوايل 949 األف طن مرتي.

وفيما يخ�س مبيعات املنتجات البرتولية فقد �شهد العام 

2020 انخفا�شا يف املبيعات الجمالية بواقع 21٪، مقارنة 

بنف�س الفرتة من العام 2019، ويعزى ذلك لظروف ال�شوق 

وللتاأثريات ال�شلبية جلائحة كورونا "كوفيد-"19، حيث 

انخف�شت  مبيعات الديزل بواقع 9٪، واجلازولني ال�شوبر 

بواقع 10٪، واجلازولني املمتاز بواقع 9٪، وبينما انخف�شت 

مبيعات وقود الطائرات بواقع 33٪،  وذلك لرتاجع ن�شاط 

عمليات خطوط الطريان ب�شبب توقف حركة الطريان 

يف معظم دول العامل. كما انخف�شت مبيعات البيتومني 

بن�شبة 60٪ مدفوعة باأو�شاع ال�شوق، وباكتمال امل�شاريع 

امل�شتهلكة ملنتج البيتومني، كما  انخف�شت مبيعات البوتاجاز 

بواقع ن�شبة 3٪ مقارنة بالفرتة املوازية من العام 2019، 

واأما مبيعات التجزئة البرتولية عرب حمطات الوقود 

 فقد انخف�شت بواقع 2٪ مقارنة بنف�س الفرتة من العام 

املا�شي، واما مبيعات وقود ال�شفن والغاز الطبيعي فقد 

زادت بن�شبة 7٪ و13٪، على التوايل مقارنة بنف�س الفرتة 

من العام 2019، بينما حققت عائدات مبيعات التجزئة 

 غري البرتولية �شاملة مبيعات �شدرة زيادة بواقع ٪11، 

ويرجع �شبب الزيادة اإىل افتتاح العديد من  حمطات الوقود 

اجلديدة.  وجتدر الإ�شارة يف هذا اخل�شو�س اإىل اأننا قمنا 

خالل العام 2020 بدعم قطاع التجزئة وذلك بالرتباط 

مع ال�شركات العاملية الكربى لأجل الت�شويق الأمثل ملنتجات 

وقود من الزيوت وال�شحومات.

ول يفوتني اأن اأ�شري اإىل الإجراءات املتخذة من جانب 

املجموعة جتاه تقطري الوظائف وتطبيق مبادرة توطني 

اخلدمات، كما جتدر الإ�شارة اىل الإجراءات التي قمنا 

بها للحد من جائحة كورونا، حيث كنا وما زلنا نعمل ب�شكل 

وثيق مع اجلهات ذات ال�شلة بغر�س مكافحة واحلد  من 

الآثار ال�شالبة للجائحة، مما مكننا من تطبيق خطتنا 

الهادفة اإىل تاأمني المداد امل�شتمر واملنتظم للمنتجات 

البرتولية املكررة والغاز لكافة القطاعات يف دولة قطر، 

ومبا يتواءم مع اإجراءات ومعايري ال�شحة والأمن وال�شالمة 

 وال�شحاح البيئي املعمول بها.

كما يجدر بي الإ�شارة اإىل اأن قطر للوقود احتلت املركز 

الأول على م�شتوى بور�شة قطر من حيث المتثال ملتطلبات 

ال�شالمة وال�شحة البيئية ومتطلبات امل�شوؤولية الجتماعية 

واحلوكمة وفقا ملوؤ�شر املعايري املعتمدة يف هذ ال�شاأن، كما 

�شنفت جمموعة بو�شطن كون�شلتينج جروب قطر للوقود من 

�شمن �شركات الطاقة الع�شرون الأف�شل اأداء على م�شتوى 

العامل يف جمال اجمايل عوائد امل�شاهمني على مدار الثالث 

واخلم�س والع�شر �شنوات املا�شية.

ويف اخلتام اأود اأن اأتقدم بال�شكر لل�شيد رئي�س جمل�س 

الإدارة وال�شادة اأع�شاء املجل�س املحرتمني لتوجيهاتهم 

ال�شديدة ودعمهم املتوا�شل لل�شركة. وال�شكر كذلك مو�شول 

اىل كافة اجلهات احلكومية، واىل جميع موظفي ال�شركة 

والعاملني فيها على جهودهم املخل�شة خلدمة ال�شركة 

والنهو�س بها. ال�شركة وتطلعات م�شاهميها الكرام، ونعد 

اجلميع باملزيد من العطاء وبذل اجلهود يف �شبيل حتقيق 

اهداف ال�شركة وتطلعات م�شاهميها الكرام.

�شعد را�شد املهندي

الرئي�س التنفيذي و الع�شو املنتدب
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 ت�شجيل اأعلى م�شتوى لتزويد ال�شفن بالوقود على الإطالق مبقدار 949 األف طن مرتي

حققت زيوت املحركات التي حتمل العالمة التجارية لوقود ٢٦٪ من حجم الزيوت املباعة 

من خالل حمطات وقود

ت�شدرت وقود  معايري المتثال اخلا�س باملتطلبات البيئية و امل�شوؤولية الجتماعية واحلوكمة 

ببور�شة قطر

وقود حتقق حت�شينا يف التكلفة بن�شبة ١5٪

مت احل�شول على �شهادة اآيزو ٢٧٠٠١ يف اأمن املعلومات

مت ال�شتحواذ على �شفينتني جديدتني للتزويد بالوقود

اإدارة كفوؤة خالل جائحة كوفيد-١٩ وحت�شني ملعدل تكرار اإ�شابات العمل امل�شيعة للوقت 

بن�شبة ٪5

مت افتتاح 12 حمطة وقود جديدة بالإ�شافة اإىل مركز "فاح�س" واحد

 

 ارتفعت ح�شة �شوق جتزئة الوقود بن�شبة ٨5٪

مت افتتاح ٢٠ متجًرا جديًدا مبا فيها ثالثة يف حمطات املرتو

عقد �شراكة مع خدمة "طلبات" للتو�شيل للمنازل ملتاجر �شدرة

الإجنازات 

الرئي�سية لعام 

2020

كان عام ٢٠٢٠ عاًما ا�شتثنائًيا بالن�شبة ل�شركة وقود ب�شبب جائحة كوفيد-١٩، وعلى الرغم من 

انخفا�س الطلب على الوقود فقد متكنا من التغلب على حتديات اجلائحة و�شمنا ا�شتمرارية العمل 

على مدار العام.
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٢5

ا�ضرتاتيجيتنا 

ا�شتعرا�س اأن�شطة احلوكمةا�شتعرا�س الأعمال ا�شتعرا�س الأداء املايلا�شرتاتيجيتنا 
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تتمثل اإ�شرتاتيجية عمل وقود يف حتقيق ر�شا العمالء من 

خالل تقدمي عرو�س ذات قيمة وجودة. ويواجه منو اأعمالنا 

يف جمال الوقود حتديات مدفوعة بالتقدم التكنولوجي يف 

�شناعة ال�شيارات والعتماد على العوامل الدميوغرافية. 

�شتوا�شل ال�شركة ال�شتفادة من الإجنازات التي حتققت 

هذا العام من اأجل منو م�شتدام لالأعمال يف امل�شتقبل 

ل�شمان ا�شتجابة ال�شركة ب�شكل جيد ملخاطر وحتديات 

الأعمال غري املتوقعة التي قد تواجهها اأثناء �شعيها لتحقيق 

اأهدافها. ومع ذلك، ل يزال هناك قدر كبري من عدم 

اليقني ب�شاأن جائحة كوفيد -19 وتداعياتها على القت�شاد 

الكلي والتاأثري املرتبط بها على اأعمالنا.

وكجزء من اأولوياتنا ال�شرتاتيجية، نركز على خم�شة 

جمالت رئي�شية: 

النمو	 

حت�شني الكفاءة 	 

حت�شني التكلفة 	 

ال�شالمة واملوثوقية 	 

التقطري 	 

يواجه قطاع الأعمال التجارية يف وقود حتديات مثل خف�س 

الطلب يف ال�شوق اإىل جانب التباطوؤ القت�شادي الناجم 

عن جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، فاإن تنظيم كاأ�س العامل 

ا للنمو.  لكرة القدم وروؤية قطر الوطنية 2030 يقدمان فر�شً

ونحن نهدف اإىل بناء قدرات التخزين والتوريد لدينا لتلبية 

الزيادة املتوقعة يف الطلب. 

النمو

اإح�شائية حمطات الوقود

116

2025 20٢٢20٢٣20٢٤ 20٢١

11٨122
124

126

وقد قمنا خالل العام ب�شراء �شفينتني جديدتني لعمليات 

التزويد بالوقود منخف�س الكربيت. كما اأننا ن�شتك�شف 

خيارات لال�شتفادة من خرباتنا لغتنام الفر�س املرتبطة 

بتو�شعة حقل ال�شمال. 

كما تو�شك �شناعة النقل العاملية على اأن ت�شهد حدوث 

تغيريات هائلة مع ظهور ال�شيارات الكهربائية، واملركبات 

)ذاتية القيادة(، وظهور اأنواع جديدة من الوقود )الغاز 

الطبيعي امل�شال وامل�شغوط(. ولطاملا كانت البيئة اأولوية 

لدولة قطر، اإذ كانت الدولة حري�شة جًدا على خف�س 

ب�شمتها الكربونية. ووفًقا خلطة وزارة املوا�شالت 

والت�شالت، فاإن 25٪ من اأ�شطول حافالت النقل العام يف 

قطر �شي�شبح كهربائيًا بحلول عام 2022. 

وتقوم وقود حاليًا با�شتك�شاف اإمكانيات ال�شتفادة من 

�شبكة خدمات العناية بال�شيارات اخلا�شة بها لال�شتفادة 

من الفر�س املرتبطة باإدخال املركبات الكهربائية يف قطر. 

اإذ تخطط ال�شركة لرتكيب وحدات �شحن كهربائية يف 

حمطات خمتارة تابعة لوقود. 

وفيما يتعلق ب�شوق جتزئة الوقود والت�شويق، تتميز خطة 

التو�شع يف حمطات الوقود اخلا�شة بال�شركة باأنها 

ديناميكية وتتم اإعادة النظر فيها با�شتمرار من قبل الإدارة 

لتلبية حاجة ال�شوق. 

اإذ تخطط ال�شركة لبناء 8 حمطات اأخرى يف عام 2021 

لتح�شني جتربة العمالء يف املحطات، ومن املتوقع اأن يوؤدي 

ذلك اإىل زيادة ح�شة �شوق جتزئة الوقود اإىل 09٪. وكانت 

ح�شة �شركة وقود يف �شوق جتزئة الوقود قد ارتفعت يف 

نهاية عام 2020، بن�شبة  3٪ )85٪ يف 2020 مقابل 83٪ يف 

2019( مدفوعة بافتتاح حمطات جديدة.

ومتا�شيًا مع ا�شرتاتيجيتنا لتنمية اأعمال البيع بالتجزئة 

التي ل تعتمد على الوقود، تخطط وقود لإطالق العديد من 

املبادرات يف عام 2021 عرب �شبكتها من مراكز العناية 

بال�شيارات ومتاجر �شدرة وذلك لتح�شني اخلدمة وتقدمي 

الراحة لعمالئها ولتح�شني الإيرادات.

 وتتمثل الإ�شرتاتيجية يف الرتكيز على احتياجات العمالء 

وحت�شني ال�شبكة من اأجل ا�شتخراج اأق�شى قيمة. ت�شمل 

جمالت الرتكيز الرئي�شية تقدمي خدمات جديدة، واإطالق 

منتجات حتمل عالمة وقود، وحت�شني م�شتوى خدمة 

العمالء، اإلخ. 

ا�ضرتاتيجيتنا 

ا�شتعرا�س اأن�شطة احلوكمةا�شتعرا�س الأعمال ا�شتعرا�س الأداء املايلا�شرتاتيجيتنا 
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اإننا نحاول تقليل التكاليف من خالل حت�شني الكفاءة مع 

احلفاظ على جودة املنتجات واخلدمات التي نقدمها 

لعمالئنا. ونقوم يف اأعمالنا التجارية مببادرات ا�شرتاتيجية 

لتطوير الكفاءات الت�شغيلية. كما اإننا ب�شدد تفعيل اأمتتة 

عملية توزيع الوقود. 

تتعهد وقود بالعديد من املبادرات الإ�شرتاتيجية مبا يتعلق 

باأعمال البيع بالتجزئة غري املتعلقة بالوقود، مبا يف ذلك 

مفاو�شات املوردين، وحت�شني فئة املنتج لتح�شني متو�شط   

حجم ال�شلة من متاجرنا، اإلخ.

حت�سني

 الكفاءة 

نهدف دائًما اإىل تر�شيد عملياتنا لتح�شني النفقات 

الت�شغيلية والراأ�شمالية. اإذ حققنا ٣٧٪ كتوفري يف تكاليف 

الت�شغيل يف ال�شنوات الثالث املا�شية من خالل مبادرات 

ال�شركة لتح�شني التكلفة. فعلى �شبيل املثال، حققت مبادرة 

حت�شني اأ�شطول توزيع الوقود اخلا�شة بنا امل�شتوى الأمثل 

وهو ١٧٠ �شاحنة، مما اأدى اإىل توفري النفقات الت�شغيلية 

والراأ�شمالية. ونخطط الآن لتعزيز اأ�شطول الإمداد بالوقود 

لدينا باإ�شافة �شهاريج اأملونيوم لتح�شني متو�شط   احلمولة 

التي يتم نقلها.

حت�سني

 التكلفة

تلتزم وقود بامل�شاهمة يف املجتمع مبا يتما�شى مع روؤية قطر 

الوطنية ٢٠٣٠. ويت�شمن ذلك تقليل تاأثرينا على البيئة 

من خالل حت�شني العمليات وتوظيف التقنيات اجلديدة، 

وحت�شني اإدارة املرافق وتثقيف اأ�شحاب امل�شلحة لدينا. 

وتخطط ال�شركة يف عام ٢٠٢١ لتحقيق تخفي�س بن�شبة ١٠٪ 

يف الإ�شابات الهادرة للوقت، و ٩٠٪  من المتثال للفح�س 

الطبي املخطط له، و١٠٠ ٪  من المتثال ملعايري الأمان 

واجلودة املعتمدة. 

وين�شب تركيزنا با�شتمرار على بناء الكفاءات الت�شغيلية 

و�شمان عمليات اآمنة وموثوقة. مع حر�شنا على �شمان اأن 

يتم فح�س جميع املعدات الهامة ب�شكل دوري و�شيانتها 

وفًقا لأعلى املعايري. ونحن نقوم بعدة مبادرات ل�شمان 

املوثوقية وا�شتمرارية ت�شريف الأعمال.

تدرك وقود اأن اإ�شراك �شركاء الأعمال املحليني يلعب 

دوًرا رئي�شًيا يف حتفيز منو القت�شاد املحلي، ولهذا تعطي 

ال�شركة الأولوية لل�شركات القطرية للم�شرتيات، وبالتايل 

تعزيز الكتفاء الذاتي للبلد. ويتم ذلك بطريقة ل تقيد 

املنتجات من اأي موقع جغرايف حمدد، اإذ تتم دعوة جميع 

املوردين للم�شاركة يف املناق�شات وفًقا للمتطلبات املحددة. 

وكجزء من التزام وقود جتاه مبادرة "توطني" التي اأطلقتها 

قطر للبرتول، قمنا بتنفيذ مبادرة "فر�شة ا�شتثمارية." 

فقد قدمنا لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة املحلية املدرجة 

من قبل "توطني"، فر�شة ا�شتثمارية لتوريد خزانات 

الوقود ملدة 5 �شنوات مع حد اأدنى من اللتزام، كما اأننا 

ا يف مراحل متقدمة من تنفيذ مبادرة "القيمة املحلية  اأي�شً

امل�شافة". 

اأما فيما يتعلق بخطة تقطري املوظفني، فقد حققنا ن�شبة 

15٪ خالل العام على الرغم من حالة اجلائحة، وجتاوزنا 

هدف 2020 البالغ 14.3٪. كما قمنا بالإ�شافة اإىل ذلك 

برعاية 11 طالًبا قطريا جديًدا ومت ا�شتيعاب 11 خريجًا 

من اأجل تطويرهم خالل العام. 

ال�سالمة 

واملوثوقية

التقطري

 i-supplier  ا يف طور تنفيذ بوابة اإلكرتونية  نحن اأي�شً

لإدارة املوردين بكفاءة. وكجزء من العملية، �شيتم الآن 

حتديث بيانات البائع، وا�شتالم الطلبات، والفواتري واإ�شعار 

ال�شحن امل�شبق ب�شكل تلقائي/ذاتي مبا�شرة بوا�شطة البائع 

تتمتع وقود بعالقة طويلة الأمد مع قطر للبرتول، وكجزء با�شتخدام بوابة املورد اللكرتونية. 

من ذلك، فاإن لدينا العديد من اتفاقيات البيع وال�شراء 

معها. فقد اأجنزنا موؤخرا اتفاقيات بيع و�شراء تزويد الوقود 

وغاز البرتول امل�شال مع قطر للبرتول، كما نعمل معها  

حالًيا على اتفاقية ت�شغيل الغاز الطبيعي امل�شغوط. 

ا�شتعرا�س اأن�شطة احلوكمةا�شتعرا�س الأعمال ا�شتعرا�س الأداء املايلا�شرتاتيجيتنا 
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 ا�ضتعرا�ض 

الأداء املايل

٣١
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تاأثرت اأعمال وقود يف عام  ٢٠٢٠بجائحة كوفيد - ١٩. فقد انخف�س طلب ال�شوق على الوقود واملنتجات ذات ال�شلة 

ا حاًدا بدًءا من الربع الثاين وحتى اأغ�شط�س، ثم �شهد انتعا�ًشا تدريجًيا مع اقرتابنا من نهاية العام. اإذ بلغ اإجمايل  انخفا�شً

حجم الوقود املباع ٨.٢ مليار لرت يف عام ٢٠٢٠، بانخفا�س بن�شبة ٢١٪ مقارنة بعام ٢٠١٩ مدفوًعا بخف�س الطلب يف ال�شوق 

ب�شبب جائحة كوفيد-١٩.

انخفا�س امل�شروفات العامة والإدارية يف 2020 بن�شبة 11٪ مدفوعة مببادرات حت�شني التكلفة وحت�شينات الكفاءة، على 

الرغم من افتتاح حمطات وقود جديدة واأحد مراكز "فاح�س."

1،216

323

1،165

22،446

7،246

٪42-

٪11-

٪40 -

٪41 -

٪2- 7،082

707

287

697

13،245

الن�شبة املئوية للتغري20202019 باملليون ريال قطري

اليرادات

جممل الربح

م�شاريف عامة واإدارية

ربح ال�شنة )العائد لأ�شحاب ال�شركة(

الأ�شول الثابتة

بلغت الإيرادات لعام ٢٠٢٠ مبلغ ١٣،٢٤5 مليون ريال 

قطري، بانخفا�س ٤١٪ مقارنة بعام ٢٠١٩، مدفوًعا 

ب�شكل رئي�شي بانخفا�س الطلب يف ال�شوق ب�شبب جائحة 

كوفيد-١٩

بلغ العائد على حقوق امل�شاهمني ٨٪، بانخفا�س قدره ٪6 

مقارنة بعام ٢٠١٩

بلغ �شايف الدخل العائد مل�شاهمي وقود لعام ٢٠٢٠ مبلغ 

٧٠٧ مليون ريال قطري، بانخفا�س قدره ٤٢٪ مقارنة بعام 
٢٠١٩ ب�شبب تاأثري كوفيد-١٩

بلغت ااملوجودات غري املتداولة لوقود يف ٢٠٢٠ مبلغ ٧٠٨٢ 

مليون ريال قطري، بانخفا�س قدره٢٪  مقارنة بعام ٢٠١٩

22،44٦

٪14
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 ا�ضتعرا�ض 

الأداء املايل
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�شايف الدخل

املوجودات 
غري املتداولة  

العائد عىل 
حقوق املساهمني

الإيرادات

املوؤ�شرات املالية الرئي�شية
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ا�ضتعرا�ض 

االأعمال

٣5
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وقود هي ال�شركة الرائدة يف جمال توزيع وت�شويق الوقود يف دولة قطر، ونحن املوزع الوحيد للوقود لالأغرا�س التجارية 

والتجزئة يف الدولة. 

وقود هي املوزع الوحيد للديزل والبنزين ووقود الطائرات 

وغاز البرتول امل�شال والغاز الطبيعي امل�شغوط للعمالء 

التجاريني وال�شناعيني واحلكوميني يف قطر. ويقوم 

اأ�شطولنا احلديث املكون من 295 مركبة بتوزيع املنتجات 

البرتولية املكررة للعمالء التجاريني وعمالء التجزئة 

وعمالء وقود الطائرات. كما نبيع زيوت املحركات )زيوت 

و�شحوم املحركات( التي ي�شتخدمها العمالء التجاريون 

وال�شناعيون والبحريون. 

 الوقود - الديزل، والبنزين، و وقود الطائرات

تاأثرت غالبية ن�شاط ال�شحنات ال�شائلة يف عام 2020 ب�شبب 

جائحة كوفيد-19. فقد طبقت دولة قطر م�شتويات خمتلفة 

من مراحل فر�س القيود والإغالقات للحد من انت�شار 

الوباء. حيث تقل�س الن�شاط التجاري ب�شكل ملمو�س عن 

امل�شتويات الطبيعية خالل الفرتة من مار�س اإىل اأغ�شط�س 

2020

الأعمال

 التجارية

وكان لالإغالق تاأثري مبا�شر على اأعمالنا اخلا�شة بالوقود ال�شائل وغاز البرتول امل�شال، وانخف�شت مبيعات وقود الطائرات 

باأكرب قدر حيث كان لقيود ال�شفر حول العامل اأثرها. 

كما انخف�شت مبيعات الوقود الإجمالية بن�شبة 21٪ مقارنة بنف�س الفرتة من 2019 ب�شبب جائحة كورونا. 

انخف�شت مبيعات الديزل بن�شبة 9٪ ويرجع ذلك اأ�شا�ًشا اإىل الطلب من عمالء املبيعات ال�شائلة مدفوًعا بالعوامل 	 

القت�شادية الكلية.

انخف�شت مبيعات اجلازولني املمتاز وال�شوبر بن�شبة 10٪ و 9٪ على التوايل مدفوعة بهيكل ال�شعر وطلب ال�شوق.	 

انخف�شت مبيعات وقود الطائرات بن�شبة 33٪ مدفوعة بالقيود املفرو�شة على ال�شفر يف العديد من الدول.	 

وانخف�شت عائدات اأعمال الوقود لدينا، كما هو مو�شح يف اجلدول اأدناه، بن�شبة 52٪ مقارنة بعام 2019، ب�شبب النخفا�س 

يف الأ�شعار والكميات املطلوبة.

اأطلقت وقود خط اإنتاج جديد من زيوت املحركات املمتازة 

"اأوتو" يف املحطات التابعة لها يف عام 2019. وقد مت 
تطويرها با�شتخدام اأحدث التقنيات من زيوت �شل وزيت 

الأ�شا�س القطري جي تي اإل، لإنتاج زيوت حمركات عاملية 

امل�شتوى. وت�شمل املجموعة اجلديدة من من هذه الزيوت 

درجات خمتلفة من الزيوت واملنتجات املكملة. 

ونعمل حالًيا على تقدمي جمموعة زيوت حمركات ذات 

العالمة التجارية اخلا�شة بنا يف العديد من قنوات املبيعات 

بعد احل�شول على املوافقات اخلا�شة من م�شنعي املعدات 

الأ�شلية .

وزادت يف عام ٢٠٢٠ اأحجام زيوت املحركات  95٪ مقارنة 

بعام 2019.

٪52-

٪54- 87

13،795 6،648

40

2020 2019مليون ر.ق.

مبيعات املنتجات البرتولية

العائد من الخدمات

البيتومني

زيوت املحركات

توفر وقود خدمة تزويد ال�شفن بالوقود يف املياه القطرية. وت�شمل جمموعة منتجاتنا زيت الوقود منخف�س الكربيت، والزيت 

البحرى منخف�س الكربيت، واملياه العذبة. وكنا قد اأبرمنا اتفاقية للبيع وال�شراء مع قطر للبرتول ملدة عامني. وكجزء من 

هذه التفاقية، ا�شتحوذنا على �شفينتني بحريتني جديدتني موؤجرة مبا�شرة اإىل قطر للبرتول لعمليات تزويد ال�شفن بالوقود.

 

وزاد حجم التزويد بالوقود اخلا�س بزيت الوقود الثقيل بن�شبة ٧٪  نتيجة لزيادة الطلب يف ال�شوق. 

ا�شتعرا�س الأعمال ا�شتعرا�س اأن�شطة احلوكمة ا�شتعرا�س الأداء املايلا�شرتاتيجيتنا

ا�ضتعرا�ض 

االأعمال

الن�شبة املئوية للتغري
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قامت وقود ببناء م�شنع البيتومني والذى تبلغ �شعة تخزينه 

١5٠٠٠طن مرتي يف يونيو ٢٠١٩. ومع ذلك، تواجه اأعمال 
البيتومني حتدًيا مع انخفا�س الطلب يف ال�شوق مدفوًعا 

باإجناز معظم م�شاريع البنية التحتية.

وانخف�شت اأحجام البيتومني يف ٢٠٢٠  بن�شبة ٦٠٪ مقارنة 

بعام ٢٠١٩ وكان ذلك مدفوعا بالعوامل القت�شادية الكلية، 

وتوقف امل�شاريع الكربى وتاأثريات كوفيد -١٩.

البيتومني

انخف�شت مبيعات غاز البرتول امل�شال بن�شبة 3٪ ب�شبب 

متطلبات ال�شوق، وزادت مبيعات الغاز الطبيعي )مبا يف 

ذلك الغاز الطبيعي امل�شغوط( بن�شبة ٪13.

ونقوم بتوريد الغاز الطبيعي من خالل �شبكة خطوط 

الأنابيب التي تديرها وقود، ويتم بيع الغاز الطبيعي 

امل�شغوط حلافالت "موا�شالت" من خالل حمطة 

خم�ش�شة لذلك. وب�شبب ا�شتمرار اجلائحة، تاأثرت اأحجام 

الغاز الطبيعي امل�شغوط لدينا ب�شكل كبري ب�شبب اإيقاف 

النقل العام. ومع ذلك، زاد حجم الغاز الطبيعي ب�شكل كبري 

ب�شبب زيادة ا�شتهالك ال�شناعات. 

غاز البرتول امل�سال والغاز الطبيعي 

�شنوا�شل يف عام 2021 تعزيز قدرات توريد ال�شحنات ال�شائلة ومرافق التخزين لدينا لتلبية احتياجات ال�شوق يف امل�شتقبل. 

ا لتكملة مرفق تعبئة الأ�شطوانات اخلا�س بنا لتقليل املخاطر ولتجنب اأي نقطة ف�شل. كما نخطط اأي�شً

 

ومتا�شًيا مع �شيا�شة روؤية قطر الوطنية 2030 للحد من الب�شمة الكربونية للبالد، فاإننا نعمل حالًيا مع قطر للبرتول على 

تو�شيع �شبكة حمطات الغاز الطبيعي امل�شغوط.

 كما نعتزم اخرتاق العديد من قنوات املبيعات املواد ال�شائلة لت�شويق جمموعة زيوت املحركات التي حتمل عالمتنا التجارية 

لزيادة ح�شتنا يف ال�شوق القطري. و�شنقوم بالعديد من املبادرات املخطط لها لتح�شني اأ�شولنا و�شمان املوثوقية و�شمان 

ا�شتمرارية ت�شريف الأعمال.

الفاق امل�ستقبلية

ت�شمل اأعمال بيع الوقود بالتجزئة يف وقود بيع الديزل، 

البنزين، غاز البرتول امل�شال، زيوت املحركات، خدمات 

العناية بال�شيارات، املتاجر وخدمات الإيجار. 

نحن اأكرب بائع جتزئة للوقود يف دولة قطر حيث منتلك 

108 حمطة وقود. وتوا�شل وقود التو�شع يف �شبكة حمطاتها 

خلدمة العمالء يف قطر. وتتميز حمطات الوقود الدائمة 

ا  لدينا باأحدث التقنيات واملرافق احلديثة. كما قدمنا   اأي�شً

منوذج حمطة وقود املتنقلة الذي اأثبت اأنه ناجح جًدا يف 

توفري الوقود للمواقع التي ل توجد لديها خيارات للتزود 

بالوقود اأو اأن خياراتها حمدودة. كما تعد مناذج حمطات 

الوقود امل�شغرة اأ�شرع من ناحية الإعداد. 

جتارة 

التجزئة

اإح�شائية حمطات الوقود

47

20162017201820192020

52

84

96
108

وخالل العام، اأ�شافت ال�شركة 12 حمطة وقود جديدة مبا يف ذلك حمطتني وقود متنقلتان. وبلغ اإجمايل عدد املحطات 

العاملة 108 حمطات وقود يف عام 2020.

الوقود

ا�شتعرا�س الأعمال ا�شتعرا�س اأن�شطة احلوكمة ا�شتعرا�س الأداء املايلا�شرتاتيجيتنا
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بلغت مبيعات وقود التجزئة يف وقود خالل عام ٢٠٢٠ 
حجم ٢،٨ مليار لرت، بانخفا�س بن�شبة 2٪ مقارنة بعام 

2019. ويعزى النخفا�س يف حجم وقود التجزئة اإىل عوامل 

القت�شاد اجلزئي واآثار جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، 

فقد و�شلت ح�شة �شوق الوقود بالتجزئة يف وقود اإىل 85 ٪ 

خالل عام 2020 مقابل 82٪ يف عام 2019. ويبلغ  انتاجنا 

ال�شنوي لكل حمطة 26.5 مليون لرت والذى يعترباأعلى 

بكثري من متو�شط ال�شناعة، مما يعك�س كفاءتنا الت�شغيلية.

 كما انخف�شت اإيرادات مبيعات جتزئة الوقود بن�شبة

 27٪ نتيجة لنخفا�س الأحجام والأ�شعار. 

ارتفعت اإيرادات التجزئة بخالف الوقود بن�شبة ٪11 

يف عام 2020 مدفوعة بالنمو يف �شبكة حمطات الوقود، 

واختيار العمالء للت�شوق يف متاجرنا ال�شغرية ب�شبب البيئة 

النظيفة وال�شحية، اإذ قمنا بتنفيذ مراقبة لالأمور ذات 

ال�شلة بكوفيد-19 فى متاجرنا. 

بخالف الوقود

تدير وقود حالًيا 81 متجًرا متطوًرا تقع يف حمطات الوقود بالإ�شافة اإىل متاجرنا امل�شتقلة، والتي تقدم املرطبات والوجبات 

اخلفيفة واحللويات والبقالة واخلدمات املتنوعة ل�شائقي ال�شيارات. كما اأننا نقدم خدمات العناية بال�شيارات يف 65 من 

حمطات الوقود. وت�شمل خدماتنا العناية بال�شيارات، وغ�شيل ال�شيارات، وخدمة املركبات واإ�شالحها، وتغيري الإطارات، 

وخدمات تبديل الزيوت.

اأطلقت وقود خط اإنتاج جديد من زيوت املحركات املمتازة 

"اأوتو" يف حمطات الوقود التابعة لها يف عام 2019. 
وبالإ�شافة اإىل جمموعة زيوت املحركات التي حتمل 

ا زيوتا من عالمات جتارية  عالمتنا التجارية، نبيع اأي�شً

اأخرى يف حمطاتنا، مبا يف ذلك التابعة لل�شركات امل�شنعة 

. ومنذ اأن قدمنا زيوت املحركات اخلا�شة بنا، حققنا ما 

ن�شبته 62٪ من حجم املبيعات من حمطات الوقود اخلا�شة 

بنا.

واأطلقنا يف عام 2020 العديد من املبادرات الإ�شرتاتيجية 

لزيادة الإيرادات من اأعمالنا غري املتعلقة بالوقود. اأما فيما 

يتعلق بتو�شيع �شبكة املتاجر امل�شتقلة، فقد افتتحنا 3 متاجر 

�شغرية م�شتقلة يف حمطات مرتو خمتلفة. 

قمنا بتوزيع عدد 46،132 من �شرائح وقودي التي تعمل 

بتقنية حتديد الرتددات الال�شلكية جماًنا على عمالء 

التجزئة للرتويج ملعامالت التزود بالوقود غري النقدي عرب 

�شبكة حمطات وقود. 

اأما فيما يتعلق بال�شتخدام الأمثل مل�شاحة املتاجر �شدرة، عقدنا �شراكات مع املقاهي ذات العالمات التجارية امل�شهورة، كما 

اأننا نوفر م�شاحات داخل متاجرنا لزيادة الإيرادات من هذه املتاجر. 

ا�شتعرا�س الأعمال ا�شتعرا�س اأن�شطة احلوكمة ا�شتعرا�س الأداء املايلا�شرتاتيجيتنا
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كما دخلنا يف �شراكة مع �شركة "طلبات" املتخ�ش�شة يف 

خدمات تو�شيل الطلبات للمنازل. وقد مكننا ذلك من 

زيادة الو�شول اإىل عمالئنا ويف نف�س الوقت توفري الراحة 

لهم. 

واأ�شفنا خالل العام 25 نافذة جديدة قائمة بذاتها يف 

حمطات الوقود تتيح ال�شراء اأثناء وجود ال�شائق داخل 

مركبته، مع خطة لإ�شافة املزيد منها حتى تتما�شى مع 

متطلبات ال�شوق. 

اأن خطة الإعالنات يف مواقع الإعالنات اخلارجية اخلا�شة 

بنا يف تقدم كما هو مقرر. ومع النتهاء بنجاح من امل�شروع 

التجريبي، نخطط لطرح برنامج الإعالن يف و�شائل 

الإعالم اخلارجية يف حمطات الوقود الأخرى. مما �شيوؤدي 

ذلك اإىل تنويع م�شادر دخل  وقود. 

ا م�شاحات لتجارة التجزئة لالإيجار يف  تقدم وقود اأي�شً

حمطات الوقود التابعة لها. وت�شمل قائمة امل�شتاأجرين لدينا 

�شال�شل عاملية للوجبات ال�شريعة، مطاعم، مقاه حملية، 

مغا�شل، اإك�ش�شوارات ال�شيارات واخلدمات وما اإىل ذلك. 

وقد اأ�شفنا خالل العام عدد 160 من متاجر كنار. ومع 

حلول �شهر دي�شمرب، كان قد مت تاأجري 414 متجًرا من اأ�شل 

456 من املحالت التجارية املتاحة. 

تاأثرت اأعمال كنار ب�شكل كبري يف عام 2020 ب�شبب جائحة 

كوفيد-19، مما دفع وقود للتنازل عن الإيجار جلميع 

امل�شتاأجرين ملدة ثالثة اأ�شهر. اأما فيما يتعلق بتح�شني عملية 

التاأجري، قمنا بنقل عملية التاأجري لتكون عرب الإنرتنت 

حيث يتم  تقدمي الطلبات من خالل وحدة التاأجري املتاحة 

على موقع وقود. ومن اأجل توفري ال�شتقرار على املدى 

الطويل للم�شتاأجرين لدينا، قمنا بزيادة فرتة جتديد العقد 

من �شنة واحدة اإىل 3 �شنوات. 

كنار

"فاح�س" هي ال�شركة الوحيدة املرخ�س لها باإجراء 
فح�س املركبات اخلفيفة واملركبات الثقيلة واملعدات الثقيلة 

يف دولة قطر. ونقوم حالًيا بت�شغيل 7 مراكز فح�س دائمة 

ا توفري خدمة  و5 متنقلة يف جميع اأنحاء قطر. كما يتم اأي�شً

اإ�شافية للفح�س يف مواقع العمالء. 

وكنا قد اأ�شفنا يف عام 2020 مركز "فاح�س" جديد يف 

منطقة املزروعة، والذي ي�شم 41 ممر فح�س. ويلبي 

املرفق اجلديد احتياجات التفتي�س للمركبات الثقيلة 

واخلفيفة. وقد مت بناء هذه املحطة وفقا لأحدث تقنيات 

الفح�س وهي واحدة من اأكرب املحطات يف منطقة اخلليج. 

فح�س املركبات

وقد زادت عمليات الفح�س الفني  يف عام 2020 ب�شكل 

كبري بن�شبة 9٪ مدفوعة بعملية جتديد ال�شتمارة عرب 

الإنرتنت. ويتم حاليا بناء مركز فح�س جديد يف مدينة 

املواتر، واملخطط افتتاحه يف عام 2021. 

نظًرا جلائحة كوفيد- 19، اأطلقنا تطبيًقا للهاتف اجلوال 

للت�شجيل عرب الإنرتنت يف مار�س 2020. و�شاعد التطبيق 

ب�شكل كبري يف اإجراء الت�شجيل عرب الإنرتنت عندما فر�شت 

القيود ب�شبب كوفيد. 
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كان عام 2020 عاًما ا�شتثنائًيا من حيث الآثار القت�شادية 

ب�شبب ا�شتمرار الوباء والنخفا�س احلاد يف اأ�شعار النفط 

العاملية. ومل تكن قطر ا�شتثناًء من كونها �شهدت التاأثري 

ال�شلبي لهذه ال�شيناريوهات. ومع ذلك، من املتوقع اأن 

يتعافى منو الناجت املحلي الإجمايل لقطر يف عام 2021 

متا�شيًا مع النتعا�س القت�شادي بعد الوباء وخطط منو 

الغاز الطبيعي امل�شال طويلة الأجل للبالد وال�شتفادة من 

حدث كاأ�س العامل لكرة القدم 2022. ومن املتوقع اأن تدعم 

كل هذه الإجراءات النمو القت�شادي والطلب على الوقود 

واملنتجات غري النفطية.

 ومتا�شيًا مع خطط النمو يف الدولة، نخطط لتو�شيع �شبكة 

حمطات الوقود التي حتمل عالمتنا التجارية داخل الدولة 

اإىل 126 بحلول عام 2025. ومع ذلك، تتم مراجعة خطط 

التو�شع امل�شتقبلية بعناية من قبل الإدارة لتحديد املتطلبات 

املثلى ملحطة الوقود.

 

و�شيكون جمال تركيزنا الأول هو تنمية اأعمالنا غري النفطية 

من خالل تقدمي جتربة عمالء فائقة، والقيام مببادرات 

حت�شني الفئات، واإدخال منتجات وخدمات جديدة.

 

لقد بداأنا بالفعل العديد من املبادرات الإ�شرتاتيجية 

لتعظيم الإيرادات الناجتة عن خدمات العناية بال�شيارات. 

ونقوم حالًيا بتقييم البدائل لإطالق العديد من منتجات 

العناية بال�شيارات التي حتمل عالمة وقود، مثل البطاريات 

واملواد امل�شافة وما اإىل ذلك، والتي �شتعمل على حت�شني 

ا باقات "خدمة  هوام�س الربح لدينا. كما �شنطلق اأي�شً

�شيارات" للعمالء والتي �شتلبي احتياجات ال�شيانة الدورية 

لعمالء "خدمات العناية بال�شيارات". 

الفاق 

امل�ستقبلية

اأما فيما يتعلق بتعظيم اأعمال املتاجر ال�شغرية، ف�شنقوم 

باإطالق جمموعة من املنتجات التي حتمل عالمة وقود 

لتح�شني الهوام�س وحتقيق القدرة التناف�شية يف ال�شوق. كما 

ا لتقدمي مفهوم جديد حتت ا�شم  ا فر�شً اأننا ن�شتك�شف اأي�شً

"توفري �شدرة"، بالإ�شافة اإىل حت�شني فئة املنتج وحت�شني 
متو�شط   حجم ال�شلة يف متاجرنا. 

ا برنامج ولء يركز على العمالء الذين ل  و�شنطلق اأي�شً

يتعاملون بالوقود. و�شيمكن برنامج الولء العمالء من ربح 

النقاط وا�شتبدالها اأثناء ال�شتفادة من خدماتنا.

ا مع العديد من الهيئات احلكومية لإطالق  ونحن نعمل اأي�شً

جمموعة جديدة من الأعمال حتت "فاح�س". و�شتكون 

هذه املبادرات على م�شتويات خمتلفة من التنفيذ ومن 

املقرر اإطالقها يف عام 2021 رهنا باملوافقات الالزمة من 

ال�شلطات احلكومية ذات ال�شلة. 

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

امل�شتعملة اإجراء فح�س تف�شيلي لها قبل ال�شراء. 

حيث �شيوفر هذا التقرير معلومات �شاملة حول احلالة 

احلالية لل�شيارة وكامل تاريخها )مثل احلوادث الكربى 

والإ�شالحات وامل�شافات املقطوعة وما اإىل ذلك(. و�شيتم 

تقدمي هذه اخلدمة يف مراكز خمتلفة، حيث تخ�شع حاليا 

لالختباريف املحطة اجلديدة القادمة يف مدينة املواتر، 

وهي موقع ا�شرتاتيجي تخطط احلكومة لنقل جميع جتار 

ال�شيارات امل�شتعملة اإليه. 
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ا�ضتعرا�ض

 اأن�سطة احلوكمة

٤٧
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وقود هي �شركة عامة مدرجة بالبور�شة وتخ�شع لقواعد 

حوكمة ال�شركات كما حددتها هيئة قطر لالأ�شواق املالية، 

ويلتزم جمل�س الإدارة بقواعد احلوكمة ومعايري الن�شباط 

املوؤ�ش�شي املطبقة على ال�شركات امل�شاهمة العامة املدرجة 

يف بور�شة قطر. 

اأن�شاأ جمل�س الإدارة جلنة تدقيق مل�شاعدة املجل�س يف 

ال�شطالع مب�شوؤولياته فيما يتعلق باإعداد التقارير املالية 

والتدقيق الداخلي واخلارجي والرقابة الداخلية. وقد مت 

خالل العام مراجعة ميثاق جلنة التدقيق التابعة ملجل�س 

الإدارة لدمج اإر�شادات هيئة قطر لالأ�شواق املالية واأف�شل 

املمار�شات عرب ال�شناعة. 

تقوم جلنة الرت�شيحات واملكافاآت مب�شاعدة جمل�س الإدارة 

على ال�شطالع مب�شوؤولياته املتعلقة بتكوين وت�شكيل جمل�س 

الإدارة واأي جلان تابعة له. 

ويراأ�س اللجنة اأحد اأع�شاء جمل�س الإدارة. وتكون اللجنة 

م�شوؤولة عن تطوير املبداأ العام واملعايري التي ت�شتخدمها 

اجلمعية العمومية لنتخاب املر�شحني لع�شوية جمل�س 

الإدارة. كما اأنها م�شوؤولة عن تر�شيح من تراه منا�شًبا 

لع�شوية جمل�س الإدارة ح�شب احلاجة. كما تقوم بتقييم 

اأداء املجل�س وتقدمي تقرير �شامل اإىل جمل�س الإدارة على 

اأ�شا�س �شنوي.

 وبالإ�شافة اإىل ذلك، ت�شاعد جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 

جمل�س الإدارة على حتديد م�شوؤولياته فيما يتعلق باملكافاآت، 

مبا يف ذلك و�شع �شيا�شة مكافاآت ال�شركة، وطريقة حتديد 

مكافاآت رئي�س جمل�س الإدارة وجميع اأع�شاء املجل�س، 

وو�شع اأ�ش�س منح البدلت واحلوافز يف ال�شركة مبا يف ذلك 

اإ�شدار اأ�شهم حتفيزية ملوظفيها.

جلنة

 التدقيق

جلنة

 الرت�سيحات 

واملكافاآت

خططت اإدارة التدقيق الداخلي لجراء 22 عملية تدقيق 

يف عام 2020. القيود غري املتوقعة على توافر املوظفني 

يف املكتب ت�شببت فى تقييد اإدارة التدقيق الداخلي من 

ال�شروع يف عمليات التدقيق يف اأرباع العام املحددة، ومع 

ذلك حتاول اإدارة التدقيق الداخلي اإطالق جميع عمليات 

التدقيق قبل نهاية العام. اأما بالن�شبة لعمليات التدقيق التي 

مت النتهاء منها، فقد متت املوافقة على جميع املالحظات 

من قبل الإدارات اخلا�شعة للتدقيق، ومت احل�شول على 

الإجراءات الت�شحيحية وتواريخ الإجناز امل�شتهدفة، كما مت 

التوقيع على جميع تقارير املراجعة و التدقيق املنتهية من 

قبل الروؤ�شاء التنفيذيني ومديري الإدارات.

اأن�شطة الرقابة والتدقيق الداخلية 
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ا�ضتعرا�ض

 اأن�سطة احلوكمة
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ال�شيد/ عبدالعزيز جا�شم املفتاح

نائب رئي�س جمل�س اإدارة قطر للوقود

 ال�شيد / نا�شر �شلطان نا�شر

احلميدي

ع�شو جمل�س الإدارة

ال�شيد/ في�شل احلمادي

ع�شو جمل�س الإدارة

 ال�شيد/ علي ح�شن �شامل عبداهلل

اخللف

ع�شو جمل�س الإدارة

 ال�شيد / حممد عبدالعزيز �شعد

را�شد اآل �شعد

ع�شو جمل�س الإدارة

 ال�شيد / عبدالرحمن �شعد زيد

ال�شرثي

ع�شو جمل�س الإدارة

ال�شيد/ �شعد را�شد املهندي

الرئي�س التنفيذي والع�شو املنتدب

 ال�شيخ / �شعود بن خالد بن حمد

اآل ثاين

ع�شو جمل�س الدارة

ال�شيد/ اأحمد �شيف ال�شليطي

رئي�س جمل�س الإدارة

ا�شتعرا�س اأن�شطة احلوكمة ا�شتعرا�س الأعمال ا�شتعرا�س الأداء املايلا�شرتاتيجيتنا

جمل�س

 الدارة
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فريق االإدارة 

التنفيذي

ال�شيد/ مبارك علي الربيكي

الرئي�س التنفيذي ل�شوؤون العمليات

ال�شيد/ فهد عبد اهلل ال�شبيعي

الرئي�س التنفيذي لل�شوؤون التجارية

ال�شيد/ اأحمد علي مريزا جوهر

 الرئي�س التنفيذي ل�شوؤون اخلدمات

امل�شاندة

ال�شيد/ براديب كومار 

الرئي�س التنفيذي لل�شوؤون املالية

ال�شيد/ �شعيد را�شد الكعبي

الرئي�س التنفيذي لل�شوؤون الدارية

ال�شيد/ �شعد را�شد املهندي

الرئي�س التنفيذي والع�شو املنتدب
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فريق

 الدارة

ال�شيد / يو�شف ال�شليطي

مدير اخلدمات العامة

 ال�شيد / عبد اهلل اإبراهيم عبيدان

فخرو

 مدير اإدارة تكنولوجيا املعلومات

والت�شالت

ال�شيد / يو�شف خالد اجلابر

 مدير املوارد الب�شرية

ال�شيد / �شعود م�شلم الدو�شري

مدير العالقات العامة

ال�شيخ/ حمد بن �شعود اآل ثاين

 مدير �شركة وقود لفح�س املركبات

)فاح�س(

ال�شيد / ناجع مهدي الحبابي

مدير عمليات الغاز

ال�شيد / اأن�س اإبراهيم عيد

مدير التوزيع والعمليات والمداد

ال�شيد / خالد يو�شف ال�شهالوي

مدير امل�شاريع الهند�شية

ال�شيد / خالد احمد الهتمي

 مدير اإدارة ال�شالمة وال�شحة املهنية

والبيئة والمن واجلودة

ال�شيد / ماجد عبداهلل املالكي

مدير العقود وامل�شرتيات

ال�شيد / عبدالرحمن احلمادي

مدير املحا�شبة

ال�شيد / �شلطان جا�شم املعا�شيد

مدير املالية

ال�شيد / اإبراهيم املكي

 مدير ال�شوؤون القانونية
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تقدر وقود موظفيها ب�شكل كبري وت�شعى خللق بيئة ت�شاعد 

اجلميع على امل�شاهمة مبهاراتهم الفريدة. ونحن نهدف 

اإىل توفري فر�س متكافئة للجميع، ويتم النظر يف املتقدمني 

ب�شرامة على اأ�شا�س اجلدارة والكفاءة واملوؤهالت. وهذا 

ي�شمح لوقود بال�شتفادة من جمموعة كبرية من املواهب، 

والتي لن تكون ممكنة بغري ذلك. ونحن ن�شتثمر يف تطوير 

موظفينا من خالل برامج التدريب اأثناء العمل وبرامج 

تدريب منظمة يف كل من املهارات التقنية وال�شخ�شية. 

موظفينا

�شرعت وقود يف رحلة ت�شعى فيها اإىل تنفيذ ال�شوابط 

الداخلية على اإعداد التقارير املالية مبا يتما�شى مع 

متطلبات ال�شلطات التنظيمية، ولهذا الغر�س، مت اإن�شاء 

اإطار الرقابة الداخلية يف وقود. 

لقد حددت وقود بالفعل العديد من العمليات وال�شوابط 

الرئي�شية و�شوابط مكافحة الحتيال لتح�شني الرقابة 

الداخلية. ومت اإجراء الختبارات بانتظام ل�شمان فعالية 

ال�شوابط واتخاذ تدابري التخفيف الالزمة حيثما دعت 

احلاجة لتح�شني ال�شوابط. والهدف من وراء ذلك هو 

التاأكد من اأنه �شيكون لدى وقود واحد من اأف�شل اأنظمة 

الرقابة الداخلية والذى يتم اختباره للتاأكد من فعاليته على 

اأ�شا�س منتظم. 

الرقابة 

الداخلية

موؤ�شر م�شاركة املوظف هو نهج وقود وال�شركات التابعة 

لقيا�س التزام املوظف باأهداف وقيم موؤ�ش�شتنا، ومدى 

الدافع للم�شاهمة يف جناح ال�شركة ويف نف�س الوقت قدرة 

املوظفني على تعزيز اإح�شا�شهم بالرفاهية يف نطاق اأ�شلوب 

القيادة احلايل وا�شرتاتيجيات الإدارة والتنظيم. حتى الآن، 

بلغ متو�شط   موؤ�شر م�شاركة املوظفني يف وقود وال�شركات 

التابعة 3.98 من 5.00 
نقوم كجزء من برنامج الرعاية اخلا�س بنا برعاية خريجي 

املدار�س الثانوية اجلدد وفًقا لحتياجات العمل بالتن�شيق 

مع قطر للبرتول. ففي عام 2020، قمنا برعاية 11 طالًبا 

قطريا جديًدا على الرغم من جائحة كوفيد 19، ومت 

ا�شتيعاب 11 خريجا لتطوير اداءهم.

 اأما بالن�شبة للطالب اخلريجني الذين يتم ا�شتيعابهم 

للتطوير، فاإننا نقوم بت�شميم برنامج للتطوير الفردي 

يتم من خالله توفري مقايي�س الأداء القائمة على الأدوار 

ومراقبتها با�شتمرار من قبل ق�شم املوارد الب�شرية والق�شم 

املعني

تعد برامج التقدير واجلوائز جزًءا ل يتجزاأ من وقود، اإذ 

اأنها تعترب موظفيها ال�شريك الأكرث قيمة، وبالتايل فهي 

حترتم وتقدر م�شاهماتهم اجلوهرية يف ال�شركة. اإن وقود 

م�شممة على تر�شيخ ثقافة التقدير امل�شتمر باإجنازات 

خالل العام، حققنا ن�شبة تقطري بلغت 15٪ على الرغم من وجود اجلائحة متفوقا على هدف عام 2020 البالغ 14.3٪. 

م�شاركة املوظفني

من الرعاية اىل القيادة

تقدير املوظف

التقطري

ن�شبة التقطري

٪ 12.9

٪ 13.6

٪ 14.3

٪ 12.8

٪ 13.1

20212022202320242025

املوظف، من اأجل تعزيز ال�شلوكيات املرغوبة، مبا يتما�شى 

مع قيمها التنظيمية، ودعم اأهداف العمل، والحتفاظ 

باملوظفني املتحم�شني وذوي الأداء العايل. لقد مت ت�شميم 

برامج تقدير وجوائز وقود لت�شجيع املوظفني على اإحداث 

فرق يف الأداء، �شواء ب�شكل فردي اأو من خالل جمموعات. 

لقد مت خالل العام، تكرمي 31 موظًفا مل�شاهمتهم البارزة يف 

ال�شركة، حيث ح�شلوا على جائزة الإجناز املتميز 

ا�شتعرا�س اأن�شطة احلوكمة ا�شتعرا�س الأعمال ا�شتعرا�س الأداء املايلا�شرتاتيجيتنا
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 اإدخال "ممثلي املخاطر" كخط دفاع اآخر وحت�شني هيكل الإبالغ عن املخاطر.	 

 كجزء من اللتزام بتح�شني ثقافة املخاطر يف وقود، مت تنظيم دورات تدريبية على اإدارة املخاطر ملمثلي املخاطر، كما 	 

متت اإ�شافة ق�شم خا�س على بوابة الإنرتانت اخلا�شة بوقود لتقدم معلومات خا�شة باإدارة املخاطر املوؤ�ش�شية.

 تطوير وتطور اإطار عمل اإدارة املخاطر املوؤ�ش�شية.	 

 مت اإكمال �شجالت املخاطر مع خطط تف�شيلية ملواجهة جميع  املخاطر املحددة. 	 

الإجنازات الرئي�شية يف 2020

وت�شعى وقود اإىل تعزيز اأف�شل املمار�شات يف اإدارة املخاطر كما اأنها تتبع املنظمة الدولية للتوحيد القيا�شي – )اآيزو 31000 

-  املبادئ التوجيهية لإدارة املخاطر(. وكجزء من اإطار عمل اإدارة املخاطر املوؤ�ش�شية، حددنا اأهم املخاطر املوؤ�ش�شية 

الرئي�شية التي تواجهها ال�شركة حالًيا وو�شعنا خطة ملواجهتها. 

اأن�شاأت الإدارة يف وقود اإطار عمل لإدارة املخاطر املوؤ�ش�شية 

مل�شاعدة ال�شركة يف اإدارة حالت عدم اليقني اثناء عملية 

خلق القيمة يف وقود. 

لقد طورت وقود نظام الإبالغ عن املخاطر الذي يتاألف 

من ممثلني عن املخاطر، م�شوؤول اأول خماطر، وجمموعة 

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

وجلنة التدقيق التابعة ملجل�س الإدارة. ومن خالل هذا 

النظام، يتم حتديد املخاطر وحتليلها وتقييمها ومعاجلتها 

)مبا يف ذلك و�شع وتنفيذ خطط التخفيف من املخاطر(، 

ومراقبتها والإبالغ عنها على اأ�شا�س ربع �شنوي. وحتتفظ 

وقود ب�شجالت للمخاطر على م�شتوى الإدارات وكذلك على 

م�شتوى ال�شركة لت�شليط ال�شوء على اأهم املخاطر الرئي�شية 

التي تواجهها وقود.

اإدارة املخاطر 

املوؤ�س�سية

ا�شتعرا�س اأن�شطة احلوكمة ا�شتعرا�س الأعمال ا�شتعرا�س الأداء املايلا�شرتاتيجيتنا

ممثيل املخاطر

مسؤول اول - إدارة املخاطر

لجنة التدقيق

مجموعة عمل إدارة املخاطر

لجنة إدارة املخاطر املؤسسية

 املوافقة عىل برنامج إدارة املخاطر
املؤسسية للرقابة واملساءلة

 مراجعة مخاطر الرشكة واإلرشاف
عىل التعرض للمخاطر

تقييم وتقدير املخاطر

تحديد املخاطر
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اتخذت وقود تدابري منا�شبة ل�شمان عمليات اآمنة وموثوقة 

ل�شتمرارية ت�شريف الأعمال. فقد اأقمنا ات�شالت وثيقة 

مع قطر للبرتول والهيئات احلكومية الأخرى يف هذا 

ال�شدد. ومت ت�شكيل فريق اإدارة الأزمات الذي اجتمع ب�شكل 

دوري واأ�شدر تقاريرا اأ�شبوعية ور�شالة ن�شف �شهرية 

للموظفني من اللجنة. وبالإ�شافة اإىل ذلك، مت اتخاذ 

اخلطوات الرئي�شية التالية ل�شمان ا�شتمرارية العمل:

مت اتخاذ الرتتيبات لإعادة ن�شر املوظفني يف 30 حمطة 	 

منت�شرة يف اأجزاء خمتلفة ل�شمان ا�شتمرارية العمل 

يف 75 حمطة تبعد كل واحدة منها م�شافة 15 كيلومرًتا 

عن الأخرى. 

مت اتخاذ الرتتيبات ل�شمان عدم انقطاع عمليات وقود 	 

الطائرات 

مت اإجراء ترتيبات العمل من املنزل للعديد من 	 

املوظفني 

مت حتديد املوظفني الأ�شا�شيني، واتخذت الرتتيبات 	 

الالزمة ل�شمان متكنهم من ح�شور العمل اإذا فر�شت 

الدولة حظر التجول 

يعمل يف وقود 37 متعاقدا يف خمتلف الإدارات وال�شركات 

التابعة لها. حيث مت اتخاذ الإجراءات التالية ل�شمان 

الت�شغيل الآمن واملوثوق:

اأ�شدرت اإدارة ال�شحة وال�شالمة والبيئة وفر�شت 	 

اإر�شادات الإقامة اخلا�شة باملتعاقدين.

 مت تكليف املتعاقدين باإعداد وتقدمي خطة الوقاية 	 

اخلا�شة بهم.

اإجراء التدقيق خا�س بكوفيد-19 عن طريق اإدارة 	 

ال�شحة وال�شالمة والبيئة للتاأكد من المتثال 

للربوتوكولت والقيود املطلوبة.

ابالغ اإدارة ال�شحة وال�شالمة والبيئة عن اأي حالت 	 

ذات �شلة بكوفيد-19 )متعاقد اأو متعهد(.

الت�شال باحلالت امل�شتبه بها واإدراجها يف �شجل 	 

حالت وقود.  تاأثري جائحة كوفيد-19  ا�شتمرارية العمال

اإدارة املتعاقدين وا�شلت اإدارة  ال�شحة وال�شالمة والبيئة يف وقود ال�شطالع 

بدورها الأ�شا�شي يف تعزيز الوعي بال�شحة وال�شالمة 

والبيئة، ل �شيما فيما يتعلق بالوقاية من عدوى فريو�س 

كورونا اجلديد )كوفيد -١٩(. كما عملت على توعية 

موظفي وقود واملوظفني اخلارجيني واملقاولني ب�شاأن 

فريو�س كورونا من خالل التوعية املبا�شرة للعاملني، وتوزيع 

املل�شقات والن�شرات والحاديث املوجزة عن ال�شحة 

وال�شالمة والبيئة، مع ن�شر معلومات تتعلق بذلك على بوابة 

وقود على الإنرتانت مع الإ�شارة اإىل مواد التوعية التي 

تنتجها وزارة ال�شحة العامة/قطر للبرتول. 

 

منطقة معلومات كوفيد- ١٩ موجودة يف بوابة وقود على 

الإنرتانت ل�شهولة و�شول املوظفني اإىل املراجع ذات ال�شلة 

مثل التعاميم والوعي والإر�شادات. 

الوعى بكوفيد-١٩

تعمل اإدارة ال�شحة وال�شالمة والبيئة يف وقود بفعالية 

وت�شارك يف تقدمي الإمدادات الطبية الأ�شا�شية ومعدات 

الوقاية ال�شخ�شية، بالإ�شافة اإىل الت�شدي للتحديات ذات 

ال�شلة بالعمل يف حدود املوارد املتاحة.

معدات الوقاية ال�شخ�شية 

جائحة كوفيد - 19 اإدارة 

ا�ستمرارية الأعمال

اأدت جائحة كوفيد- 19 اإىل انقطاع غري م�شبوق يف 

الن�شاط التجاري العادي. اإل اأن جلنة اإدارة الأزمات التابعة 

ملجموعة وقود قد �شاركت ب�شكل فعال يف معاجلة وتقدمي 

ا�شتجابة فعالة يف الوقت املنا�شب للوباء ول�شمان �شالمة 

موظفينا وا�شتمرارية اأعمالهم. 

وتعد حماية موظفينا وعمالئنا ورعايتهم اأولوية رئي�شية 

م�شمنة يف جميع خططنا واإجراءاتنا، كما يتم اإيالء 

اعتبارا خا�شا ملوظفينا العاملني يف اخلطوط الأمامية. 

وتظل اإجراءاتنا ال�شحية القوية م�شتمرة وتتوافق ب�شكل 

كبري مع �شركائنا يف قطاع الطاقة ووزارة ال�شحة العامة 

من اأجل التخفيف من اأي تف�شي للجائحة داخل عملياتنا. 

فح�س/مراقبة درجة حرارة اجل�شم عند بوابات 	 

الدخول 

التباعد الجتماعي يف مكان العمل 	 

مرافق/غرفة عزل خم�ش�شة، متوفرة يف جميع 	 

مرافق وقود.

اأجرت اإدارة ال�شحة وال�شالمة والبيئة عمليات تفتي�س 	 

م�شرتكة مع فريق العمليات يف اأماكن اإقامة املوظفني 

للتاأكد من اأن الرتتيبات تفي مبتطلبات وزارة ال�شحة 

العامة و�شركة قطر للبرتول 

اإنفاذ اإر�شادات وقود

ا�شتعرا�س اأن�شطة احلوكمة ا�شتعرا�س الأعمال ا�شتعرا�س الأداء املايلا�شرتاتيجيتنا
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ال�ستدامة

اإدارة الطاقة

تلتزم وقود باإجراء عملياتها بطريقة تتوافق مع البيئة 

والتنمية القت�شادية للمجتمع. ونعتمد الطرق الأكرث 

ا�شتدامة وكفاءة يف ا�شتخدام الطاقة، وتكيفا مع البيئة 

لتقدمي خدماتنا. وهدفنا دائًما هو اإجراء عملياتنا بطريقة 

تقلل من التاأثري البيئي وخماطر احلوادث البيئية. كما 

نحدد ونقيم با�شتمرار متى ين�شاأ التاأثري البيئي يف عملياتنا 

وكيف ميكننا العمل للحد من التاأثري البيئي ال�شلبي. 

ويلتزم نظام وقود الإداري املتكامل باملعايري الدولية:

اآيزو 2004:14001 ب�شاأن نظم الإدارة البيئية	 

       احساس ٢٠٠٧:١٨٠٠١ بشأن الصحة والسالمة 
اآيزو 2008:90001  ب�شاأن نظم اإدارة اجلودة	 

اآيزو/املوا�شفات الفنية 29001: 2010 ب�شاأن اإدارة 	 

اجلودة اخلا�شة بالبرتول والبرتوكيماويات ومنتجات 

الغاز الطبيعي وموؤ�ش�شات توريد اخلدمات 

ت�شعى وقود اإىل حت�شني ا�شتخدام املوارد الطبيعية القيمة 

يف عملياتنا ومن�شاآتنا ومركبات اأ�شطولنا و املرافق املكتبية 

عن طريق احلفاظ على الطاقة وتقليل ا�شتهالك الوقود. 

وتدرك وقود اأن احلد من انبعاثات الكربون على م�شتوى 

ال�شناعة اأمر بالغ الأهمية لال�شتدامة البيئية العاملية. 

وتقبل وقود بكل جدية وم�شوؤولية حتديد الطرق التي ميكن 

لأعمالنا من خاللها امل�شاهمة يف هذا التخفي�س.

 كما تتتبع وقود ا�شتخداماتها للطاقة من املوؤ�ش�شة العامة 

القطرية للكهرباء واملاء )كهرماء( ومن اأ�شطول النقل 

امل�شتخدم لتو�شيل منتجاتنا اإىل العمالء.

لت�شجيع موظفينا على الرتكيز على ال�شالمة، نقوم بانتظام 

باإ�شدار من�شورات ومقاطع فيديو ق�شرية تتناول ق�شايا 

ال�شحة وال�شالمة والبيئة  الهامة على �شبكة الإنرتانت 

ا فعاليات �شهرية  اخلا�شة بال�شركة. كما ن�شت�شيف اأي�شً

لتكرمي اأف�شل اأداء يف ال�شحة وال�شالمة والبيئة لالأفراد 

والأق�شام والإدارات. 

التوعية واجلوائز املرتبطة بال�شحة وال�شالمة 

والبيئية

2020 2019 ميجاوات �شاعة

61،574 59،701٪٣

ن�شبة التغري ال�شنوي

ا�شتهالك الكهرباء

2020 2019

0.353 0.288٪٢٣-

0.942 0.921٪٢-

 معدل تكرار اإ�شابات

 العمل امل�شيعة للوقت

 معدل احلالت

املبلغ عنها

ال�سحة 

وال�سالمة

ن�شعى يف وقود اإىل حتقيق التميز الت�شغيلي واملحافظة عليه. 

ومن اأجل الوفاء بالتزامات اجلودة وال�شحة وال�شالمة 

والأمن والبيئة اخلا�شة بال�شركة وحتقيق التح�شني امل�شتمر، 

قمنا بتطوير معايري واإر�شادات ت�شمل ما يلي:

اجلودة	 

ال�شحة وال�شالمة املهنية 	 

البيئة والتنمية امل�شتدامة 	 

�شالمة الأ�شول و�شالمة العمليات واأمنها 	 

لإثبات التزام ال�شركة ببيئة ال�شحة وال�شالمة، لدينا 

اإر�شادات منظمة للمراقبة ال�شنوية لتقدم اإدارة  ال�شحة 

وال�شالمة والبيئة. والهدف من هذا الربنامج هو حت�شني 

الأداء من خالل: 

تقليل الإ�شابات   	 

تقليل العبء املايل الناجم عن اخل�شائر من الأ�شخا�س 	 

والأ�شول والبيئة 

تعزيز و�شع العميل وقبول اأ�شحاب  امل�شلحة.	 

اأكملت وقود اإعادة تاأهيل م�شتودع الدوحة لجون يف عام 

2020 مع عدم وجود اإ�شابات م�شيعة للوقت وعدم وجود 

حوادث قابلة للت�شجيل يف م�شاريع حتويل اخلزانات 

وحتديث الأمن. ويتم تطبيق نظام مراقبة وتقارير ال�شحة 

وال�شالمة والبيئة ب�شكل فعال يف جميع اأنحاء ال�شركة. كما 

تتم املراقبة والتحقق بوا�شطة فريق ال�شحة وال�شالمة 

والبيئة بكفاءة حلل امل�شكالت التي مت حتديدها. 

برنامج حت�شني اأداء ال�شحة وال�شالمة والبيئة

ا�شتعرا�س اأن�شطة احلوكمة ا�شتعرا�س الأعمال ا�شتعرا�س الأداء املايلا�شرتاتيجيتنا
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تاأتي انبعاثات غازات الحتبا�س احلرارى يف وقود 

و�شركاتها التابعة يف �شكل كهرباء يتم �شراوؤها من اأطراف 

ثالثة وا�شتخدام وقود النقل مثل البنزين والديزل. وتبذل 

وقود جهوًدا متوا�شلة يف هذا املجال، مبا يف ذلك تتبع 

انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري التي تنتج عن عملياتنا 

الداخلية والإبالغ عنها، وتطوير اأ�شاليب للحد من تلك 

النبعاثات. فقد كانت ن�شبة انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون 

لدينا يف عام 2020 اأقل مبقدار 17٪ مقارنة بالعام ال�شابق. 

نهدف اإىل تقليل انتاج النفايات واإعادة ا�شتخدام اأو اإعادة 

تدوير مواد النفايات. ففي عام 2020 اأر�شلنا اأكرث من 

مليون لرت من الزيت امل�شتعمل خارج املواقع لإعادة التدوير، 

وقمنا بتو�شيع برنامج اإعادة تدوير النفايات لي�شمل الأوراق 

والبال�شتيك والبطاريات والإطارات القابلة لإعادة التدوير. 

وتعطي عقود وقود اجلديدة لإدارة النفايات اأهمية كربى 

اإدارة النبعاثات

اإدارة النفايات - اإعادة تدوير النفايات 

ت�شجع ال�شركة وتنفذ فرز النفايات يف املواقع وتوفر الدعم 

الكايف للمرافق الت�شغيلية لتح�شني ف�شل النفايات القابلة 

لإعادة التدوير. وحترز ال�شركة تقدًما م�شتمًرا نحو تقليل 

الأثر البيئي لأن�شطتها التجارية وتبحث با�شتمرار عن فر�س 

ابتكارية لتقليل.

 العتماد على املوارد، مما يوؤدي اإىل احلد الأدنى من 

النبعاثات والنفايات. كما وقعت وقود اتفاقية مع �شركة 

رائدة يف معاجلة النفايات لإعادة تدوير الزيوت امل�شتعملة، 

والزيوت امل�شتعملة التي تنتج من من�شاآت وقود الت�شغيلية 

وحمطات الوقود وجتميعها واإر�شالها اإىل من�شاأة اإعادة 

التدوير. 

2020 ن�شبة التغري املئوي2019بالطن

ومتا�شًيا مع �شيا�شة قطر الوطنية 2030 للحد من الب�شمة 

الكربونية للبالد، تعاونت وقود و�شركاتها التابعة مع برنامج 

الغاز الطبيعي امل�شغوط الرائد يف قطر للبرتول لتلبية 

الطلب على الوقود يف دولة قطر. ان مفهوم تلبية احتياجات 

الغاز الطبيعى امل�شغوط ملركبات القطاعني العام واخلا�س 

يف امل�شتقبل ويجرى م�شروع تو�شعة حمطة وقود الغاز 

الطبيعي امل�شغوط على قدم و�شاق. اإذ ت�شمل م�شاريع 

التو�شعة تغيريات يف �شعة تعبئة الغاز الطبيعي امل�شغوط 

من 750 مرت مكعب قيا�شي/�شاعة اإىل 5250 مرت مكعب 

قيا�شي/�شاعة، ومنطقة تزويد اإ�شافية بالوقود للحافالت 

ذات املظالت وما اإىل ذلك.

تعد اإدارة امل�شرتيات والعقود املركزي لدينا م�شوؤولة، 

كوحدة اأعمال اأ�شا�شية، عن توفري خدمات التعاقد 

وامل�شرتيات جلميع ال�شلع واخلدمات والأ�شول الراأ�شمالية 

املطلوبة من قبل وقود وال�شركات التابعة لها، وذلك يف 

الوقت املنا�شب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة، ومبا 

يتوافق مع روؤية واأهداف و�شيا�شة وقود. 

وكجزء من حت�شني اإجراءات العمل، قمنا بتنفيذ نظام 

امل�شرتيات الإلكرتونية، حيث يتم الآن توجيه جميع 

املناق�شات من خالل بوابة العطاءات اللكرتونية، وبالتايل 

مراقبة وقت الدورة عن كثب ومراقبة كل مراحل دورة 

ا يف حتقيق الهدف البيئي  العطاءات. وقد �شاهم ذلك اأي�شً

ل�شركة وقود من خالل تقليل ا�شتخدام الورق ب�شكل كبري. 

امل�شرتيات اللكرتونية

تعتربالكهرباء عن�شرا حيويا للنمو القت�شادي. لقد قمنا 

يف وقود مبواءمة ا�شرتاتيجيتنا لال�شتدامة مع روؤية قطر 

الوطنية 2030 لتعزيز الطاقة املتجددة. 

وتخطط وقود يف عام 2021 لدمج م�شادر الطاقة املتجددة 

)حمطات وقود تعمل بالطاقة ال�شم�شية( يف اثنتني من 

حمطات وقود. وتوفر الطاقة ال�شم�شية و�شيلة ملحطات 

الوقود لتقليل تكاليف الكهرباء ب�شكل يعتمد عليه. كما 

ن�شعى جاهدين لنكون اأكرث وعيًا بالبيئة ب�شكل عام ونعمل 

بجد لتقليل ال�شتخدام املبا�شر )للوقود( وغري املبا�شر 

للطاقة )كهرماء(. 

نفذت وقود نظاما لإدارة النفايات خا�س بكل نوع من 

اأن�شطة الت�شغيل. فقد مت تقدمي خطة اإدارة للنفايات 

املوؤ�ش�شية يف عام 2019 ومت تنفيذها ب�شكل فعال يف جميع 

اأنحاء وقود وال�شركات التابعة لها. 

وركزت ال�شركة يف عام 2020 على اإعادة ا�شتخدام 

النفايات واإعادة تدويرها، بهدف حت�شني معدل اإعادة 

التدوير وتقليل النفايات املر�شلة اىل مكب النفايات. وتعطى 

الأولوية للنفايات اخلطرة يف �شياق العمل الهادف اإىل 

تقليل توليد النفايات.

الطاقة املتجددة

اإدارة النفايات

20،08724،243٪١٧  انبعاثات ثاين

اأك�شيد الكربون

لإعادة تدوير النفايات مثل: 

الزيت امل�شتعمل	 

البطاريات امل�شتعملة 	 

الطارات امل�شتعملة	 

الورق	 

البال�شتيك 	 

يعد الأمن ال�شيرباين وحماية البيانات من اأهدافنا 

الأ�شا�شية، خا�شة اأنه مت اختيار وقود كاأحد مزودي 

اخلدمات الهامني خالل كاأ�س العامل قطر 2022. ففي 

خالل العام، وا�شلت وقود تعزيز قدرات الأمن ال�شيرباين 

للدفاع �شد التهديدات من خالل ا�شتخدام حلول للوقاية 

والك�شف والتخفيف من املخاطر. ولزيادة تعزيز و�شع 

الأمن ال�شيرباين وحماية اأ�شول وقود، اتخذنا املبادرات 

التالية:

اإجراء برامج توعية اأمنية موؤ�ش�شية �شنوية لتح�شني 	 

م�شتوى ن�شج موظفينا يف جمال الأمن ال�شيرباين. 

بناء مركز عمليات اأمنية متطورمع مراقبة وك�شف 	 

الوقت احلقيقي للحوادث الأمنية لإظهار التزامنا 

بالتميز. 

احل�شول على �شهادة اآيزو 27001 املعرتف بها دولًيا 	 

وتنفيذ �شوابط �شمان املعلومات الوطنية لتلبية 

متطلبات المتثال للقوانني واللوائح ذات ال�شلة يف 

قطر. 

اعتماد اإطار الأمن ال�شيرباين يف قطر 2022 بالتعاون 	 

مع وزارة الداخلية واللجنة العليا ملعاجلة وتعزيز 

قدرات الأمن ال�شيرباين وامل�شاهمة يف جناح بطولة 

كاأ�س العامل لكرة القدم 2022.

 	

وقد خططت اإدارة تكنولوجيا املعلومات والت�شالت خلطة 

كاملة ل�شتمرارية ت�شريف الأعمال وخطة التعايف من 

الكوارث ل�شمان عدم حدوث اأي انقطاع يف خدمات وقود. 

اأمن تكنولوجيا املعلومات

ا�شتعرا�س اأن�شطة احلوكمة ا�شتعرا�س الأعمال ا�شتعرا�س الأداء املايلا�شرتاتيجيتنا
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اأ�شبحت و�شائل التوا�شل الإجتماعي من اأهم قنوات 

الت�شال مع اجلمهور يف هذه الأيام، ونظًرا لذلك ت�شتخدم 

وقود العديد من من�شات هذا النوع من التوا�شل مثل تويرت، 

وفي�شبوك، وان�شتغرام، لينكد اإن، و�شناب �شات للو�شول اإىل 

عمالئها.

وجتذب وقود اآلف املتابعني من خالل الإعالنات ور�شائل 

الرتويج والعرو�س وحمالت التوعية التي تن�شرها من خالل 

هذه املن�شات.

وقد اأثبت ذلك اأهميته خالل فرتة جائحة كوفيد-١٩، 

حيث متكنا من التوا�شل مع عمالئنا من دون احلاجة اإىل 

مغادرتهم منازلهم.

ا  كما لعبت قنواتنا على و�شائل التوا�شل الإجتماعي اأي�شً

دوًرا حيوًيا يف دعم جهود ال�شركة لتح�شني م�شتوى ر�شا 

العمالء، اإذ يتم توجيه �شكاوى العمالء الواردة عرب 

من�شات التوا�شل الجتماعي اخلا�شة بنا اإىل الإدارات 

املعنية حللها وللرد عليها بكفاءة وب�شرعة.

تقدر وقود عمالئها ب�شكل كبري، وت�شتمع اإىل مالحظاتهم 

وت�شتجيب لها وفًقا لذلك. فلقد طورنا موؤ�شًرا لقيا�س ر�شا 

العمالء ومراقبته بانتظام من خالل ا�شتبيانات العمالء.

التوا�شل عرب و�شائل التوا�شل الإجتماعي

ر�شا العمالء

يتم الرتكيز يف ا�شرتاتيجية اإ�شراك العمالء يف وقود على 

زيادة موؤ�شرات ر�شا العمالء )القيم من 1-5( من خالل 

تفاعالت اأكرث اإيجابية معهم، �شواء مع العمالء اخلارجيني، 

اأو العمالء الداخليني داخل ال�شركة. وت�شمل املبادرات 

الداعمة ل�شرتاتيجيات اإ�شراك العمالء حتديد قطاعات 

الأعمال و"لغة العمل" الفريدة التي متكن هذه القطاعات، 

وحتدد احتياجاتهم الفعلية، وحتليل ت�شورات العمالء 

لتقييم الأعمال احلالية وحتفيز عملية منو الأعمال.

وا�شتطالعات الراأي عن ُبعد. حيث اأكملنا اأكرث من 700 

�شاعة من اجلل�شات التوعوية التي ركزت على خلق قيمة 

للعمالء خالل الحتفال بيوم اجلودة. كما قمنا باإجراء 

ا�شتبيان لعدد 42 قطاع اأعمال على اأ�شا�س ربع �شنوي.

ولزيادة موؤ�شر ر�شا العمالء، قامت وقود بتنفيذ حلول 

رقمية عرب الإنرتنت لتكون يف متناول عمالئها على مدار 

ال�شاعة. فبا�شتخدام من�شات تطوير متقدمة، وب�شراكة 

مع وزارة الداخلية، و�شعت وقود من قدرات تطبيق الهاتف 

اجلوال ل�شركة فاح�س اأثناء اجلائحة، لل�شماح باإكمال 

الفح�س الفني للمركبات من دون احلاجة اإىل زيارة مراكز 

فح�س املركبات. 

استفتاء مدى رضاء العمالء

ن�شبة التغري املئوي20202019

4.03 4.03

4.02٪٧

-

4.30

وقود – جتاره بني

�شركات 

وقود – جتاره بني

�شركات و م�شتهلكني 

هذه هي ال�شنة الثانية التي ت�شارك فيها وقود وال�شركات 

التابعة لها يف الحتفال العاملي باجلودة، وكان �شعار هذا 

العام: "خلق قيمة للعمالء". 

وكان اأحد اأهداف يوم اجلودة لوقود هو زيادة الوعي 

وتعزيز م�شاركة املوظفني نحو ثقافة جودة قوية مدفوعة 

مببادرات ا�شرتاتيجية تركز على العمالء. 

ومع اأكرث من 700 �شاعة من الفعاليات امل�شاركة املتعلقة 

باجلودة، مت حتقيق هذا الهدف بنجاح. وركزت النقاط 

تعزيز ثقافة اجلودة

البارزة يف هذه اجلل�شات على الإجراءات امل�شتقبلية 

والتح�شينات امل�شتمرة التي ميكن تنفيذها والتي ميكن اأن 

تزيد من القيمة لكل من مناذج اأعمال وقود وال�شركات 

ا. التابعة لها وزيادة القيمة لعمالئنا اأي�شً

 

ان الهدف الرئي�شي لالحتفال بيوم اجلودة لوقود 

وال�شركات التابعة لها هو تكرمي الإدارات واملوظفني 

الذين حققوا مبادرات ملمو�شة نحو اجلودة. وتهدف 

الإدارة التنفيذية اإىل حتفيز املوظفني على امل�شاركة يف 

هذه الأن�شطة ذات القيمة امل�شافة يف ال�شنوات القادمة. 

وقد تراأ�س حفل توزيع اجلوائز يف يوم اجلودة مدير اإدارة 

اجلودة وال�شحة وال�شالمة واخلدمة والبيئة لل�شركة، 

كما ح�شرته الإدارة التنفيذية. وكجزء من الحتفال بيوم 

اجلودة العاملي، قامت اإدارة اجلودة وال�شحة وال�شالمة 

واخلدمة والبيئة باإكمال �شل�شلة التعلم اللكرتونية  اخلا�شة 

ب�شمان اجلودة لال�شتدامة باإجمايل 273 �شاعة تعليم 

اإلكرتوين.  

�سمان

 اجلودة

مت ن�شر وتنقيح �شيا�شة نظام الإدارة املتكامل التي ت�شمل 

روؤية ور�شالة وقود وال�شركات التابعة لها، بالإ�شافة اإىل 

عملية ت�شجيل امل�شتندات املوحدة، مع العمل مع فريق 

التدقيق الداخلي لل�شركة ملعاجلة الثغرات يف التوثيق. كما 

ا بتطبيق م�شفوفة امل�شوؤوليات  )م�شوؤول، خا�شعة  قمنا اأي�شً

للم�شاءلة، ا�شت�شاري، ومطلع( يف ال�شيا�شات والإجراءات. 

و�شع التحول اىل �شهادات اآيزو 45001، واآيزو 27001 

ب نطاق العنا�شر امل�شرتكة لأمن املعلومات، ومراجعة 

دليل نظام الإدارة املتكامل ليعك�س التعديل يف حوكمة 

نظام الإدارة املتكامل، وا�شتمرار التدقيق الناجح لإعادة 

الت�شديق لل�شنوات الثالث القادمة )4 معايري اآيزو(.

نظام الإدارة املتكامل

تعزيز ثقافة اجلودة

ا�شتعرا�س اأن�شطة احلوكمة ا�شتعرا�س الأعمال ا�شتعرا�س الأداء املايلا�شرتاتيجيتنا

كما قمنا بتنفيذ بوابة اإلكرتونية ميكن للعمالء من خاللها 

تقدمي طلبات اآمنة عرب الإنرتنت للح�شول على منتجات 

الوقود يف واجهة مريحة و�شهلة، ل تتطلب �شوى احلد 

الأدنى من اجلهد اأو التعلم. 
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امل�سئولية

 املجتمعية

 لل�سركات

ان وقود، ب�شفتها ال�شركة الرائدة يف جمال توزيع وت�شويق 

الوقود يف دولة قطر، تتفهم م�شوؤوليتها جتاه املجتمع 

وت�شتثمر يف التنمية الجتماعية. ونحن نقوم بذلك من 

خالل خلق فر�س عمل وامل�شاركة يف الأن�شطة وامل�شاريع التي 

تدعم البيئة واملجتمع املحلي. 

وقد �شاركنا خالل العام يف الأن�شطة والفعاليات التالية:

�شاركت وقود يف مبادرة "جداري اآرت" وهي مبادرة من متاحف قطر جتمع الفنانني لإ�شافة احليوية واملعنى على اجلدران 

يف جميع اأنحاء الدوحة من خالل اللوحات اجلدارية وفن ال�شارع املن�شق بعناية. ويهدف امل�شروع اإىل تن�شيط املناطق 

احل�شرية والبتكار الفني من خالل دعوة الفنانني لتقدمي مقرتحات اأعمال فنية جلدران حمطة الإطفاء وغريها من 

الأماكن املخ�ش�شة يف جميع اأنحاء مدينة الدوحة، واإن�شاء نقاط مرجعية جديدة للنا�س للذهاب والزيارة يف جميع اأنحاء 

املدينة. وقد اختارت وقود الفنانة القطرية هيفاء اخلزاعي لت�شيف عمال فنيا اإىل جدار حمطة وقود - فريج كليب 

نظمت �شركة قطر للوقود )وقود( فعالية للتربع بالدم بالتعاون مع موؤ�ش�شة حمد الطبية.

تعزيز الفنون

التربع بالدم

وا�شلت وقود دعم ورعاية الفعاليات الوطنية يف عام 2020 

من خالل التربع مبليون ريال لالحتفال بالعيد الوطني 

القطري 2020 وذلك لإظهار روؤية قطر الوطنية وتعزيز 

الولء والت�شامن والوحدة والعتزاز بالهوية الوطنية 

القطرية. 

دعم اليوم الوطني لدولة قطر

ا�شتعرا�س اأن�شطة احلوكمة ا�شتعرا�س الأعمال ا�شتعرا�س الأداء املايلا�شرتاتيجيتنا
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تقرير التاأكيد 

امل�ستقل

٧١
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اإىل ال�شادة امل�شاهمني يف �شركة

 قطر للوقود �س.م.ق.ع. )"وقود"(

تقرير حول �شوابط الرقابة الداخلية على التقارير املالية

م�شوؤوليات جمل�س الإدارة

يتحمل جمل�س الإدارة م�شوؤولية الت�شريح ب�شورة عادلة باأن 

البيان خايل من الأخطاء اجلوهرية وعن املعلومات الواردة 

فيه.

وفقا للمادة 24 من نظام حوكمة ال�شركات امل�شاهمة 

املدرجة يف ال�شوق الرئي�شية )"النظام"( ال�شادر عن هيئة 

قطر لالأ�شواق املالية )"هيئة قطر"( َكّلَفنا جمل�س اإدارة 

�شركة قطر للوقود �س.م.ق.ع. )"وقود"( )"ال�شركة"( 

و�شركاتها التابعة )ي�شار اإليها جمتمعة بـ "املجموعة"( 

للقيام مبهمة تاأكيد معقول على و�شف جمل�س الإدارة 

تقييم جمل�س الإدارة ملدى مالءمة ت�شميم وتنفيذ الرقابة الداخلية على التقارير املالية وفاعليتها الت�شغيلية؛	 

 	

و�شف عمليات و�شوابط الرقابة الداخلية على التقارير املالية لعمليات اإدارة خماطر الإقرا�س واإدارة خماطر 	 

الئتمان، واخلزينة، واملناق�شات، ودفرت الأ�شتاذ العام، والتقارير املالية، وتقنية املعلومات، والرقابة على م�شتوى 

املن�شاأة و�شوابط الإف�شاح واملوارد الب�شرية؛

 	

ت�شميم وتنفيذ  و فح�س ال�شوابط الرقابية لتحقيق اأهداف الرقابة املذكورة؛	 

 	

حتديد الفجوات وحالت الف�شل يف الرقابة وكيفية معاجلتها والإجراءات املو�شوعة ملنع حالت الف�شل املذكورة اأو 	 

معاجلة فجوات الرقابة.

 	

تخطيط واأداء اختبارات الإدارة وحتديد اأوجه الق�شور يف الرقابة.	 

 	

اإن جمل�س الإدارة م�شوؤول عن و�شع واحلفاظ على �شوابط الرقابة الداخلية على التقارير املالية ا�شتنادا اإىل املعايري 

املقررة يف اإطار العمل املتكامل للرقابة الداخلية )2013( ال�شادر عن جلنة املنظمات الراعية للجنة تريدواي واملعروف بـ 

COSO )"جلنة املنظمات الراعية" اأو "اإطار عمل جلنة املنظمات الراعية"(،

يت�شمن البيان، املوّقع من الرئي�س التنفيذي للمجموعة 

والذي متت م�شاركته مع كي بي اإم جي بتاريخ 20 يناير 

2021 والذي من املقرر اإرفاقه يف التقرير ال�شنوي 

للمجموعة، ما يلي:

لعمليات و�شوابط الرقابة الداخلية وتقييم فعالية ت�شميم 

وتنفيذ الرقابة الداخلية للمجموعة على التقارير املالية 

)"الرقابة الداخلية على التقارير املالية"( كما يف 31 

دي�شمرب 2020 )"البيان"(.

تقرير التاأكيد 

امل�ستقل املعقول

تقرير التاأكيد امل�شتقل املعقول )تابع(

تت�شمن هذه امل�شوؤولية �شياغة وتنفيذ واختبار واحلفاظ 

على �شوابط الرقابة الداخلية ذات ال�شلة بالإعداد 

والعر�س العادل للبيان اخلايل من الأخطاء اجلوهرية 

�شواء كانت ناجتة عن غ�س اأو خطاأ. كما اأنها تت�شمن و�شع 

اأهداف الرقابة مبا يتما�شى مع اإطار عمل اللجنة و�شياغة 

�شوابط الرقابة وتنفيذها واختبارها لتحقيق اأهداف 

الرقابة املذكورة، واختيار ال�شيا�شات وتطبيقها، وو�شع 

الأحكام والتقديرات املعقولة يف ظل الظروف، واحلفاظ 

على �شجالت كافية فيما يتعلق مبدى مالءمة �شوابط 

الرقابة الداخلية على التقارير املالية للمجموعة.

اإن جمل�س الإدارة م�شوؤول عن التاأكد من تلقي الإدارة 

واملوظفني امل�شاركني يف اإعداد البيان للتدريب املنا�شب 

وعن حتديث الأنظمة ب�شورة منا�شبة، وان اأي تغيريات يف 

التقارير ت�شمل جميع وحدات الأعمال الهامة. 

كما اأن جمل�س الإدارة م�شوؤول اأي�شا عن اللتزام بجميع 

القوانني واللوائح املطبقة على اأن�شطته. 
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معلومات اأخرى

تتكون املعلومات الأخرى من املعلومات التي �شتدرج يف 

التقرير ال�شنوي للمجموعة وتقرير حوكمة ال�شركات 

ال�شنوي اللذان من املتوقع اإتاحتهما لنا بعد تاريخ هذا 

التقرير. �شيدرج البيان وتقرير التاأكيد املعقول حوله يف 

تت�شمن الإجراءات املتبعة يف مراجعة البيان، على �شبيل املثال ل احل�شر، التايل:

اإجراء ا�شتف�شارات من اإدارة املجموعة لفهم تقييم املخاطر وعملية حتديد النطاق التي اأجرتها الإدارة.	 

فح�س املجالت التي تقع �شمن النطاق با�شتخدام الأهمية الن�شبية على م�شتوى البيانات املالية املوحدة   	 

للمجموعة،

تقييم كفاية التايل:	 

-  م�شتندات الرقابة على م�شتوى العملية واملخاطر ذات ال�شلة وال�شوابط امل�شار اإليها يف م�شفوفة املخاطر    

والرقابة؛   

-  م�شتندات الرقابة على م�شتوى املن�شاأة واملخاطر ذات ال�شلة وال�شوابط امل�شار اإليها يف م�شفوفة املخاطر    

والرقابة؛   

-  خماطر و�شوابط تقنية املعلومات امل�شار اإليها يف م�شفوفة املخاطر والرقابة؛  

-  �شوابط الإف�شاح امل�شار اإليها يف م�شفوفة املخاطر والرقابة.   

فهم املنهجية التي اتبعتها الإدارة يف �شياغة �شوابط الرقابة الداخلية واختبار تنفيذها.	 

معاينة خطوات �شري الإجراءات والت�شميم و اختبار التنفيذ الذي اأكملته الإدارة واإجراء معاينة م�شتقلة خلطوات  	 

�شري الإجراءات ، على اأ�شا�س العينة، عند ال�شرورة؛  

التقرير ال�شنوي. اإذا تو�شلنا اإىل وجود خطاأ جوهري يف 

التقرير ال�شنوي عند اطالعنا عليه، فنحن مطالبون باإبالغ 

الأمر ملجل�س الإدارة.

تقييم اأهمية اأي نقطة �شعف حددتها الإدارة يف الرقابة الداخلية؛	 

تقييم اأهمية اأي فجوات اإ�شافية ُتكت�شف عن طريق الإجراءات املتبعة؛	 

فح�س خطط الإدارة لختبار الفاعلية الت�شغيلية لتقييم مدى معقولية الختبارات اخلا�شة بطبيعتها ومداها وتوقيتها، 	 

وما اإذا مت اإ�شناد م�شوؤوليات الختبار بال�شورة ال�شحيحة؛

فح�س م�شتندات الختبار اخلا�شة بالإدارة لتقييم ما اإذا اأجري اختبار الفاعلية الت�شغيلية لل�شوابط الرئي�شية بوا�شطة 	 

الإدارة وفقًا خلطة الختبار التي و�شعتها الإدارة؛ و

اإعادة اإجراء اختبارات على ال�شوابط الرئي�شية للتاأكد من الختبارات التي اجرتها الإدارة على الفاعلية الت�شغيلية.	 

 	

مل نقم، كجزء من هذه املهمة، باأية اإجراءات تدقيق اأو مراجعة اأو حتقق من البيان اأو ال�شجالت الأ�شا�شية اخلا�شة به اأو 

امل�شادر الأخرى التي مت ا�شتخراج البيان منها. 

وكذلك اأجرينا ا�شتف�شارات من مدققي ح�شابات مكونات املجموعة اجلوهرية املعنيني وراجعنا اأعمالهم اإىل احلد ال�شروري 

لتكوين نتيجة عنه. ونحن ملزمون بالنتيجة التي تو�شلنا اليها.

م�شوؤولياتنا

م�شوؤولياتنا هي فح�س بيان اإطار عمل الرقابة الداخلية 

الذي اأعدته املجموعة واإ�شدار تقرير عنه يت�شمن نتيجة 

تاأكيد م�شتقل معقول ا�شتنادا اإىل الإثباتات التي مت 

احل�شول عليها. قمنا باأداء مهمتنا وفقا للمعيار الدويل 

لعمليات التاأكيد رقم 3000، "عمليات التاأكيد بخالف 

عمليات تدقيق اأو مراجعة املعلومات املالية التاريخية"، 

ال�شادر عن املجل�س الدويل ملعايري التدقيق والتاأكيد. 

يتطلب هذا املعيار التخطيط لالإجراءات واأداءها للح�شول 

على تاأكيٍد معقوٍل حول ما اإذا كان البيان معرو�س ب�شورة 

عادلة، من جميع اجلوانب اجلوهرية، وفًقا لأهداف الرقابة 

الواردة فيه.

كما نطبق املعيار الدويل ل�شوابط اجلودة رقم 1، وبناء 

عليه نحتفظ بنظام �شامل ل�شبط اجلودة مت�شمًنا 

ال�شيا�شات والإجراءات املوثقة بخ�شو�س اللتزام 

باملتطلبات الأخالقية واملعايري املهنية واملتطلبات القانونية 

والتنظيمية املعمول بها.

وقد التزمنا مبتطلبات ال�شتقاللية واملتطلبات الأخالقية 

الأخرى من قواعد ال�شلوك الأخالقي للمحا�شبني املهنيني 

) الذي يت�شمن ال�شتقاللية(، ال�شادر عن جمل�س معايري 

ال�شلوك الأخالقي الدولية للمحا�شبني املهنيني، املبنية على 

اأ�شا�س املبادئ الأ�شا�شية للنزاهة واملو�شوعية والكفاءة 

املهنية والعناية الواجبة وال�شرية وال�شلوك املهني.

تعتمد الإجراءات املختارة على حكمنا املهني الذي يت�شمن 

تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيان �شواء كانت 

ناجتة عن غ�س اأو خطاأ.

ت�شمنت مهمتنا تقييم مدى مالءمة �شوابط الرقابة 

الداخلية التي تطبقها املجموعة على التقارير املالية ومدى 

مالءمة اأهداف الرقابة التي و�شعتها املجموعة عند اإعداد 

وعر�س البيان يف �شوء ظروف املهمة. بالإ�شافة اإىل ذلك، 

نقوم بتقييم العر�س العام للبيان ، وما اإذا كانت ال�شوابط 

الداخلية املطبقة على التقارير املالية قد �شممت ونفذت 

ب�شكل منا�شب وتعمل بكفاءة كما يف 31 دي�شمرب ٢٠٢٠ 

ا�شتناًدا اإىل اإطار عمل جلنة املنظمات الراعية. 
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القيود على ا�شتخدام التقرير

ينبغي األ يعترب تقريرنا منا�شًبا لال�شتخدام اأو العتماد عليه من جانب اأي طرف يرغب يف ترتيب حقوق علينا بخالف 

امل�شاهمني يف ال�شركة وهيئة قطر لالأ�شواق املالية لأي غر�س ويف اأي �شياق. اأي طرف غري امل�شاهمني يف ال�شركة وهيئة قطر 

لالأ�شواق املالية يح�شل على تقريرنا اأو ن�شخة منه، ويختار العتماد عليه )اأو على اأي جزء منه(، يقوم بذلك على م�شوؤوليته 

ال�شخ�شية. ول نقبل اأو نتحمل اأي م�شوؤولية ونرف�س اأي التزام عن عملنا جتاه اأي طرف اآخر بخالف امل�شاهمني يف ال�شركة 

وهيئة قطر لالأ�شواق املالية، اأو عن تقرير التاأكيد املعقول، اأو النتائج التي تو�شلنا اإليها.

اأ�شدرنا تقريرنا للم�شاهمني يف املجموعة ولهيئة قطر لالأ�شواق املالية على اأ�شا�س اأنه لن ُين�شخ اأو ُي�شار اإليه اأو ُيف�شح عنه 

كلًيا )فيما عدا ما يتعلق بالأغرا�س الداخلية لل�شركة( اأو جزئًيا، دون احل�شول على موافقتنا اخلطية امل�شبقة.

٢٠ يناير ٢٠٢١
الدوحة

دولة قطر

يعقوب حبيقة

كي بي اإم جي

�شجل مراقبي احل�شابات رقم ٢٨٩

برتخي�س من هيئة قطر لالأ�شواق املالية: مدقق خارجي، 

رخ�شة رقم ١٢٠١5٣

خ�شائ�س البيان والقيود عليه

املعايري

النتائج 

ب�شبب طبيعتها، قد ل متنع �شوابط الرقابة الداخلية 

املطبقة على التقارير املالية للمجموعة اأو تك�شف عن جميع 

الأخطاء اأو حالت ال�شهو يف معامالت املعاجلة اأو تقدمي 

التقارير، ونتيجة لذلك فاإنها ل ميكن اأن تقدم تاأكيًدا 

مطلًقا باأنه �شيتم ا�شتيفاء اأهداف الرقابة.

قد ل يكون التقييم التاريخي لت�شميم نظام الرقابة 

الداخلية وتطبيقه وفعاليته الت�شغيلية منا�شًبا لفرتات 

املعايري املتبعة يف هذه املهمة هي اأهداف الرقابة املحددة فيها والتي يجري ا�شتناًدا اإليها قيا�س اأو تقييم ت�شميم �شوابط 

الرقابة وتنفيذها وفاعليتها الت�شغيلية. و�شعت املجموعة اأهداف الرقابة داخلًيا ا�شتناًدا اإىل املعايري الواردة يف اإطار عمل 

جلنة املنظمات الراعية.

ت�شكلت النتيجة التي تو�شلنا اإليها على اأ�شا�س الأمور املُبّينة 

يف هذا التقرير ورهًنا بها.

نرى اأن الدليل الذي ح�شلنا عليه كاٍف ومنا�شٍب لتكوين 

اأ�شا�س للنتيجة التي تو�شلنا اإليها.

م�شتقبلية اإذا حدث تغيري يف الظروف اأو تراجع يف درجة 

اللتزام بال�شيا�شات والإجراءات. 

مت اإعداد البيان للوفاء بالحتياجات العامة ملجموعة وا�شعة 

من امل�شتخدمني، ومن ثم قد ل يت�شمن كل وجه من اأوجه 

املعلومات التي قد يعتربها كل م�شتخدم فردي هامة يف 

البيئة اخلا�شة به.

وبناًء على نتائج اإجراءات التاأكيد املعقول التي اأجريناها، 

نرى اأن بيان جمل�س الإدارة يعر�س ب�شورة عادلة اأن 

ممت  الرقابة الداخلية للمجموعة على التقارير املالية �شُ

وُطبقت ب�شورة �شحيحة وتعمل ب�شكل فّعال كما يف 31 

دي�شمرب 2020.



7 98 0

اإىل ال�سادة امل�ساهمني يف �سركة قطر للوقود 

�ش.م.ع.ق. )"وقود"(

تقرير حول اللتزام بنظام حوكمة ال�شركات واملن�شاآت القانونية امل�شاهمة املدرجة يف ال�شوق 

الرئي�شية ال�شادر عن هيئة قطر لالأ�شواق املالية

م�شوؤوليات جمل�س الإدارة

م�شوؤولياتنا

وفقا للمادة 24 من نظام حوكمة ال�شركات امل�شاهمة 

املدرجة يف ال�شوق الرئي�شية )"النظام"( ال�شادر عن هيئة 

قطر لالأ�شواق املالية )"هيئة قطر"( َكّلَفنا جمل�س اإدارة 

�شركة قطر للوقود )�س.م.ع.ق.( )"ال�شركة"( للقيام 

مبهمة تاأكيد حمدود على تقييم جمل�س اإدارة ال�شركة ما اذا 

يتحمل جمل�س اإدارة ال�شركة م�شوؤولية اإعداد تقرير حوكمة 

ال�شركات الذي يغطي احلد الأدنى من متطلبات املادة 4 

من النظام. قّدم جمل�س الإدارة "تقريره حول اللتزام 

بالقوانني و الت�شريعات و الت�شريعات ذات ال�شلة ال�شادرة 

من الهيئة القطرية ل�شوق املال و اللتزام  بالنظام" 

"(البيان"(، الذي متت م�شاركته مع كي بي اإم جي يف 
20 يناير 2021، والذي اأرفق كجزء من تقرير حوكمة 

ال�شركات.

تت�شمن هذه امل�شوؤولية �شياغة وتطبيق واحلفاظ على 

الرقابة الداخلية ذات ال�شلة باإعداد وعر�س البيان اخلايل 

م�شوؤولياتنا هي فح�س البيان الذي اأعدته ال�شركة واإ�شدار 

تقرير عنه يت�شمن نتيجة تاأكيد م�شتقل حمدود ا�شتنادا 

اإىل الإثباتات التي ح�شلنا عليها. قمنا باأداء مهمتنا وفقا 

للمعيار الدويل لعمليات التاأكيد رقم  3000، "عمليات 

التاأكيد بخالف عمليات تدقيق اأو مراجعة املعلومات املالية 

التاريخية"، ال�شادر عن املجل�س الدويل ملعايري التدقيق 

والتاأكيد. يتطلب هذا املعيار التخطيط لالإجراءات واأداءها 

للح�شول على م�شتوى ذو معنى من التاأكيد حول ما اإذا 

كان البيان معرو�س ب�شورة عادلة، من جميع اجلوانب 

اجلوهرية، وفًقا للنظام، كاأ�شا�س لنتيجة التاأكيد املحدود 

التي تو�شلنا اإليها.

 

كما نطبق املعيار الدويل ل�شوابط اجلودة رقم 1، وبناء 

عليه نحتفظ بنظام �شامل ل�شبط اجلودة مت�شمًنا 

ال�شيا�شات والإجراءات املوثقة بخ�شو�س اللتزام 

باملتطلبات الأخالقية واملعايري املهنية واملتطلبات القانونية 

والتنظيمية املعمول بها.

وقد التزمنا مبتطلبات ال�شتقاللية واملتطلبات الأخالقية 

الأخرى من قواعد ال�شلوك الأخالقي للمحا�شبني املهنيني، 

الذي يت�شمن ال�شتقاللية، ال�شادر عن جمل�س معايري 

ال�شلوك الأخالقي الدولية للمحا�شبني، املبنية على اأ�شا�س 

املبادئ الأ�شا�شية للنزاهة واملو�شوعية والكفاءة املهنية 

والعناية الواجبة وال�شرية وال�شلوك املهني.

تعتمد الإجراءات املختارة على فهمنٍا للتزام ال�شركة 

بالنظام والظروف الأخرى للمهمة، ودرا�شتنا للمجالت 

التي من املرجح اأن تن�شاأ عنها اأخطاء جوهرية.

ويف �شبيل التو�شل اإىل فهٍم للتزام ال�شركة القوانني و 

اللوائح والت�شريعات ذات ال�شلة بهيئة قطر لال�شواق 

املالية و التزام ال�شركة بالنظام والظروف الأخرى للمهمة، 

و�شعنا يف العتبار العملية امل�شتخدمة لإعداد البيان بغر�س 

�شياغة اإجراءات تاأكيد منا�شبة يف �شوء تلك الظروف.

وت�شمنت مهمتنا تقييم مدى مالءمة عملية ال�شركة 

كان لدى ال�شركة عملية قيد العمل مبا يتوافق مع القوانني 

و الت�شريعات و الت�شريعات ذات ال�شلة ال�شادرة من الهيئة 

القطرية ل�شوق املال و اللتزام بالنظام كما يف 31 دي�شمرب 

.2020

من الأخطاء اجلوهرية ب�شورة عادلة.

اإن جمل�س الإدارة م�شوؤول عن التاأكد من تلقي الإدارة 

واملوظفني امل�شاركني يف اإعداد البيان للتدريب املنا�شب 

وعن حتديث الأنظمة ب�شورة منا�شبة، وان اأي تغيريات يف 

التقارير ت�شمل جميع وحدات الأعمال الهامة.

ويتحمل جمل�س الإدارة امل�شوؤولية عن اللتزام  بجميع 

القوانني واللوائح ذات ال�شلة بن�شاطاتها.

بالقوانني و اللوائح والت�شريعات ذات ال�شلة بهيئة قطر 

لال�شواق املالية و التزام ال�شركة بالنظام، وتقييم مدى 

مالءمة الطرق وال�شيا�شات والإجراءات والنماذج 

امل�شتخدمة يف اإعداد البيان.

تختلف الإجراءات املتبعة يف القيام مبهمة التاأكيد املحدود 

يف طبيعتها وتوقيتها، وب�شورة اأقل يف مداها، عن مهمة 

التاأكيد املعقول. وبناًء على ذلك، يقل م�شتوى التاأكيد الذي 

مت التو�شل اإليه يف مهمة التاأكيد املحدود ب�شكل كبري عن 

التاأكيد الذي يتم التو�شل اإليه لو مت اإجراء مهمة تاأكيد 

معقول.

اإن اإجراءات تاأكيدنا املحدود ل تت�شمن تقييم الأوجه 

النوعية لفعالية الإجراءات التي طبقها جمل�س الإدارة 

لاللتزام مبتطلبات النظام.

تت�شمن الإجراءات املتبعة يف مراجعة البيان، على �شبيل 

املثال ل احل�شر، التايل:

مراجعة التقييم الذي اأجراه جمل�س الإدارة للتحقق من 	 

التزام ال�شركة بالقوانني و اللوائح والت�شريعات ذات 

ال�شلة بهيئة قطر لال�شواق املالية مبا ي�شمل بالنظام؛

مراجعة الإثباتات املوؤيدة التي قدمها جمل�س الإدارة 	 

للتحقق من التزام ال�شركة بالنظام؛ و

القيام باإجراءات اإ�شافية عند ال�شرورة للتحقق من 	 

التزام ال�شركة بالنظام )على �شبيل املثال: مراجعة 

�شيا�شات واإجراءات وممار�شات حوكمة ال�شركات، 

وغريها(.

مل نقم، كجزء من هذه املهمة، باأية اإجراءات تدقيق اأو 

مراجعة اأو حتقق من البيان اأو ال�شجالت الأ�شا�شية اخلا�شة 

به اأو امل�شادر الأخرى التي مت ا�شتخراج البيان منها. 

تقرير التاأكيد 

امل�ستقل املعقول
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معلومات اأخرى

خ�شائ�س البيان والقيود عليه

املعايري

النتيجة

القيود على ا�شتخدام التقرير

تتكون املعلومات الأخرى من املعلومات التي �شتدرج يف 

التقرير ال�شنوي لل�شركة وتقرير حوكمة ال�شركات ال�شنوي 

اللذان من املتوقع اإتاحتهما لنا بعد تاريخ هذا التقرير. 

�شيدرج البيان وتقرير التاأكيد املحدود حوله يف تقرير 

عداد البيان للوفاء بالحتياجات العامة ملجموعة وا�شعة 
ُ
مت اأ

من امل�شتخدمني، ومن ثم قد ل يت�شمن كل وجه من اأوجه 

تعتمد معايري هذه املهمة على تقييم العملية اخلا�شة 

باللتزام بالقوانني و اللوائح والت�شريعات ذات ال�شلة بهيئة 

ت�شكلت النتيجة التي تو�شلنا اإليها على اأ�شا�س الأمور املُبّينة 

يف هذا التقرير ورهًنا بها.

نرى اأن الدليل الذي ح�شلنا عليه كاٍف ومنا�شب لتكوين 

اأ�شا�س للنتيجة التي تو�شلنا اإليها.

ينبغي األ يعترب تقريرنا منا�شًبا لال�شتخدام اأو العتماد عليه من جانب اأي طرف يرغب يف ترتيب حقوق علينا بخالف 

امل�شاهمني يف ال�شركة وهيئة قطر لالأ�شواق املالية لأي غر�س ويف اأي �شياق. اأي طرف غري امل�شاهمني يف ال�شركة وهيئة قطر 

لالأ�شواق املالية يح�شل على تقريرنا اأو ن�شخة منه، ويختار العتماد عليه )اأو على اأي جزء منه(، يقوم بذلك على م�شوؤوليته 

ال�شخ�شية. ول نقبل اأو نتحمل اأي م�شوؤولية ونرف�س اأي التزام عن عملنا جتاه اأي طرف اآخر بخالف امل�شاهمني يف ال�شركة 

وهيئة قطر لالأ�شواق املالية، اأو عن تقرير التاأكيد املحدود، اأو النتائج التي تو�شلنا اإليها.

اأ�شدرنا تقريرنا للم�شاهمني يف ال�شركة ولهيئة قطر لالأ�شواق املالية على اأ�شا�س اأنه لن ُين�شخ اأو ُي�شار اإليه اأو ُيف�شح عنه 

كلًيا )فيما عدا ما يتعلق بالأغرا�س الداخلية لل�شركة( اأو جزئًيا، دون احل�شول على موافقتنا اخلطية امل�شبقة.

٢٠ يناير ٢٠٢١
الدوحة

دولة قطر

يعقوب حبيقة

كي بي اإم جي

�شجل مراقبي احل�شابات رقم ٢٨٩

برتخي�س من هيئة قطر لالأ�شواق املالية: مدقق خارجي، 

رخ�شة رقم ١٢٠١5٣

حوكمة ال�شركات ال�شنوي. اإذا تو�شلنا اإىل وجود خطاأ 

جوهري يف تقرير حوكمة ال�شركات ال�شنوي عند اطالعنا 

عليه، فنحن مطالبون باإبالغ الأمر ملجل�س الإدارة.

املعلومات التي قد يعتربها كل م�شتخدم فردي هامة يف 

البيئة اخلا�شة به.

قطر لال�شواق املالية و النظام.

وبناًء على نتائج اإجراءات التاأكيد املحدود التي اأجريناها، 

مل يتبادر اإىل علمنا ما يجعلنا نعتقد اأن جمل�س الإدارة 

مل يعر�س ب�شورة عادلة، من جميع اجلوانب اجلوهرية، 

التزام ال�شركة بالقوانني و اللوائح والت�شريعات ذات ال�شلة 

بهيئة قطر لال�شواق املالية والنظام كما يف 31 دي�شمرب 

.2020
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تقرير مدقق 

احل�سابات امل�ستقل 

٨٣
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اإىل ال�سادة امل�ساهمني يف �سركة

 قطر للوقود )وقود( �ش.م.ق.ع.

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

اأ�شا�س الراأي

اأمور التدقيق الأ�شا�شية

الراأي

لقد قمنا باأعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق. 

قمنا مبزيد من التو�شيح مل�شوؤوليتنا وفقا لتلك املعايري 

يف اجلزء اخلا�س مب�شوؤوليات املدقق عن تدقيق البيانات 

املالية املوحدة يف هذا التقرير. اإننا م�شتقلون عن املجموعة 

وفقا لقواعد ال�شلوك الأخالقي ال�شادرة عن جمل�س 

املعايري الأخالقية الدولية للمحا�شبني واملتطلبات الأخالقية 

ذات ال�شلة باأعمال التدقيق التي نقوم بها على البيانات 

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة ل�شركة قطر للوقود 

)وقود( �س.م.ق.ع. )"ال�شركة"( وال�شركات التابعة لها 

)"املجموعة"(، والتي تت�شمن بيان املركز املايل املوحد كما 

يف 31 دي�شمرب 2020 والبيانات املوحدة للربح اأو اخل�شارة، 

والربح اأو اخل�شارة والدخل ال�شامل الآخر، و التدفقات 

النقدية، والتغريات يف حقوق امللكية لل�شنة املنتهية يف ذلك 

التاريخ والإي�شاحات التي ت�شتمل على ال�شيا�شات املحا�شبية 

الهامة واملعلومات التف�شريية الأخرى.

اإن اأمور التدقيق الأ�شا�شية، وفقا حلكمنا املهني، هي تلك 

الأمور التي كان لها الأهمية الق�شوى يف اأعمال التدقيق 

التي قمنا بها للبيانات املالية املوحدة لل�شنة احلالية. لقد 

املالية املوحدة للمجموعة يف دولة قطر. وقمنا با�شتيفاء 

م�شوؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفقا لقواعد ال�شلوك 

الأخالقي ال�شادرة عن جمل�س املعايري الأخالقية الدولية 

للمحا�شبني. اإننا نرى اأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها 

كافية ومنا�شبة لتكوين اأ�شا�س �شليم للراأي الذي تو�شلنا 

اإليه.

براأينا اأن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�شورة 

عادلة، من كافة اجلوانب اجلوهرية، املركز املايل املوحد 

للمجموعة كما يف 31 دي�شمرب 2020 واأدائها املايل املوحد 

وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ 

وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

متت معاجلة اأمور التدقيق الأ�شا�شية يف �شياق تدقيقنا 

للبيانات املالية املوحدة ككل، وعند تكوين راأينا عنها، فاإننا 

ل نقدم راأيا منف�شال عن هذه الأمور.

كيفية تناول الأمر يف اأعمال التدقيق و�شف اأمور التدقيق الأ�شا�شية

ت�شمنت اإجراءات التدقيق التي قمنا بها على هذا الأمر، 

من بني اأمور اأخرى، ما يلي:

تقييم مو�شوعية وا�شتقاللية وكفاءة خبري التقييم 	 

الذي عينته املجموعة،

اإ�شراك خربائنا يف التقييم العقاري لتقييم مدى 	 

مالءمة الفرتا�شات التي ا�شتخدمها خبري التقييم، 

و

تقييم كفاية اإف�شاحات املجموعة يف البيانات املالية 	 

املوحدة متا�شيًا مع املعايري املحا�شبية ذات ال�شلة.

تقييم املمتلكات والآلت واملعدات

)راجع اإي�شاح )٦( على البيانات املالية املوحدة(

يت�شمن ر�شيد املمتلكات والآلت واملعدات للمجموعة 

اأرا�شي حمتفظ بها بالقيمة العادلة بقيمة 5٢٠،٠٠٠،5٣٢   

ريال قطري ) ٢٠١٩: 5٤٨,٤٠٠,٠٠٠ ريال قطري(.

 

اإن تقدير القيمة العادلة طبقا لنموذج القيمة العادلة 

عملية معقدة تنطوي على عدد من الأحكام وال�شتعانة 

باخلرباء. مار�س خبري التقييم اأحكاًما خا�شة يف حتديد 

مناذج التقييم ذات ال�شلة واملدخالت يف النماذج. 

وبالتايل ، فقد قررنا حتديد مناذج التقييم واملدخالت 

لتكون م�شاألة تدقيق رئي�شية.

معلومات اأخرى

اإن جمل�س الإدارة امل�شوؤول عن املعلومات الأخرى. ت�شمل 

املعلومات الأخرى املعلومات الواردة يف التقرير ال�شنوي 

ولكنها ل ت�شمل البيانات املالية املوحدة وتقرير مدقق 

احل�شابات ال�شادر عنا عليها. قبل تاريخ تقرير مدقق 

احل�شابات، ح�شلنا على تقرير جمل�س الإدارة الذي ي�شكل 

جزءا من التقرير ال�شنوي ويتوقع اأن تقدم لنا الأق�شام 

الباقية من التقرير ال�شنوي بعد تاريخ التدقيق هذا.

ل يغطي راأينا حول البيانات املالية املوحدة املعلومات 

الأخرى ونحن ل نعرب عن اأي �شكل من اأ�شكال تاأكيد 

النتيجة يف هذا ال�شاأن.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة، فاإن م�شوؤوليتنا 

هي درا�شة املعلومات الأخرى املحددة اأعاله عندما ت�شبح 

متاحة، وللقيام بذلك، �شناأخذ يف اعتبارنا ما اإذا كانت 

املعلومات الأخرى غري متوافقة ب�شكل جوهري مع البيانات 

املالية املوحدة اأو اإذا كان من الوا�شح اأن املعرفة التي 

ح�شلنا عليها اأثناء التدقيق ي�شوبها اأخطاء جوهرية.

اإذا تو�شلنا، ا�شتنادا اإىل عملنا الذي قمنا باأدائه بناء على 

املعلومات الأخرى امل�شتلمة قبل تاريخ تقرير التدقيق هذا، 

اإىل اأن هناك اأخطاء جوهرية يف تلك املعلومات الأخرى، 

فاإنه ينبغي علينا الإبالغ عن تلك احلقيقة. لي�س لدينا ما 

نبلغ عنه يف هذا ال�شدد.

تقرير مدقق 

احل�سابات امل�ستقل 
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م�شوؤوليات جمل�س الإدارة عن البيانات املالية املوحدة

اإننا نتوا�شل مع جمل�س الإدارة فيما يتعلق، �شمن اأمور 

اأخرى، بالنطاق املخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق 

الهامة، مبا يف ذلك اأي وجه من اأوجه الق�شور املهمة يف 

الرقابة الداخلية التي نحددها اأثناء قيامنا بالتدقيق.

نقوم اأي�شا بتزويد جمل�س الإدارة ببيان بالتزامنا 

باملتطلبات الأخالقية ذات ال�شلة ب�شاأن ال�شتقاللية، 

ونبلغهم عن جميع العالقات وامل�شائل الأخرى التي قد 

يعتقد ب�شكل معقول اأنها توؤثر على ا�شتقالليتنا والإجراءات 

املتخذه للحد من تلك امل�شائل و ال�شمانات ذات ال�شلة، 

متى كان ذلك ممكنا.

اإن جمل�س الإدارة م�شوؤول عن اإعداد هذه البيانات املالية 

املوحدة وعر�شها ب�شكل عادل وفقًا للمعايري الدولية 

للتقارير املالية وعن الرقابة الداخلية التي حتدد الإدارة 

اأنها �شرورية للتمكن من اإعداد البيانات املالية املوحدة 

اخلالية من اأية معلومات جوهرية خاطئة �شواء كانت ناجتة 

عن غ�س اأو خطاأ.

اإن اأهدافنا هي احل�شول على تاأكيد معقول عما اإذا كانت 

البيانات املالية املوحدة ككل خالية من اأخطاء جوهرية، 

�شواء كانت ناجتة عن غ�س اأو خطاأ، واإ�شدار تقرير مدقق 

احل�شابات الذي يت�شمن راأينا. التاأكيد املعقول هو تاأكيد 

على م�شتوى عال، ولكن ل ي�شمن اأن عملية التدقيق التي 

تتم وفقا للمعايري الدولية للتدقيق �شتك�شف دائما عن 

اأخطاء جوهرية عندما تكون موجودة. ميكن اأن تن�شاأ 

الأخطاء عن غ�س اأو خطاأ، وتعترب هامة اإذا كان من املمكن، 

بتحديد وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية املوحدة، �شواء كانت ناجتة عن غ�س اأو خطاأ، ون�شمم 	 

وننفذ اإجراءات التدقيق التي ت�شتجيب لتلك املخاطر، ونح�شل على اأدلة تدقيق كافية ومنا�شبة لتكوين اأ�شا�س لراأينا. 

اإن خطر عدم اكت�شاف اأية اأخطاء جوهرية ناجتة عن غ�س هو اأعلى من تلك الناجتة عن خطاأ، نظرا لأن الغ�س قد 

ينطوي على تدلي�س وتزوير، اأو حذف متعمد اأو حماولت ت�شويه، اأو جتاوز للرقابة الداخلية.

باحل�شول على فهم للرقابة الداخلية ذات ال�شلة بالتدقيق من اأجل ت�شميم اإجراءات تدقيق منا�شبة ح�شب الظروف، 	 

ولكن لي�س لغر�س اإبداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

بتقييم مدى مالءمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�شبية والإي�شاحات ذات ال�شلة التي 	 

اتخذها جمل�س الإدارة.

باإبداء نتيجة على مدى مالءمة ا�شتخدام مبداأ ال�شتمرارية املحا�شبي، وا�شتنادا اإىل اأدلة التدقيق التي يتم احل�شول 	 

عليها، ما اإذا كانت هناك �شكوكا جوهرية ذات �شلة باأحداث اأو ظروف ميكن اأن تثري �شكوكا كبرية حول مقدرة 

املجموعة على موا�شلة اأعمالها وفقا ملبداأ ال�شتمرارية. اإذا تو�شلنا اإىل اأن هناك �شكوكا جوهرية، فاإننا مطالبون 

بلفت النتباه يف تقرير مدقق احل�شابات اإىل الإف�شاحات ذات ال�شلة الواردة يف البيانات املالية املوحدة، اأو اإذا كان 

الإف�شاح عن هذه املعلومات غري كايف، بتعديل راأينا. اإن النتائج التي تو�شلنا اإليها تعتمد على اأدلة التدقيق التي مت 

احل�شول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق احل�شابات. ومع ذلك، فاإن الأحداث اأو الظروف امل�شتقبلية قد تت�شبب يف اأن 

تقوم املجموعة بالتوقف عن موا�شلة اأعمالها وفقا ملبداأ ال�شتمرارية.

بتقييم العر�س العام للبيانات املالية وهيكلها وحمتواها، مبا يف ذلك الإف�شاحات، وفيما اإذا كانت البيانات املالية 	 

املوحدة متثل املعامالت والأحداث ذات العالقة بالطريقة التي حتقق العر�س العادل.

من الأمور التي مت تقدميها ملجل�س الإدارة، نحدد تلك 

امل�شائل التي كانت لها الأهمية الق�شوى يف تدقيق البيانات 

املالية املوحدة لل�شنة احلالية، وبالتايل فهي اأمور التدقيق 

الرئي�شية. نحن ن�شف هذه الأمور يف تقرير مدقق 

احل�شابات ما مل يحول قانون اأو لئحة دون الك�شف العلني 

عن م�شاألة اأو عندما، يف حالت نادرة جدا، نقرر عدم اإيراد 

م�شاألة ما يف تقريرنا نظرا لالآثار ال�شلبية التي قد تنجم 

عن القيام بذلك والتي قد يتوقع ب�شكل معقول اأن ترجح 

على امل�شلحة العامة يف حالة ورودها يف التقرير.

عند اإعداد البيانات املالية املوحدة، فاإن جمل�س الإدارة 

م�شوؤول عن تقييم قدرة املجموعة على ال�شتمرار وفقا ملبداأ 

ال�شتمرارية، والإف�شاح، ح�شب مقت�شى احلال، عن الأمور 

املتعلقة مببداأ ال�شتمرارية وا�شتخدام اأ�شا�س املحا�شبة وفقا 

ملبداأ ال�شتمرارية ما مل يخطط جمل�س الإدارة اإما لت�شفية 

املجموعة اأو اإيقاف عملياتها اأو مل يكن لديه بديل واقعي 

خالفا للقيام بذلك.

ب�شكل فردي اأو جماعي، اأن يتوقع ب�شكل معقول اأن توؤثر 

على القرارات القت�شادية التي يتخذها امل�شتخدمون على 

اأ�شا�س هذه البيانات املالية املوحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق، 

نحن منار�س حكما مهنيا ونبقي على ال�شكوك املهنية يف 

جميع اأعمال التدقيق. كما اإننا نقوم:

باحل�شول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�شبة فيما يتعلق باملعلومات املالية من الكيانات اأو الأن�شطة التجارية داخل 	 

املجموعة لإبداء الراأي حول البيانات املالية املوحدة. اإننا م�شوؤولون عن التوجيه والإ�شراف على واإجراء اأعمال التدقيق 

للمجموعة. و�شنظل نحن امل�شوؤولون الوحيدون عن راأينا حول التدقيق.

تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

لقد ح�شلنا على جميع الإي�شاحات واملعلومات التي اعتربنا اأنها �شرورية لأغرا�س التدقيق. حتتفظ ال�شركة ب�شجالت 

حما�شبية منتظمة وتتفق بياناتها املالية املوحدة مع تلك ال�شجالت. بالإ�شافة اىل ذلك قمنا باإجراء اجلرد الفعلي ملخزون 

ال�شركة وفقا للمبادئ املقررة. وقمنا بقراءة تقرير جمل�س الإدارة والذي �شوف يعر�س �شمن التقرير ال�شنوي، واملعلومات 

املالية الواردة فيه تتفق مع دفاتر و�شجالت ال�شركة. مل يرد اإىل علمنا وقوع اأية خمالفات لقانون ال�شركات التجارية 

القطري رقم 11 ل�شنة 2015 اأو لبنود النظام الأ�شا�شي لل�شركة واأية تعديالت عليه خالل ال�شنة ميكن اأن يكون لها اأثر 

جوهري على بيان املركز املايل املوحد لل�شركة اأو اأدائها كما يف ولل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020.

20 يناير 2021

الدوحة

دولة قطر

يعقوب حبيقة

كي بي اإم جي

�شجل مراقبي احل�شابات القطري رقم ٢٨٩

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

رخ�شة رقم ١٢٠١5٣
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البيانات املالية 

املوحدة

٨٩
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املوجودات

املوجودات غري املتداولة

  اإي�شاح

63،174،8123،081،373ممتلكات واآلت ومعدات

7153،629124،158موجودات حق ا�شتخدام

8906،316886،272ا�شتثمارات عقارية

92،712،2503،021،682ا�شتثمارات

10135،171132،935ال�شهرة والأ�شول غري امللمو�شة

7،082،1787،246،420اإجمايل املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة

11315،322426،565خمزون

12176،126325،657 )ب(م�شتحق من اأطراف ذات عالقة

131،883،5401،481،489ذمم جتارية مدينة

14127،197159،356دفعات مقدمة وذمم مدينة اأخرى

152،250،7293،013،734نقد واأر�شدة لدى البنوك

4،752،9145،406،801اإجمايل املوجودات املتداولة

11،835،09212،653،221اإجمايل املوجودات

  حقوق امللكية واملطلوبات

حقوق امللكية

16994،256994،256راأ�س املال

17498،914498،914احتياطي قانوين

18158،33973،155احتياطي القيمة العادلة

511،713526،013فائ�س اإعادة التقييم

6،267،7826،402،369اأرباح مدورة

8،431،0048،494،707حقوق امللكية املن�شوبة مل�شاهمي ال�شركة الأم

155،865207،405ح�شة غري م�شيطرة

8،586،8698،702،112اإجمايل حقوق امللكية

  اإي�شاح

13،245،43322،446،258 23 الإيرادات

)21،280،860()12،548،859( 24تكلفة الإيرادات

696،5741،165،398اجمايل الربح

227،675257،557 25اإيرادات اأخرى

)323،104()286،650(26 )أ( م�شروفات عمومية واإدارية

139،116169،132 27اإيراد متويل

)10،629()49،204(26 )ب(خم�ش�شات/ انخفا�س القيمة

727،5111،258،354�شايف ربح ال�شنة

من�شوب اإىل:

707،4251،216،382مالكي ال�شركة

20،08641،972ح�شة غري م�شيطرة

727،5111،258،354�شايف ربح ال�شنة

280.711.22العائد الأ�شا�شي لل�شهم الواحد

)بالريال القطري لل�شهم( 

2019 2020

2019 2020
املطلوبات

مطلوبات غري متداولة

80،743-12 )ج(م�شتحق لأطراف ذات عالقة

19118،615105،390التزامات التاأجري التمويلي

2090،10889،246مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

2123،42522،310خم�ش�س اإيقاف ت�شغيل

232،148297،689اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

مطلوبات متداولة

122،264،7312،803،816 )ج(م�شتحق لأطراف ذات عالقة

1936،85420،278التزامات التاأجري التمويلي

22714،490829،326ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

3،016،0753،653،420اإجمايل املطلوبات املتداولة

3،248،2233،951،109اإجمايل املطلوبات

11،835،09212،653،221اإجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

:اعتمد جمل�س الإدارة هذه البيانات املالية املوحدة بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠٢١ ووقعها عليها نيابة عن املجل�س

�شعد را�شد املهندي

الع�شو املنتدب والرئي�س التنفيذي

اأحمد �شيف ال�شليطي

رئي�س جمل�س الإدارة

.ت�شكل الإي�شاحات يف ال�شفحات من ٩٦ اإىل ١٣٦ جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة

.ت�شكل الإي�شاحات يف ال�شفحات من ٩٦ اإىل ١٣٦ جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة

البيانات املالية 

املوحدة

2019 2020

�س��ركة قط��ر للوق��ود ���ش.م.ق.ع. )"وقود"( 

بي��ان املرك��ز امل��ايل املوحد

كم��ا يف 31 دي�س��مرب 2020     
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

�س��ركة قط��ر للوق��ود ���ش.م.ق.ع. )"وقود"( 

بي��ان الرب��ح او اخل�س��ارة املوح��د

كم��ا يف 31 دي�س��مرب 2020    
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(
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727,5111,258,354�شايف ربح ال�شنة

الدخل ال�شامل الآخر

بنود لن يعاد ت�شنيفها لحقا يف الربح اأو اخل�شارة

64،63674،068�شايف التغري يف القيمة العادلة لال�شتثمارات املالية

)5،780()14،300(عجز اإعادة التقييم لل�شنة

50،33668،288الدخل ال�شامل الأخر لل�شنة

777,8471،326،642اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

من�شوب اإىل:

749،3871،282،769مالكي ال�شركة

28،46043،873ح�شة غري م�شيطرة

777,8471،326،642

املن�سوب اإىل مالكي ال�سركة
 ح�سة غري

م�سيطرة

 

 اجمايل حقوق

امللكية
راأ�س املال

احتياطي

 قانوين

احتياطي القيمة

 العادلة

فائ�س اإعادة 

التقييم

 

اأرباح مدورة
الجمايل

531،7936،014،8858،031،240247،3838،278،623)7،485(994،256497،791الرصيد يف ١ يناير ٢٠١٩

اإجمايل الدخل ال�شامل للسنة:

1،216،3821،216،38241،9721،258،354----�شايف الربح لل�شنة

66،3871،90168،288)8،473()5،780(80،640--الدخل ال�شامل الآخر لل�شنة

1،207،9091،282،76943،8731،326،642)5،780(80،640--اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

6،512-5،3896،512--1،123-بيع ك�شور الأ�شهم

توزيعات اأرباح مدفوعة عن عام ٢٠١٨ 

)اإي�شاح ٢٩(

----)795،405()795،405(-)795،405(

 امل�شاهمة يف ال�شندوق الجتماعي

والريا�شي

----)30،409()30،409(-)30،409(

 توزيعات اأرباح مدفوعة للح�شة غري

امل�شيطرة

------)83،851()83،851(

994،256498،91473،155526،0136،402،3698،494،707207،4058،702،112الر�شيد يف  ٣١ دي�شمرب ٢٠١٩

994،256498،91473،155526،0136،402،3698،494،707207،4058،702،112الر�شيد يف ١ يناير ٢٠٢٠

اجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة:

٧٠٧،٤٢5٧٠٧،٤٢5٢٠،٠٨٦٧٢٧،5١١----�شايف الربح لل�شنة

41،9628،37450،336)28،922()14،300(85،184--الدخل ال�شامل الآخر لل�شنة

678،503749،38728،460777،847)14،300(85،184--اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

توزيعات اأرباح مدفوعة عن عام ٢٠١٩ 

)اإي�شاح ٢٩(

----)٧٩5،٤٠5()٧٩5،٤٠5(-)٧٩5،٤٠5(

 امل�شاهمة يف ال�شندوق الجتماعي

والريا�شي

----)١٧،٦٨5()١٧،٦٨5(-)١٧،٦٨5(

 توزيعات اأرباح مدفوعة للح�شة غري

امل�شيطرة

------)80،000()80،000(

994،256498،914158،339511،7136،267،7828،431،004155،8658،586،869الر�شيد يف ٣١ دي�شمرب ٢٠٢٠

ت�شكل الإي�شاحات يف ال�شفحات من ٩٦ اإىل ١٣٦ جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

�سركة قطر للوقود �ش.م.ق.ع. )	وقود	(

بيان التغيريات يف حقوق امللكية املوحد 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020
)مت عر�ــس جميــع الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(                                                                                                                                  

2019 2020

�س��ركة قط��ر للوق��ود ���ش.م.ق.ع. )"وقود"( 

بي��ان الرب��ح و اخل�س��ارة والدخ��ل ال�س��امل املوح��د كم��ا يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

�س��ركة قط��ر للوق��ود ���ش.م.ق.ع. )"وقود"(

بي��ان التغي��ريات يف حق��وق امللكي��ة املوح��د لل�س��نة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(
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20202019

اإي�شاح

  التدفقات النقدية من الن�شطة الت�شغيلية

727،5111،258،354�شايف ربح ال�شنة

ت�شويات لـ:

6155،134209،105اإهالك ممتلكات واآلت ومعدات

736،71820،525اإهالك موجودات حق ا�شتخدام

815،79734،957اإهالك ا�شتثمارات عقارية

-١٠297 اإطفاء اأ�شول غري ملمو�شة

-1،115فك تكلفة متويل خم�ش�س اإيقاف الت�شغيل

1361،0057،166 )ب(خم�ش�س ديون معدومة وم�شكوك يف حت�شيلها

٦1،5803،463انخفا�س قيمة ممتلكات واآلت ومعدات

-٨7،428انخفا�س قيمة ا�شتثمارات عقارية

5،198)4،796(١١)رد( /انخفا�س قيمة خمزون بطيء احلركة

2532،16743،460خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

1،685)2،707()اأرباح(/ خ�شائر من بيع ممتلكات واآلت ومعدات

)85،478()80،795(اإيرادات توزيعات اأرباح

)169،132()139،116(اإيرادات متويل

811,3381،329،303

التغريات يف:

)9،313(117،306املخزون

149،531111،695امل�شتحق من اأطراف ذات عالقة 

1،056،445)430،897(ذمم جتارية مدينة ومدفوعة مقدما 

84،707)102،113(ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

)1،745،084()619،828(امل�شتحق لأطراف ذات عالقة  

827،753)74,663(التدفقات النقدية )امل�شتخدمة يف( / الناجتة من اأن�شطة الت�شغيل

)45،759()31،306(20مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

)29،003()30،409(امل�شاهمة املدفوعة لل�شندوق الجتماعي والريا�شي

752،991)136,378(�شايف التدفقات النقدية )امل�شتخدمة يف( /من اأن�شطة الت�شغيل

التدفقات النقدية من اأن�شطة ال�شتثمار

5117،306متح�شالت من بيع ممتلكات واآلت ومعدات

)657،689()265،342(�شراء ممتلكات واآلت ومعدات

)12،134()43،269(8�شراء ا�شتثمارات عقارية

-)2،533(�شراء اأ�شول غري ملمو�شة

2580،79585،478توزيعات اأرباح م�شتلمة

139،116169،132اإيرادات متويل م�شتلمة

6،513-متح�شالت من بيع ك�شور الأ�شهم

)1،092،990()1،685،966( �شراء ا�شتثمارات

1،685،4981،108،109متح�شالت من بيع ا�شتثمارات مالية

)20،539(35،544�شايف احلركة يف ر�شيد الودائع الثابتة

)406،814()55,646(�شايف التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف اأن�شطة ال�شتثمار

التدفقات النقدية من اأن�شطة التمويل

)795،405()795،405(29توزيعات اأرباح مدفوعة

)83،851()80،000(توزيعات اأرباح مدفوعة حل�شة غري م�شيطرة

)18،146()34،530(مدفوعات اإيجار

)897،402()909,935(�شايف التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف اأن�شطة التمويل

)551،225()1،101،959( �شايف النق�س يف النقد وما يعادله

2،613،1693،164،394 النقد وما يعادله يف ١ يناير

151,511,2102،613،169 النقد وما يعادله يف ٣١ دي�شمرب

 

١. الو�سع القانوين والن�ساط الرئي�سي

�شركة قطر للوقود �س.م.ق.ع. )"وقود"( )"ال�شركة" اأو "ال�شركة الأم"( هي �شركة م�شاهمة عامة قطرية تاأ�ش�شت مبوجب 

املر�شوم الأمريي رقم )5( ل�شنة 2002 بتاريخ 10 فرباير 2002 وقيدت بال�شجل التجاري رقم ٢٤٨٧٢.

 الأن�شطة الرئي�شية لل�شركة الأم مع ال�شركات التابعة لها )"املجموعة"( هي بيع وت�شويق وتوزيع النفط والغاز واملنتجات 

النفطية املكررة، وخدمات فح�س املركبات، تزويد ال�شفن بالوقود البحري، بيع القار ونقل النفط والغاز بني املوانئ وتزويد 

ال�شفن بالوقود واخلدمات العقارية. تعمل املجموعة يف دولة قطر ب�شكل اأ�شا�شي.

ت�شمل البيانات املالية املوحدة على املعلومات املالية التي تخ�س ال�شركات التابعة امل�شيطر عليها التالية:

بلد التاأ�شي�سال�شركة التابعة 

الن�سبة املئوية للم�ساهمة الفعلية للمجموعة

20202019

٪100٪100قطر)�شركة وقود لفح�س املركبات ذ.م.م. )فاح�س

٪60٪60قطر .�شركة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م

٪100٪100قطر.�شركة وقود للخدمات البحرية ذ.م.م

٪100٪100قطر.�شركة وقود العاملية ذ.م.م

٪100٪100اململكة العربية ال�شعودية.�شركة وقود اململكة ذ.م.م

٪100٪100قطر.ار�س اخلليج للعقارات ذ.م.م

٪100٪100عمانبولري�س للخدمات البحرية �س.م.م

٪100٪100جمهورية ليبرييا�شتار مارين �شريفي�شيز ليمتد

٪100٪100جمهورية ليبرييا�شركة �شدرة الوجبة لل�شحن

٪100٪100جمهورية ليبرييااأو�شن مارين �شريفي�شيز ليمتد

٪100٪100جمهورية ليبريياجالك�شي مارين �شريفي�شيز ليمتد

٪100٪100جمهورية ليبرييااوربت مارين �شريفي�شيز ليمتد

٪100٪100جمهورية ليبرييا�شركة �شدرة الرميلة لل�شحن

٪100٪100جمهورية ليبرييا�شركة �شدرة م�شيعيد لل�شحن

٪100٪100جمهورية ليبريياهورايزون مارين �شريفي�شيز ليمتد

-٪100جمهورية ليبرييا�شركة �شدرة الدوحة لل�شحن

-٪100جمهورية ليبرييا�شركة �شدرة اخلور لل�شحن

متت املوافقة على اإ�شدار البيانات املالية املوحدة ل�شركة قطر للوقود )"وقود"( �س.م.ق.ع. لل�شنة املنتهية يف ٣١ دي�شمرب ٢٠٢٠ من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠٢١.

ت�شكل الإي�شاحات يف ال�شفحات من ٩٦ اإىل ١٣٦ جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

بي��ان التدفق��ات املالي��ة املوح��د

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(
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ت�شبب وباء كوفيد-19 يف تباطوؤ الأن�شطة القت�شادية خالل 

الفرتة من مار�س ٢٠٢٠. وقد �شكل هذا الو�شع جمموعة من 

التحديات التجارية واملالية لل�شركات على م�شتوى العامل 

وعرب خمتلف قطاعات القت�شاد يف دولة قطر.

على الرغم من اأن ال�شركة قد اتخذت تدابري كافية ل�شمان 

ا�شتمرارية الأعمال خالل فرتة الوباء، فقد تاأثرت العمليات 

التجارية ب�شبب الظروف النا�شئة عن كوفيد-١٩ مبا يف 

ذلك �شغط الطلب على املنتجات البرتولية والتقلب يف 

اأ�شعار الوقود الر�شمية، مما اأدى اإىل انخفا�س الإيرادات 

واجمايل الأرباح. قامت الإدارة بتقييم الآثار املحا�شبية 

لهذه التطورات على هذه البيانات املالية املوحدة عندما 

ينطبق ذلك، مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل احل�شر 

اخل�شائر الئتمانية املتوقعة وتعديل اللتزام املايل مبوجب 

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9، "الأدوات املالية"، 

وانخفا�س قيمة املوجودات امللمو�شة مبوجب معيار املحا�شبة 

الدويل رقم ٣٦، انخفا�س قيمة الأ�شول غري املالية ، �شايف 

القيمة املمكن حتقيقها للمخزون مبوجب املعيار املحا�شبي 

الدويل ، "٢املخزون " واللتزامات الطارئة مبوجب معيار 

املحا�شبة الدويل ٣٧. وقد �شمنت الإدارة اتخاذ جميع 

اخلطوات الالزمة ل�شمان ا�شتمرار �شل�س وكاف لأعمالها 

من اأجل احلفاظ على اأداء الأعمال على الرغم من الن�شاط 

القت�شادي ال�شعب.

بناًء على جميع التقييمات وبعد الخذ يف العتبار جميع 

التعديالت، ترى اإدارة ال�شركة اأنه ل يوجد تاأثري مادي لـ 

كوفيد-١٩ على القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات كما 

يف 31 دي�شمرب ٢٠٢٠.

 للم�شي قدًما، فاإن الإدارة �شتوا�شل مراقبة التاأثري املحتمل 

واتخاذ اخلطوات الالزمة للتخفيف من اأي اآثار حمتملة.

فقرة اللتزام )اأ( 

اأ�شا�س القيا�س )ج( 

العملة الوظيفية وعملة العر�س )د( 

)ب(     تاأثري كوفيد-19 على البيانات املالية املوحدة

)هـ(  ا�شتخدام التقديرات والأحكام

الأحكام

ال�شكوك حول الفرتا�شات والتقديرات

قيا�س القيم العادلة

٢.  اأ�سا�ش الإعداد

مت اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية. تفا�شيل ال�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة مبينة 

يف الإي�شاح رقم ٣.

عند اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة تقوم الإدارة بو�شع اأحكام وتقديرات وافرتا�شات توؤثر على تطبيق ال�شيا�شات 

املحا�شبية وقيم املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�شروفات ال�شادر عنها التقرير. قد تختلف القيم احلقيقية عن هذه 

التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات والفرتا�شات امل�شاحبة لها على نحو م�شتمر. التعديالت على التقديرات يتم العرتاف بها 

م�شتقبليا.

اإن املعلومات حول الأحكام التي متت لتطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية والتي لها تاأثري جوهري على املبالغ املعرتف بها 

للموجودات واملطلوبات يف البيانات املالية للمجموعة مدرجة يف الإي�شاح التايل:

الإي�شاح ٣٢ - مدة الإيجار: ما اإذا كانت املجموعة متاأكدة على نحو معقول من اأنها �شتمار�س خيارات التمديد.  )١(

اإن املعلومات املتعلقة بال�شكوك حول الفرتا�شات والتقديرات يف 31 دي�شمرب 2020 والتي توجد بها خماطر كبرية من 

اأن ينتج عنها تعديل جوهري على القيم الدفرتية لالأ�شول واملطلوبات يف ال�شنة املالية التالية مت ت�شمينها يف الإي�شاحات 

التالية:

الإي�شاح ٣ )ه( - التغري يف العمر الإنتاجي للممتلكات والآلت واملعدات؛  )١(

الإي�شاح ٣ )ح( - التغري يف العمر الإنتاجي لال�شتثمارات العقارية؛  )٢(

الإي�شاح ٤ )٢( - قيا�س خم�ش�س خ�شارة الئتمان املتوقعة للذمم املدينة التجارية والأر�شدة امل�شرفية:   )٣(

الفرتا�شات الرئي�شية يف حتديد متو�شط معدل اخل�شارة املرجح.؛

الإي�شاح ٦ )٢( - حتديد القيمة العادلة لالأر�س على اأ�شا�س املدخالت الهامة التي ل ميكن مالحظتها.  )٤(

الإي�شاح ١٠ - اختبار انخفا�س قيمة ال�شهرة: الفرتا�شات الرئي�شية التي تت�شمن املبالغ القابلة لال�شرتداد؛  )5(

الإي�شاح ٣١ -   العرتاف وقيا�س الطوارئ: الفرتا�شات الرئي�شية حول احتمالية وحجم التدفق اخلارج للموارد  )٦(

يتطلب عدد من ال�شيا�شات املحا�شبية والف�شاحات للمجموعة اإجراء قيا�س للقيم العادلة لكل من املوجودات واملطلوبات 

املالية وغري املالية.

لدى املجموعة اإطار عمل للرقابة مو�شوع فيما يتعلق بقيا�س القيم العادلة. تتم مراجعة التقييم للمدخالت اجلوهرية التي 

ل ميكن مالحظتها وتعديالت التقييم. يف حالة ا�شتخدام معلومات طرف ثالث مثل اأ�شعار الو�شيط اأو خدمات الت�شعري 

لقيا�س القيم العادلة عندها يتم تقييم الدليل الذي مت احل�شول عليه من اأطراف ثالثة لدعم النتيجة باأن هذه التقييمات 

ت�شتويف متطلبات املعايري مت�شمنة امل�شتوى يف ترتيب القيمة العادلة الذي يجب ت�شنيف التقييمات فيه.

عند قيا�س القيمة العادلة ملوجود اأو مطلوب ت�شتخدم املجموعة بيانات ال�شوق التي ميكن مالحظتها ما اأمكن ذلك. ت�شنف 

القيم العادلة يف خمتلف امل�شتويات من ترتيب القيمة العادلة ا�شتنادا اإىل املدخالت امل�شتخدمة يف تقنيات التقييم على 

النحو التايل:

امل�شتوى ١: الأ�شعار املدرجة )غري معدله( يف اأ�شواق ن�شطة ملوجودات اأو مطلوبات مطابقة.  -

امل�شتوى ٢: مدخالت بخالف الأ�شعار املدرجة امل�شمنة يف امل�شتوى ١ والتي ميكن مالحظتها بالن�شبة ملوجود اأو    -

مطلوب اإما ب�شورة مبا�شرة اأو ب�شورة غري مبا�شرة.  

امل�شتوى ٣: املدخالت للموجود اأو املطلوب التي ل ت�شتند اإىل بيانات ال�شوق التي ميكن مالحظتها )املدخالت التي   -

مت اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية فيما عدا ال�شتثمارات املالية والأرا�شي اململوكة التي يتم 

قيا�شها بالقيمة العادلة.

مت عر�س هذه البيانات املالية املوحدة بالريال القطري وهو العملة الوظيفية للمجموعة. مت تقريب جميع املبالغ لأقرب األف 

ريال قطري، ما مل تتم الإ�شارة اإىل خالف ذلك.

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(
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ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة للمجموعة التي مت تطبيقها عند اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة واردة اأدناه.

ل يتوقع اأن يوؤثر تبنيها على البيانات املالية املوحدة للمجموعة

التعديالت والتح�شينات على املعايري التي اأ�شبحت �شارية املفعول حديثا )و( 

اأ�شا�س توحيد البيانات املالية )اأ( 

خالل ال�شنة احلالية، اأ�شبحت التعديالت والتح�شينات على املعايري الدولية للتقارير املالية املذكورة اأدناه �شارية للمرة 

الأوىل لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020:

تعديالت على مراجع الإطار التعريفي يف املعايري الدولية للتقارير املالية  	 

تعريف املواد )تعديالت على معيار املحا�شبة الدويل 1 ومعيار املحا�شبة الدويل 8(	 

تعريف الأعمال )تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 3(	 

التعديل املعياري ل�شعر الفائدة )تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 9 ومعيار املحا�شبة الدويل 39 	 

واملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 7(

امتيازات الإيجار املتعلقة بكوفيد- 19 )تعديل على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 16(	 

 	

مل يكن لتبني املعايري املعدلة والتح�شينات على املعايري اأعاله اأثر كبري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

 ت�شبح �شارية املفعول لل�شنة

املنتهية بعد ٣١ دي�شمرب ٢٠٢٠

العقود ال�شاقة - تكلفة اإمتام العقد )تعديالت على معيار املحا�شبة الدويل 73(	 

اإ�شالحات معايري اأ�شعار الفائدة - املرحلة 2 )تعديل على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 9 ، ومعايري املحا�شبة  الدولية 	 

93 ، و املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 7 ، املعيار الدويل للتقارير املالية 4 و املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 61(

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

املمتلكات والآلت واملعدات: العائدات قبل غر�س ال�شتخدام )تعديالت على معيار املحا�شبة الدويل 61(	 

الرجوع اىل الإطار التعريفي )تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 3(	 

ت�شنيف املطلوبات على اأنها متداولة اأو غري متداولة )تعديالت على معيار املحا�شبة الدويل 1(	 

٣. ملخ�ش ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

جتميع الأعمال  )1(

تقوم املجموعة بح�شابات جمموعات الأعمال با�شتخدام 

طريقة ال�شتحواذ عندما ت�شتويف جمموعة الأن�شطة 

والأ�شول املكت�شبة تعريف الن�شاط التجاري ويتم نقل 

ال�شيطرة اإىل املجموعة. ولدى حتديد ما اإذا كانت جمموعة 

معينة من الأن�شطة والأ�شول هي عمل جتاري، تقّيم 

املجموعة ما اإذا كانت جمموعة الأ�شول والأن�شطة املكت�شبة 

ت�شمل، كحد اأدنى، عملية م�شاهمة ومو�شوعية، وما اإذا 

كانت املجموعة املكت�شبة قادرة على اإنتاج خمرجات. 

ولدى املجموعة خيار تطبيق "اختبار الرتكيز" ي�شمح 

باإجراء تقييم مب�شط ملا اإذا كانت جمموعة الأن�شطة 

والأ�شول املكت�شبة لي�شت عمال جتاريا. ويتم اختبار الرتكيز 

الختياري اإذا كانت جمموع القيمة العادلة لالأ�شول 

الإجمالية التي مت احل�شول عليها ترتكز ب�شكل كبري يف 

اأ�شل واحد ميكن حتديده اأو جمموعة من الأ�شول القابلة 

للتحديد.

وتقا�س عملية القتناء عموما بالقيمة العادلة، وكذلك �شايف 

الأ�شول التي ميكن حتديدها التي مت احل�شول عليها. 

يتم اختبار اأي �شهرة تن�شاأ �شنوًيا للك�شف عن انخفا�س 

يف القيمة حمتمل. يتم العرتاف باأي ربح ناجت عن �شراء 

�شفقة يف الربح اأو اخل�شارة على الفور. وُت�شجل اي تكاليف 

للمعامالت على اأنها م�شاريف عند حدوثها، اإل اإذا كانت 

تتعلق باإ�شدار �شندات الدين اأو الأ�شهم.

ال�شركات التابعة  )2(

احل�ش�س غري امل�شيطرة  )3(

فقدان ال�شيطرة  )4(

ال�شركات التابعة هي �شركات ت�شيطر عليها املجموعة. ت�شيطر املجموعة على �شركة عندما تكون معر�شة اأو لديها احلقوق 

يف العائدات املتغرية من ا�شتثمارها يف ال�شركة ويكون لديها املقدرة على التاأثري على تلك العائدات من خالل �شلطتها على 

ال�شركة. يتم اإدراج البيانات املالية لل�شركات التابعة يف البيانات املالية املوحدة من التاريخ الذي تبداأ فيه تلك ال�شيطرة 

واإىل تاريخ توقفها.

يتم قيا�س ح�ش�س غري امل�شيطرة بح�شتها التنا�شبية يف �شايف الأ�شول القابلة للتحديد لل�شركة املقتناه يف تاريخ القتناء. 

التغريات يف م�شاهمة املجموعة يف ال�شركة التابعة والتي ل ينتج عنها فقدان لل�شيطرة تتم املحا�شبة عنها على اأنها معامالت 

حقوق ملكية.

عندما تفقد املجموعة ال�شيطرة على �شركة تابعة، فاإنها تقوم باإلغاء العرتاف عن موجودات ومطلوبات ال�شركة التابعة، 

واأية م�شاهمات غري م�شيطرة ذات �شلة وغريها من عنا�شر حقوق امللكية. يتم اإثبات اأي مك�شب اأو خ�شارة ناجتة يف الربح 

اأو اخل�شارة. يتم قيا�س اأي ح�شة حمتفظ بها يف ال�شركة التابعة ال�شابقة بالقيمة العادلة عند فقدان ال�شيطرة. 

ل ميكن مالحظتها(.

لو كانت املدخالت امل�شتخدمة لقيا�س القيمة العادلة ملوجود اأو مطلوب تقع �شمن م�شتويات خمتلفة من ترتيب القيمة 

العادلة عندها ي�شنف قيا�س القيمة العادلة يف جممله يف نف�س م�شتوى ترتيب القيمة العادلة كاأدنى مدخل م�شتوى هام 

بالن�شبة للقيا�س باأكمله.

تعرتف املجموعة بالتحويالت بني م�شتويات ترتيب القيمة العادلة يف نهاية فرتة التقرير التي حدث فيها التغيري.

مت تقدمي املزيد من املعلومات حول الفرتا�شات املو�شوعة عند قيا�س القيمة العادلة بالإي�شاحات التالية:

الإي�شاح ٦ - املمتلكات والآلت واملعدات  )١(

الإي�شاح ٨ - ال�شتثمارات العقارية  )٢(

الإي�شاح ٩ - ال�شتثمارات املالية  )٣(

٢        أساس اإلعداد )تابع(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(
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املعامالت امل�شتبعدة عند التوحيد  )5(

يتم ا�شتبعاد الأر�شدة واملعامالت واأي دخل وم�شروف غري حمقق تن�شاأ عن املعامالت بني �شركات املجموعة. يتم ا�شتبعاد 

الأرباح غري املحققة الناجتة عن املعامالت مع ال�شركات امل�شتثمر فيها التي تتم املحا�شبة عنها بطريقة حقوق امللكية يف 

مقابل ال�شتثمار اإىل حد ح�شة املجموعة يف ال�شركة امل�شتثمر فيها. يتم ا�شتبعاد اخل�شائر غري املحققة بنف�س الطريقة التي 

ت�شتبعد بها املكا�شب غري املحققة، ولكن فقط اإىل احلد الذي ل يوجد فيه دليل على انخفا�س القيمة.

يتم قيا�س ال�شهرة الناجتة عن ال�شتحواذ على ال�شركات التابعة بالتكلفة ناق�شا خ�شائر انخفا�س القيمة املرتاكمة، اإن 

وجدت.

يقا�س الإيراد ا�شتنادا اإىل املقابل املحدد يف العقد مع العميل. تعرتف املجموعة بالإيراد عندما تقوم بنقل ال�شيطرة على 

الب�شائع اأو اخلدمات اإىل العميل.

ال�شهرة )ب( 
املمتلكات والآلت واملعدات  )هـ( 

العرتاف بالإيرادات ِ)ج( 

الإيرادات الخرى )د( 

بيع الب�شائع  )١( 

النفقات الالحقة  )٢(

الإهالك  )٣(

اإيرادات الإيجارات  )٢(

اإيرادات توزيعات الأرباح  )٣(

تقدمي اخلدمات   )٢(

اإيرادات الفوائد  )١(

التحقق والقيا�س  )١(

يتم العرتاف باإيرادات بيع الب�شاعة عندما يتم حتويل ال�شيطرة على الب�شائع اإىل العميل، ويكون من املحتمل ا�شرتداد 

املقابل وميكن تقدير التكاليف امل�شاحبة للب�شائع واإرجاع الب�شاعة بطريقة معقولة، ولي�شت هناك م�شاركة م�شتمرة من 

الإدارة فيما يخ�س الب�شاعة وميكن قيا�س قيمة اليراد بطريقة م�شمونة. يتم قيا�س الإيراد بال�شايف من املرجتعات 

واخل�شوم والتخفي�شات للكميات.

تتم ر�شملة النفقات الالحقة فقط لو كان من املحتمل تدفق منافع اقت�شادية م�شتقبلية م�شاحبة للنفقات للمجموعة.

تتم مراجعة طرق الإهالك والقيم الباقية والأعمار الإنتاجية يف تاريخ كل تقرير وتعديلها اإن كان ذلك مالئما.

خالل ال�شنة قامت املجموعة بتقييم العمر النتاجي للممتلكات والآلت واملعدات، مما اأدى اإىل تغيري يف العمر النتاجي 

املتوقع الذي ازداد باملقارنة مع العام ال�شابق. واأثر هذه التغيريات هو انخفا�س مبلغ م�شروف الإهالك اإىل ٩٩٫5 مليون 

ريال قطري.

يتم احت�شاب الإهالك ل�شطب تكلفة بنود املمتلكات والآلت واملعدات ناق�شا قيمها الباقية املقدرة با�شتخدام طريقة الق�شط 

الثابت على مدى عمرها الإنتاجي املقدر ويتم العرتاف بها يف الربح اأو اخل�شارة. ل يتم اإهالك الأرا�شي.

الأعمار الإنتاجية املقدرة لل�شنة احلالية وال�شنة املقارنة كما يلي:

حتت�شب ايرادات الإيجارات التي تن�شاأ من ال�شتثمارات العقارية كاإيراد على مدى فرتة الإيجار. يتم اإدراج اإيرادات الإيجار 

�شمن "الإيرادات الأخرى".

يتم اإثبات اإيرادات توزيعات الأرباح عند اإثبات احلق كمجموعة يف احل�شول على املدفوعات.

تقوم املجموعة بتقدمي خدمات تخ�س فح�س ال�شيارات ونقل وتوزيع املنتجات البرتولية املكررة. يتم العرتاف بالإيرادات 

من هذه اخلدمات عند اإمتام اخلدمات حيث تكون مدة اخلدمات ق�شرية عموما بطبيعتها.

ت�شجل ايرادات الفائدة با�شتخدام معدل الفائدة الفعلي. 

اإن معدل الفائدة الفعلي هو ال�شعر الذي يخ�شم بال�شبط 

مدفوعات اأو ايرادات التدفقات النقدية امل�شتقبلية على 

مدى العمر املتوقع لالأداة املالية للو�شول اإىل �شايف القيمة 

الدفرتية للموجودات املالية. 

يتم العرتاف ببنود املمتلكات والآلت واملعدات بتكلفة 

القتناء ومن ثم تقا�س بالتكلفة ناق�شا الإهالك املرتاكم 

واأية خ�شائر انخفا�س يف القيمة مرتاكمة فيما عدا 

الأرا�شي اململوكة للمجموعة والتي يتم قيا�شها بالقيمة 

العادلة. تت�شمن التكلفة جميع التكاليف التي تن�شب ب�شفة 

مبا�شرة اإىل اقتناء الأ�شل حتى ال�شتخدام مبا ت�شمله 

من تكلفة اإدارة امل�شروع التي تن�شب لالأ�شل. الربجميات 

عند احت�شاب اإيرادات الفائدة يتم تطبيق معدل الفائدة 

الفعلي على اإجمايل القيمة الدفرتية للموجود )عندما 

ل يكون املوجود منخف�س القيمة(. مع ذلك وبالن�شبة 

للموجودات املالية التي اأ�شبحت منخف�شة القيمة يف وقت 

لحق لالعرتاف املبدئي يحت�شب اإيراد الفائدة بتطبيق 

معدل الفائدة الفعلي على التكلفة املطفاأة للموجود املايل. 

عندما ينتفي انخفا�س القيمة عن املوجود يعود بعدها 

احت�شاب اإيراد الفائدة اإىل اأ�شا�س الإجمايل. 

امل�شرتاة والتي ت�شكل جزءا مكمال لوظيفة املعدة ذات 

ال�شلة تتم ر�شملتها كجزء من تلك املعدة. 

لو كان لأجزاء هامة من بنود املمتلكات والآلت واملعدات 

اأعمار اإنتاجية خمتلفة عندها تتم املحا�شبة عنها كبنود 

منف�شلة )مكونات رئي�شية( للممتلكات والآلت واملعدات. 

٣١ دي�شمرب ٢٠١٩       ٣١ دي�شمرب ٢٠٢٠
                                                                                        

١٠-٢٠ �شنة٢٠-٤٠ �شنة               مباين وبنية حتتية
١٠-٢٠ �شنة               ٢٠ �شنة                    اآلت ومعدات

5-١٠ �شنوات5-١٠ �شنوات              �شيارات ومعدات مكتبية ومفرو�شات
٢5-٣٠ �شنة٢5-٣٠ �شنة               بواخر

٣    ملخص السياسات املحاسبية الهامة )تابع(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(
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اإلغاء العرتاف  )٤( 

يتم اإلغاء العرتاف عن بند املمتلكات والآلت واملعدات عند ا�شتبعاده اأو عندما ل تكون هناك منافع اقت�شادية م�شتقبلية 

متوقعة من ا�شتخدامه اأو ا�شتبعاده. اأي اأرباح اأو خ�شائر نا�شئة عن ا�شتبعاد بنود املمتلكات والآلت واملعدات يتم حتديدها 

مبقارنة متح�شالت ا�شتبعادها مع مبالغها الدفرتية ويتم العرتاف بها بال�شايف �شمن الربح اأو اخل�شارة.

تعرتف املجموعة باملنحة احلكومية غري امل�شروطة يف الربح اأو اخل�شارة على اأنها اإيراد اأخر عندما ت�شبح املنحة م�شتحقة. 

املنح احلكومية الأخرى ذات ال�شلة باملوجودات يتم العرتاف بها مبدئيا بالقيمة ال�شمية.

ت�شتمل الأعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ على م�شاريع قيد الإن�شاء ويتم ت�شجيلها بالتكلفة ناق�شا خ�شارة النخفا�س يف 

القيمة، اإن وجدت. ل يتم اإهالك الأعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ. مبجرد اكتمال اإن�شاء الأ�شول �شمن الأعمال الراأ�شمالية 

قيد التنفيذ يعاد ت�شنيفها اإما اإىل املمتلكات والآلت واملعدات اأو ال�شتثمارات العقارية اعتمادا على ا�شتخدامها ويتم 

اإهالكها مبجرد و�شعها قيد ال�شتخدام.

ال�شتثمارات العقارية متثل الأر�س واملباين التي يتم اقتناوؤها ب�شورة كبرية بغر�س ا�شتخدامها من اأطراف ثالثة وحتتفظ 

بها املجموعة جلني اإيراد من الإيجارات اأو زيادة القيمة. ل يتم العرتاف بالتغيريات يف القيم العادلة حيث تعرتف 

املجموعة بهذه ال�شتثمارات العقارية بنموذج التكلفة وتقوم بت�شجيل ال�شتثمارات بالتكلفة ناق�شا الإهالك املرتاكم.

ي�شتمل النقد وما يعادله على اأر�شدة نقدية واأر�شدة لدى البنوك وودائع ق�شرية الأجل ذات فرتات ا�شتحقاق لثالثة اأ�شهر 

اأو اأقل، اإن وجدت، بال�شايف من الأر�شدة القائمة وت�شتخدمها ال�شركة يف اإدارة الرتباطات ق�شرية الأجل.

املنح احلكومية )و( 

الأعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ )ز( 

ال�شتثمارات العقارية )ح( 

النقد وما يعادله )ط( 

الأدوات املالية )ي( 

العرتاف والقيا�س  )١(

العرتاف والقيا�س املبدئي  )١(

الت�شنيف والقيا�س الالحق  )٢(

)٢(     النفقات الالحقة

الإهالك  )٣(

اإلغاء العرتاف  )٤( 

يتم العرتاف مبدئيا بال�شتثمار العقاري بتكلفة لقتناء مت�شمنة اأي من تكاليف املعاملة وتقا�س لحقا بالتكلفة ناق�شا 

الإهالك املرتاكم واأية خ�شائر انخفا�س يف القيمة مرتاكمة.

يتم العرتاف مبدئيا بالذمم التجارية املدينة عندما تن�شاأ. يتم اإثبات جميع املوجودات املالية واملطلوبات املالية الأخرى يف 

البداية عندما ت�شبح املجموعة طرفا يف الن�شو�س التعاقدية لالأداة.

يتم قيا�س موجود مايل )ما مل يكن ذمم جتارية مدينة بدون مكون متويلي جوهري )اأو مطلوب مايل مبدئيا بالقيمة العادلة 

بالإ�شافة اإىل، لعن�شر غري مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة، تكاليف املعامالت التي ميكن اأن تن�شب 

مبا�شرة اإىل ال�شتحواذ عليها اأو ا�شدارها. يتم قيا�س ذمم جتارية مدينة بدون مكون متويلي كبري ب�شعر املعاملة.

املوجودات املالية

عند العرتاف املبدئي يتم ت�شنيف املوجود املايل على اأنه مقا�س بـ: التكلفة املطفاأة؛ القيمة العادلة من خالل الدخل 

ال�شامل الآخر، ا�شتثمارات يف اأدوات الدين، بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة - ا�شتثمارات يف اأدوات حقوق 

امللكية. 

دارة الموجودات  ل يعاد ت�شنيف الموجودات المالية بعد العتراف المبدئي اإل اإذا قامت المجموعة بتفيري نموذج اأعمالها لإ

وىل بعد  المالية، ويف هذه الحالة يتمم اإعادة ت�شنيف جميع الموجودات المالية المتاأثرة يف اأول يوم من فترة التقرير الأ

عمال. التغيري يف نموذج الأ

يتم قيا�س املوجود املايل بالتكلفة املطفاأة اإذا ا�شتوفى كال ال�شرطني التاليني ومل يتم العرتاف به بالقيمة العادلة من خالل 

الربح اأو اخل�شارة:

يتم الحتفاظ به �شمن منوذج عمل يهدف اإىل الحتفاظ مبوجودات جلمع التدفقات النقدية التعاقدية؛ و  -

توؤدي �شروطه التعاقدية يف تواريخ حمددة اإىل تدفقات نقدية متثل فقط مدفوعات اأ�شل املبلغ وفائدة على املبلغ   -

الأ�شلي القائم.

عند العرتاف املبدئي با�شتثمار يف حقوق امللكية حمتفظ به بغر�س املتاجرة قد تختار املجموعة ب�شكل ل رجعة فيه عر�س 

التغيريات امل�شتقبلية يف القيمة العادلة لال�شتثمار يف الدخل ال�شامل الخر يتم هذا الختيار على اأ�شا�س كل ا�شتثمار على 

حدة.

جميع الموجودات المالية غري الم�شنفة بالتكلفة المطفاأة اأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر يتم قيا�شها 

بالقيم ة العادلة من خالل الربح اأو الخ�شارة. عند العرتاف املبدئي قد تخ�ش�س املجموعة ب�شورة غري قابلة لالإلغاء 

اأ�شاًل مالًيا بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة، قد ي�شتويف متطلبات العرتاف بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل ال�شامل الآخر، اإذا اأدى ذلك اإىل اإزالة اأو تقليل ب�شكل جوهري عدم التطابق املحا�شبي الذي قد ين�شاأ 

بخالف ذلك.

تتم ر�شملة النفقات الالحقة فقط لو كان من املحتمل تدفق منافع اقت�شادية م�شتقبلية م�شاحبة للنفقات اإىل املجموعة.

يحت�شب الإهالك ل�شطب تكلفة بنود ال�شتثمارات العقارية با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت خالل العمر املتوقع ٤٠ �شنة 

)٢٠١٩: ٢٠ �شنة( ويتم العرتاف بها يف الربح اأو اخل�شارة.

خالل ال�شنة قامت املجموعة بتقييم العمر النتاجي لال�شتثمارات العقارية، مما اأدى اإىل تغيري يف العمر النتاجي املتوقع، 

الذي ازداد باملقارنة مع العام ال�شابق. واأثر هذه التغيريات هو انخفا�س مبلغ م�شروف الإهالك اإىل ١١٫٢ مليون ريال 

قطري.

يتم اإلغاء العرتاف عن بند ال�شتثمار العقاري عندما يتم ا�شتبعاده اأو عند عدم توقع منفعة اقت�شادية م�شتقبلية من 

ا�شتبعاده. يتم العرتاف بالأرباح اأو اخل�شائر من ا�شتبعاد بنود ال�شتثمار العقاري مبقارنة متح�شالت ا�شتبعادها مع 

قيمتها الدفرتية ويتم العرتاف بها بال�شايف يف الربح اأو اخل�شارة.

٣    ملخص السياسات املحاسبية الهامة )تابع(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(
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املوجودات املالية - تقييم منوذج الأعمال

املطلوبات املالية - الت�شنيف والقيا�س الالحق والأرباح واخل�شائر

املوجودات املالية: تقييم ما اإذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لي�شت اإل مدفوعات عن اأ�شل 

الدين والفائدة عليه

املوجودات املالية – القيا�س الالحق والأرباح واخل�شائر

تقوم املجموعة بتقييم هدف منوذج الأعمال الذي يحتفظ فيه مبوجود مايل على م�شتوى حمفظة لأن هذا يعك�س ب�شكل 

اأف�شل الطريقة التي تدار بها الأعمال وتقدمي املعلومات لالإدارة. املعلومات التي توؤخذ يف العتبار تت�شمن:

ال�شيا�شات والأهداف املعلنة للمحفظة وتطبيق تلك ال�شيا�شات يف املمار�شة العملية. يت�شمن هذا ما اإذا كانت    -

ا�شرتاتيجية الإدارة تركز على جني اإيراد فوائد تعاقدية والحتفاظ مبلمح معدل فائدة حمدد وم�شاهاة فرتة    

املوجودات املالية مع فرتة املطلوبات امل�شاحبة لها اأو التدفقات النقدية املتوقعة اأو حتقيق تدفقات نقدية من خالل    

بيع املوجودات؛   

كيفية تقييم اأداء املحافظ وتقدمي التقارير لإدارة املجموعة؛  -

املخاطر التي توؤثر على اأداء منوذج الأعمال )واملوجودات املالية املحتفظ بها يف منوذج الأعمال( وكيفية اإدارة تلك    -

املخاطر؛  

كيفية تعوي�س مديري الأعمال، كمثال ما اإذا كان التعوي�س ي�شتند اإىل القيمة العادلة للموجودات املدارة اأو     -

التدفقات النقدية التعاقدية املح�شلة؛    

وترية وحجم وتوقيت مبيعات املوجودات املالية يف الفرتات ال�شابقة، اأ�شباب هذه املبيعات والتوقعات حول ن�شاط    -

املبيعات يف امل�شتقبل.  

اإن عمليات نقل املوجودات املالية لأطراف ثالثة يف معامالت غري موؤهلة لإلغاء العرتاف ل تعترب مبيعات لهذا الغر�س، 

وذلك مبا يتفق مع اعرتاف املجموعة امل�شتمر باملوجودات.

اإن املوجودات املالية املحتفظ بها بغر�س املتاجرة اأو التي تتم اإدارتها والتي يتم تقييم اأدائها على اأ�شا�س القيمة العادلة 

تقا�س بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة.

ُت�شنف املطلوبات املالية على اأنها مقا�شة بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة. ُي�شنف املطلوب 

املايل على اأنه بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة لو مت ت�شنيفه على اأنه حمتفظ به للمتاجرة اأو كان م�شتقا اأو 

مت تخ�شي�شه بهذه ال�شفة عند العرتاف املبدئي. املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة ُتقا�س 

بالقيمة العادلة ويتم العرتاف ب�شايف الأرباح واخل�شائر، مت�شمنة اأي م�شروفات فائدة، يف الربح اأو اخل�شارة. يف وقت 

لحق تقا�س املطلوبات املالية الأخرى بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. يتم العرتاف مب�شروف 

الفائدة واأرباح وخ�شائر �شرف العمالت الأجنبية يف الربح اأو اخل�شارة. اأي ربح اأو خ�شارة ناجتة من اإلغاء العرتاف يتم 

العرتاف بهما يف الربح اأو اخل�شارة.

لأغرا�س هذا التقييم، يتم تعريف "اأ�شل الدين" باأنه القيمة العادلة للموجود املايل عند العرتاف املبدئي. يتم تعريف 

"الفائدة" باأنها مقابل عن القيمة الزمنية للمال واملخاطر الئتمانية املرتبطة باملبلغ الأ�شلي القائم خالل فرتة معينة من 
الزمن وغريها من املخاطر الأ�شا�شية لالإقرا�س والتكاليف )مثل خماطر ال�شيولة والتكاليف الإدارية(، وكذلك هام�س 

الربح.

عند تقييم ما اإذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لي�شت �شوى مدفوعات عن اأ�شل الدين والفائدة عليه، تاأخذ املجموعة 

بال�شروط التعاقدية لالأداة. وي�شمل ذلك تقييم ما اإذا كان املوجود املايل يحتوي على �شرط تعاقدي ميكن اأن يغري توقيت اأو 

مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ل ميكنه الوفاء بهذا ال�شرط. عند القيام بهذا التقييم ت�شع املجموعة يف العتبار 

ما يلي: 

الأحداث الطارئة التي من �شاأنها تغيري مبلغ اأو توقيت التدفقات النقدية؛  -

ال�شروط التي قد توؤدي اإىل تعديل �شعر الفائدة التعاقدي املحدد، مت�شمنا مزايا ال�شعر املتغري؛ و  -

املدفوعات مقدما ومميزات التمديد؛   -

ال�شروط التي حتد من مطالبة املجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات حمددة )على �شبيل املثال مميزات حق    -

عدم الرجوع(.  

 املوجودات املالية

بالتكلفة املطفاأة

 يتم قيا�س هذه املوجودات لحقا بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تقليل التكلفة املطفاأة بخ�شائر انخفا�س

 القيمة. يتم العرتاف باإيرادات الفوائد )اإن وجدت(، واأرباح وخ�شائر اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية وانخفا�س القيمة يف

الربح اأو اخل�شارة. يتم العرتاف باأي ربح اأو خ�شارة من ا�شتبعاد يف الربح اأو اخل�شارة.

ال�ستثمارات يف حقوق 

امللكية بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 

ال�سامل الآخر

 يتم قيا�س هذه املوجودات لحقا بالقيمة العادلة. يتم العرتاف بتوزيعات الأرباح كاإيراد يف الربح اأو اخل�شارة ما مل متثل

 توزيعات الأرباح ب�شكل وا�شح ا�شرتداد جزء من تكلفة ال�شتثمار. يتم العرتاف ب�شايف الأرباح واخل�شائر الأخرى يف الدخل

ال�شامل الآخر ول يتم ا�شتبعادها اأبدا من الربح اأو اخل�شارة.

اإلغاء العرتاف  )٣(

املوجودات املالية

تقوم املجموعة باإلغاء العرتاف عن موجود مايل عند 

انتهاء احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من املوجود 

اأو عند تنازلها عن احلقوق يف ا�شتالم التدفقات النقدية 

التعاقدية من املوجود من خالل معاملة يتم فيها نقل كافة 

خماطر وعوائد ملكية املوجودات املالية، اأو اأنها ل تقوم 

بالتنازل عن ول الحتفاظ بجميع خماطر وفوائد امللكية 

كما اأنها ل حتتفظ بال�شيطرة على املوجود املايل.

تدخل املجموعة اأي�شا يف معامالت تقوم فيها بتحويل 

املوجودات املعرتف بها يف بيان املركز املايل املوحد، ولكنها 

حتتفظ فيها بجميع اأو معظم املخاطر واحلوافز املوجود 

املحول. يف هذه احلالت ل يلغى العرتاف عن املوجودات 

املحولة. 

املطلوبات املالية

تلغي املجموعة العرتاف عن مطلوب مايل عند التفرغ من 

التزاماتها التعاقدية اأو عند اإلغائها اأو انتهاء مدتها. كما 

تقوم املجموعة باإلغاء العرتاف باملطلوبات املالية عندما 

يتم تعديل �شروطها واإذا كانت التدفقات النقدية للمطلوب 

املعدل خمتلفة اختالفا كبريًا، ويف هذه احلالة يتم 

العرتاف مبطلوب مايل جديد على اأ�شا�س ال�شروط املعدلة 

بالقيمة العادلة.

عند اإلغاء العرتاف مبطلوب مايل، يتم العرتاف بالفرق 

بني القيمة الدفرتية املطفاأة واملبلغ املدفوع )مبا يف ذلك اأي 

موجودات غري نقدية حمولة اأو مطلوبات متكبدة( يف الربح 

اأو اخل�شارة.

تتوافق ميزة املدفوعات مقدما مع املدفوعات فقط من معيار اأ�شل الدين والفائدة اإذا كان املبلغ املدفوع مقدما ميثل اإىل 

حد كبري املبالغ غري امل�شددة من اأ�شل الدين والفائدة على املبلغ الأ�شلي املعلق، والتي قد ت�شمل تعوي�س اإ�شايف معقول 

عن الإنهاء املبكر للعقد. بالإ�شافة اإىل ذلك، بالن�شبة ملوجود مايل مت احل�شول عليه بخ�شم اأو عالوة على قيمته ال�شمية 

التعاقدية، فاإن امليزة التي ت�شمح اأو تتطلب الدفع مقدما مببلغ ميثل ب�شكل كبري املبلغ الإ�شمي التعاقدي امل�شتحق )ولكن غري 

مدفوع( الفائدة التعاقدية )والتي قد ت�شمل اأي�شا تعوي�س اإ�شايف معقول عن الإنهاء املبكر( تتم معاملتها كما هو احلال وفق 

هذا املعيار اإذا كانت القيمة العادلة مليزة املدفوعات مقدما غري ذات اأهمية عند العرتاف املبدئي.

٣    ملخص السياسات املحاسبية الهامة )تابع(
      )٢( التصنيف واملقياس الالحق )تابع(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(
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املقا�شة  )٤( 

ل تتم مقا�شة املوجودات املالية واملطلوبات املالية ول يتم عر�س �شايف املبلغ يف بيان املركز املايل املوحد اإل عندما يكون 

لدى املجموعة حق قانوين ملزم يف مقا�شة املبالغ، وتنوي اإما ت�شويتها على اأ�شا�س ال�شايف اأو حتقيق املوجودات وت�شوية 

املطلوبات يف نف�س الوقت.

انخفا�س القيمة   )ك( 

املوجودات املالية غري امل�شتقة  )١(

املوجودات غري املالية  )٢(

الأدوات املالية

تعرتف املجموعة مبخ�ش�شات خ�شائر للخ�شائر الئتمانية املتوقعة على املوجودات املالية التي تقا�س بالتكلفة املطفاأة. كما 

تعرتف املجموعة اأي�شا مبخ�ش�شات خ�شائر للخ�شائر الئتمانية املتوقعة عن ذمم الإيجار املدينة والتي يف�شح عنها كجزء 

من الذمم التجارية والأخرى املدينة. 

خم�ش�شات اخل�شائر للذمم التجارية املدينة )مت�شمنة ذمم الإيجار املدينة( وموجودات العقد تقا�س على الدوام مببلغ 

يعادل اخل�شائر الئتمانية املتوقعة مدى احلياة.

عند حتديد ما اإذا كانت خماطر الئتمان ملوجود مايل قد زادت ب�شورة كبرية منذ العرتاف املبدئي وعند تقدير اخل�شائر 

الئتمانية املتوقعة، تاأخذ املجموعة مبعلومات معقولة وميكن دعمها وذات �شلة ومتاحة دون تكاليف اأو جهود غري �شرورية. 

يت�شمن ذلك كل من املعلومات والتحليل الكمي والنوعي ا�شتنادا اإىل اخلربة التاريخية لل�شركة والتقييم الئتماين املدرو�س 

واملعلومات ال�شت�شرافية.

تفرت�س املجموعة اأن خماطر الئتمان على موجود مايل قد زادت على نحو كبري يف احلالة التي تزيد فيها مدة جتاوز موعد 

ا�شتحقاقها 360 يوما. 

تعترب املجموعة اأن موجود مايل يف حالة تعرث عندما:

يكون من غري املرجح اأن ي�شدد مدين التزاماته الئتمانية للمجموعة بالكامل، دون جلوء املجموعة لإجراءات مثل    -

حت�شيل �شمان )اإن كانت حتتفظ باأي �شمان(، اأو   

عند جتاوز املوجود املايل ملوعد ا�شتحقاقه باأكرث من 360 يوما.  -

اخل�شائر الئتمانية املتوقعة مدى احلياة هي تلك اخل�شائر الئتمانية املتوقعة التي تنتج من جميع حالت التعرث   

املمكنة على مدى عمر الأداة املالية. 

اخل�شائر الئتمانية املتوقعة ملدة 12 �شهرا هي جزء من اخل�شائر الئتمانية املتوقعة التي تنتج من حالت تعرث ممكنة خالل 

12 �شهرا بعد تاريخ التقرير )اأو فرتة اأق�شر لو كان العمر املتوقع لالأداة اأقل من 12 �شهرا(. 

الفرتة الق�شوى التي تو�شع يف العتبار عند تقدير اخل�شائر الئتمانية املتوقعة هي الفرتة التعاقدية الق�شوى التي تتعر�س 

خاللها املجموعة اإىل خماطر الئتمان. 

قيا�س اخل�شائر الئتمانية املتوقعة

اخل�شائر الئتمانية املتوقعة هي التقديرات املرجحة بالحتمال خل�شائر الئتمان. ُتقا�س خ�شائر الئتمان على اأنها القيمة 

احلالية جلميع حالت العجز النقدي )اأي الفرق بني التدفقات النقدية امل�شتحقة للكيان وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي 

تتوقع املجموعة ا�شتالمها(. ُتخ�شم اخل�شائر الئتمانية املتوقعة مبعدل الفائدة الفعلي للموجود املايل.

املوجودات املالية التي انخف�شت قيمتها الئتمانية

يف تاريخ كل تقرير تقيم املجموعة ما اإذا كانت املوجودات املالية امل�شجلة بالتكلفة املطفاأة قد انخف�شت قيمتها الئتمانية. 

يف تاريخ كل تقرير تقوم املجموعة مبراجعة القيم الدفرتية ملوجوداتها غري املالية لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�شر على 

انخفا�س القيمة. يف حالة وجود مثل هذا املوؤ�شر عندها يتم تقدير مبلغ الأ�شل القابل لال�شرتداد. يتم اختبار ال�شهرة �شنويا 

لنخفا�س القيمة. 

لإجراء اختبار انخفا�س القيمة، يتم جتميع املوجودات معا يف اأ�شغر جمموعة من املوجودات التي تنتج تدفقات مالية داخلة 

من ال�شتخدام امل�شتمر وامل�شتقلة اإىل حد كبري عن التدفقات النقدية الداخلة ملوجودات اأو وحدات منتجة للنقد اأخرى. 

ال�شهرة الناجتة من جتميع الأعمال يتم تخ�شي�شها على الوحدات املنتجة للنقد اأو جمموعة الوحدات املنتجة للنقد التي 

يتوقع لها اأن ت�شتفيد من تالزمات التجميع.  

املبلغ القابل لال�شرتداد لالأ�شل اأو الوحدة املنتجة للنقد هو قيمة الأ�شل قيد ال�شتخدام وقيمته العادلة ناق�شا تكاليف 

البيع اأيهما اأكرب. ت�شتند القيمة قيد ال�شتخدام اإىل التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة، خم�شومة اإىل قيمتها احلالية 

با�شتخدام طريقة �شعر اخل�شم قبل ال�شريبة الذي يعك�س تقييمات ال�شوق احلالية للقيمة الزمنية للنقود، واملخاطر 

املحددة اخلا�شة بالأ�شل اأو الوحدة املنتجة للنقد.

يتم العرتاف بخ�شارة النخفا�س يف القيمة فقط اإذا كانت القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو للوحدة املنتجة للنقد تتخطى قيمتها 

القابلة لال�شرتداد. يتم العرتاف بخ�شائر النخفا�س يف القيمة يف الربح اأو اخل�شارة. يتم تخ�شي�شها اأول خلف�س القيمة 

الدفرتية لل�شهرة املن�شوبة للوحدة املولدة للنقد، ثم خلف�س القيم الدفرتية للموجودات الأخرى يف الوحدة املولدة للنقد 

على اأ�شا�س تنا�شبي.

ل يتم رد اأي خ�شارة انخفا�س يف قيمة ال�شهرة. بالن�شبة للموجودات الأخرى، يتم رد خ�شارة النخفا�س يف القيمة فقط اإىل 

احلد الذي ل تزيد فيه القيمة الدفرتية لالأ�شل عن القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها، بال�شايف من الإهالك 

اأو الإطفاء، لو مل يتم العرتاف بخ�شارة انخفا�س يف القيمة. 

يعترب موجود مايل اأنه "منخف�س القيمة الئتمانية" عندما يقع حدث اأو اأكرث له تاأثري �شار على التدفقات النقدية 

امل�شتقبلية املقدرة من املوجود املايل.

يت�شمن الدليل على انخفا�س القيمة الئتمانية ملوجود مايل البيانات التالية التي ميكن مالحظتها:

مواجهة املقرت�س ل�شعوبة مالية كبرية،  -

اإخالل بعقد، مثل التخلف عن ال�شداد اأو التاأخر عن ال�شداد اأكرث من 360 يومًا،  -

اإعادة هيكلة القر�س اأو ال�شلفة من جانب املجموعة بناء على �شروط مل تكن املجموعة لتاأخذها بعني العتبار    -

بخالف ذلك،  

يكون من املحتمل دخول العميل يف حالة اإفال�س اأو حالة اإعادة تنظيم مايل اأخرى،  -

اختفاء �شوق ن�شط لورقة مالية ب�شبب �شعوبات مالية.  -

عر�س خم�ش�س اخل�شائر الئتمانية املتوقعة يف بيان املركز املايل املوحد

ُتخ�شم خم�ش�شات انخفا�س قيمة املوجودات املالية التي تقا�س بالتكلفة املطفاأة من القيمة الدفرتية الإجمالية 

للموجودات.

ال�شطب

ُت�شطب القيمة الدفرتية الإجمالية ملوجود مايل عندما ل يكون لدى املجموعة توقعات معقولة با�شرتداد املوجود املايل باأكمله 

اأو جزء منه. 

بالن�شبة للعمالء الأفراد، تتبع املجموعة �شيا�شة �شطب اإجمايل املبلغ الدفرتي عندما يكون ال�شتحقاق املايل قد م�شى على 

اأكرث من �شنة ومل يتم تاأمينه باأي �شمانات، بناًء على اخلربة التاريخية ل�شرتداد الأ�شول املماثلة. بالن�شبة لعمالء ال�شركات 

جتري املجموعة تقييما فيما يتعلق بتوقيت ال�شطب واملبلغ امل�شطوب على اأ�شا�س احتمال وجود توقعات معقولة بال�شرتداد. 

ل تتوقع املجموعة اأن ت�شرتد جزءًا كبريًا من املبلغ امل�شطوب. برغم ذلك، قد تظل املوجودات املالية التي �شطبت خا�شعة 

لأن�شطة الإنفاذ من اأجل اللتزام بالإجراءات التي تتبعها املجموعة ل�شرتداد املبالغ امل�شتحقة.

٣    ملخص السياسات املحاسبية الهامة )تابع(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(
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املخزون )ل( 

العائد على ال�شهم )م( 

العمالت الأجنبية )ن( 

منافع نهاية خدمة املوظفني )�س( 

املخ�ش�س )ع( 

تقارير القطاعات )ف( 

)١( املعامالت بعمالت اأجنبية

الإيجارات )�س( 

املجموعة كم�شتاأجر  )١( 

)٢( العمليات الأجنبية

يتم ت�شجيل مواد املخزون بالتكلفة و�شايف القيمة القابلة للتحقق، اأيهما اأقل. تت�شمن التكاليف امل�شروفات التي يتم تكبدها 

يف �شبيل جعل كل منتج يف حالته وموقعه احلاليني وتقا�س على اأ�شا�س املتو�شط املرجح. �شايف القيمة القابلة للتحقق ت�شتند 

اإىل ال�شعر املقدر للبيع ناق�شا اأي تكاليف اأخرى متوقع تكبدها عند الكتمال وال�شتبعاد

تعر�س املجموعة بيانات العائدات الأ�شا�شية واملخففة لأ�شهمها العتيادية. حتت�شب العائدات الأ�شا�شية لل�شهم بتق�شيم 

الربح اأو اخل�شارة املن�شوبة اإىل امل�شاهمني العاديني بال�شركة بطريقة املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم العتيادية القائمة خالل 

الفرتة.

يجرى حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية للعملة الوظيفية للمجموعة با�شتخدام اأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف 

تواريخ اإجراء املعامالت.

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بعمالت اأجنبية يف تاريخ التقرير اإىل العملة الوظيفية با�شتخدام اأ�شعار ال�شرف 

ال�شائدة يف ذلك التاريخ. يتم حتويل املوجودات واملطلوبات غري النقدية التي تقا�س بالقيمة العادلة بالعملة الأجنبية اإىل 

العملة الوظيفية ب�شعر ال�شرف يف الوقت الذي يتم فيه حتديد القيمة العادلة. يتم حتويل البنود غري النقدية التي تقا�س 

على اأ�شا�س التكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية با�شتخدام �شعر ال�شرف يف تاريخ املعاملة. يتم العرتاف بالفروق يف اأ�شعار 

�شرف العمالت الأجنبية ب�شكل عام يف الربح اأو اخل�شارة.

عند اإبرام العقد تقوم املجموعة بتقييم ما اإذا كان العقد ميثل اإيجارا اأو يحتوي على اإيجار. يعترب العقد على اأنه ميثل 

اإيجارا اأو يحتوي على اإيجار اإذا كان ينقل احلق يف ال�شيطرة على ا�شتخدام الأ�شل املعني ملدة زمنية مبقابل.

عند بدء اأو تعديل عقد يحتوي على مكون اإيجار تقوم املجموعة بتخ�شي�س املقابل يف العقد على كل مكون اإيجار على اأ�شا�س 

اأ�شعاره الفردية الن�شبية. مع ذلك وبالن�شبة لإيجارات العقارات اختارت املجموعة عدم الف�شل بني املكونات غري الإيجار 

واملحا�شبة عن العقد واملكونات غري الإيجار كمكون اإيجار واحد.

تعرتف املجموعة مبوجودات حق ال�شتخدام والتزامات الإيجار يف تاريخ بدء الإيجار. يقا�س اأ�شل حق ال�شتخدام مبدئيا 

بالتكلفة والتي تتكون من املبلغ الأويل للتزام الإيجار معدل باأية مدفوعات اإيجار متت يف اأو قبل تاريخ البدء، م�شافا اإليها 

اأي تكاليف مبدئية مبا�شرة متكبدة وتقدير لتكاليف تفكيك واإزالة الأ�شل املعني اأو لإعادة الأ�شل الأ�شا�س اأو املوقع الكائن 

عليه اإىل حالته الأ�شلية بعد خ�شم اأي حوافز اإيجار م�شتلمة.

فيما بعد تهلك موجودات حق ال�شتخدام بطريقة الق�شط الثابت من تاريخ البدء وحتى نهاية فرتة الإيجار، ما مل ينقل 

الإيجار ملكية الأ�شل الأ�شا�شي للمجموعة بنهاية مدة الإيجار اأو كانت تكلفة موجودات حق ال�شتخدام تعك�س اأن املجموعة 

�شتمار�س خيار ال�شراء. يف تلك احلالة �شيتم اإهالك موجودات حق ال�شتخدام على مدى العمر الإنتاجي للموجودات 

الأ�شا�شية والذي يتم حتديده بنف�س الطريقة امل�شتخدمة للممتلكات واملعدات. اإ�شافة اإىل ذلك يتم تخفي�س اأ�شل حق 

ال�شتخدام على نحو دوري بخ�شائر النخفا�س يف القيمة، اإن وجدت، وتعديله ببع�س عمليات اإعادة القيا�س املحددة للتزام 

الإيجار.

مبدئيا يتم قيا�س التزام الإيجار بالقيمة احلالية ملدفوعات الإيجار غري امل�شددة يف تاريخ البدء خم�شومة با�شتخدام معدل 

الفائدة ال�شمني يف املوجود، اأو لو كان من غري املمكن حتديد ذلك املعدل، مبعدل الإقرا�س الإ�شايف لدى املجموعة. عموما 

ت�شتخدم املجموعة معدل الإقرا�س الإ�شايف لديها على اأنه معدل اخل�شم. حتدد املجموعة معدل الإقرا�س الإ�شايف لديها 

باحل�شول على اأ�شعار الفائدة من خمتلف م�شادر التمويل اخلارجية وتقوم باإجراء تعديالت معينة تعك�س �شروط العقد 

ونوع الأ�شل املوؤجر.

يتم حتويل موجودات ومطلوبات العمليات الأجنبية، مبا يف ذلك ال�شهرة وتعديالت القيمة العادلة النا�شئة عن القتناء اإىل 

الريال القطري باأ�شعار ال�شرف يف تاريخ التقرير. يتم حتويل اإيرادات وم�شروفات العمليات الأجنبية اإىل الريال القطري 

باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تواريخ املعامالت. يتم العرتاف بفروق العمالت الأجنبية يف الدخل ال�شامل الآخر وتراكمها 

يف احتياطي التحويل.

تقوم املجموعة بتكوين خم�ش�س ملنافع نهاية اخلدمة ملوظفيها مبا ي�شتويف اأو يزيد عن ن�شو�س قانون العمل القطري. 

وقانون املوارد الب�شرية املدين رقم 15 ل�شنة 2016 واأي تعديالت عليهما. ي�شتند ا�شتحقاق هذه املنافع اإىل الراتب النهائي 

للموظف وطول مدة اخلدمة �شريطة اإكمال حد اأدنى من اخلدمة. يتم احت�شاب خم�ش�س للتكاليف املتوقعة لهذه املنافع 

على مدى فرتة العمل.

تقوم املجموعة بامل�شاهمة يف �شندوق الهيئة العامة للمعا�شات فيما يتعلق مبوظفيها من املواطنني والتي حتت�شب كن�شبة 

مئوية من رواتب املوظفني. 

يتم العرتاف باملخ�ش�س عندما يكون:

لدى املجموعة التزام حايل )قانوين اأو ا�شتدليل( نتيجة حلدث �شابق؛  -

من املحتمل اأن يطلب من املجموعة �شداد اللتزام؛ و  -

من املمكن اإجراء تقدير موثوق به ملبلغ اللتزام.   -

يتم حتديد املخ�ش�شات بخ�شم التدفقات النقدية املتوقعة م�شتقبال مبعدل خ�شم ما قبل ال�شريبة الذي يعك�س تقييمات 

ال�شوق احلالية للقيمة النقدية للزمن واملخاطر اخلا�شة باملطلوب. يتم العرتاف باإلغاء ت�شفية اخل�شم كتكلفة متويل.

القطاع هو مكون مميز من مكونات املجموعة يقوم مبزاولة تقدمي املنتجات اأو اخلدمات ذات ال�شلة )قطاع الأعمال( 

اأو �شمن بيئة اقت�شادية معينة )القطاع اجلغرايف( وهو يخ�شع ملخاطر وعائدات تختلف عن تلك اخلا�شة بالقطاعات 

الأخرى. ال�شيغة الأ�شا�شية لتقارير قطاعات املجموعة ت�شتند اإىل قطاعات الأعمال والتي يتم حتديدها ا�شتنادا اإىل اإدارة 

املجموعة وهيكل التقارير الداخلية.

٣    ملخص السياسات املحاسبية الهامة )تابع(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(
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)٢(  املجموعة كموؤجر

يف تاريخ البدء اأو عند تعديل عقد يحتوي على مكون اإيجار تقوم املجموعة بتخ�شي�س ذلك يف العقد لكل مكون من مكونات 

الإيجار على اأ�شا�س �شعرها الن�شبي الفردي.

عندما تعمل املجموعة كموؤجر فاإنها تقوم بتحديد ما اإذا كان كل اإيجار اإيجارا متويليا اأم اإيجارا ت�شغيليا منذ البدء. 

لت�شنيف كل اإيجار تقوم املجموعة باإجراء تقييم كلي ملا اإذا كان الإيجار ينقل جميع املخاطر واحلوافز ذات ال�شلة مبلكية 

الأ�شل الأ�شا�شي. لو كان احلال كذلك يعترب الإيجار مبثابة اإيجار متويلي ولو مل يكن فاإنه يعترب اإيجارا ت�شغيليا. كجزء من 

هذا التقييم ت�شع املجموعة اعتبارا لبع�س املوؤ�شرات كمثال ما اإذا كان الإيجار جلزء رئي�شي من العمر القت�شادي لالأ�شل.

عندما تكون املجموعة موؤجرا و�شيطا تقوم باملحا�شبة عن م�شاهماتها يف الإيجار الرئي�شي والإيجار من الباطن ب�شورة 

منف�شلة. تقوم املجموعة بتقييم ت�شنيف الإيجار لإيجار من الباطن بالرجوع اإىل موجود حق ال�شتخدام النا�شئ من 

الإيجار الرئي�شي بدون الرجوع اإىل الأ�شل الأ�شا�شي. لو كان الإيجار الأ�شلي اإيجارا ق�شري الأجل تقوم املجموعة بتطبيق 

ال�شتثناء املذكور اأعاله عليه عندها ت�شنف الإيجار من الباطن على اأنه اإيجار ت�شغيلي.

لو كان ترتيبا يحتوي على مكونات اإيجار وغري اإيجار تطبق املجموعة املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 لتخ�شي�س 

املقابل يف العقد. 

تطبق املجموعة متطلبات اإلغاء العرتاف وانخفا�س القيمة الواردة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 على �شايف 

ال�شتثمار يف الإيجار. كما تقوم املجموعة اأي�شا باملراجعة املنتظمة للقيم الباقية املقدرة غري امل�شمونة امل�شتخدمة يف 

احت�شاب اإجمايل ال�شتثمار يف الإيجار.

تعرتف املجموعة مبدفوعات الإيجار امل�شتلمة مبوجب الإيجارات الت�شغيلية كاإيراد على اأ�شا�س الق�شط الثابت على مدى 

فرتة الإيجار كجزء من "الإيرادات الأخرى".

 )�س(    قيا�س القيمة العادلة

"القيمة العادلة" هي ال�شعر الذي �شيتم ا�شتالمه لبيع اأ�شل ما اأو دفعه لتحويل التزام يف �شفقة منظمة بني امل�شاركني يف 
ال�شوق يف تاريخ القيا�س يف اأ�شل الدين اأو، يف حالة عدم وجودها، ال�شوق الأكرث فائدة التي ميكن للمجموعة الو�شول اإليها 

يف ذلك التاريخ. وتعك�س القيمة العادلة لاللتزام خماطر عدم الأداء.

يتطلب عدد من ال�شيا�شات املحا�شبية والي�شاحات باملجموعة قيا�س القيم العادلة للموجودات واللتزامات املالية وغري 

املالية على ال�شواء )اإي�شاح 2 )ه((.

عندما يتاح اأحدهم للقيا�س تقوم املجموعة بقيا�س القيمة العادلة لأداة ما با�شتخدام ال�شعر املعرو�س يف �شوق ن�شطة 

لتلك الأداة. ويعترب ال�شوق "ن�شطا" اإذا كانت املعامالت املتعلقة باملوجودات اأو املطلوبات تتم بتواتر وحجم كافيني لتوفري 

معلومات عن الت�شعري على اأ�شا�س م�شتمر.

اإذا مل يكن هناك �شعر معرو�س يف �شوق ن�شطة، فاإن املجموعة ت�شتخدم تقنيات التقييم التي تزيد من ا�شتخدام املدخالت 

القابلة للمالحظة ذات ال�شلة وتقلل من ا�شتخدام املدخالت غري القابلة للمالحظة. وتت�شمن تقنية التقييم املختارة جميع 

العوامل التي �شياأخذها امل�شاركون يف ال�شوق يف العتبار عند ت�شعري املعاملة.

اإذا كان اأحد املوجودات اأو املطلوبات التي مت قيا�شها بالقيمة العادلة لها �شعر عر�س و�شعر طلب، فاإن املجموعة تقي�س 

املوجودات وال�شفقات الطويلة ب�شعر العر�س واملطلوبات وال�شفقات الق�شرية ب�شعر الطلب.

اإن اأف�شل دليل على القيمة العادلة لالأداة املالية يف العرتاف الأويل هو عادة �شعر ال�شفقة - اأي القيمة العادلة املقدمة اأو 

امل�شتلمة املعتربة. اإذا قررت املجموعة اأن القيمة العادلة عند العرتاف الأويل تختلف عن �شعر ال�شفقة وانه ل يتم اإثبات 

القيمة العادلة من خالل �شعر مدرج يف �شوق ن�شط لأ�شل اأو التزام مماثل ول بناًء على تقنية تقييم فانه تعترب اأي مدخالت 

غري ملحوظة لها غري مهمة فيما يتعلق بالقيا�س، عندئذ يتم قيا�س الأداة املالية يف البداية بالقيمة العادلة، ثم تعدل لتاأجيل 

الفرق بني القيمة العادلة عند العرتاف الأويل و�شعر ال�شفقة. ويف وقت لحق، يتم العرتاف بهذا الفرق يف الربح اأو 

اخل�شارة على اأ�شا�س معقول على مدى عمر الأداة ولكن يف موعد اأق�شاه عندما يكون التقييم مدعومًا بالكامل ببيانات 

ال�شوق امللحوظة اأو عندما يتم اإغالق ال�شفقة. 

ت�شتمل مدفوعات الإيجار امل�شمنة يف قيا�س التزام الإيجار:

املدفوعات الثابتة، مت�شمنة املدفوعات املادية الثابتة؛  -

مدفوعات الإيجار املتغرية التي تعتمد على موؤ�شر اأو معدل، تقا�س مبدئيا با�شتخدام املوؤ�شر اأو املعدل كما يف تاريخ    -

البدء؛  

املبالغ املتوقع دفعها مبوجب �شمانة القيمة الباقية؛ و  -

�شعر املمار�شة مبوجب خيار �شراء تكون املجموعة متاأكدة على نحو معقول من اأنها �شتقوم مبمار�شته ومدفوعات   -

الإيجار يف فرتة جتديد اختيارية لو كانت املجموعة متاأكدة على نحو معقول من اأنها �شتقوم مبمار�شة خيار التمديد 

والغرامات عن الإنهاء املبكر لإيجار ما مل تكن املجموعة متاأكدة على نحو معقول من اأنها لن تقوم بالإنهاء املبكر.

يقا�س التزام الإيجار بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. من ثم يعاد قيا�شه عندما يحدث تغيري 

يف مدفوعات الإيجار امل�شتقبلية التي تن�شاأ من التغري يف املوؤ�شر اأو املعدل، لو كان هناك تغيري يف تقدير املجموعة للمبلغ 

الذي �شي�شبح م�شتحق الدفع مبوجب �شمانة القيمة الباقية، لو قامت املجموعة بتغيري تقييمها ملا اإذا كانت �شتمار�س خيار 

ال�شراء اأو التمديد اأو الإنهاء اأو لو كان هناك دفعة اإيجار مادية ثابتة معدلة. 

عند اإعادة قيا�س التزام اإيجار بهذه الطريقة يتم اإجراء التعديل ذي ال�شلة بذلك على القيمة الدفرتية لأ�شل حق 

ال�شتخدام اأو ت�شجيله يف الربح اأو اخل�شارة لو مت تخفي�س القيمة الدفرتية لأ�شل حق ال�شتخدام اإىل ال�شفر. تعر�س 

املجموعة اأ�شول حق ال�شتخدام التي ل ت�شتويف تعريف العقار ال�شتثماري يف "املمتلكات والآلت واملعدات" والتزام الإيجار 

يف بيان املركز املايل. 

الإيجارات ق�شرية الأجل والإيجارات ذات القيمة املنخف�شة

اختارت املجموعة عدم العرتاف باأ�شول حق ال�شتخدام والتزامات الإيجار لالإيجارات ق�شرية الأجل والإيجارات ذات 

القيمة املنخف�شة مت�شمنة معدات تقنية املعلومات. تعرتف املجموعة مبدفوعات الإيجار امل�شاحبة لهذه الأ�شول كم�شروف 

بطريقة الق�شط الثابت على مدى فرتة الإيجار

امتيازات الإيجار املتعلقة بكوفيد- ١٩

طبقت املجموعة امتيازات الإيجار املرتبطة بكوفيد-١٩ – تعديل على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 تطبق املجموعة 

الت�شهيالت العملية التي ت�شمح لها بعدم تقييم ما اإذا كانت امتيازات الإيجار امل�شتحقة التي هي نتيجة مبا�شرة لوباء 

"كوفيد-١٩" هي تعديالت على عقود الإيجار. وتطبق املجموعة املوا�شفات العملية با�شتمرار على العقود ذات اخل�شائ�س 
والظروف املت�شابهة.

٣    ملخص السياسات املحاسبية الهامة )تابع(
      )ص( املجموعة كمستأجر )تابع(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(
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 ٤. اإدارة املخاطر املالية وراأ�ش املال
اإدارة املخاطر املالية )اأ( 

تتعر�س املجموعة للمخاطر التالية التي تن�شاأ من ا�شتخدامها لالأدوات املالية:

خماطر الئتمان؛	 

خماطر ال�شيولة؛ و	 

خماطر ال�شوق.	 

اإطار اإدارة املخاطر  )١(

خماطر الئتمان  )٢(

ذمم جتارية مدينة واأر�شدة مدينة اأخرى وم�شتحقات من اأطراف ذات عالقة

تقع على عاتق جمل�س اإدارة املجموعة امل�شوؤولية الكلية عن و�شع والإ�شراف على اإطار عمل اإدارة املخاطر باملجموعة. مت 

اإن�شاء قطاع اإدارة املخاطر امل�شوؤول عن تطوير ومراقبة وتقدمي تقارير ب�شكل منتظم اإىل جمل�س الإدارة. 

ت�شرف جلنة التدقيق باملجموعة على كيفية مراقبة الإدارة اللتزام ب�شيا�شات واإجراءات اإدارة املخاطر باملجموعة ومراجعة 

مدى كفاية اإطار عمل اإدارة املخاطر.

خماطر الئتمان هي خماطر اخل�شارة املالية على املجموعة يف حال ف�شل عميل اأو طرف مقابل يف الأداة املالية يف الوفاء 

بالتزاماته التعاقدية والتي تن�شاأ مبدئيًا من الذمم املدينة للمجموعة من العمالء.

احلد الأق�شى للتعر�س ملخاطر الئتمان يف تاريخ التقرير كما يلي:

لدى املجموعة 5،411 عميل )2019: 4،691 عميل( اأكرب 5 عمالء ميثلون ن�شبة 63٪ )2019: 51٪( من ذممها التجارية 

املدينة. وقد متت اإدارة الرتكيز الكبري هذا من خالل تعزيز الرقابة والتتبع الدوري. لدى املجموعة �شيا�شة �شارمة لفح�س 

الئتمان قبل تقدمي الب�شائع اأو اخلدمات ب�شورة اآجلة. تقوم الإدارة بعمل تقييم ائتماين لكل عميل يطلب ت�شهيل يف ال�شداد 

ويتم املوافقة عليه من قبل اإدارة املجموعة.

ت�شعى املجموعة اإىل احلد من خماطر الئتمان عن طريق و�شع حد ائتماين لكل عميل. كما تقوم املجموعة اأي�شا لغر�س 

احلد من خماطر الئتمان باحل�شول على خطابات �شمان من البنك ح�شب �شيا�شتها الئتمانية. تقوم الإدارة اي�شا 

مبراجعة دورية لتح�شيل الذمم التجارية والذمم املدينة الأخرى ولديها �شيا�شة تكوين خم�ش�س لأي قيمة تبني عدم 

احتمالية حت�شيلها واعدام اأي قيمة كديون معدومة تبني تاأكيد عدم �شالحيتها.  ونتيجة لذلك، ترى الإدارة اأنه ل يوجد 

خماطر ائتمان كبريه على الذمم التجارية والذمم املدينة الأخرى كما ورد يف بيان املركز املايل. حتتفظ املجموعة 

مبخ�ش�س للذمم التجارية امل�شكوك يف حت�شيلها، يتم مراجعة تقييم ذلك املخ�ش�س ب�شفة دورية ويتم حتديده لكل حالة 

على حدا، بالإ�شارة اإىل اإي�شاح رقم 13 جلدول اأعمار الديون للذمم التجارية املدينة.

ا�شتجابًة لوباء كوفيد-١٩، تقوم وظيفة مراقبة الئتمان باإجراء مراجعات متكررة حلدود املبيعات للعمالء يف ال�شناعات 

التي تاأثرت ب�شده. 

تراقب املجموعة البيئة القت�شادية ا�شتجابًة لوباء كوفيد-١٩ لتقليل الآثار املرتتبة على خماطر الئتمان.

الذمم التجارية والأخرى المدينة غري ُم�شنفة با�شتثناء العمالء احلكوميني.

مت الإف�شاح عن التغريات يف خم�ش�س انخفا�س القيمة للذمم التجارية املدينة يف الإي�شاح 13.

القيم الدفرتية)املبلغ بالألف ريال قطري(

20202019

2،057،5111،594،455ذمم جتارية مدينة

176،126325،657م�شتحق من اأطراف ذات عالقة

2،250،3433،013،409اأر�شدة لدى البنو ك

4,483,9804،933،521

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(
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يقدم اجلدول التايل املعلومات حول التعر�س ملخاطر الئتمان واخل�شائر الئتمانية املتوقعة للذمم التجارية املدينة من عمالء:

)املبلغ بالألف ريال قطري(

20202019

 اإجمايل القيمة

الدفرتية
خم�ش�س اخل�شارة

 اإجمايل القيمة

الدفرتية
خم�ش�س اخل�شارة

503،4637،5051،016،0016،963متداولة

١379،51812،380177،0241،673-٣٠ يوما

٣١332،38820،55778،4902،312-٦٠ يوما

٦١307،94329،04464،3652،270-٩٠ يوما

٩١325،37931،06689،4565،162-١٨٠ يوما

208،82073،419169،11994،586اأكرث من ١٨١-٣٦5 يوما

2,057,511173,9711،594،455112،966

ت�شتخدم املجموعة م�شفوفة خم�ش�شات لقيا�س اخل�شائر الئتمانية املتوقعة للذمم التجارية املدينة من عمالء غري 

حكوميني، والتي تتكون من عدد كبري من الأر�شدة. 

حُت�شب معدلت اخل�شارة با�شتخدام طريقة "�شايف معدل التدفق" ا�شتنادًا اإىل احتمالية تقدم امل�شتحق خالل املراحل 

املتعاقبة من التعرث يف ال�شداد اإىل ال�شطب. يتم احت�شاب �شايف معدلت التدفق ب�شكل منف�شل للتعر�شات يف قطاعات 

خمتلفة.

ت�شتند معدلت اخل�شارة اإىل جتربة اخل�شارة الئتمانية الفعلية على مدى الثالث �شنوات املا�شية. يتم �شرب هذه املعدلت 

بعوامل م�شتقبلية لتعك�س الفروق بني الظروف القت�شادية خالل الفرتة التي مت خاللها جمع البيانات التاريخية والظروف 

احلالية وروؤية املجموعة لالأو�شاع القت�شادية على مدى العمر املتوقع للذمم املدينة.

الأر�شدة لدى البنوك

حتد املجموعة من تعر�شها ملخاطر الئتمان على الأر�شدة البنكية من خالل احلفاظ على الأر�شدة لدى البنوك التي لديها 

ت�شنيفات ائتمانية عالية.

خماطر ال�شيولة  )٣(

خماطر ال�شوق  )٤(

خماطر �شعر ال�شهم  )١(

خماطر ال�شيولة هي خماطر مواجهة املجموعة ل�شعوبات يف الوفاء بالتزاماتها امل�شاحبة ملطلوباتها املالية التي يتم 

�شدادها اإما بالدفع نقدا اأو بوا�شطة موجود مايل اآخر. منهج الإدارة يف اإدارة ال�شيولة هو التاأكد ما اأمكن ذلك اأنها متلك 

�شيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند ا�شتحقاقها، يف ظل الأو�شاع العادية وال�شعبة معا، دون تكبد خ�شائر غري مقبولة اأو 

املخاطرة بالإ�شرار ب�شمعة املجموعة. حتتفظ املجموعة باحتياطيات كافية عن طريق املراقبة امل�شتمرة للتدفقات النقدية 

املتوقعة والفعلية ومطابقة تواريخ ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات املالية.

خماطر ال�شوق هي خماطر التغريات يف اأ�شعار ال�شوق مثل اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية واأ�شعار الفائدة التي توؤثر على 

اإيراد املجموعة اأو قيمة ما حتتفظ به من اأدوات مالية. هدف اإدارة خماطر ال�شوق هو اإدارة وال�شيطرة على التعر�س 

ملخاطر ال�شوق يف اإطار معايري مقبولة مع املحافظة على اأف�شل عائدات.

تتعر�س املجموعة ملخاطر �شعر ال�شهم فيما يتعلق باأ�شهم حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل. تدير 

املجموعة خماطر �شعر ال�شوق لديها بتقييم القيمة ال�شوقية احلالية والعوامل الأخرى مت�شمنة التقلبات العتيادية يف �شعر 

ال�شهم لالأوراق املالية املدرجة والعوامل الأخرى ذات العالقة مثل التقارير الدورية من مدير ال�شتثمار املتعلقة بالأ�شهم 

غري املدرجة بغر�س تقييم خماطر ال�شوق. تقوم الإدارة مبراقبة تغيريات �شعر ال�شهم ب�شفة م�شتمرة وتت�شرف بناًء على 

ذلك.

يتوقع اأن ينتج عن الزيادة اأو النق�س بن�شبة 10٪ يف القيم ال�شوقية ملحفظة ال�شتثمارات املالية بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل ال�شامل الآخر، زيادة اأو نق�س مببلغ 138مليون ريال قطري )2019: 155 مليون ريال قطري( يف املوجودات وحقوق 

امللكية للمجموعة.

فيما يلي ال�شتحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية مت�شمنة مدفوعات م�شروفات التمويل وبا�شتبعاد اأثر اتفاقيات 

املقا�شة، اإن وجدت، ومن املتوقع اأن يتم ا�شتحقاقها يف حدود تواريخ ا�شتحقاقها وباملبالغ املماثلة:

القيمة الدفرتية2020

تدفقات نقدية تعاقدية

اأكرث من ٥ �شنوات٢-٥ �شنواتاأقل من �شنةاإجمايل

)40،682()77،933()36،854()155،469(155،469التزامات التاأجري التمويلي

--)2،264،731()2،264،731(2،264،731م�شتحق لأطراف ذات عالقة

--)714،490()714،490(714،490ذمم جتارية دائنة واأر�شدة دائنة اأخرى

3,134,690)3,134,690()3,016,075()77,933()40,682(

القيمة الدفرتية2019

تدفقات نقدية تعاقدية

اأكرث من 5 �شنوات٢-5 �شنواتاأقل من �شنةاإجمايل

)42،998()62،392()20،278()125،668(125،668التزامات التاأجري التمويلي

-)80،743()2،803،816()2،884،559(2،884،559م�شتحق لأطراف ذات عالقة

--)829،326()829،326(829،326ذمم جتارية دائنة واأر�شدة دائنة اأخرى

3،839،553)3،839،553()3،653،420()143،135()42،998(

٤    إدارة املخاطر املالية ورأس املال )تابع(
      )٢( مخاطر االئتامن )تابع(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(
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خماطر العمالت  )٢( 

تن�شاأ خماطر العمالت الأجنبية عندما يتم تقييم املعامالت التجارية امل�شتقبلية اأو املوجودات اأو املطلوبات املعرتف بها 

بعملة لي�شت العملة الوظيفية للمجموعة. حيث اأن الدولر الأمريكي مربوط بالريال القطري فاإن املجموعة غري معر�شة 

ملخاطر عمالت عند تعاملها بهذه العملة. تر�شد الإدارة تقلبات اأ�شعار ال�شرف الأجنبية على اأ�شا�س م�شتمر وتت�شرف بناء 

على ذلك.

)٣(  خماطر معدلت الفائدة

تن�شاأ خماطر اأ�شعار الفائدة عندما تتقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�شتقبلية لالأداة املالية ب�شبب التغريات يف 

اأ�شعار الفائدة يف ال�شوق.

تنتج خماطر اأ�شعار الفائدة للمجموعة من اأ�شول حتمل فائدة بطبيعتها وتتمثل يف الودائع البنكية. ومع ذلك ، فاإن التغيري 

يف اأ�شعار الفائدة يف تاريخ التقرير لن يوؤثر على الربح اأو اخل�شارة. 

اإن الهدف الأ�شا�شي لإدارة املجموعة لراأ�س املال هو املحافظة على قاعدة راأ�شمالية قوية لكي تدعم اأعمالها ول�شتمرارية 

تطور الأعمال م�شتقباًل. علما باأن ال�شرتاتيجية العامة للمجموعة مل يطراأ عليها اأي تغيري مقارنة بال�شنة ال�شابقة 

واملجموعة غري معر�شة لأي متطلبات راأ�شمالية خارجية.

القيمة العادلة هي ال�شعر الذي ميكن يف مقابلته بيع اأ�شل اأو حتويل التزام يف معاملة نظامية بني م�شاركني يف ال�شوق يف 

تاريخ القيا�س. القيم الدفرتية للموجودات املالية واملطلوبات املالية هي مقارب معقول لقيمها العادلة ب�شبب طبيعة ق�شر 

مدتها اأو ب�شبب الأثر غري اجلوهري للخ�شم عند احت�شاب القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية من هذه الأدوات.

القيمة العادلة للم�شتحق من طرف ذي عالقة ت�شتند اإىل القيمة املخ�شومة للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املتوقعة با�شتخدام 

اأ�شعار ال�شوق املطبقة على الأنواع املماثلة من الأدوات يف تاريخ التقرير. 

اإدارة راأ�س املال  )ب( 

القيم العادلة )ج( 

 5. التغري يف ال�سيا�سات املحا�سبية

٦. ممتلكات واآلت ومعدات

قامت املجموعة مبكرا بتطبيق امتيازات الإيجار املتعلقة بـ كوفيد-١٩- تعديل على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 

16 ال�شادر يف 28 مايو 2020. يقدم التعديل و�شيلة عملية اختيارية لعقود الإيجار التي تكون املجموعة م�شتاأجًرا فيها - اأي 

بالن�شبة لعقود الإيجار التي تطبق املجموعة الإجراء العملي عليها ب�شكل مالئم، ل ُيطلب من املجموعة تقييم ما اإذا كانت 

امتيازات الإيجار املوؤهلة التي هي نتيجة مبا�شرة لوباء فريو�س كورونا كوفيد-19هي تعديالت على عقد الإيجار. قامت 

املجموعة بتطبيق التعديل باأثر رجعي. التعديل لي�س له اأي تاأثري على الأرباح املحتجزة يف 1 يناير 2020.

اأرا�شيالتكلفة

مباين

اآلت ومعداتوبنية حتتية
 �شيارات ومعدات

مكتبية ومفرو�شات
بواخر

 م�شروعات

حتت التنفيذ
جمموع

548،4001،835،673781،374825،224324،901446،9474،762،519يف 1 يناير ٢٠٢٠

85،04316،57349،59734،006123،392308،611-اإ�شافات

)١٤،٣٠٠(-----)14،300(اإعادة تقييم

خ�شارة انخفا�س 

قيمة

)1،580(-----)١،5٨٠(

املحول من 

م�شروعات حتت 

التنفيذ

-233،24654،68064،27040،826)393،022(-

ا�شتبعادات / 

حتويالت

-)43،689()2،911()3،732(806-)49،526(

532,5202,110,273849,716935,359400,539177,3175,005,724يف ٣١ دي�شمرب ٢٠٢٠

الإهالك املرتاكم

1،681،146-423،401492،434629،699135،612-يف 1 يناير ٢٠٢٠

155،134-48،04520،48174،63311،975-م�شروف الإهالك

)5،368(-340)3،646()2،055()7(-ا�شتبعادات /حتويالت

يف ٣١ دي�شمرب ٢٠٢٠
-471،439510،860700،686147،927-1،830،912

532،5201،638،834338،856234،673252،612177،3173،174،812يف ٣١ دي�شمرب 2020

�شايف القيمة الدفرتية

٤    إدارة املخاطر املالية ورأس املال )تابع(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(
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الإهالك املرتاكم

�شايف القيمة الدفرتية

اأرا�شيالتكلفة

مباين

اآلت ومعداتوبنية حتتية
 �شيارات ومعدات

مكتبية ومفرو�شات
بواخر

 م�شروعات

حتت التنفيذ
جمموع

557،6431،600،500695،349840،822322،637172،4154،189،366يف ١ يناير ٢٠١٩

76،07157،35027،625991517،962679،999-اإ�شافات

املحول اىل 

موجودات حق 

ال�شتخدام

---)34،309(--)34،309(

)5،780(-----)5،780(اإعادة تقييم

خ�شائر انخفا�س 

القيمة

)3،463(-----)3،463(

املحول من 

م�شروعات حتت 

التنفيذ

-159،10236،87646،1791،273)243،430(-

ا�شتبعادات / 

حتويالت

--)8،201()55،093(--)63،294(

548،4001،835،673781،374825،224324،901446،9474،762،519يف ٣١ دي�شمرب ٢٠١٩

التكلفة

1،528،203-336،193439،585626،830125،595-يف ١ يناير ٢٠١٩

209،105-86،84253،82758،41910،017-اإهالك ال�شنة

املحول اىل 

موجودات حق 

ال�شتخدام

---)2،859(--)2،859(

ا�شتبعادات /

حتويالت

-366)978()52،691(--)53،303(

1،681،146-423،401492،434629،699135،612-يف ٣١ دي�شمرب ٢٠١٩

548،4001،412،272288،940195،525189،289446،9473،081،373يف ٣١ دي�شمرب ٢٠١٩

ا�شتلمت املجموعة منح حكومية على �شكل اأ�شول غري نقدية )90 قطعة ار�س واقعة يف دولة قطر(، لغر�س بناء وت�شغيل 

حمطات البنزين.

فيما يخ�س الـ 90 قطعة اأر�س امل�شتلمة مت نقل �شكوك امللكية لـ 7 قطع اأرا�شي للمجموعة ومتت املحا�شبة عنها با�شتخدام 

منوذج اإعادة التقييم. ح�شلت املجموعة على حق انتفاع من وزارة البلدية والتخطيط العمراين لعدد 83 قطعة اأر�س. 

بلغ الإهالك املخ�ش�س على تكلفة املبيعات 134 مليون ريال قطري )2019: 188 مليون ريال قطري( وم�شاريف    )١(

اإدارية وعمومية بقيمة 21 مليون ريال قطري )2019: 21 مليون ريال قطري(.  

القيمة العادلة لأر�س املجموعة كما يف 31 دي�شمرب 2020 مت حتديدها على اأ�شا�س التقييم الذي اأجري من قبل    )٢(

مقيم مهني م�شتقل ميلك خربة منا�شبة يف املوقع وفئة العقارات التي مت تقييمها.  

مت ت�شنيف قيا�س القيمة العادلة على اأنها بامل�شتوى 2 من القيمة العادلة ا�شتنادا اإىل مدخالت تقنية التقييم امل�شتخدمة. 

ا�شتخدمت املجموعة منهج ال�شوق لقيا�س القيمة العادلة لالأر�س. املدخالت الهامة التي ل يتم مالحظتها لتقنية التقييم 

هذه ت�شمنت هام�س التفاو�س واحلجم وتعديالت املوقع والتخطيط ولوائح املنطقة. هذه املدخالت املتعلقة باحلجم واملوقع 

واجلدوى التجارية توؤثر ب�شورة حيوية مبا�شرة على القيم العادلة املقدرة.

الإجمايلمركباتار�سالتكلفة

34،30934،309-حمول من ممتلكات واآلت ومعدات

63،0096،13169،140ر�شملة عند التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16

7،69238،26845،960اإ�شافات خالل ال�شنة

)1،907()1،907(-ا�شتبعادات

70،70176،801147،502

الإهالك املرتاكم

2،8592،859-حمول من ممتلكات واآلت ومعدات

6،83413،69120،525م�شروف ال�شنة

)40()40(-ا�شتبعادات

6،83416،51023،344

63،86760،291124،158القيمة الدفرتية يف ٣١ دي�شمرب٢٠١٩ 

٧. موجودات حق ال�ستخدام

لدى املجموعة 10 بواخر )2019: 8 بواخر( تعمل ب�شكل رئي�شي يف تزويد ال�شفن بالوقود والوقود الثقيل والقار.

5 بواخر مملوكة ل�شركة وقود للخدمات البحرية ذ.م.م. و5 بواخر مملوكة ل�شركة بولري�س للخدمات البحرية �س.م.م.

٦    ممتلكات و آالت ومعدات )تابع(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(
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الإجمايلمركباتار�سالتكلفة

70،70176،801147،502كما يف ٣١ دي�شمرب ٢٠١٩

40،70425،82766،531اإ�شافات خالل ال�شنة

)1،202(-)1،202(ا�شتبعادات

110,203102,628212,831

الإهالك املرتاكم

6،83416،51023،344كما يف ٣١ دي�شمرب ٢٠١٩

18،06218،65636،718اهالك ال�شنة

)860(-)860(ا�شتبعادات

24,03635,16659,202

86,16767,462153,629القيمة الدفرتية يف ٣١ دي�شمرب٢٠٢٠

906,316886،272القيمة الدفرتية الر�شيد يف ٣١ دي�شمرب

20202019التكلفة

1،040،6111،025،610الر�شيد يف 1 يناير 

12،134-اإ�شافات

43،2692،867حمول من ممتلكات واآلت ومعدات

-)7،428(انخفا�س القيمة

1,076,4521،040،611الر�شيد يف 31 دي�شمرب 

20202019

1،553،9361،485،015الر�شيد يف ١ يناير

1،685،9661،092،990مقتناه خالل ال�شنة

)1،106،265()1،964،051(ا�شتبعادات

106،28282،196 �شايف التغري يف احتياطي القيمة العادلة

1,382,1331،553،936الر�شيد يف ٣١ دي�شمرب

20202019

1،382،1331،553،936ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

253،85116،980احل�شاب اجلاري لال�شتثمارات

1،076،2661،450،766ودائع طويلة الأجل

2,712,2503،021،682

جممع الإهالك

)119،384()154،339(الر�شيد يف 1 يناير 

)34،079()15،797(م�شروف الإهالك لل�شنة

)876(-حمول من ممتلكات واآلت ومعدات

)154،339()170،136(الر�شيد يف ٣١ دي�شمرب 

٨. ا�ستثمارات عقارية

٩. ال�ستثمارات

مت حتديد القيمة العادلة لال�شتثمارات العقارية من قبل مقيم عقاري خارجي 

م�شتقل لديه املوؤهالت املهنية املعرتف بها واملنا�شبة، وخربة حديثة يف املواقع 

وفئة العقار الذي يتم تقييمه. يقوم املقيم امل�شتقل باحت�شاب القيم العادلة 

للمحفظة ال�شتثمارية العقارية للمجموعة.

مت تقييم ال�شتثمارات العقارية با�شتخدام منهج الدخل املكت�شب. مبوجب هذا 

املنهج، يتم تقدير القيمة العادلة للممتلكات على اأ�شا�س ر�شملة �شايف الدخل 

الت�شغيلي للعقار حمل التقييم با�شتخدام عائد ال�شوق. بلغت القيمة العادلة 

الإجمالية لال�شتثمارات العقارية كما يف 31 دي�شمرب 2020 مبلغ 1،585 مليون 

ريال قطري )2019: 1،512 مليون ريال قطري(.

وقد مت ت�شنيف قيا�س القيمة العادلة جلميع ال�شتثمارات العقارية كقيمة 

عادلة للم�شتوى 3 على اأ�شا�س اأ�شاليب التقييم امل�شتخدمة للمدخالت.

وهي متثل ال�شتثمارات يف اأ�شهم ال�شركات املدرجة يف بور�شة قطر وا�شتثمارات يف م�شاريع اأخرى. يف تاريخ التقرير، كانت 

تفا�شيل الأر�شدة اخلتامية على النحو التايل:

كانت احلركة يف ال�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر والكلفة املطفاأة خالل ال�شنة كما يلي:

تدرج القيمة العادلة

ت�شتخدم املجموعة التدرج لتحديد والإف�شاح عن القيمة العادلة لالأدوات املالية با�شتخدام اأ�شاليب التقييم كما هو مو�شع 

باإي�شاح رقم ٢ )ه(. كما يف ٣١ دي�شمرب ٢٠٢٠، ٢٠١٩ كانت فئات الأدوات املالية التالية للمجموعة مقا�شة بالقيمة العادلة:

خالل ال�شنة املنتهية يف ٣١ دي�شمرب ٢٠٢٠ و ٣١ دي�شمرب ٢٠١٩، مل تكن هناك حتويالت بني م�شتويات القيمة العادلة امل�شتوى ١ 

وامل�شتوى ٢، ومل يكن هناك نقل من واىل م�شتوى 3 لقيا�س القيمة العادلة.

ا�شتثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

20191،553،9361،553،936--

20201,382,1331,382,133--

امل�شتوى ٣امل�شتوى ٢امل�شتوى ١الإجمايل

٧    موجودات حق االستخدام )تابع(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(
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١٠. ال�سهرة والأ�سول غري امللمو�سة

١١. املخزون

20202019

132،935132،935ال�شهرة )1(

-2،236الأ�شول غري امللمو�شة )2(

135,171132،935

20202019

57،70057،700املتعلقة ب�شركة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م. )كيو جت(

75،23575،235املتعلقة ب�شركة وقود لفح�س املركبات ذ.م.م. )فاح�س(

132,935132،935

20202019

-2,533التكلفة

-)297(الطفاء

2,236-

ال�شهرة  )١(

ال�شول غري امللمو�شة  )٢(

ت�شتند املبالغ القابلة لال�شرتداد لهذه الوحدات املنتجة للنقد على عمليات احت�شاب القيمة قيد ال�شتخدام با�شتخدام 

توقعات التدفق النقدي من املوازنات املالية املعتمدة من قبل الإدارة والتي تغطي فرتة خم�س �شنوات. بناًء على هذه 

املمار�شة تو�شلت املجموعة اإىل اأنه لي�شت هناك موؤ�شرات على انخفا�س القيمة. الفرتا�شات الهامة امل�شتخدمة يف عمليات 

الحت�شاب واردة باجلدول اأدناه:

 كانت حركة خم�ش�س املخزون بطيء احلركة خالل ال�شنة كما يلي

مت توقع منو الإيرادات بو�شع اعتبار ملتو�شط م�شتويات النمو لل�شنوات اخلم�س املا�شية واحلجم املقدر للمبيعات ومنو 

الأ�شعار لل�شنوات اخلم�س القادمة. مت و�شع افرتا�س باأن اأ�شعار املبيعات �شتنمو بهام�س ربح ثابت يزيد عن الت�شخم املتوقع 

خالل ال�شنوات اخلم�س القادمة، مبا يتما�شى مع املعلومات التي يتم احل�شول عليها من التحليل الإح�شائي يف هذا املجال 

لالجتاهات طويلة الأجل بال�شوق.

 

مت توقع زيادة يف م�شروفات الت�شغيل بنمو رقم فردي وبخطوات اأكرث بطئا من الإيراد.

مت ا�شتخال�س معدلت اخل�شم من متو�شط التكلفة املرجحة لراأ�س املال امل�شتخدم من جانب الإدارة لتقييم الأداء الت�شغيلي 

ولتقييم عرو�س ال�شتثمار امل�شتقبلية. عند حتديد معدلت اخل�شم مت و�شع اعتبار ملختلف معلومات ال�شوق والتي تت�شمن، 

ولكنها ل تنح�شر يف، عائد ال�شند احلكومي وق�شط خماطر ال�شوق. 

تعتقد الإدارة اأن اأي تغيري معقول حمتمل يف الفرتا�شات الرئي�شية التي ت�شتند اإليها القيمة القابلة لال�شرتداد لن يوؤدي اإىل 

جتاوز قيمتها الدفرتية قيمتها القابلة لال�شرتداد.

وقود لفح�س ال�شيارات ذ.م.م.قطر لوقود الطائرات ذ.م.م.

2020201920202019

10٪1%7.5٪10%النمو يف الإيرادات

3٪1%3٪3%النمو يف امل�شروفات

5٪4%5٪4%معدل اخل�شم

20202019

143،116216،792خمزون الوقود

140،908146،193املواد وقطع الغيار

30،18231،708خمزون البيع بالتجزئة

8،84344،395بنود املخزون الأخرى

323,049439،088

)12،523()7،727(خم�ش�س ملخزون بطيء احلركة

315,322426،565

20202019

12،5237،325كما يف ١ يناير 

5،198)4،796(املردود /)املكون( خالل ال�شنة 

7,72712،523كما يف ٣١ دي�شمرب 

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(
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١٢. معامالت الأطراف ذات العالقة

تقوم املجموعة يف �شياق الأعمال العتيادية بتنفيذ معامالت رئي�شية مع قطر للبرتول. معامالت املبيعات مع قطر للبرتول 

تتم وفقا للمعامالت التجارية العتيادية بينما تتم امل�شرتيات من قطر للبرتول وفقا لل�شروط التعاقدية املعتمدة. تفا�شيل 

املعامالت مع هذا الطرف ذي العالقة هي كما يلي:

تدخل املجموعة يف معامالت مع �شركات وكيانات تندرج �شمن تعريف الطرف ذي العالقة كما هو وارد يف املعيار املحا�شبي 

الدويل رقم 24، اإف�شاحات الأطراف ذات العالقة. تتكون الأطراف ذات العالقة من �شركات تابعة للملكية امل�شرتكة

 و/ اأو الإدارة العامة والرقابة، وموظفي الإدارة العليا، وال�شركات التي ميتلك فيها امل�شاهمون ح�ش�س م�شيطرة، �شركات 

تابعة، واأطراف اأخرى ذات عالقة.

الأر�شدة امل�شتحقة يف نهاية ال�شنة غري م�شمونة وبدون فوائد ويتم ت�شويتها نقًدا. ل توجد �شمانات مقدمة اأو م�شتلمة 

للمبالغ م�شتحقة من او اىل الأطراف ذات العالقة.

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة  )اأ( 

املبالغ امل�شتحقة من اأطراف ذو عالقة )ب( 

20202019

قطر للبرتول 

93,640163،832مبيعات

�شركة قطر غاز

11,124,41320،100،209م�شرتيات

1,302,8881،435،795مبيعات

108,653172،699مبيعات�شركة نفط ال�شمال

8139مبيعاترا�س غاز

18,59525،257مبيعات�شركة اخلليج العاملية للحفر

�شركة اأمواج خلدمات التموين

22,58926،528مبيعات

37,49127،002خدمات

�شركة قطر لت�شويق وتوزيع الكيماويات 

والبرتوكيماويات
33,56942،163مبيعات

8,98910،758مبيعاتاأوريك�س جي تي ال

4,98611،745مبيعات�شركة قطر �شتيل

4,91833،664مبيعاتناقالت للوكالت املالحية املحدودة

6,37212،650مبيعات�شركة اخلليج للمروحيات

5,0019،806مبيعات�شركة كاتيك�س املحدودة

6,3038،324مبيعاتقطر لالأملنيوم )األومنيوم قطر(

6,3338،516مبيعاتدولفني للطاقة

2,2644،401مبيعات�شركة قطر لتطوير البرتول 

3,0953،339مبيعات�شركة قطر للكيماويات " كيوكيم " 

1,8492،064مبيعات�شركة قطر لالإ�شافات البرتولية "كفاك"

24,89422،636خدمات�شركة الكوت للتاأمني واإعادة التاأمني

3,7976،447مبيعات�شركات اأخرى

20202019

68،779130،423قطر للبرتول

78،237155،008�شركة قطر غاز للت�شغيل املحدودة

8611،198را�س غاز

13،04221،735�شركة نفط ال�شمال

232956ناقالت للوكالت املالحية املحدودة

5،5153،883�شركة اخلليج العاملية للحفر

322539�شركة قطر لالإ�شافات البرتولية  

9761،021�شركة اخلليج للمروحيات

9071،174دولفني املحدودة للطاقة

35875�شركة قطر للبرتوكيماويات 

517667قطر لالأملنيوم )األومنيوم قطر(

8781،739�شركة اأمواج خلدمات التموين

159642�شركة قطر غاز املحدودة للنقل

940900�شركة قطر لتطوير البرتول

73762�شركة قطر �شتيل 

158195�شركة قطر للكيماويات املحدودة 

383314�شركة قطر لالأ�شمدة 

59-�شركة قطر لطالء املعادن

1914�شركة قطر للفينيل املحدودة

239104اأوريك�س جي تي ال

6349�شركة غزال

214ال�شيف املحدودة

913731�شركة كاتيك�س املحدودة

-12�شركة را�س لفان للطاقة

21159�شركة م�شيعيد للطاقة

3246�شركة را�س قرطا�س للطاقة

931�شركة ام احلول للطاقة

�شركة قطر لت�شويق وتوزيع الكيماويات 

والبرتوكيماويات

2،4793،219

176,126325،657

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(
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امل�شتحق اإىل اأطراف ذات عالقة )ج( 
كانت اأعمار الذمم التجارية املدينة كالتايل:

)ب( احلركة يف النخفا�س يف الذمم املدينة

)د(  مكافاآت الإدارة العليا

20202019

2،258،1632،871،590قطر للبرتول

6،56812،684�شركة اأمواج خلدمات التموين

285-�شركة الكوت 

2,264,7312،884،559

20202019

80،743-جزء غري متداول

2،264،7312،803،816جزء متداول

2,264,7312،884،559

20202019

11،87810،714رواتب مدراء تنفيذيني

11،82011،820مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة )١(

5،2637،798بدلت اإعارة

669435بدلت جلان اأخرى

29,63030،767

 )١(تخ�شع مكافاآت جمل�س الإدارة اإىل موافقة اجتماع اجلمعية العمومية العادية لل�شركة والذي عقد بتاريخ 8 مار�س ٢٠٢١.

ترى املجموعة اأن املبالغ بدون خم�ش�شات التي مر تاريخ ا�شتحقاقها اأكرث من ٣٠ يوما ل زالت قابلة للتح�شيل، على اأ�شا�س 

النمط التاريخي للدفع وحتليل �شامل ملخاطر الئتمان للعمالء، مبا يف ذلك الت�شنيفات الئتمانية للعمالء، عندما تكون 

متاحة. معظم امل�شتحقات املذكورة اأعاله اإما م�شمونة مقابل كفالة م�شرفية اأو متثل م�شتحقات من اجلهات احلكومية.

١٣. ذمم جتارية مدينة

20202019

2،057،5111،594،455ذمم جتارية مدينة

)112،966()173،971(ناق�شا: خم�ش�س انخفا�س قيمة الذمم التجارية املدينة

1,883,5401،481،489

20202019

503،4631،016،001جاري متداول

١379،518177،024 اإىل ٣٠ يوم

٣١332،38878،490 اإىل ٦٠ يوم

٦١307،94364،365 اإىل ٩٠ يوم

٩١325،37989،456 اإىل ١٨٠ يوم

١٨١208،820169،119 اإىل ٣٦5 يوم

2,057,5111،594،455

20202019

112،966108،650يف ١ يناير

40،1967،166خم�ش�س مكون خالل ال�شنة

-26،572تعديالت فرق الت�شعري يف تكلفة املبيعات

)2،850()5،763(رد خم�ش�س

173,971112،966يف ٣١ دي�شمرب

١٢    معامالت األطراف ذات العالقة )تابع(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(
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١٧. احتياطي قانوين١٤. مدفوعات مقدما وذمم مدينة اأخرى

١٨. احتياطي القيمة العادلة

١5. نقد وما يف حكم النقد

١٦. راأ�ش املال

20202019

23،23825،757ال�شلف وقرو�س املوظفني

26،83957،998دفعات مقدمة، تاأمينات وم�شروفات مدفوعة مقدما

64،98664،986ذمم مدينة من الوزارات

12،13410،615ذمم مدينة اأخرى

127,197159،356

20202019

)7،484(73،155يف ١ يناير

85،18480،639�شايف التغري يف القيمة العادلة

158,33973،155يف ٣١ دي�شمرب 

20202019

386325نقد يف ال�شندوق

اأر�شده لدى البنوك

ح�شابات جارية وحتت الطلب  -124،201178،274

ودائع ثابتة  -1،386،6232،434،570

1,511,2102،613،169النقد وما يعادل النقد

739،519400،565ودائع ثابتة ت�شتحق بعد ثالثة �شهور

2,250,7293،013،734النقد واأر�شده لدى البنوك

املعرتف به:
20202019

١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ �شهم عادي بقيمة 1 ريال قطري لل�شهم

)٢٠١٩:  ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠�شهم بقيمة 1 ريال لل�شهم(

1،000،0001،000،000

راأ�س املال امل�شرح به واملدفوع بالكامل ٩٩٤،5٢٢،٧٦٠ �شهم عادي قيمة ال�شهم ريال قطري واحد )٢٠١٩: 

٩٩٤،5٢٢،٧٦٠ �شهم بقيمة ١ ريال لل�شهم(.
994،256994،256

حتتفظ ال�شركة باحتياطي قانوين وفقا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية القطري رقم ١١ ل�شنة ٢٠١5 والذي ين�س على 

حتويل ما ل يقل عن ١٠٪ من الأرباح يف كل �شنة اإىل الحتياطي القانوين حتى ي�شبح ر�شيد هذا الحتياطي 5٠٪ على الأقل 

من راأ�س مال ال�شركة املدفوع. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع ال يف حالت حمددة يف القانون املذكور اأعاله.

احتياطي القيمة العادلة ي�شمل التغري الرتاكمي يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

ال�شامل الآخر حتى يتم ا�شتبعاده.

 

احلركة على التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر كما يلي:

التزامات التاأجري التمويلي م�شتحقة الدفع كما يلي.

خالل ال�شنة احلالية قامت املجموعة بر�شملة موجودات حق ال�شتخدام وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 16. يتم ر�شملة 

الأ�شول كجزء من موجودات حق ال�شتخدام. يتم حتديد القيمة احلالية للحد الأدنى ملدفوعات الإيجار با�شتخدام عامل 

خمف�س، وهو ال�شعر اخلايل من املخاطر بالإ�شافة اىل ق�شط خماطر ال�شوق.

الفائدةدفعات الإيجار امل�شتقبلية
 القيمة احلالية لدفعات الإيجار

امل�شتقبلية

202020192020201920202019

اجلزء املتداول

٤٣،٦٠٧٢٦،٠١٧٦،٧5٣5،٨٦٦٣٦،٨5٤٢٠،٢٧٨اأقل من �شنة

اجلزء غري املتداول

91،59776،28513،66413،89277،93362،392ما بني �شنة اإىل 5 �شنوات

53،66957،77412،98714،77440،68242،998اأكرث من 5 �شنوات

145،266134،05926،65128،666118،615105،390

188,873160،07633,40434،532155,469125,668الجمايل

١٩. التزامات التاأجري التمويلي

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(



1 3 11 3 2

٢٠. مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

٢١. خم�س�ش توقف عن العمل

٢٢. ذمم جتارية دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى

٢٣. اإيرادات

٢5. الإيرادات الأخرى

٢٤. تكلفة املبيعات

20202019

89،24791،545الر�شيد كما يف ١ يناير

32،16743،460املكون/ )املردود( خالل ال�شنة 

)45،759()31،306(املدفوع خالل ال�شنة

90,10889،246الر�شيد كما يف 31 دي�شمرب

20202019

122،238147،451ذمم جتارية دائنة )املوردين واملقاولون الدائنون(

36،89242،150مبالغ حمتجزة

555،360639،725م�شتحقات، خم�ش�شات واأر�شدة دائنة اأخرى

714,490829،326

20202019

12،225،49721،095،441بيع منتجات برتولية

831،3331،122،572بيع منتجات غري برتولية

188،603228،245الإيرادات من اخلدمات

13,245,43322،446،258

20202019

80،79585،478توزيعات اأرباح

130،365146،893ايرادات الإيجار

16،51525،186ايرادات اأخرى

227,675257،557

20202019

12،374،46221،071،204تكاليف الب�شاعة املباعة

174،397209،656اإهالك

12,548,85921،280،860

مت تكوين خم�ش�س خالل ال�شنة فيما يتعلق بالتزام املجموعة جتاه اإيقاف اأ�شول عن العمل يف نهاية فرتة الإيجار. 

خم�ش�س الإيقاف عن العمل.

ب�شبب طبيعة اللتزام طويلة الأجل فاإن اأكرب ال�شكوك حول تقدير املخ�ش�س هي التكاليف التي �شيتم تكبدها. على وجه 

اخل�شو�س افرت�شت املجموعة باأنه �شيتم اإرجاع املوقع اإىل و�شعه ال�شابق با�شتخدام تقنية ومواد متاحة الآن. مت تزويد 

املجموعة بت�شكيلة من النتائج املمكنة على نحو معقول لإجمايل التكلفة مما يعك�س خمتلف الفرتا�شات حول ت�شعري 

املكونات الفردية للتكلفة. مت احت�شاب املخ�ش�س با�شتخدام معدل اخل�شم وهو اإ�شافة اإىل املعدل اخلايل من املخاطر 

وق�شط خماطر ال�شوق. 

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(



1 3 4 1 3 3

٢٨. العائد الأ�سا�سي واملخفف على ال�سهم٢٦. )اأ( م�ساريف اإدارية وعمومية

٢٩. توزيعات الأرباح

٣٠. القطاعات الت�سغيلية

٢٦. )ب( خم�س�سات/ م�سروف انخفا�ش القيمة

٢٧. ايراد متويل

20202019

163،542157،416اأجور موظفني وبدلت 

33،55954،931الإهالك

28،63831،935م�شاريف مكتبيه

27،90732،905م�شاريف اأخرى

13،96622،572م�شاريف فوائد 

19،03823،345م�شاريف بيع وت�شويق

286,650323،104

20202019

707,4251،216،382ربح ال�شنة املن�شوب ملالكي ال�شركة

994,256994،256املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة

 1.22 0.71 العائد الأ�شا�شي واملخف�س لل�شهم الواحد )بالريال القطري(

20202019

40،1967،166خم�ش�س الديون املعدومة وامل�شكوك يف حت�شيلها

1،5803،463خم�ش�س/ انخفا�س قيمة املمتلكات والآلت واملعدات

-7،428خم�ش�س/ انخفا�س قيمة ال�شتثمارات العقارية

49,20410،629

20202019

78،48395،334اأرباح من ودائع لدى البنوك ال�شالمية

60،63373،798فوائد من البنوك التجارية

139,116169،132

يتم احت�شاب العائد على ال�شهم بق�شمة �شايف ربح ال�شنة املن�شوب مل�شاهمي ال�شركة على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم 

العادية القائمة خالل ال�شنة كما يلي:

وافق م�شاهمو املجموعة على توزيع اأرباح نقدية بقيمة 0.8 ريال قطري لل�شهم باإجمايل 795.4 مليون ريال قطري لل�شنة 

املنتهية يف 31 دي�شمرب ٢٠١٩ يف اجلمعية العامة ال�شنوية املنعقدة يف ٢٢ ابريل ٢٠٢٠. )٢٠١٨: ٠٫٨ ريال قطري لل�شهم 

باإجمايل ٧٩5٫٤ مليون ريال قطري(.

اقرتح جمل�س الإدارة توزيع اأرباح نقدية مببلغ ٠٫٤٦ ريال قطري للسهم الواحد باإجمايل ٤5٧٫٤ مليون ريال قطري لل�شنة 

املنتهية يف ٣١ دي�شمرب ٢٠٢٠. �شيتم تقدمي توزيعات الأرباح املقرتحة للموافقة عليها يف اجتماع اجلمعية العامة ال�شنوية.

متار�س املجموعة عملياتها ب�شورة اأ�شا�شية يف جمالت بيع وتوزيع منتجات النفط املكرر والفح�س الفني لل�شيارات والنقل 

البحري. اإن اأكرث من٩5 ٪ من اإيرادات املجموعة تنتج من بيع قطاع واحد وهو توزيع املنتجات البرتولية املكررة. تعمل 

ال�شركة يف قطاع جغرايف واحد.

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(



1 3 51 3 6

٣١. اللتزامات املحتملة والرتباطات  

٣٢. الإيجارات

20202019

13,80453،705الرتباطات الراأ�شمالية

20202019اللتزامات املحتملة

101,31932،905�شمانات بنكية

769103،552اعتمادات م�شتندية

20202019اإيجارات مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 

7,2304،513الفائدة على التزامات الإيجار

4,92328،265امل�شروفات الناجتة من الإيجارات ق�شرية الأجل

20202019

34,53018،146اإجمايل التدفقات النقدية لالإيجارات

ل تتوقع املجموعة اأي التزامات مادية �شوف تن�شاأ من خطابات ال�شمان والعتمادات املذكورة اأعاله، التي ت�شدر يف �شري 

العمل العادي.

ت�شتاأجر املجموعة م�شتودعات وقطع اأرا�شي ومركبات. ت�شتمر مدة الإيجارات ب�شورة منوذجية ملا يرتاوح بني 5 اإىل ٣٠ 

�شنة.

متت اإعادة ت�شنيف اأرقام املقارنة لل�شنة املا�شية، متى كان ذلك �شروريا، لتتفق مع طريقة العر�س لل�شنة احلالية. ل توؤثر 

اإعادة الت�شنيفات على �شايف الربح اأو حقوق ملكية ل�شنة املقارنة.

تقوم املجموعة باإيجار ا�شتثمارها العقاري امل�شتمل على العقارات التجارية التي متلكها اإ�شافة اإىل العقارات املوؤجرة. مت 

ت�شنيف جميع الإيجارات على اأنها اإيجارات ت�شغيلية من منظور املوؤجر. 

يو�شح اجلدول التايل حتليل ا�شتحقاق مدفوعات الإيجار ويو�شح مدفوعات الإيجار غري املخ�شومة التي �شيتم ا�شتالمها 

بعد تاريخ التقرير: 

يف تاريخ بداية كل اإيجار تقوم املجموعة بتقييم ما اإذا كان من املوؤكد على نحو معقول ممار�شة خيارات التمديد. تقيم 

املجموعة ما اإذا كان من املوؤكد على نحو معقول ممار�شة اخليارات لو كان هناك حدث هام اأو تغيريات هامة يف الظروف 

حتت �شيطرتها.

 )١( املبالغ املعرتف بها يف الربح اأو اخل�شارة

الإيجارات الت�شغيلية

خيارات التمديد   )٣( 

املبالغ املعرتف يف بيان التدفقات النقدية  )٢( 

املجموعة كم�شتاأجر )اأ( 

املجموعة كموؤجر  )ب( 

20202019ارتباطات اإيجارات ت�شغيلية - املجموعة كموؤجر

150،758194،490اأقل من �شنة واحدة

158،768153،936�شنة اإىل �شنتني

151،148156،994�شنتني لثالث �شنوات

140،707150،713ثالث �شنوات لأربع �شنوات

137،628139،591اأربع �شنوات خلم�س �شنوات

48،416-اأكرث من خم�س �شنوات

739,009844،140الإجمايل

٣٣. اأرقام املقارنة

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(

اإي�ساح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة

لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2020
)مت عر�ــس الأر�شــدة بالألــف ريــال قطــري ما مل تتم الإ�شــارة اإىل خالف ذلك(


